
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 شناسنامه ی کتاب

 رماندسته بندی: 
 بگذار امنارنجی دنیای به قدمنام اثر: 

 دانلود نگاه انجمن کاربر من خرتاند : نویسنده نام
 عاشقانه: ژانر
 (مرد) مفرد شخص اول: دید یزاویه
 *بانو نونا: *ناظر نام

 ZrYan ، O.o°"raha¨°o.O:  ویراستاران
 
 

 خالصه داستان

 
 ونگاری،پررنگ دنیای هم نسبت همون به داره، نژادی و رنگ هرکسی که پهناوری این به گیتی تو
 میگن اگه یا مطلق بدبختی یعنی سیاهه، دنیاش کسی اگه که کرد رشط کسی چه و کی دونممنی

 هاخیلی ولی هست؛ و بوده چی انتخاب مالک دونممنی. مطلق خوشبختی یعنی شی، سفیدبخت
 .نارنجی مثل درست جیغ و گرم رنگ یه رنگه،خوش رنگ یه سفید؛ نه سیاهه نه دنیاشون
 یه طی ما یقصه آقاجواد. بگه شدنعاشق از تا گیرهیم دست خودش رو داستانش روایت جواد،

 نیست؛ دلیل بی زندگیت به هرکس ورود میگم که اینجاست. میشه دخرتی پردرد دنیای وارد   کنجکاوی،
 .زندگیت آدم میشه یا زندگیت، درس میشه یا
 میشه؟ دوتا این از یکی کدوم جواد نظرتونبه
 و سفید نه که هاییعشق رنگیه؟ چه عشقاشون رنگهنارنجی ندنیاشو  که اونایی بخونه داره دوست کی
 .گرمه دنیاشون هم و رنگشون هم که هاییعشق سیاهه، نه
 بخونه؟ داره دوست کی
 ..لعابشهوپررنگ دنیای راوی مرد یه بار این



 

 .سایت نگاه دانلود تهیه و منترش شده، و متامی حقوق آن نزد این سایت محفوظ است دراین کتاب 
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 
 :مقدمه
 .دادند بنده به رو شونهمراهی افتخار که کسایی تقدیم سپاس و درود

 حساب من یمقدمه اولین ینا و نیستم و نبوده مقدمه اهل هم شخصیم زندگی تو حتی وقتهیچ من دوستان
 هم شما باشه هرچی بدونید؛ نباشه بد رمان یمطالعه شروع برای شاید که بگم رو چیزا سری یه اومدم تنها. میشه
 .دیدمی من رمان مطالعه برای رو گرانبهاتون وقت دارید

 این یا« .داشت بیشتری نزط کاش» داشتن اظهار بودن، کرده مطالعه رو من قبلی کارای و کرده لطف که عزیزانی 
 تو رو هیجان عزیزی یه میشه؛ تعریف جور یه هرکس ادبیات تو جمله دو این خب عزیزان« .نداشت هیجان» که

 پس ببینه؛ طرفهیه هایعشق تو رو هیجان یکی شاید و پنهانی هایعشق تو یکی و بینهمی کردنکلکل و دعوا
 .باشم پاسخگو رو زانعزی تمام خواست تونمنمی پوزش عرض با من

 ژانر»  نام به داره باارزش بسیار قسمت یه میشه نویسنده و رمان نام شامل که رمان شروع قسمت اولین عزیزانم
 دنبال اینجا. نزدیکه شما توقع سطح به حد چه تا ببینید تا بخونید دقت با شروع از قبل کنید لطف «رمان

 همین اینه امتوصیه اومدید، آبیچشم دخترهای و دارپکسیکس ایپسره دنبال اگه. نباشید الکچری هایزندگی
 جون خط، یه بگو شما یعنی نیستم؛ طنزنویس ینویسنده اصالً من که ببخشید اینکه دیگه و ببندید رو رمان االن
 .رفته در من

 .شدید همراه من با که مرسی. رو تونهمه دارم؛ دوستتون
*** 

 خواستم،می من اما نیست؛ من دستِ کاغذهای دنبال به صاحبش دونستممی. صرم خیلی بودم؛ صاحبش دنبال به
 کاغذهای اون صاحب دنبال به. برگردونم بهش دوباره رو احساسش تمام و ببینمش کنم، پیداش که خواستممی

 و شور و احساس همه این از بود حیف. رسوندممی دستش به شده هرجور باید. بودم شدهمچاله صورتیِ رنگخوش
 .شدمی احساس بی انسانی به تبدیل وگرنه کرد،می معلوم بهتری جای رو احساسش تکلیف باید جوونی؛

 حروف وخمِپیچ از پر نقشِخوش نقاش اون صاحب شده،مچاله صورتیِ رنگخوش کاغذهای اون صاحب دنبال به
 احساس همه اون ینویسنده دنبال به زد؛می فریاد هاشنوشتهدل تکتک میون وجودش ظرافت که دختری الفبا،

 طلوع نشیندل تکرار از بعد صبح فردا تا ذاشتمی در دم شده مچاله رو هااون هاشب آخر تمام رحمیبی با که
 .کنم پرتاب اشخونه از دورتر کیلومترها جایی به رو شهمه رنگمنارنجی بزرگ سطل اون با من آفتاب

 نامردی به احساسش تموم با که دختری بود؛ خورده زخم جسمش و احساس بلوغِ اوج تو که بودم دختری دنبال به
 ولی شد؛ شروع کی از دونمنمی. دیدمی دورانداخته رو احساسش تموم االن ولی بود؛ بسته دل نامردان دیار از
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 همه ناو داشتم که روزی از درست گیره؛می شکل هاصورتی این الیالبه داره هم من سرنوشت کردم احساس
 .بردممی صاحبش از جایی دورترین به رو احساس

 دخترونه هایصورتی روی قرمز، زیبای و رنگخوش قلب یه نقش که اولی روز از بگم؛ اولش از باشه بهتر شاید
 .      بود داده خرج به دقت قلب هایهاللی کشیدن برای چقدر. ظریف و نقشخوش بود، دست کار. زد چشمک بهم

 و تنهاترین من. داستانم با تا شید آشنا خودم با اول باشه بهتر شاید. کنه آشنا بهتر من با رو شما که ممیگ اول از
 جایهیچ که قدنیم و قد فرزند تاشش با. میشه محسوب جامعه ضعیف قشر که ایخانواده ام؛خانواده پسر آخرین

. شروع نقطه تو موندن و بسیار هایدویدن دن،درجاز. کردمی سرخورده رو من همین همیشه و نبود درش پیشرفتی
 قبول آخر در و شیم مریض روزی یه شاید که دکترها برای اندازکردنپس و کردن شکم خرج درآوردن هرچی
 .هستیم که رو هرچی کردیم

 نه؟ یا هست باریکی آب یه حقوق این حداقل ما؛ از تربدبخت هستن هاخـیلی کن شکر رو خدا برو پسرجون -
 چیزای به پدرم کاش کشید؟می زیادی ما بدبختی دادننشون برای همیشه رو هاشخیلی پدرم چرا موندممی من
 .کردنمی پُر بچه همه این با رو دورخودش حداقل بود؛ کرده بیشتری تالش جوونیش تو کاش یا نبود قانع کم

 هایالالیی فرکانس تموم چراکه نبودم؛ شرمسار خودم شغل از وقتهیچ سن سالوپنجبیست با جواد، من،
 به گرفتیم یاد. بود پایین سطحشون دیگران قول به که شد بلند مردمی و شهرپایین هایبچه بین من یکودکانه

 من اما. هستیم بهترین باشیم که هرچی تو داد یادمون پدرمون. بنازیم بهش حتی و باشیم قانع هستیم که چیزی

 درهایی از بودم دلخور. دیپلم مدرکِ اسم به A4 برگه یه تو شد جا نتیجهبی و وندمخ که هاییدرس از بودم گیردل
 .شدنمی باز روم به و زدممی کار برای که
 !ها گیرهمی قهرش خدا نگو کفر پسرم -
 .نفس یه کردممی حاضرجوابی سببش، که هم بلوغ بودم، نوجوون  
 درندشتی این به شهر شدم، خسته. وایسادم اول قدم همون تو باز بزرگه، خدا میگم هی اینه؟ از غیر مگه باباجون -
 نیس؟ من برای کار یه
 .گفتمی پدرم چون شدم؛می مجاب باز شدم،می قانع باز
 .حدش باالترین به برسه تا میشه ساخته ترشپایین هایپله از نردبون یه باباجون -
 آخرش و. بسازم امزندگی نردبان برای بیشتری هایپلکان تونستمنمی من که بود صالحی چه دونمنمی من و

 .رسونهمی اوج به رو دیگران که باشم نردبانی هایپلکان اولین گرفتم تصمیم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 من؟ برای ضامن کو. پارتی یا خواستمی معتبر ضامن یا جاهمه ولی گشتم؛ کار دنبال دردربه اومدم، که سربازی از
 یخانواده تمام بود؟ دیده رو چکدسته رنگِ من شهرداری از بازنشسته ایدارِسر پدرِ مگه پارتی؟ کو چک؟دسته کو
 .نبود که نبود بیَرزه تنش به سرش که یکی کردیمی الک رو من مادری و پدر

 .شدم شهرپایین یمحله رفتگر پیرم، پدر بازیپارتی با پدر، بازنشستگی همون لطف به آخرش باز و
 .رنگنارنجی بزرگ دارچرخ سطل یه با آشغالی، ترشعامیانه شاید یا بودم رفتگر مهاجر، جواد من آره،

 چون داشتم؛ دوست هم رو بزرگم سطل هایچرخ. بود خودم قدهم چراکه داشتم؛ دوست رو بلندمدسته جاروی
 هایه*ن*ا*ن*ز روی به بستنچشم بود؛ بویاییم حس کردنسرکوب من کار سختیِ تنها. اومدمی پامپابه جاهمه

 .شدهدورانداخته
 یه با شونبچه یگریه کردنآروم برای که دیدممی رو مادرایی که وقتایی خصوصاً شکست؛می دلم وقتایی یه آره،

 تهدید لب زیر کشیدنمی دنبالشون رو زبون بی کوچولوهای اون که جوریهمون آوری،ترس و چندش حالت
 «!ببرتت آشغالی میدم دربیاد صدات کنی گریه هیس،»: کردنمی

 کجا اصالً نداشتیم، رو ایبچه هیچ بردن قصد وقتهیچ رفتگرا ما کنید باور! شدممی خرد هاممردانگی تمام با من و
 .کرد درست رفتگرا ما برای کی بار اولین رو کابوس این دونمنمی کنیم؟ کارشچی ببریم؟

 رد هاخونه در کنار از جاروم هایچوب خرشخرش دایص با دست به جارو که وقتایی گرفت؛می دلم هم وقتایی یه
 «نداری؟ آشغال اومده، آشغالی خانم»: میگه اشخونه بانوی به مردی شنیدممی و شدممی

 بهتری ادبیات کاش. شکنهمی حتی یا گیرهمی سخت چه قلبی یه ساده یجمله یه همین با فهمیدنمی کاش
 کردمی ایجاب که شغلی من، شغل اسم دومین آشغالی. دادیمنمی جا معارفمونالدایره تو رو لغاتی یه کاش داشتیم،
 سطل به کنم خالصه رو اطرافم دنیای و باشم هازباله ترینکوچک دنبال به و برسم خودم کار به زیرسربه همیشه

 .دستم تو جاروی و کنار
 بکشم، بقیه دنیای به سرکی کارم حین تا ودمنب کنجکاو وقتهیچ صفا، با اما شهرپایین یمحله این آقاجوادِ من،
 ...سرنوشتم انگار ولی  اومدم؛می آسته رفتممی آسته نبود، فعال من در دیگران امورات در کاوشگری حسِ هیچ

 .خطربی و سرد بودم؛ خاموش و سرد فشانآتش مثل درست
 خاموش و سرد فشانآتش اون زدم، بیرون کار برای که ایشنبه اون درست پیش، ماه یک درست ولی

 هایگربه که زباله رنگی هایپالستیک از کوهی یادمه، رو دقایق جزء به جزء دقیق، و درست. داد تکونی رو خودش
 هاکثافت همین الیبهال از رو قرمزرنگ قلب اون بودن، کشیده گند به رو اطراف و زده دستبرد محله یگرسنه
 قلب اون بزنم، چنگ رو پالستیک ترین سالم اومدم تا. کشیدم جلو دست ـمر،*کـ تا و شدم خم کشیدم، بیرون

 !راحتی همین به خودش، سمت کشید رو نگاهم رنگخوش و کوچیک
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 من دختران

 رسانی، اطالع همه این از بعد چرا خدا وای. بود شده یکی هم با خشک و تر هایزباله کردم؛ زیرورو کمی رو کیسه 
 افتاد؟نمی جا مردم این برای تر از خشک هایزباله تفکیک فرهنگِ این

 .بود شده پخش جوهرش و شده نمناک خیار پوست از کمی کاغذ
 برای اشتیاق. زد رو کنجکاویم شدنروشن یدکمه« ...که هاییهمون تقدیم هاشنامردی تمام با دنیا» یجمله
. دادم نجات رو رنگخوش قلب اون .کردم پاره رو کیسه هاگربه از ترگرسنه. کشید چالش به رو مغزم جمله مابقیِ
 .نبود من سطلِ ته اینجا، قلب این جای

 رازداری دخترک برای داشت کرد،می آبروداری داشت خودکار رنگآبی جوهر رنگ،صورتی دفتری از برگ یه
 فرورفتگی تو کشیدم، کنار. هستیم دستوپا تو آشغالم سطل و خودم زد داد سرم پشت ماشین بوق صدای. کردمی

 .گرفتم پناه محله بزرگ خان یخونه
 .بود شکسته قلبش که دختری زندگی تو زدم شخم

 ...فقط که مردی به رسه؟نمی دستش امنامه که کسی به کی؟ به کنم؟ سالم»
 نباشی نامردی اولین تو مرد؟ گفت میشه نری یا مذکر هر به مرد؟ میگن کی به کیه؟ دست مردبودن سنجش معیار

 تا شدمی اضافه هاآدم به هم دیگه جنس یه کاش. نیستی هم آخری مطمئنم ذاره،می خودش رو رو مرد اسم که
 «!تو مثل یکی درست نامرده، بگی چیه؟ تونبچه پرسیدنمی وقتی

. مرد ظاهر به نامردِ یه به کرده اعتماد خورده؛ زخم دختر یه فهمیدم کلی خیلی ولی نبود؛ خوانا بعدش سطرهای
 !هندوونه آبدار پوست اون به لعنت! خیار هایپوست به لعنت

 االن ناشناخته، دخترِ این برای بودن شنوا گوشِ ماه یک از بعد سالهپنجوبیست مردِ یه من، اوصاف، این تمام با
 بعدش؟ خب کردم، پیداش که گیرم. دونمنمی میگم هم باز بگم؟ چی. دونمنمی بشه؟ چی که. خودشم دنبال

 دونستم،می بود؟ گرفته دست رو رفتارم افسار من، به مربوطبی کنجکاویِ این چرا خب؟ رسوندم، دستش رو کاغذها
. باریک و دراز یکوچه این تو ها،خونه همین از یکی بین باشه؛ من از دورتر جایی تونستنمی نداشتم شک یعنی
 زرنگی کمیه. کوچه وسط برقِ تیر کنار بذاره رو هاشزباله اومدنمی ترپایین یا باالتر چهارراه یه از کسی داشتم یقین

 .خواستمی بیجا کردنفضولی هم شاید یا
 اصالً نکنه؟ توجه جلب که بپرسم چی یا بگم چی بگیرم؟ ایمدرسه دختر یه از سراغ ایبهونه چه به کنم؟ کارچی

 .نداشت هم وابج بود، حق حرف چی؟ مربوط چه تو به گفتنمی اگه بپرسم؟ چی برای بپرسم؟ کی از
 کردم زیرورو رو کیسه داخل هایزباله هرچی. کردم پیدا رو دختر اون ینوشتهدست دومین که بود بعد هفته یک
 هر قسمتی چند سریالِ یه مثل درست عالی؛ و خوب چقدر. نکردم که نکردم پیدا رو اشجداشده و پاره ینصفه اون
 .انتظار به من ولی ؛من برای نه بود، نوشته. پخش منتظر صبح، روز



 

 

6 

 

 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر
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 اون وقتی دونمنمی. زیباییه از پر باطنشون برعکس لغاتشون فرهنگ دارن، قشنگی زبون تو مثل نامردایی»
 رو متفاوت روی دو تونیمی چطور! بود فعالیت مشغول کجا عقلم کردیمی زمزمه گوشم دمِ رو جادویی هایجمله
 اون معنی چرا برداشتی؟ رونوشت کجا از رو احساس پر التجم و قشنگ کلمات همه این بدی؟ جا جسم یه توی
 بردی؟ سوال زیر رو کلمه همه
 «...مستحق من نظرت به وجدانبی من، یقصه نامردِ

 دختر این ببینه کجاست سوزه؟می داره نفر یه هنوز رفتنش بعد ببینه تا بود کجا احساس دزد این چی؟ به مستحق؟
 ...خونه کدوم تو االن نمیشه؟ آروم هم نوشتن با
 .جوادآقا سالم -

 .کردمی سالم روییگشاده با دیدنم با همیشه که باادب خیلی دبستانی پسر یه بود، پرشام
  پسر؟ گل بیرون زدی زود. آقاپرشام ماهت روی به سالم -
 .میندازه دستش یکهنه ساعت به نگاهی. میشه قدمهم من جاروی و سطل با
 بنویسم رو هاشمشق اگه گفته کالسمون زرنگ بچه نیست، خوب خیلی یمریاض نزدیکه، امتحانات -
 .میده یادم چیزایی یه

 خودش از خودش باالکشیدن برای کرده شروع زود چقدر کوچیک، مرد این هایدلواپسی برای میاد درد دلم
 .رو گذاشتنمایه

 نیستی؟ بلد خوب رو کجاش -
 .هامساحت و یطمح هم کمیه رو، هاضرب و کسرها خرده یه -
 .شهمه شد کهاین خبب -

 :زنهمی لب رو اسمم مندگله. ذارممی سرشسربه دارم بدونه تا خندممی
 جوادآقا؟... اِ -

 .خوبه قدراین دلم حال چرا کنم کمکش خودم میدم قول پسر این به دارم که لحظه این تو دونمنمی
 من بنویسه، خودش رو همه مشقش پای بشینه خودش بگو زرنگ اون به مدرسه رفتی که امروز! آقاپرشام ببین -

 .بدم یادت نباشی بلد هرچی میدم قول خودم
 جوادآقا؟ ناموساً -
 دادی؟ مردونه قول نرفته که یادتت هات،جمله تو نزنی دیگه رو کلمه این شد قرار دیگه؛ نشد... اِ -

 یآینده کرد،نمی رخنه درش شیطان از اینواده اگه. بزنه حرف بازاریکوچه مؤدب، پسر این نداشتم دوست
 .داشت بزرگی مرد وجودش تو کمش، وسالسن اون با میزهریزه قدِ اون با پرشام. دیدممی براش رو درخشانی
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 !دادم قول مردونه -
 به جورایی یه و بوده مسری شادیش کردممی احساس من و بود خوشحال پرشام تدریس، هفته دو گذشت از بعد
 پرشام و من ولی گرم؛ جای یه حتی نه صندلی، نه میزی، نه زنه؛می فریاد امکانات کمبود. کرده سرایت هم من

 گوش پرشام دادم،می درس من عشق، با اشخونه فرورفتگیِ یپله تک روی تاجخان یاجازه با مرد دوتا مثل
 .کردمی تالش یادگرفتن برای و دادمی

 اشمردونه و بلند طبع اما کرد؟می قاتی هم با رو مسائل و زدمی گیج کمیه یا د؟بو خنگ کمیه بگم نداشت عیب
 .بود ناپذیرخستگی تکرارکردنم دوباره برای شوقش و شور شم، خسته ذاشتنمی

 .نیفتی عقب کارت از هم تو تا کنممی کمکت خودم شد، تموم که درسمون جوادآقا -
 .شده جا یککوچ جسم این تو بزرگی مرد چه بینممی
 !هانره یادت تکرار کمکه؛ کلی خودش کنی تمرین و بگیری یاد رو میگم من که اینایی تو -

 داخل میندازه و کنهمی جمع برام تندتند بود زباله پالستیک هرچی و نبود دارقبول غیرتش باریک هایرگ باز ولی
 .خودشه قدهایهم که سطلی

 و برسم کارم به زودتر هم تا زدم بیرون خونه از زودتر رو ساعتینیم هم من که بود قراردادمون روز اولین شروع از
 دختر این دیدن برای زیرپوستی ایعالقه. کوچه این دختران از یکی یشدهخاموش هایعاشقانه به برسم زودتر هم

 .شنوا وگوش نهمدم یه بودم شده براش من که بود ماهیک. دادمی قلقلک رو قلبم پراحساس
 .بود نشده آروم هنوز دختر این. زدم غمگینی لبخند ناگهانی خیلی دیدم، رو شدهمچاله هایصورتی وقتی بعد زرو
 به افتاد مسیرت چرا باالشهر، بچه تو رسیدی؟می ولعابرنگبی منِ به برقت و زرق پر مسیر طول تو باید چرا تو»

 ماشین اون با تو نیاز؟ یا نداشتن آرزو آبرو؟ یا نداشتن احساس شهرپایین دخترای شهر؟ ینقطه ترینپایین
 «خواستی؟می چی من زندگی مسیر تو سنگین و بزرگ رنگمشکی

 قراربی و تاببی طوراین رو دختر این چی بفهمم نذاشت باز رنگآبی برهم و درهم و پررنگ هایخطیخط و
 .کنهمی
 .زدنمی دکور رو افکارم اتاق و نویسندگی رو فکرم کردن؛می گارگردانی رو من رفتار داشتن هانوشته این
 حتی که بود ساده قدری به دختر این کشن؟می آتیش به رو نفر یک احساس عمیق چطور هاییآدم یه حرفایی، یه

 اطراف کم خیلی خیلی ما که هاییماشین اون از باشه؛ بلندشاسی تونهمی مشکی و بزرگ ماشین اون دونستنمی
 .نبود زدگیپس این مستحق دختر این. شنیدیممی هامونگندهکله دهان از رو وصفش تنها و دیمدیمی خودمون

 .کردمی پاره و نوشتمی دیگه فردایی باز و
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 چرا بودی، اولین من احساس برای تو. گذاشتی پا من قلب به من، زندگی به که بودی نفری اولین تو! شروین»
 «...من از تو یخواسته تمام کنم؟ اعتماد کسی به نتونم دیگه نشه، دیگه تو از بعد که کردی کاری

 .شد خاموش قلمش باز و
 احساس همه این از سادگی به که نامردی. شد موندگار برام منطقی و دلیل هیچ بی که اسمی منفورترین شروین،

. بود آرزو داشتنش من برای که ناب احساس همه این از گذشتن یعنی این؛ یعنی لیاقتیبی. بود کشیده دست ناب
 یه شروع صورتی، دفتر با پنهانی هایدرددل همه این برای شده،بغض یغصه همه این برای من حدس تنها
 .گفتم که بود همینی مرد، قیدوبندی بی و زن، شدید هایبستگیدل مرد، یه زن یه وآمد،رفت
 اطرافش دمای به زود. میشه بستهدل یعسر خیلی احساساتش دادنِشکوفه سن تو هم اون دختر یه دونستممی

 ازدواج به بستگیدل این خوششانسی اگه که داره وجود اینجا قانونی یه و میشه نازکدل و زودرنج میشه، حساس
 پا به توننمی آتیشی چه هاخاطره. سوزیمی هاخاطره فراق تو دختر این مثل درست و میاری بدشانسی یا کشهمی

 کسی هر تونهمی غصه و بغض همه این شد؟می کم درداش از هم چیزی نوشت،می دختر این وقتی دونمنمی! کنن
 .بود شده تشبیه گل برگ به ظرافتش که جنسی به برسه چه بیاره، در پا از رو

 لیاقت خدا که همینه واسه. ببری باال باید ممکن حد تا رو دردت توان میشی؛ دیگه یکی میشی که عاشق انگار
 .نیست هرکسی کار خود، از گذشتن چراکه نمیده؛ هرکسی به رو شدنعاشق
 حرمت بود، دوستخانواده. شدم آشنا دختر این از ایدیگه بُعد با نداده، جا و نکرده بندیطبقه رو افکارم این هنوز
 ...به گذاشتمی

 همین لیاقت دادی نشون ارتک این با تو. میدم پس رو بابام و مامان اعتماد از استفادهسوء تقاص دارم من شاید»
 رفت،می کاملم حجاب یصدقهقربون همیشه که مامانم دل از آخ. نداشتی هم رو استفادهسوء
 حیف! شد تو حروم که من هایانه*ر*ت*خ*د از حیف بود؟ راستش قسم من نجابت همیشه که بگم چی رو بابام

 دستبرد من تمام به نامرد توی. میدم پس تاوان دارم سخت چقدر! تو رنگین هایدروغ برای من واقعی لبخندهای از
 «!باد حرومت. زدی
 شکستندل یه از تونستنمی خوریدل همه این شکایت، همه این. میشم قراربی دارم میشم، عصبی دارم دیگه
 .نداره ربطی تو به گفتمی هرچند پرسیدم؛می ازش و زدممی حرف خودش با باید باشه، ساده
 همیشه و ممنوع، قضاوت داشت تأکید شدت به همیشه پدرم. دادممی راه تفکرم اتاق به رو مسموم فکرای نباید

 .بود شده حک ضمیرم توی قرمز و درشت خط با جمله همین
 .خواستمنمی رو این من و. شدمی غرق تلخش خاطرات و خودش تو بیشتر داشت روزروزبه دختر این
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 کنه باز گویییاوه برای رو هاخیلی دهان تونستمی من پیگیری و موردبی تجسس من، به موضوع این نداشتنربط
 روی کنجکاوی تموم با باز که بود خاطر همین به است؛ خوردهزخم دختر این توان از خارج دیگه این دونستممی و

 .نبود ساخته دختر این برای کاریهیچ من از. گذاشتم پا امخواسته
 و بشینم اتاقم تنهایی توی تا کشید اجبار به رو من ریزشده ینامه تکه ناو روز همون فردای درست و

 بیشترنوشتن توان دیگه انگاری بود؛ رنگسیاه قلمش بار این. بزنم چسب هم به رو احساسش هایریزهخرده
 امروز هبگ که نویسهمی فقط انگار کلمات؛ ترینسنگین نوشتنِ به بود محکوم زیبا خط این که حیف چقدر. نداشت

 .گذرونده سخت چقدر هم رو
 بابا از پیش ساعت یه که مفصلی کتک از نه کشه؛می تیر داره وجودم تمام کنه،می درد تنم تموم میشم، خفه دارم»

 یشکسته غرور سنگینیِ از دارم میشم، خرد مامانم یپرغصه نگاه زیر دارم من نه؛ خوردم خشمش کردنخالی برای
 «...من اما کنی؛می فراموش تو دادی؟ ترجیح من دنیای تموم به رو لحظه یه تو ودنتبپست چطور... بابام
 چرا بود؟ کشیده چالش به رو حواسم و هوش تموم قدرتی چه با کرد؟می کارچی من با داشت ناخواسته دختر این

 بود؟ زشت بود؟ شده زده پس که داشت عیبی چه دختر این شد؟می ورشعله وجودم تو پیش از بیشتر دیدنش آتیش
 مگه شد؟نمی ترآروم آوردمی باال رو زدگیپس این هرچی چرا بود؟ ظاهر به چیهمه مگه نداشت؟ زیبا یقواره و قد

 ...از مرد یه مگه بود؟ ندیده چشم با رو ظاهرش تمام مردک اون
 داشت، که هم عیبی هر میگم من باشه؟ داشته سیاه دلی پاک، احساس همه این با دختری شدمی مگه اصال

 .نیست بندهمی دل صادقانه که کسی سزای این نبود، حقش این 
 که طورهمون گذرونه؛می رو سختی روزای داره فهمیدممی چرا؟ میشه، تربرآشفته داره روزروزبه دختر این ولی

 روزا اون یرهنم یادم وقتهیچ. شد شرکتش رئیس دست یبازیچه احساستش پیش سالسه خودم، خواهر فاطی،
 جرم به رقیه، بزرگم، خواهر حتی مادرم، از پدرم از شنید؛ و خورد سرکوفت چقدر کرد، ناله و ریخت اشک چقدر
 زجری چه خواهرم دیدممی جنسیتیم تفاوت تموم با من. زد سفیدش صورت به محکمی سیلی احساس، همین

 سرخوش دختر فاطی، همون بشه باز تا کرد شتال چقدر بریزه، دور خودش تو رو خاطرات همه اون تا کشهمی
 .مونخانواده

 افزارینوشت از که صورتی دارِگل یپوشه توی رو احساسش تمام رو، هاشنامه تموم ولی چرا؛ دونمنمی
 احساس همه اون گلبافت گرم و نرم پتوی همانند که داریدکمه یپوشه. دادم جا خریدم، محله بازارچه توی

 .وشوندپمی رو سردشده
 .جوادجان سالم -

 .کشهمی امروز به دیروز مرور از رو من محل، بزرگ تاج،خان یمردونه و بم صدای
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 .تاجخان ستبنده از سالم -
 خوردی؟ صبحونه. بابا نباشی خسته-

 .بودم هم هول دختر این زندگی حقیقتِ دونستن برای ولی نبودم؛ گرسنه
 .کنهمی نفوذ من در راهی چه از داره انشیط ببین! من بیجای هایدخالت از وای

 .بیرون زدی دیر شما رو امروز زنم،نمی بیرون ناشتا خان، شما قربون -
 پیرش پدر نیومد دلش مادر، فوت بعد که دختری خرید؛می داغ نون پیردخترش و خودش برای صبح هر که مردی

 .ددا ترجیح ازدواج به رو بودن پدر کنار و موند بذاره، تنها رو
 خبر چه شونخونه تو دونمنمی. بود دراومده جمشیدخان صدای هاسال از بعد دیشب! نشه غیبت واهلل، بگم چی -

 .نداشتیم خواب صداها این با که هم ما اومد،نمی بند مادرشون و هابچه یگریه صدای که بود
 .بود ناآشنا برام اسمش جمشیدخان؟

 .شناسمشوننمی تاجخان -
 گلیدسته چه هابچه بود، خیرشون چه دونمنمی حاال. بیرون زنهمی کار برای صبح شیش از خدابنده داری، حق -
 «جوابش؟ اینه کنم،می جون میرم صبح از من» که زد داد بس از شد پاره خدابنده گلوی که دادن آب به

 و دختر اون! دیشبش انوادگیخ دعوای و جمشیدخان مناسب، بندیزمان این از هیجان از میشه پاره من دل بندِ
 تو تجسس از کردم شرم ولی ؛«خونه؟ کدوم تاجخان»: بگم شدمی کاش. پدر از شخوردهزخم تن و شکایت کلی
 .دیگران هایپدرانه و دخترانه بین کشیدنسرک از دیگران، کار

 .برگشتم خودم دنیای به تاجخان از خداحافظی یه با دست به جارو زیرسربه باز و
 پدر جمشیدخان اگه فرض بر اصالً. شد تاجخان یخونه به دختر این یخونه بودنِنزدیک من کشف ترینهمم

. بگردم هاشبچه با جمشیدخان کاریکتک منطق و دلیل دنبال محله، رفتگر من، نبود درست. باشه دختر همون
 زور از خیابون و کوچه این مردم. دادممی ستد از رو هاایمحلههم اعتمادِ موضوع این خاطربه نباید شاید، اصالً

 راه کالغ چهل و کالغ یک هم کردن،می پاک رو شونسفره سر سبزی هم راحت، خیال با سرگرمی نداشتن
 بازیخاک دیدن روزشون، طول مفید کارِ تنها که کردممی هاییزن دست یبازیچه رو خودم نباید نه نه،. نداختنمی
. بود شده منطقم گیردندون کنجکاوی، و خواسته این ولی هاست؛کردنپاک سبزی همین ای کوچه تو هاشونبچه
. رسیدم پدرم حرف این به من امروز و نداره انسان منطق با خوبی یرابطه هیچ انسان قلب گفتمی راست پدرم

 که رسیدم سنی به االن ولی نبود؛ که نبود برو بار زیر داشت، باد زیادی امکله نشستم حرفش این پای که روزی
 .رو مغز هم و کرد راضی رو قلب هم نمیشه فهمممی

*** 
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 همه این از ناحقی، این از بود گرفته دلم. صحبتهم و همدم نداشتن از دختر، این هایغصه از بود؛ گرفته دلم
 .بود شده حقش در که اجحافی
 کشیده؛ زیبا و روشن ایآینده سمت به رو دنیاش بودن، داده خوردش به خوش خاطرات کلی همین؛ یعنی قربانی

 دادنازدست از ترسخت آرزو و امید همه اون دادنازدست. بودن بریده رو سرش ایخراشانهدل طرز به االن ولی
 .بود جان
 .بود خورده رودست که دختری اون ناتموم هایغصه از بود شده سنگین دلم

 که چهارروزه گذرونه،می رو روزهاش من یغصه با ارهد مامان نمیده، جواب هم سالم به دیگه بابا»
 «.منم اتفاقات این تموم مسبب کده؛ماتم شده مونخونه رفته، خونه از پرویز

 بودم کرده گوشزد خودم به بارها گذروندم؛می زدمی دور مغزم تو وارمورچه که فکری به شک از داشتم رو روزها این
 ال گفته هم خدا خود. گناهه نیست، خوب دیگران کار تو تجسس نداره، ربطی هیچ تو به قضایا این پسر جواد،» که

 تموم. بود چاره راه دنبال در به در و شده هودرابین مثل بود؟ حالیش حرف من قلب این مگه ولی ؛«تجسس
 رو کارها زا بعضی شد؛نمی. لنگیدمی کار جای یه سر آخر اما بردم؛می اثبات مرحله به رو حدسیاتم و فرضیات

 .کرد ثبت رسمی و اسم هیچ به شدنمی
 بدجور رو من فکر ساکنینش از یکی که شد ایکوچه انداختنبرق من، مفید کار تنها نبردم؛ پیش از کاری هم امروز
 پیچ سر از. کنممی دل کوچه از باز و ذارممی جیبم تو رو چندخطی ینوشتهدست اون. بود کرده خودش درگیر
 .دوهمی سمتم به دواندوان مپرشا کوچه،

 جوادآقا؟... جوادآقا -
 .وایسادم پسر، گل ندو ندو، -

 .داره خوبی خبرای میگه ششمم حس. باال کشهمی تونهمی که جایی تا رو گردنش ایسته،می کنارم
 .ها داشتم ریاضی امتحان امروز! باحالی خیلی گرم، دمت جوادآقا -
 واقعاً؟... اِ -

 .داشت استرس امروز امتحان برای پرشام کردم وشفرام زود چقدر
 .میده دیگه چهارروز-سه رو امتحانمون جواب گفت معلم آقا. آره -
 نه؟ یا کاشتی گل -
 !دیدیمی رو ارسالن یقیافه باید آقا جواد وای. کاشتم گل یباغچه -
 ارسالن؟ -
 .دبو کرده باد دیدی،می رو اشقیافه باید! دیگه زرنگ پسر همون -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 جوری؟این یا جوری؟این بود؟ شده شکلی چه خب آها، -
 .گیرممی هاشخنده این از یخوب حس من و خندهمی. کنممی شکلک براش رو ارسالن یچهره حاالت صورتم با و
 شده؟ چی چشمت یگوشه پرشام -
 .کنممی اشاره چشمش کنار نگـمر*کـ و کوچیک کبودی به 

 .افتهمی کردنمِنمِن به
 .مدرسه... مدرسه تو آره... تو... چیزه... اِ -

 .کنممی کمکش. کردمی آبروداری داشت کوچیک مرد این. پرسیدم جایینابه سوال گیرممی زود خیلی
 .زده ارسالن کردم فکر -
 !شکوندمش مچ از بخوره من به انگشتش زده، ارسالن چی داداش نه -

 به و زنممی لبخند دلم ته از. داره غیرتی یجاافتاده مرده یه درون کودک جای کردممی احساس اوقات بعضی
 .کشممی دست تیزش موهای
 .بره زودتر که قراره بی داره، دویدن حاالت. کشهمی دستم زیر از رو سرش

 .میشه نگران مامانم برم، دیگه من جوادآقا -
 .خدا دست برو -

 نگاه بهم زنه،می زنگ میره، رنگکرم چرک و پریدهرنگ درِ همون شون،خونه سمت عجله با و زنهمی لبخند
 صدای. میشه بسته بلندی صدای با در. میشه وارد کنانجیغجیغ پرشام و میشه باز در. میده تکون دست و کنهمی

 :میگه که میاد دختری آروم
 .هم به نکوب محکم رو در گفتم دفعه صد -

 پدر و من هستن، شام یسفره انداختن تابوتب تو خواهرام و مامان. نشده کنده صبح از من افکار ولی شده؛ شب
 .ذارهمی روم جلو رو گوشتآب ظرف کوثر. دوختیم چشم وقفهبی تالش این به ساکت هم کنار

 .کن تیلیت رو این نشده سرد تا داداش -
 .دادم انجام براش رو کارش نه و دادم نشون العملعکس نه چرا دونمنمی اما میگه؛ چی شنوممی
 !توام با داداش... الو -

 :میگه پدر
 .کنممی خرد نون من بیار رو ترشی برو تو بابا کوثر -

 .میره غرهچشم من به و میگه چشم پدر به کوثر
 باباجون؟ چته روزا این -
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 من دختران

 جان؟ -
 چته؟ تو روزا این میگم -
 !هیچی -
 هیچی؟ واقعاً -
 !هیچی که گفتم -
 هست دلت تو چی یه تو نفهمم اگه کردم، بزرگ خودم رو پسرم دم،کر زندگی من تو سن قدِ پسر -

 .بابا بگی بهم تونستینمی که
 .شینهمی و ذارهمی بابا روی جلو رو کوبیده نخودهای از پر ظرف سکینه

 .گیرهنمی تحویل چشه؟ روزه چند یه چشمتون نور این باباجون -
 به دو هر بدبختانه که بود، برده خواهرم اولین رقیه به تفاوتی هیچ بی خلقیاتش و رفتار که خواهرم سومین سکینه،

 باید که رو نفراتی اولین کنم، ازدواج بودم رسیده نتیجه این به بارها. بدزبون و گوشتتلخ بودن؛ شده کشیده مادرم
 و رفتار ولی نه؛ باشم، نداشته دوستشون که این نه. سکینه و رقیه مادرم،: نفرنسه همین بشونم، جاشون سر

 پر شونروزانه ادبیات و زدنمی حرف طعنه با. کنم درگیر باهاشون رو خودم خیلی نخوام شدمی باعث شونبدزبونی
 .بود دارنیش و زشت کلمات از

 خودش به امدیگه خواهر سه و من گفتنمی مادری و پدری یخانواده یهمه که مهربون و صبور مردی پدرم،
 .بودیم کشیده

 :میگه جدیت کمی و ربونیمه با پدر
 .نکن قضایا این ناراحت رو خودت شما دخترم ست،مردونه باشه هم هرطوریش -
 .نداره ربطی تو به بود رسونده نکنه، دخالت که فهموند سکینه به ادب رعایت عین در
 خواهرم، میندو زکیه، جای کاش. دیدمی خودش به آرامش رنگ کمیه خونه این و کردمی ازدواج هم سکینه کاش 

 این از کمی کوثر و فاطی من، تا رفتمی و کردمی ازدواج کاش. بود کرده ازدواج غریب شهر توی یکی این
 .کشیدیممی راحت نفس هاشزنیزیرآب

 .بود رنگشصورتی دفتر از شدهچروک یصفحه یه تنها من، به دختر اون امروز تقدیمیِ
 یکیسه یه همین اما کردم؛ وروزیر رو هازباله یکیسه. داشت سردی سوز هوا. کشیدم بیرون دستم از رو دستکش
 .شناختمشمی که بود اششدهمچاله کاغذهای از رنگش، از. بود آشنا برام که بود کوچیک
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 نه درددلی، نه ای،نوشته نه. نبود خبریهیچ امروز ولی خورده؛چی دختر اون رو دیروز بزنم حدس تونستممی حتی
 صحبتیهم برای رو کسی نکنه رفت؟ کجا پس؟ شد چی. رنگآبی خودکارِ عصبی هایخطیخط نه ای،نوشتهدست

 ...روزش هر هایحرف دختر، این کرده؟ پیدا
 که رو امروز یهویی؟ شد چش! خدا یا وای اش؟شکسته دل از خودش؟ از کشیده؟ دست رفته؟ خودش رفتن؟ کجا
 دست وقتی یه تا بودم کرده قایم هامپیراهن الی که رو امپوشه دارم؟دکمه یپوشه داخل بذارم چی خونه رفتم

 .نیفته سکینه
 رو تمومش خودم. نبود ایزباله کیسه هیچ دیگه نبود، دیگه. انداختم نگاه رو باریک و بلند یکوچه سرتاسر کالفه
 کیسه نوع این از نه، کشم؛می بزرگم سطل تو سرک. نذاشتم جا رو هیچی بودم بودم مطمئن بودم، کرده جمع

 .نیست بیشتر یکی همین
 اما شدم؛ حاضر سرکارم زیاد خواستنِ و هیجان کلی با رو امروز. نداشت ایفایده هیچ هم کردننگاه سرخورده

 ...حاال
 .شده آروم چقدر و نوشته چی گذشته، چی دختر این به دیشب بدونم بدونم، خواستمی دلم
 نه نبود؛ هیچی حاال ولی برداشتم؛ گام زدهشتاب برق تیر سمت به کوچه، وسط ات که داشتم هیجان قدریاون من

 فراری راه دنبال به دمق، و بودم سرخورده. کشید ته یهویی خیلی هیجان همه اون. محله رفتگرِ برای نه من، برای
 از زودتر ثرکو کاش شد،می جمع شام یسفره زودتر کاش. گشتممی سکینه و مامان هایکردنجیمسین از

 .ببنده رو رقیه و سکینه دهن تونستمی که خانواده عضو تنها اومد؛می در آشپزخونه
 برجکت؟ تو زده کی نمیگی تغاری ته: سکینه 
 آبجی؟ بود کجا برجک -
 .پرت و بال تو خورده چیزایی یه زنهمی داد اتشدهله صورت فرسخی ده -

 .میاد باهاش هم من ناجی میاد، کوثر
 سننه؟ رو تو خورده، این بال و پر تو :کوثر

 .دیگه بزرگشم آبجی -
 .گردیمی خانمرقیه برای خبر دنبال شهری یداروغه کردم فکر من واقعاً؟ اِ -

 !کوثر: مادر
 چه؟ تو به نگفت بابا دیشب مگه سکینه! سکینه بگو بارم یه خدا رضای محض خانم؟مامان بله -
 !ها هنشد تو زنممی بابا، ببین: سکینه 
 !شونممی انگشتات عزای به رو دستت بخوره من به انگشتت من؟ دهن تو بزنی تو؟ -
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 .نیست هیچیم من خدا به کن، ول جونآبجی کوثر، -
 .دادممی جون براشون واقعاً بستم،می جونم اسمشون به اگه که خواهرایی تنها زکیه، و فاطی همون یا فاطمه کوثر،
 سرد هوا که نداشت عیب. کشیدممی بیرون سکینه و مامان زنکیخاله جمع از رو خودم یدبا هااین از زودتر خیلی

 همه اون شاید انداخت،می خواستن همه این آتیش از رو من حداقل زد،می نیش استخونم مغز به سردی سوز و بود
 .کردمی منجمد رو کنجکاویم و فضولی

 شده؟ چیزی بابا جواد -
 .بود گذشته زندگیش بهار از سالششوشصت که مردی هایهپدران به زنممی لبخند

 ...گفتم دیشبم که من باباجان نه -
 بابا؟ کرده گیر جایی دلت -

 شد؟ پررنگ ذهنم تو باریک و بلند یکوچه اون نقش چرا اصالً... اصالً کجا؟ مثالً کرده؟ گیر دلم؟
 .زنممی عصبی و کوتاه یقهقهه

 ...که شغل این با هم اون میده؟ زن من به کی کنه؟ رگی کجا دلم باباجان، نه -
 .نبودی شاکی کارت از وقتهیچ -
 .ندارم پرکنیدهن شغل کنیم قبول بیاین ولی نیستم؛ هم حاال -
 بیرون؟ بیای شغلت از خوایمی -
 . مبیمه حقِ همه اون حیف پدرجون نه -
 بزنه؟ پدرش به تونهمی داره حرفی هر پسر یه گفتممی بهت همیشه میاد یادت -

 سبزشدن از بودم خوشحال ـبم،*لــ کنار سیگار نخ یه هابچه یوسوسه با بودم، راهنمایی دوران تو بود؛ یادم آره
 امانم سرفه و سوخت ته تا داشتم تنفسی راه هرچی و گلو و ریه تموم گرفتم، که رو اول م*ا*ک. هامـب*لــ پشت

 ذوقم شدت از. سوزوندم کامل رو مونتانا نخ یه اون تموم بکشم، عقب زودی این هب بود شأن کسر برام اما برید؛ رو
 راست به فشار یه پا با سیگار یموندهته روی. کنم خاموش کفشم نوک با رو سیگار یموندهته تا گرفتم ایقیافه چه
 دیدم؛ رو بابام که بودم نکرده لندب سیگار روی از رو پام هنوز! داشتم تن به کاذبی غرور چه روز اون چپ، به فشار یه
 هزار. کنمنمی فراموش وقتهیچ کردم زمان اون که رو هولی. سمتم اومدمی خیابون عرض از داشت خندون لبی با

 .بود «کشیدم؟ سیگار من دیده بابام یعنی» شهمه از ترپُررنگ که داشتم جواببی سوال
 باباجان؟ شد تموم سیگارت -

 .هابچه ترسون هایچشم جلوی پدرم مردونگی از شرم، از کردم؛ یخ
 .بودم معناتمومبه سیگاری یه امروز زد،می سیلی انداخته، غبغب به باد هایبچه همون جلوی روز اون اگه شاید 
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 بابا؟ خونه بریم -
 .شدم قدمهم باهاش حرفی هیچ بی زیرسربه شرمی چه با یادمه هنوز

 .تداش یادگار دوتا برام روز اون 
 نشونت خودم رو ورودیش در بیا بکنی داری دوست هرکاری پسرم. ها نمیشی مرد هاسرفه این تکرار با باباجان -

 .بدم
 .کنم پنهون پدرم از رو چیزی تونمنمی کردم فراموش امشب باز من و

*** 
 از رو کارم امروز ارهد عیبی چه. شه خوشحال زباله کوچیکِ هرچند کوه، یه دیدن از من مثل کسهیچ کنمنمی فکر

 همیشه از زودتر من برای خورشید امروز کنممی احساس من ولی میشه؛وگرگ هنوز هوا کنم؟ شروع کوچه وسط
 دم سکوت این تو رو سطلم هایچرخ صدای چقدر. کنممی تند پا برق تیر سمت به. نوره پره جاهمه کرده؛ طلوع
 .دارم دوست صبح
 رو براق زردِ یکیسه این صاحب که بود اندی و ماه یک. بود انتظارم به هم کنار رنگ،هم یکیسه دوتا امروز

 نه؛. کنهمی اذیتم مرغ زُخم بوی نیست، که نیست تر هایزباله جز چیزی کنم،می بلند رو اولی یکیسه. شناختممی
! بود عالی. زنممی چنگ ور کناری یکیسه کوچیک تشویش یه با. نبود کیسه این مابین بودم دنبالش من که چیزی

 .نوشابه شیشه یه و ماست بارمصرفیک ظرف پالستیک، باطله، کاغذ از پر
 صورتیِ اون. جلو به قدم یک یعنی هاپاکبان ما برای این و بود شده تفکیک هم از هازباله بار این. زنممی لبخند
 صبح از وقت این که کنممی فراموش هدیگ و دارممی برش. زد چشمک بهم باطله ورق چندین بین از رنگخوش
 .اینجام کاری چه برای

 میره، در تن از شبونه عمیق خواب یه با که هاییخستگی اون از نه! خسته خیلیخیلی ام،خسته خداجونم»
 بود؟ من تقصیر مگه اصالً کردم؟ اشتباهی چه مگه سالمه؟ چند من مگه خداجون. ستخسته روانم و روح خداجونم

 و بودی دیشب خدا. ندارم هم رو بابا هایمحلیبی طاقتِ دیگه ندارم؛ رو مامانم شبونه هایگریه طاقت هدیگ خدا
 من برای کوچیکم داداش عشقم، دیدی زده؟ رو قیدم دیدی نکن؟ برادری حسابِ من رو گفت بزرگم داداش دیدی

 بار زیر داره هامشونه شده؛ سنگین امبر خیلی دیگه درد این. شدم خسته یعنی ام؛خسته خدا ریزه؟می اشکی چه
 .میشه خرد درد این سنگین

 «...راه یه فقط و فقط چاره؛ راه یه فقط خدایا
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 بود، معتقد دختر اون. بود چی بازیافتی کاغذهای از هازباله تفکیک دلیل فهمیدم حاال شده، تلخ طعمش لبخندم
 کمیه پاداش، کمی خدایا. بود نداده جا هاورریختنید بین رو اشنامهصاحب نام و بود خداشناس داشت، وجدان
 .امید نور کورسو یه معجزه،

 تعصب و اعتقاد دونستمنمی. داشتم تلخش سرگذشت به که حسی داشتم، دختر این به که حسی سوزی؛دل
 بار این د،شمی خرد هاتعصب همه این بار زیر داشت دختر این ولی ست؛آزاردهنده و جدی حدی، چه به اشخانواده
 .شدمی تعصبات قربانی داشت
 خدا حکمت و صالح به مقابلش طرف در ولی خورده؛ کور ایگره زندگیشون آرامش با بزرگی مشکل زدممی حدس

 .داشتم قوی ایمان هم
 صبور». کوتاه خیلی یجمله یه هم اون بگم، چیزی یه فقط. باد مثل درست رهگذری، دیدم؛می رو دختر این کاش
 میره، باالتر تحملت آستانه الزمه؛ دردها این شدنتبزرگ برای. میشی ترپخته تو ولی درد؛ با هرچند گذرهمی باش،
 «.زنهمی شکوفه درونت جدید، یتجربه با جدیدی دختر و گیریمی یاد رو صبر

 .بگم رو هاهمین فقط همین، داشتم دوست
 کورسوی خوره،می شکست داره امید که دقایقی همین تو شاید تا نشستممی انتظار به صبح فردا تا باید من حاال و

 .بزنه سوسو نوری،
 روزا این که خوشحالم این از دونممی خوب. شدم فرزتر کارم برای هم کمی بودم، ترخوشحال کمی رو امروز

 یه ولوکوچ مورد این و نداره هاشدرددل مابین جایی دیگه مردک اون شده؛ عوض دختر اون هاینامه مخاطب
 قرار. کرد خداحافظی باید رفته که کسی با بود رسیده باور این به شاید. دادمی انتقال من به هم کوچولو شادیِ
 باز آخرش پاشه،می زخم رو نمک یا و زنهمی زخم و میاد یا باشه؛ موندنی میشه، زندگیت وارد که آدمی هر نیست
 .میشه موندگار کنارت سالهونهنود دائمِ عقد یه با و میده هدیه قلبت به آرامش بخشه،می لبت به لبخند میاد یا. میره
 .بودم اشتهاخوش رو امشب و امروز کل داشتم، دلیلبی لبخند یه رو امروز کل بودم، پرانرژی رو امروز کل من

 خونه؟می خروس کبکش امشب بابا تغاریته شده چی: سکینه 
 .نریز هم به رو بابا اعصاب نکن شروع خدا رو تو آبجی: فاطی
 چی؟ من پس خانم فاطمه کردنم،بزرگ بچه این با نکنه درد دستم: مادر
 گیره؟می گیره،نمی خرده خودش اصل برابر با کپی به که کسی من مادر خب: کوثر

 . هاشده هااین برای داغی بحث من روزای این هوایوحال عجب
 .نبود افتاده راه تنش این بین نشستن برای دلیلی پس بودم؛ ردهخو زور به رو مادر روغن از پر بادمجون کشک

 .خیربه شب نکنه، درد دستت مادرجون -
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 مادر؟ نبود چرب برات -
 .من گفتن دوباره به نبود نیازی و دونستمی خودش

 .بود خوشمزه خوردم بود، خوب -
 .بیاد پیش بینشون باز ترسیدممی که بحثی از رفتم در و

 برای بود؛ بحثشون هم با خواهرا از یکی روز هر. بود باال زیادی سروصداشون بود، همین همیشه من یخانواده
 .شدمی درست مشکل چیزی ترینکوچیک

 با نخوام که داشت برام رو مزیت این بودن پسر تک بود، من به متعلق یکیش که اتاقی سه از یکی تو تو، رفتم
 .بزنم وکلهسر و باشم شریک خواهرام

 .کنهمی نگاهم موشکافانه ایستاده، لب به قشنگ لبخند یه با در قاب کنار کوثر، یعنی خواهرم ترینیککوچ
 هست؟ اجازه -

 .میدم نشون رو رضایتم لبخند با همیشه نمیدم، مثبت جواب حرف با زیاد من
 دو کنارم جا ترینزدیکن. ندارم شک داره، باهام مهمی و جدی حرف. بندهمی رو در بار اولین برای و میشه داخل

 .شینهمی زانو
 .بینهمی آسیب زانوت نشستی؟ جوریاین باز -
 .بعیده جیغو جیغ کوثر از میگه، آرومی صدای با
 .دیده آسیب تو یدیگه جای یه که فعالً -

 .خبریهبی این از من تعجبِ کنم،می نگاهش متعجب
  .امسینه یقفسه چپِ سمت به کنهمی فرو اشاره انگشت

 .میگم رو اینجا -
 .کنممی نگاهش ترگیج و ترمتعجب

 آره؟ منم با آره همه با -
 .میگی چی فهممنمی کن باور... باور -
 !کلک ای -
 .میگی چی فهممنمی کوثر جانِ چیه؟ کلک -
 .بیاره رو تو هایچرک لباس گفت سکینه به ماشین، تو بریزه رو هالباس خواستمی مامان ظهر سر امروز -

 .کنهمی اشاره هاملباس کمد به. بیرون ریخته بهونه این به رو اشروده و دل برسه اتاقت به پاش دونستممی
 .هاکم یه داداش جون فضولی، هم کمیه... نگم دروغ. کردم تعجب بود، دخترونه دیدمش، اتفاقی خدا به -
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 پریده رنگم گفتمی کوثر کاش. شینممی صاف دادنجاخالی همین هول از میده؛ جاخالی جاش، از سرعت به قلبم
 مثل یکی بوبردن ترس از بود؛ ترس از لرزش این دونممی. کنممی حس دلم تو دارم هم کم خیلی لرزش یه! نه یا

 تونستممی که داشت ارزش برام قدری به کارش. شد من ناجی کوثر باز. بود گذشته سرم از خطری چه وای. سکینه
 .بگیرم نادیده رو کوچولوش فضولی اون

 توئه؟ دست از خوریشدل همه این -
 .کوچولو و بود کم واقعاً فضولی این پس

 داداش؟خان خورده موش رو زبونت -
 .کردمی خطاب داداشخان رو من همیشه بود، تربزرگ من از که این با
 هم شاید یا کنم تبرئه رو خودم ونمتنمی بودنمگناهبی وجود با ولی میشم؛ محکوم دارم بدم، جواب چی موندم هنوز 

 .خوامنمی
 .کنهمی رو برداشت تریناشتباه من کردنهول و سکوت این از کوثر

 ترینبزرگ دادن قابل رو تو که حاال نمیده، هرکسی به که پاکشه قلب دختر یه دارایی ترینبزرگ داداش -
 .کن تموم رو چیهمه اهیعذرخو یه با جدیه خیلی اگه. نکن پشیمونش پس دونسته داراییش

 .کشممی باال گردن دیدنش برای میشه؛ زیاد نگاهمون تفاوت میشه، بلند
 کردممی فکر ما؛ برای خوبی برادر هم باباست و مامان برای خوبی پسر هم جواد گفتممی فاطی به همیشه -

 .نگهلمی هازن برای مردبودنت جای یه انگار ولی شی؛می زنت برای هم شوهر بهترین
 .کنممی نگاه غریبشعجیب برداشت این به مات،

 .نده کشش -
 ...من... من... کوثر -
 .ها نیست امن سکینه و مامان دست از جاش دیگه اینجا راستی -
 .زنهمی چشمک بهم شیطنت با و هاملباس کمد به کنهمی اشاره باز
 .داداشخان خیربه شبت. بودها گفتن من از -

 یخانواه این با من. کننمی برداشت اشتباه اون از ترساده چه میشن، سوءتفاهم دچار ساده و زود چقدر آدما
 کرد، پیدا شوهریش اقوام از دختشاه عمه که رو رقیه شوهر. ننشستم هاحدیث و حرف این پای وقتهیچ پرجمعیتم

 دیدن با بود، اومده کشور شمال از اشعمه دیدن برای که بود قدیممون یهمسایه یبرادرزاده هم، زکیه شوهر
 برگشت و نیاورد طاقت باالخره تا. موند جا من خواهر پیش دلش اما برگشت؛ شمال به خودش خوبم خواهرِ زکیه
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 حرف نکرد جرئت دیگه کسی فاطی عشقی شکست از بعد. نبود هاحرف این از خبری اصالً. برد هم با رو دو هر
  داره؟ ربطی چه چی؟ عاشقیِ و عشق الًاص. بیاره خونه تو رو عاشقی و عشق

 و بدم تشخیص رو حالم و حس این تونستمنمی نمیدن تشخیص رو درد که هاییپزشک این مثل بود، طوریم یه
 .کنم گذاریاسم

 شهر خلوتِ و سکوت این تو هوا این تو داره کیفی چه دارم، خوبی حالِ چه میش،وگرگ هوا صبح، شیش ساعت
 به متعلق خاص ساعات این تو دنیا انگار کمه، ماشین کمه، آدم. کنی فکر داری دوست که یزاییچ به و بزنی قدم

 .خاصه نفر چندین
 شدنروشن با بعد ساعتی اما چرا؟ دونهمی کسی زنه؛می برق امروز هم لبخندم زنه،می برق لباسم ایِنقره دوردوز

 راهِ همین از بیرون، زنهمی رنگشونکرم چرکِ در زا پرشام،. نداشتن خوبی حال هاخیلی دیشب فهمممی هوا
 .دارهبرمی قدم داره حوصلهبی نداره، شیطنت برق کوچیکش صورت بینممی دور چنداننه
 .آقاپرشام نخسته -

 .بودم سالم پیش من که بود باری اولین امروز
 .جوادآقا سالم -
 شازده؟ دمغی -

 .بزنی تلخ ندلبخ بخوای که زوده خیلی هنوز سن این برای
 .میدن رو ریاضیمون امتحان جواب فردا -
 .نداره غصه که این خب -
 .بکشم خجالت شما جلوی نشه خوب ترسممی -
 .گیریمی خوب ینمره مطمئنم من -
 برم؟ من جوادآقا -

 .دونمنمی چی؟ از میره، در داره پسر این
 .ارمبرد ازش چشم تونمنمی اما کنم؛می خداحافظی ازش لبخند با 

 هم صورتی کاغذ یه دورریختن، و بردن برای هست زباله کلی شده، خاموش برق تیر چراغِ رسیدم، کوچه وسط به
 .باشه من برای دارم دوست من که هست

 از کندندل پدری، یخونه از کندندل شاید خواستم؛ ازت که باشه ایچاره راه همون این شاید خداجون»
. بریم بذار پس بریم، اینجا از که اینه کار بهترین میگه بابا که حاال خدایا. چاره راه یعنی بچگیم، خوش هایخاطره
 «.خواستممی ازت که بود ایچاره راه همون این شاید
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 بهش رو حرفم هنوز که من! ندیدمش هنوز که من... من کجا؟ بره؟. کردم هول مرد منِ ترسیدم، ریخت، قلبم
 .بره نذاری خدا! هانذاری خدا. کنم پیدا چاره راه یه هم من بذار. ..بذار بره؛ نذار خدا نه،! نزدم
 تموم اینا از زودتر خیلی رو، اشمدرسه هم پرشام رو، کارم من. پرشام هم و من هم هردومون؛ بودیم، دمغ خیلی
 .خونه به رفتن دل پرشام کوچه، این از رفتن دلِ من. نداشتیم رفتن دل اما بودیم؛ کرده
 که داشتم وسامونسر بی افکار قدریاون. بودیم نشسته هم کنار حرفی هیچ بی خان یخونه یپلهتک روی
 ترسِ هردومون شاید «پسر؟ گل چته» بپرسم یهکالم و بدم اختصاص پرشام به رو اون از بخشی تونستمنمی

 ترس من اما داشت؛ رو ریاضی خوب ینمره دادنازدست ترس کنارم، دبستانی پسر این شاید. داشتیم دادنازدست
 .داشتم رسیدمی دستم به ناخواسته ماه دو این توی روز هر که هایینامه اون دادنازدست

 هااین از زودتر که دختری ندیدن آخرش و نبودن ترس. کردمی تقسیم من با رو خاطراتش یکی بارم یه صدسال
 .بودم دیده رو باطنش
 عادت. سرگذشتش به هاش،نوشته به بودنش، به بودم کرده عادت. بیهخو حال عین در و وحشتناک چیزِ چه عادت؛
 داشت اعتماد من به دختر این. کنم دور همگی چشم جلوی از رو پنهانیش هایدرددل تا باشم که این به بودم کرده

 پدرم با حق اینجا هم باز پس بد؟ هم باشه خوب هم چیزی یه میشه مگه. سپردمی من به رو هاشباطله کاغذ که
 «.خوبی در بدی بدی، در خوبی»: گفتمی همیشه که بود
 .ندارم جوابش پیداکردن برای حسی اما کنم؛می سوال خودم از قرار؟بی هم و کنه آرومت هم
 .ابهام کلی و موندممی من صورتی، یدخترونه یپوشه یه و موندممی من رفت،می دختر اون اگه
 هر میشه؟ مگه نداره؟ پایانی هیچ من برای کنجکاوی این شروع میره؟ حالی و حس چه با میره؟ کجا چی که این

 .داره خداحافظی یه سالمش با اینامه هر و آخر قسمت هم سریالی
 !کنی کارچی باید دونیمی نه و کنی کارچی دونیمی نه که وقتایی به لعنت
 کالفگی این با بودیم گرفته یاد مردها ما اما ود؛ب شده سرازیر اشکم کالفگی این از االن تا بودم، زن اگه کن باور

 .بیایم کنار باهاش آخرش شاید و شیم یقهبهدست
 میشه؟ باورت جوادآقا -

 .بیرون کشهمی کالفگی اون از رو من اشسردشده و کوچیک هایدست اون با پرشام
 هوم؟ -
 میشه؟ باورت میگم -
 رو؟ چی -
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 من دختران

 ولش دلش زور از بود روش اسمم که این با بود، کرده پیدا رو ریاضیم ابکت میگم؛ رو ارسالن پسر، زرنگ اون -
 .زباله سطل کنار بود کرده
 !خودش خودِ خودشه، آره. کرد خطور اممخیله به آنی مغزم، زد جرقه

 ونا نتایج، نشدناعالم تا هنوز و کنهمی جبران رو من ناچیز محبتِ این جایی یه روز یه خانپرشام این دونستممی
 یشونه پس زنممی آروم ناگهانی یجرقه این خوشحالی از. کرد جبران برام ممکن وجه بهترین به ساده حرف یه با

 .کوچک مرد این
 داداش؟ پرشام، -

 هول و جا یه نشسته آروم که منه توسط صداکردنش یهویی از هم شاید یا زنه،می قُل ریزش هایچشم تو تعجب
 .کرده

 بله؟ بله، -
 !گرم دمت باحالی، خیلی بابا -
 جوادآقا؟ شدچی -
 .میشه دیر داره دیگه که بریم بجنب پسر، بجنب نشد؛ هیچی هیچی، -

 .گذرهمی سرعت با دقایق چقدر داره کوچیک هرچند شادیِ یه داره، هدف که کسی برای
 برم، زودتر باید آره. نمکمی صاف رو قامتش باز هولکیهول خوره؛می زمین ـلم*غـ*بــ تو جاروی میشم، که بلند
 مردی تاج،خان. برم که همین خودشه؛ آره. بخرم هم رو چیزایی یه باشه الزم شاید کنم، فکر چیزا خیلی به برم باید
 نکردن توجه جلب برای دیگران، کنجکاونشدن برای ظاهر، حفظ برای ست؛محله این نشینخونه سالهچندین که

 موندم فقط من. کردمی موجه رو بودنی و خواسته هر مرد اون ابهت. تاجخان خود پیش برم باید فقط و فقط کسی
 .بود نرسیده خودم ذهن به االن تا چرا

 نارنجیِ اون رو، کارم لباس میدم، تحویل رو داشتنیمدوست جاروی و سطل گردم،برمی مرکز به سریع خیلی
. بزنم بیرون در از عجله با تا پوشونهمی رو امهکردیخ پوست رنگیمشکی بافت چپونم،می کیسه تو رو شدهچرک
 به رسیدن برای ایداده نمیاد یادم که کردم فکر امنقشه جزئیات به قدریاون. شده پر فردا برای نقشه از فکرم تمام

 فردا نِاومد رویای تو قدری به خونه، بودن کشونده رو من واراتوماتیک بلندم، پاهای مغزم،. باشم داده بهمغزم خونه،
 هوای این با ظهر، از بعد توی هم اون بخاری، کنارِ کوتاه چرتِ از لذتی نه و بردم ناهارم از لذتی نه که شدم غرق
 .ابری
 تموم امشب. کردم پنهون رنگایقهوه پاکت یه تو رو خواهرم فاطی قبلِ هاسال هایکتاب از یکی قایمکیقایم

 یه تو خودم با خودم درون من بودن فهمیده نیست، همیشگی جواد اون وادج که بودن برده بو من یخانواده اعضای
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 کوثر تنها و« !هانیستی باغ تو امشب داداش»: گفت گوشم در خنده با که فاطی قول به. کنممی سیر دیگه دنیای
 .کردمی نگاه من هایآشوب تمام به نمادندون لبخندِ یه با که بود
 آروم آروم همیشگیم هایهمراه جاروم، و سطل با صبح هفت ساعت تشویش، از پر ینیمه و نصف خواب یه با

 تیر کنار شلوغیِ خان، یخونه به رسیدن از قبل. بیرون بزنه نون خرید برای که االنه. میرم تاجخان یخونه سمت
 خرده کلی شده،هپار پالستیکی هایدمپایی کهنه، وسایلِ کلی پالستیک، و مقوا کلی سمتِ کشهمی رو نگاهم برق

. کشیهاسباب یموندهته اینا گفتمی بهم ریختنی دور همه این شلوغی این همیشه. دورریخته هایموکت
 یمنطقه یه تو اگه گفتنمی همکارام. داشتم تبحر درش بود، کارم که شدمی سالی سه داشتم، تجربه دونستم،می

 گنج تو آشغال. )ماست گنج اونا آشغال زمانی یه گفتنمی کنی،می پیدا داخلشون خوب چیزای یه باشی باالشهر
 داشتنش قدر و نداری توجه بهش زندگی تو تو، که چیزی برسونه خوادمی که هست المثل ضرب یه هست؛ دیگران

 یه یموندهته دردنخوربه هایزباله این.( گنجه دیگران برای نیست، چیزی دورریختنی جز برات و دونینمی رو
 یواشکی زود چقدر مردا. ریخت هم به زود چقدر امه*ن*و*د*مر هیکل این قلبِ ضربانِ. بود شدهخالی یخونه
 !ترسنمی

 تونمنمی بگیرم، زباله همه این از رو نگاهم تونمنمی کنه،می حکومت تنم تموم تو بدی یشورهدل دارم، اضطراب
 هم خیلیخیلی ترسیدم،می «میاد سرت بترسی چیهر از» یجمله از ترسیدم،می ازش که رو چیزی کنم تصور

 .یواشکی اما ترسیدم؛می
 باز در خان یخونه رنگِطوسی درِ به نرسیده نیست، پیش لحظه چند قدمیثابت و محکمی به هامقدم بار این

 هاهمسایه دهان از ناخواسته کارم حین اوقات گاهی که بانجابتی و مهربون دختر تاج،خان پیردختر پروین،. میشه
 .ذاشتنمی سرش پشت که هاییصفحه شنیدم،می
 .شوهر تا باشه زن دنبال باید مرده، پا یه خودش هیکل اون با پروین ماشاءاهلل -
 داره؟ نگه خودش کنار رو زمختی ابرو این به دختر میاد کی بابا نه -

 .رجیم شیطان من باهلل اعوذ
 .جوادآقا سالم -
 :میدم جواب کرده رو گم وپادست زباله همه اون صاحبِ رفتن هولِ از
 هستن؟ پدر... که میگم خواهر، ستبنده از سالم -
 .تو بفرمایید شما دارید امری سرده، براشون هوا احواله، ناخوش خرده یه هستن بله -
 یینپا و شونخونه در مابین جایی هم من نگاه نگاهشه، مقصد هامکفش نوک به نزدیک کنه،نمی نگاه من به

 .بلندش مانتوی
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 زحمت مامان دیشب که اینقره و آبی دوردوزهای این با نارنجی دستیک لباس این با کنم؟ کارچی میشه، سختم
 یکی) ریزه؟نمی آب کاسه هفت سرم پشت نمیشه؟ چندشش خان؟ یخونه مبل رو بشینم برم کشید رو شستنشون

 .(نکنه نگاه رو سرش پشت طرف دیگه که معنی این به بنده مادربزرگ اعتقادهای از
 کنید؟می تعارف چرا بفرمایید، جوادآقا -
 .نبود هم واجبی کار خیلی نمیشم، مزاحمشون بدحالن اگه -

 زباله، همه این دیدن با االن گفتم، دروغ اندازم،می تیربرق کنار مونده یزباله همه اون به نگاهی چشمیگوشه
 .بود همین دونستن من امروز کار ترینمهم

 .کنم جمع وپادست تو از رو جارو و سطل این بدید اجازه پس... پس -
 ندارید؟ امری بگیرم، نون برم هم روی ذارممی رو در -

 .شه محله و کوچه هایزن غیبتِ مجالس نُقل که بود چیزی از ترباارزش دختر این
 .نیست عرضی کنم،می خواهش... خواه -

 .باشم داشته تسلط تکلمم رو تونمنمی نمکمی هول وقتی من که بد چقدر
 و لباس این با کشممی خجالت کمی که نمیگم دروغ. نمیگم دروغ هم میگم، دروغ هم شده؛ روزی عجب امروز،
 اولین این. کردمی مجبور کاری هر به رو من دختر اون شناختن و دیدار شوق نمیگم دروغ برم، کسی یخونه فرم،
 طبق هیچی نیست قرار وقتی بود چی ریزیبرنامه یفایده واقعاً. بودم نکرده آماده براش ور خودم که بود آمدیپیش

 بره؟ پیش تو یخواسته
 فشار ترمحکم مشتم توی رو رنگایقهوه پاکت. نیست تاجخان از غیر کسی دونممی هرچند میشم، وارد گویانیااهلل

 تونستمنمی مصلحتی به بنا امروز متأسفانه و بود سخت امبر گفتندروغ همیشه. جلو به قدم یه علی، یا میدم،
 .باشم راستگو

 .اهلل یا اهلل، یا -
 .جوادجان تو بیا بفرما، پسرم، یارت اهلل -
 .دوره بال نباشه؟ بد. خان سالم -
 .سرده خیلی که بیا باباجان تو بیا. زنهمی چرخ آدمی سرِ باالی همیشه که بال بابا، نجف شاه به سالمت -
 .نمیشم مزاحم -
 .سرده هوا باباجان بیا -

 .شم وارد من تا کشهمی کنار
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 پنجاه؛ تا چهل دهه مابین جایی یه گردم؛برمی قبل دهه چند به کنممی احساس خونه داخلِ به گذاشتن پا با 
 برام قدیمی هایخونه نمِ بوی. بودم دیده و شنیده قدیمی هایعکس از گاهی و پدرم از رو وصفش فقط که ایدهه

 تا کشممی عمیقی نفس(. مستأجر) بودیم مردم نشینهمسایه قدیمی، هایخونه همین تو هاسال چراکه آشناست؛
 هاقدیم سادگیِ و صداقت بوی صمیمیت، و صفا بوی داشتم؛ دوست رو بو این. بشه تداعی کودکی خوش دوران باز
 .دادمی رو

 شده پوشیده ترمه طرح رنگِ زرشکی ایپارچه با که کوچیک میز سمت به رو من ـمرم*کـ پشت به دست با خان
 .کنهمی هدایت

 باباجان؟ خوردی صبحونه -
 هایوعده تموم دیروز از چراکه میشم؛ راستگویی عبد بار این. چسبیدمی آدم دلِ به چقدر هاشگفتن باباجان این

 .بود ریخته هم به من غذایی
 . خان ندارم میل -
 .شه پیداش پروین که االنست که بشین. بخوری چی دَنگ و سیر باید داری فعالیت جوونی ه؟چی ندارم میل -

 :میگم و شینممی خجالت با بزنم، حرف حرفش رو ذارهنمی صمیمیت عین در رفتارش ابهت
 !هاشستم دیشب رو لباسم خان -

 لبخند امزدهخجالت نگاه به ذاره؛می میز روی روم، پیش دستاش، لرزش با رو عباسی شاه باریکِ ـمر*کـ استکان
 .زنهمی نماییدندون

 .زنهمی برق هاسیاهی تو لباست دوردوز این مثل پاکت ذاتِ راحته، چیهمه از خیالم که پاکی قدراین تو -
 :زنممی لب زیر،بهسر
 .خان کنیمی شرمنده -
 .اومده هم پروین بخوری چایی یه تا. پسرم نداره شرمندگی که راست حرف -

 رو پیش دهه چندین سنتی لباس تو پوشیده زن یه قدیمی؛ و بزرگ قاب تو شینهمی نگاهم که کنممی بلند سر
 به چقدر. داره و داشته نسبی و اصل چه زن این گفتمی که هااون از نشسته؛ شدهکاریتراش از پر چوبِ صندلیِ

 .داشت شباهت پروین نجابت از پر یچهره
 .دختربهالسلطنه خدابیامرزم؛ عیال پورانه، -
 .کنه رحمتشون خدا -
 :بگه تا کشهمی رسهمی سرفه به آخرش که پرسروصدایی آه
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 زمان تو گرفتمش، ولی نبود؛ من دهن یلقمه دمی؛ و هست آه هست، روش اسمش که واقعاً آدمی، این از آخی -
 .رعیت یه بابام لطف به هم من دربار، یه دختر بود؛ دونه یه خودش

 چهل یدهه هنوزه که هنوزم خان یخونه تو انگار. غیرتش هاش،جوونمردی افتم؛می فردین یادِ ولی چرا؛ دونمنمی
 .بود پنجاه یا
 داشتین؟ دوستش -
 سخت هم کردنعاشقی ما یدوره تو زدم، رو چیزها خیلی قید داشتنش برای! براش مُردممی داشتم؟ دوستش -

 و رعیت بین بود نمونده چیزی ریختم، هم به رو قوم تا دو بزنم، امخونه دیوار به رو سشعک بتونم که این برای. بود
 به اجل بیامرزتش خدا کنه،می رد پدریم یخونه جوب از رو خونم بودم خورده قسم بهالسلطنه. کنم پا به خون دربار
 داشتنش برای. بسپاره نداریچیه رعیت یه دست رو دخترش که بود بهالسلطنه شأن کسر آخه نداد؛ مهلت هم اون
 مدت یه. ریخت هم به رو چیهمه زد آفت کردم، کشاورزی مدت یه زدم؛ دست بیاره در پول خوب که شغلی هر به

 یخونه رفاهیات از خرده یه تا زدم هرکاری به دست بگم خالصه. داد فغان درد از ـمرم*کـ بودم درباری یه شوفر
 بازار تو کوچیک بقالی یه بود، بترسی خدا از مردِ که پوران عموی لطف به که ینا تا. کنم مهیا براش رو باباش
 که کنم چه ذاره،می پا هاشخواسته و دل رو چقدر من با موندن برای پوران دونستممی همیشه کردیم؛ وپادست

 هم اون رم؟بگذ ازش تونستممی چطوری آخه بود؛ فریبا چه کن نگاهش. بودم اششرمنده فقط همیشه هم من
 دخترش از تونستنمی هم باباش. دادمی نشون رو خودش شدت به داشت احساسم که زمانی بودم، جوون که زمانی
 .من به برسه چه بگذره،

 و زیبایی همه این مناسب که اسمی دومین شاید ندازم؛می گرفتهقاب ـوسفید*سیاهـ عکسِ به ایشرمانه نگاه
 .داشت رو عیالش هوای چقدر جسمش کسالت روزای این وت خان. بود ستایش باشه، متانت

 و گذاشت دلم به آرزو دومش شکم سرِ. خودش مثل باشم داشته بچه تاده ازش داشتم دوست رفت؛ زود که حیف -
 عشقش ارزید، هامنداشته تموم به پوران داشتن. کنهمی قلقل دلم تو پوران عشق کنم،می نگاه که پروین به. رفت

 رهاشون باید بهتر چیز یه داشتن برای ولی داری؛ دوست که چیزایی از گذشتن داد، یاد بهم رو ذشتگیخودگ از
 .کنی

 خان؟ شدچی دومتون یبچه -
 کردم ونگی پر خیلی پسرجون، خب. رفت و مادرش به چسبید هم اون شد؛ زدنیمثال مادرش به وفاداریش -

 بزنی؟ سری یه تا دونستی قابل رو ما شدچی نگفتی. افتاد دهن از چاییت
 .آقایون یاجازه با -

 .میاد کوچیک میز همون سمت هاشدست تو بربری نون دوتا با( پروین) پوران هایجوونی
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 .تازه نون هم این بفرمایید -
 ...من خدا به خان -
 . نداره نمک نداره؛ رو حرفا این که پنیر و نون لقمه یه پسر -
 ...بودم اومده فقط نمیشم مزاحم من خان .شمام هایمحبت گیرنمک من -

 چی برای کردم فراموش که بود نشسته دلم به خان هایعاشقانه مابین زدنقدم قدریاون! رو من ببین وای وای،
 یصبحونه. کردم قبول رو دعوتشون که خوب چه. نشستم تاجخان یخونه صبحونه سر االن چی برای و اومدم

 بزرگ و پهن هایپشتی به زده تکیه جوشان، سماورِ اون کنار خان، یخونه پرصفای و مآرو جوِ با بود، نظیریبی
 رو من ـمرباریک*کـ هایاستکان اون تو پروین رنگخوش چایی که وای. جقه بُته طرح ایپارچه یسفره زرشکی،

 سمفونی یه میشه براش قلیان قلقل صدای مفصلش، یصبحونه از بعد که هاییخونهقهوه اون به کشوندمی
 .بخورم چهل یدهه تو رو امصبحونه تونستم نود، یدهه تو بودن وجود با من صبح، امروز. نظیربی

 و بکنم دل قدیمی هایخونه قهوه اون حال و حس از بتونم تا حال؛ به برگردم تا داشتم زمانی بُعد سالیپنجاه
 ما یسفره کاش. کنم خداحافظی صمیمیت و صفا همه اون از بیاد دلم تا کشید طول تاج،خان یسفره سر برگردم

 زهر دهنمون به غذا تا دادنمی گیر ماها از یکی به مادرم یا سکینه شب هر کاش. داشت رو حال و حس همین هم
 .شه

 ور،د جای یه به سفر از گردمبرمی. برقه تیر کنارِ زباله حجمِ همه اون میشم، روبرو که چیزی اولین با و گردمبرمی
 نقشه. بکشم حرف دخترش و تاجخان زبون زیر از نقشه با بتونم شاید تا گردمبرمی کم، زمان تو دور جایی یه به

 احساسات با داشتم که دختری بود؛ مشتاق دیدنش برای شدیداً قلبم که دختری پیداکردن برای کشیدم،
 شیطان که رو اتبنده ببخش خدایا. کشید گناه هب رو من که بود اشتیاق همین. خوردممی کور ایگره اشخوردهزخم
 .کرد رخنه زبانش به آسون و ساده قدراین

 هم االن کردم؛گفتم پیدا دبیرستان مقطع درسیِ کتاب یه زدممی جارو رو کوچه داشتم بود پریروز دیروز راستش -
 ...نشه کتابش اسیر خدابنده ترمه، میان امتحاناتِ به نزدیک

 .پوکیدمی داشت دروغ همه ینا فشار از قلبم
 .باشه کرده کشیاسباب تازه یهمسایه این مال شاید گفتم -

 .جواب شنیدن برای قلبم یتندشده ضربانِ از وای
 .نداشتن دبیرستانی بچه ولی کرد؛ کشیاسباب اینجا از خاناسالم عصر دیروز آره؛: پروین
 .سراب از نجات یعنی ولی اون شنیدن! داد جا اشجمله تو ور ولی اون خانمپروین تا کندم جون من که وای! هوف
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 پسرای کوچه، ته دوتا. نداریم بیشتر دبیرستانی تاپنج-چهار دونممی من که اونجایی تا کوچه این سرتاسر تو: خان
. مبهارخان دختر کوچه، اولِ هم یکی خودمون، ترِپایین خونه تاسه-دو جمشیدخان دخترِ یکی حسنن، مش دوقلوی

 باباجان؟ نداره اسم کتاب اولِ
 .زدم کاری چه به دست اسم یه دنبال فریبکار منِ. بودم اسم همین دنبال من و

 خواهرم عنوان به کردم، باز چشم وقتی از. شناختممی خوب خیلی هم رو کتاب این صاحب شناسم؛می من
 موضوع، این دونستن با حاال و روشناختم اشدیگه بُعدهای از یکی خورد، عشقی شکست وقتی. شناختمش

 .لرزهمی شده حرکاتم یفیلمنامه که دروغی از مرد منِ هایدست
 قبولی ینمره از حیف کردم، انتخاب هم کتابی عجب. کشممی بیرون رنگایقهوه پاکت از رو زندگی و دین کتابِ

 قصدی هیچ بی رو کتاب خوره،می پیچ بدنم سرتاپای تو بدی عذابِ وجدان،عذاب سر صدقه از. درس این تو من
 .زنممی ورق سریع

 .باشه دختر یه مالِ زدم حدس کنارش یحاشیه هاینقاشی و شعرها این با ولی ندیدم؛ چیزی که من -
 .اندازهمی نگاهی سرسری کشه؛می بیرون سستم هایدست از رو کتاب آروم خیلی خانمپروین

 خطدست بودم شنیده خواهرش پونه از. باشه جمشیدخان دخترِ ا،پریس کتابِ کنم فکر! هست هم خطخوش چه -
 .داره قشنگی

 نامی پریسا یک روی به ناب احساس همه اون شهر، ینقشه جای ترینـمرنگ*کـ مابین پری یه... پری... پریسا
 وماهید بود؛ خطخوش خیلی هم شکستهدل دختر اون آره، بود؟ پریسا بود؟ خودش یعنی. نشستمی عالی خیلی

 داشت رنگصورتی یپوشه اون. بودم داشته نگه و خونده رو هاشنوشتهدل و هانوشتهروزدست هر من که شدمی
 .کردمی پیدا رو صاحبش

 با دختر اون که بود روز همون فردای انداخته، راه دادوهواری چه رو گذشته روزِ چند جمشیدخان که بود گفته خان
 .خورده کتک باباش از بود نوشته لرزون هایدست
 .برسونی دخترِ دستِ به رو کتاب نرفتن تا کاش پس دارن؛ جاییبهجا قصد شنیدم جمشیدخان از: خان
 .دارهبرنمی رو تفاوتیبی نقاب صورتم اما زنه؛می تند یواشکی قبل، از قرارتربی قلبم که وای

 .بهشون رسونممی چشم، -
 .ستسرکوچه بهارخانمِ دختر مالِ نبود، پریسا مالِ اگه بپرس؛ ازشون سؤالی یه شما حاال. بابا روشن چشمت -
 کدومه؟ جمشیدخان یخونه فقط -

*** 
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 شک! نداره امکان میشه؟ مگه. نبودم آماده براش که چیزی دومین. ریخت هم به محاسباتم تمام خوردم، رودست
 که میشه روزی چند گفت هم خان خود حتی آره. کنهمی اشتباه داره تاجخان مطمئنم. کنهمی اشتباه داره ندارم

 پس نداشته؛ حسابی و درست احوال و حال خان روزا این آره. کرده اشتباه حتماً پس نبوده؛ خوب جسمیش اوضاع
 بارز ینمونه تقدیر؟ سرنوشت؟... بود چی این. بوده تاثیرگذار هم اشحافظه قدرت روی جسمش کسالت حتماً

 گردیم؟می لبانتشنه ما و کوزه در آب المثلِضرب
 خونه تاسه-دو آدرسِ و ریختمی نعلبکی تو رو ـمرنگش*کـ چایی داشت وقتی خیالی،بی با پروین وقتی از

 تحلیلتجزیه خودم تو هم با رو بد حس کلی دزدکی خوردم،می جا دزدکی داشتم من داد،می رو ترشونپایین
 داده صبحونه و کشونده قبل هادهه به ایهزینه هیچ به رو من دقانهصا که بود مردی زدنگول سزای این. کردممی
 .بود

 .بودم شده سنگین روم پیش حقیقت این از یا بودم خورده مفصل که ایصبحونه از دونمنمی
 و بشینه شما زندگی کف بود ممکن هرآن که بود هاییورق از پر زندگی نه؛ نگید نداره فایده ریزیبرنامه میگم من
 دل تو افتادم یهویی زدم، بیرون گرم یبدرقه اون با خان یخونه در از وقتی، از. بده نشون رو اصلیش روی هتاز

 توی دری هر از برام که دری دوختم؛ رنگِکرم چرکِ درب به چشم اشخونه یپله تک روی مبهوت و مات. سرما
 نفرات این انگاری. داشتم عالقه بهش و شناختممی خوب رو ساکنینش از یکی که دری بود؛ آشناتر کوچه این

 تصور ولی گرده؛ زمین گفتنمی. بود کوچیک خیلیخیلی بزرگیش تموم با دنیا! شدنمی بیشتر و بیشتر داشتن
. رسوندم دمش تا رو پرشام بارها که... که دریه همون... در این آره،. باشه کوچیک شدت این به دایره این کردمنمی
 من از خداحافظی از بعد پرشام که دری همون زنه؛می بیرون مدرسه به رفتن برای در این از رشامپ دیدممی هاماه

 که روزایی آره،. نکوبه هم به محکم رو اون بود خواسته ازش خواهرش که دری بود، دویده سمتش کوبان پای
 ترشبزرگ خواهر برای اون اما پرسیدم؛می. دیدمنمی دو این بین ربطی هیچ من و بود دارغصه خواهرش با پرشام

 یعنی آخرینش و پونه پرویز، پرشام،. چسبیدمی هم به و شده پیدا پازل این هایتکه داشت کمکم. کردمی رازداری
 اون. میشه کامل افکارم پازل یدیگه سمت یه میاد؛ چشمم پیش دختر ینوشته با پرشام صورت کبودی... پریسا

 هااین تموم. داشت پکری یچهره چه پرشام بکنه، دل اینجا از قراره خوندم دختر نای ینوشتهدل بین که صبحی
 .بهتره خیلی من االنِ از تاجخان حالِ گفتمی
 اوایل پرسیدم؟می چی کی، از رسیدم؟می صددرصد اطمینان به باید چطوری. بود شکسته دلش االن که پری یه

 این دیدن برای من. ترسیدممی هادقیقه گذشتن از االن ولی ردم؛کمی شماریلحظه زمان گذشت برای داشتم صبح
 تو مگه پرسیدم؟می چی گفتم؟می چی کردمی باز رو در پرشام اگه. نمیره جلو پاهام االن اما زدم؛می لهله پری

... خود اگه اصالً... روزا این جمشیدخان مگه داره؟ تعصبی چه بزرگش داداش بود ننوشته دختر هاینوشتهدست
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 خودشون مگه آخه! ببرم رو هاآشغال اومدم بگم کاش بپرسم؟ چی بگم؟ چی چی؟ کردمی باز رو در خودش
 کنم؛ کارچی قراره که کنم فکر این به که نیست این وقت االن اصال کاره؟ این وقتِ روزی و ساعت چه دونننمی
 باید. میشه ریخته دور خونه این دخترِ دفترِ از رنگخوش هایصورتی این کنم پیدا اطمینان صددرصد باید اول

 !نه یا کردم گم رو وپامدست دیدنش برای من که کسیه اون پریسا شدمی حتمی
 که رو هاکیسه یموندهته. ریختممی بزرگم سطل تو رو هازباله هولکیهول که بود باری اولین برای صبح، امروز
 دری «تق» صدای تا کنممی جمع رو شدهخشک درختِ یریخته برگِ اچندت و زنممی جارو بود، شده هاگربه شام
 .کنهمی خشک جام سر رو من
 .خداحافظ مامان -

 .مادرش صدای بندشپشت و پرشام بلند و تیز صدای
 .ننه نری خیابون تو از همراهت، به خدا دست -
 ...در بستن از قبل بعد ایثانیه و
 .اتلقمه پرشام،... صبرکن -

 .پریسا اسم به پری یه پریه، یه به متعلق نشیندل و نازک صدای این رمندا شک
 .جوادآقا سالم -

 دارم؟ دوستش دیگه جورِ یه ساعت این تو امروز چرا بینم؟می متفاوت چشم یه با بار این رو پرشام چرا
 .گل آقاپرشام ماهت روی به سالم -

 .زندگیم به پری یه یهویی ظهور تاثیرات از هم این
 .میدن امروز رو امتحان جواب هستی؟ برگردم ظهر جوادآقا، میری داری زود چه -
 ...ولی آقازاده؛ نه -
 چیه؟ امجایزه گینم. میگم میام خودم دونم؛می خودم دونممی -
 .نداره مزه دیگه که بگم اگه -
 خوراکیه؟ -
 ذاری؟می جا رو اتلقمه که داری دوست خوراکی -

 .بچه این سادگی از تفادهسوءاس آخرِ یعنی این
 .آورد برام دیر پری آبجی نذاشتم، جا -

 .دیدمی خواهرش وجود تو رو پری یه هم پسر این نداشتم، شک دونستم،می پری؟
 .هاکنیمی چه ببینم برو، دیگه خب -
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 نشدنغرق ایبر. بود فاصله هاقرن خان یخونه با احساسش که ایخونه خونه؛ گردمبرمی دارم من و شده ظهر سر
 روی بزرگ، خیلی اسمی، یه. میشه کشیده وسوییسمت یه به حواسم لحظه هر زنم؛می وپادست شدت به افکارم تو

 که اسمی. پریسا: کنهمی خودنمایی اسم این شم وارد خواممی که دری هر از کرده؛ خوش جا افکارم ورودی درِ سر
 پامبهپا نخواستن و خواستن. زنهمی نیش رو دلم ته شک هنوز. ریخته هم به رو من یهمه احساسم، قلبم، فکرم،
 به تونمنمی من و کننمی تکلیف تعیین برام دارن نکن و بکن بگیرن؛ سبقت هم از خوانمی نرو و برو میان؛ دارن
 .بدم پیشروی یاجازه حسی هیچ

 .جلو کشهمی سر امشونه کنار از پرم؛می امشونه روی ناگهانی یضربه از 
 فکری؟ تو خوشتیپ؟ چطوری -

 اوقات اکثر. بود کشیده پدرم به جسمش و روح لطافت احساسش، که دختری قلبم؛خوش و مهربون خواهر فاطی،
 قدمهم خونه سمت هم با. مشکی بادگیر یه با آسمانی آبی بافت یه به پوشیده منِ زد؛می صدا لقب همین به رو من
 .شیممی
 .آبجی نخسته سالم، -
 .تریخسته تو که انگاری -
 .خوبم نه، -
 پیش ولی کنجکاوم؛ که این با دونیمی. دیگه بگو هم من به خب گفتی دونممی که کوثر به داداش، -

 .مونهمی خودمون
 گفتم؟ چی کوثر به من مگه -
 !هامیشم خوردل ازت دونه،می چیزایی یه معلومه کوثر لبی زیر یخنده از -
 .بگم من هک نیست چیزی خب -
 زنه؟می ژکوند لبخند هیچی همون برای کوثر -
 فاطی؟ -

 .بود فاطی کنم باز حساب خودم برای رازداریش روی تونستممی پرجمعیتم، یخانواده تو که نفریسه از یکی
 فاطی؟ جون -
 شدی؟ شرکتت رئیس یبستهدل که شدچی -

 غمِ. کنممی نگاه هاشچشم توی و میگم. نرفته دشیا شبونه هایگریه اون ها،خاطره این هنوز دونستممی
 .جوشهمی درش ونشونینامبی
 .میده جواب چی این پرسممی چی من هاسا؟حرف این وقت حاال -
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 خوردی؟ رو گولش جوریچه بودی، عاقل خیلی تو کنی؟ اعتماد بهش تونستی که کرد ابرازعالقه بهت جوریچه -
 اشپوکیده مغز از عالقه و عشق پروروندن برای کی آخه میاد؛ مغز از هم لعاق! عاقل میگی داری که خودت -

 .اشنتیجه هم این دلم، دست سپردم رو چیهمه نکردم، استفاده عقلم از پیشروی برای هم من کنه؟می استفاده
 نشست؟ دلت به که کرد اعتراف بهت جوریچه -

 خوام؟می چی ازشون که بگم حسینی و راست تونمنمی چرا بکشم؟ حرف همه زبون زیر از دارم سعی امروز من چرا
 به رد دست نتونه که کنم اعتراف دختری به چطور نیستم بلد سنم این با هنوز بگم خواهرم به تونستمنمی چرا

 بزنه؟ امسینه
 دختری هر رو دست. بود کار مورد در همیشه زدمی هم اگر که زدمی حرف کم بود، آروم همیشه سروش -
 توجه که میشن کشیده کسی سمت دخترا اصوالً خب. داشت ادب سر از کوچولو لبخند یه همیشه و ذاشتمین

 ولی موندن؛ کفش تو چطور شرکت مجردِ دخترای دیدممی. نبودم مستثنا قاعده این از هم من داره، بهشون کمتری
 همه اون بین که باشم خاص دختر یه اشبر من شاید کردم باور و خوردم رو همین گول شاید. توجه کمیه از دریغ

 انداخت بهم عمیق نگاه و لبخند یه تا باشه؛ خاصی احساس رو از توجه این کردم فکر کرده؛ انتخاب رو من کیس
 اگه حتی همینه؛ زن ذات. کنم اعتماد شد باعث هامچشم به عمیقش نگاه همون مطمئنم.  رفت اعتمادم رفت، دلم

 به شوهرشون ت*ن*ا*ی*خ با که خودمون شهر تو زن هزاران مثل کنه،می صبر بازم خورهمی فریب داره بدونه
 برای حداقل رو، خوبی روزایی نمیگم دروغ. کننمی پوشیچشم خودشون یعالقه خاطر به میان، کنار بچه سبب

 برای ولی شیم؛یم ترنزدیک هم به داریم کردممی فکر من که گذروندیم هم با رو زیادی هایدونفره ساختیم، من
 و داد خرج به مردونگی خیانـتش تو حداقل خوبه میگم خودم پیش هاوقت گاهی. رسیدمی آخرش به داشت سروش

 حداقل. دارم توانایی دیگران کردنسرگرم برای قدراین دونستمنمی خوبه،. خواستهمی سرگرمی برای رو من گفت
 شناسی؟می که رو دوستم نسرین،. باشه آورعذاب تونهمی چقدر بودن وسط سومی شخص پای کنم حس نذاشت

 حداقل کنید خیانت خواینمی وقتی چرا مردا شما موندم من سوزه؛می داره چطوری موضوع همین سرِ بدونی اگه
 برتری حتی که مقابل جنس به باختن و زدگیپس حس این هازن ما تا ریدنمی قبلی نفرِ از بهتر نفر یه دنبال

 بچشیم؟ ندارم هم ظاهری
 چی؟ یعنی -
 ببازی ترپایین هایرده تو خودت جنسهم یه به که این. قبلی نفرِ از بهتر کیس یه دنبال برید یعنی -

 .ترینهآشغال دنیاست، حسِ بدترین
 تر؟آشغال -
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 چشم مدیگهه هایماده به هم هاحیوون. میاد حساب به آشغال میشه نفره دو یرابطه یه وارد که کسی. دیگه آره -
 .ندارن

 کرد؟ تمومش چطوری سروش -
 .مجلسی و شیک خیلی -
 یعنی؟ -
 زحمت کردن، دعوت ناهار برای زنده موسیقی با همراه سنتی رستوران یه تو رو بنده کشیدن زحمت یعنی -

 هی فاطی گفت کردم، که هم تشکر شدم، که دِنگ و سیر. نشه زهرمارم تا بخورم هم رو ناهارم گذاشتن کشیدن
 از بیا که فرمودن مختصر و مفید خیلی هم ایشون. جونم نه گفتم خرم منِ نمیشی؟ ناراحت بگم بهت چیزی
 .کنیم تمومش رو بودن هم با جاهمین

 بود؟ میگی که راحتی این به یعنی -
 کردنمخفه برای گلوم روی دستی یه کردممی احساس اول روزای. خوبیه مسکن خودش زمان گذشت خنگه، نه -

 .میاره فشار
 .کردی گریه چقدر روزا اون یادمه خوب -
 هم چقدر هر چون کنی؛ خداحافظی باید بره خوادمی که کسی از داداش. فراموشی برای بود دوا خودش هاهمون -

 روضه برات بشینم من نه چته روزا این بگی شما بود قرار تغاریته هی. کنهمی خداحافظی باز کنی معطلش در دم
 .رسیدیم که دادی لفتش و نگفتی قدراین بخونم؛

 باریک؛ و بلند یکوچه اون به برگردم برگردم؛ داشتم دوست تو، برم نداشتم دوست. کنممی نگاه مونخونه در به
 .بودم کرده تجربه باهاش رو زمان در سفر که ایکوچه اون کرده، خوش جا داخلش پری یه که ایکوچه

 .کنهمی باز رو در سکینه
 بودین؟ کجا بودین؟ هم با... اِ -

 این اعصاب مردها ما فهمیدنمی کاش. خانمسکینه به یا مامان به یا دادن؛پسجواب شد شروع! هوف
 .نداریم رو بیخودی هایکردنجیمسین
 .زدیم یخ سرما از وراون برو بیا: فاطی

 .خونه این تو پوسیدم ببرید، منم ریدمی جایی خب: سکینه
. زنهمی داد وجودم تو جایی یه غیرت،. بود شده گذاشته کنار راحت خیلی که خوبم خواهر برای هستم، عصبی

 .نیست کنول سکینه باز ولی مونده؛ جا رنگکرم در یخونه کنارِ دلم. امحوصلهبی
 کنی؟می ول حاال. دیدیم رو همدیگه کوچه سر ظهر؟ وقت این بودیم کجا خواهرم -
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 زنی؟می ما سرِ رو دادش که گرفته ندونتد کی آقا، اوی: سکینه
 .فرهنگی افتادگیعقب این از متنفرم من و

 زبون؟بی دخترِ این یپروپاچه به پیچینمی نیومده هنوز چتونه چیه؟: مادر
 سکینه؟ زبون؟بی -

 .خندیممی سال جوک به زمانهم و کنم نگاهش میشه باعث فاطی ریز یطعنه
 .پدرم نادرست ازدواج حاصلِ یعنی ام یخونه توی دودستگی این

 .برگرده سرما این تو مسافرکشی از خسته شصتی،دهه پیکان اون با پدرم تا داره ادامه ما هایزدنکلهسرو این و
 تا باید من. شم مطمئن چیزی یه از باید من برم، باید من. کردمی پهن رو شامش یسفره زودتر امشب مادرم کاش

 زاغ رو بار یه همین رو، امشب یه باید برق؛ تیر کنار وایسم باید باریک، و بلند یکوچه همون تو برگردم نشده نُه
 .بزنم چوب رو کسی سیاه
 کرد،نمی سفره تو دست ربزرگت تا همیشه که منی از شد متعجب پدر نگاه. کنممی الویه ظرف تو دست نفر اولین
 .علی یا و گیرممی مخود برای وپیمونپر ساندویچِ یه. کردمنمی شروع

 .برم باید شیفتم هابچه از یکی جای امشب من نکنه درد دستت مادر -
 .میشه کشیده هم تو دردش از وجودم تموم زنه،می دهنم توی وجدانعذاب

 .اومدم منم بپوشی کفش تا. خواممی ماست سوپری از هم من کن صبر باباجان -
 .دارم عجله عمرم تموم قد امشب من نه، رو امشب خدایا
 .بعد کن تموم رو شامت حاجی خب: مادر

 .گردممی بر زود میرم -
 اون داشت، کار من با اون. ماسته ظرف یه خوادنمی شب ربع و هشت ساعت پدرم که چیزی تنها دونستممی

 .دیگه شب یه برای ذاشتمی کاش. داشت باهام مردونه و پنهونی هایحرف
 .باباجان بریم -
 .کنهمی شروع اش،زبانه با در دنشچفت محض به
 که زنی با هرچند کردم؛ عاشقی خواهرات و تو سنهم دارم، تجربه کردم زندگی تو سن قدِهم باباجون ببین -

 ذارهنمی مادرت خوی خلق و اخالق کنم،می درکت. گفتی مصلحتی دروغ یه هم امشب دونممی شناختمش، اشتباه
 نذار؛ جلو پا نیستی مطمئن احساست از اگه. کن پیدا دختر یه خودت دیار از بابا بگو، من به ولی بگی؛ رو حقیقت
 یادت بابا ولی کنی؛ شروع خوایمی رو چی میری داری که امشب دونمنمی. عشقت نه میشی انسانیت پایبند وگرنه
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 برو علی، دست روب. بزنی خوایمی رو کی یخونه در ببین. باشه خوب آخرش که قشنگه زمانی خوب شروع یه نره
 .نشده دیرت تا

 .دادم گوش زیرسربه فقط روشده دروغ اون خجالت از شرم، از باز هم امشب
 .بگم که نداشتم رو روش کنم؛ کاریپنهون خواستمنمی خدا به -
 .دونممی خوب رو دروغت و راست خودمی، خون و گوشت از خودمی یبچه بابا، دونممی -
 .میگم براتون برگردم خدا به -
 .علی دست برو -

 بودم کرده پنهون رو چی کنم؟ تعریف پدرم برای باید رو چی برگشتم وقتی که کنممی فکر هم این به ولی میرم؛
 چرا من پس بود؛ کرده حس هم فاطی بود، پرسیده ازحقیقت هم کوثر بگم؟ رو حقیقتش پدرم برای بخوام االن که
 کردم؟می حس چیزی نه و دیدممی چیزی نه

 نشده شب سر ام،موردعالقه باریک و بلند یکوچه. ایستادم انتظار به برق تیر از دورتر کمی. نیمه و هشت ساعت
 از ترس. زدمی فریاد ناامنی. نمانخ و فرسوده بود؛ جورهمین شهرپایین هایکوچه جنس اصالً. شده خلوت چقدر

 .دادمی جا هاشونخونه تو زود خیلی رو کوچیک و بزرگ زن، و مرد رو، همه منجالب تو گرفتارشدن
 و هوش اما رنگ؛کرم در به هامچشم برق، تیرِ کنار اینجا خودم کنم؛می فکر افکارم و جسم تو جاکرده تضادِ به

 .بگم براش مصلحتی سانسور یه با بود قرار که داستانیِ پیشِ افکارم، بندیدسته بابا، هایگفته به حواسم
 ریخته هم به افکار این با. میشه کشیده پدرم هایگفته سمتِ ذهنم لحظه هر و ثانیه هر میشه؛ن جمع جا یه تمرکزم

  خدایا» زنممی الهی ریسمان به چنگ. دوختم در به چشم هنوزم من و کشیدمی نُه به داشت ساعت وپیکردربی و
 «!بده نجات سرگردونی این از رو من
 میگه امافتاده مد از و ساده گوشی شمارِساعت. کردنمهیخ دالیل از یکی هم من لباسِ بودنکم و سرده خیلی هوا

 سوزه،می هوا سردی از چشمم. گیرهمی بازی به رو بینیم زود خیلی سرما سوز. ستدقیقههشت و یکوبیست ساعت
 حتی دونممی ندارم، ایستادنم اینجا برای منطقی دلیل هیچ. کنه گرم رو دستم تونهنمی شلوارم جیب حتی دیگه
 رفتگر جوادآقای زد،می بیرون اشزباله آوردن برای هاهمسایه از یکی اگه. کنم توجیه جمله یه با رو خودم تونمنمی

 بگم تونستمنمی بگم، تونستمنمی که راست دادم؟می باید جوابی چه من دید،می شخصی لباس با شب وقت این رو
 باید کرده؟ گل فضولیم بگم بهتره یا کنجکاوی گفتممی باید. گردممی دختر یه از نشونی یه دنبال دربهدر دارم
 کردم،می فکری یه باید پس بگم، رو اینا تونستمنمی که نه گرفته؟ دست به رو من کنترلِ تموم خواسته یه گفتممی

 این بودنم گفتم؟می باید چی اما دادم؛می تحویل و کرده هم سر دروغی یه باید پس. سرسری فکرِ یه شده حتی
 درِ آوازخوش صدای «تق»... من که بگم بود بهتر شاید یا شد؟می توجیه دروغی چه با اینجا هم اون شب وقت
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 رو این شدمی رفتنشراه کجکج از که سنگین کمی و بزرگ یکیسه یه با پرشام. شد جدا اشزبانه از که رنگکرم
 .فهمید
 برق؛ تیر جای ترینگوشه رسونه،می برق تیر به رو خودش. شده قدمهم هاشبا هامچشم. دیوار پشت کشممی عقب

 .رسهمی گوشم به ضعیف خیلی کیسه توی یمونده هوای رهاشدن صدای و کنهمی ول رو هاآشغال حوصلهبی
 .رفت یادت رو پریسا اتاق آشغاالی بیا برگرد مامان پرشام -
 .بیاره خودش بگو سردمه مامان وای -

 .باشه نشنوییحرف یبچه رو بار این یه کاش نیاد، پایین موضعش از رشامپ کاش
 .رفتی و اومدی جلدی تو کنه سر چادر بخواد اون تا دیگه، بیا -
 !میشم راحت اینا دست از من کی خدا وای -

 پول ازش که کاری کردم؛می زندگی باهاش روز و شب من که داشت رو کاری از شدنراحت آرزوی پرشام
 از میده، بازیتاب هاشدست تو رو کوچیک یکیسه یه و گردهبرمی پرشام. کردممی هامخواسته خرج و آوردممیدر

 بزرگ، و کوچیک یزباله کیسه سه و بمونم من تا کنهمی شوت رو کیسه سه،... دو... یک... دور چنداننه راه همون
 .پریسا اتاق کوچیک یکیسه و موندم من

 پوست همیشه که دختری. کاغذ از پر و کوچیک اومده؛ فرود من پای پیش پریسا اتاق از که ایهکیس به شدم خیره
 لواشک دونستممی که دختری داشت، عالقه تنقالت به که دختری بود، هاشزباله یموندهته آتشین و تند کرانچی
 که نبود چیزی شیرین و نرم ایهخوراکی جویدنِ. میره هدر پاستیل خریدن برای پولش بیشتر نصف و داره دوست

 .باشم داشته دوست من
 .فضولی شاید یا کنجکاوی کلی موندم من جواب،بی سؤال کلی و موندم من استرس، کلی و موندم من

 جیب از دست. نبود کردنتلف وقت زمان االن. بود افتاده اینجا پریسا اتاق از که بود ایکیسه به من چشم تموم
. آورهخجالت برام هازباله زدنچنگ کارم لباس بدون چقدر. شده زبر و خشک دستم پوست رماس از. کشممی شلوارم
 از دست کسی پیداشدن استرسِ کاش. کنم کارچی خواممی فهمیدممی تا گرفتمی آروم قلبم تند تپش این کاش

 .داشتبرمی ذهنم سرِ
. کشممی جارو خودم صبح فردا نداره؛ عیبی. ریزهمی پام جلوی همپا لواشکِ و پفک پوست. کنممی پاره رو کیسه
 اتاق هایزباله مابین چیزی ورق از پر دفتر یه و شدهخورده هایخوراکی پوستِ جز نبود؛ کلی تفتیش به نیازی
 .میشه پخش زمین روی کیسه، یموندهباقی تموم دفتر، برداشتن با. نبود پریسا
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 مشت دستم بین رو دفتر دستم، سرنخ تنها. جونم به اندازهمی رست پلیس آژیر مثل تاجخان یخونه در صدای
 که شرفی و آبرو تمام دیدمی اینجا شب وقت این رو من خان اگه که وای. کوچه سر سمت زنممی دو و کنممی

 .بود بس دیگه بودم، گفته دروغ کافی قدر به گذشته روزه چند این تو. رفتمی داشتم
 میشه؛ درست عمیق نفس با کردممی فکر. سوزونهمی رو گلوم داره هم کشیدننفس تیح. میشم دور ممکن جای تا

 وضع این به رو خودم کاری چه برای جوری،چه شب وقت این کن نگاه. کنهمی شدیدتر رو هامسرفه داره انگار ولی
 !درآوردم
 سر نفسم تا شینممی میل کمال با کشونه؛می خودش سمت رو من هفت، منطقه شهرداری سبزِ فضای کنارِ صندلیِ
 رو نامربوط کار یه کنممی حس چرا کردم؟ دزدی کنممی حس چرا. اندازممی نگاه رو دستم کنار دفترِ به. بیاد جاش
 بارها من کشیدم؟ سرک شدنمی مربوط من به که کاری تو خواهرم، رقیه، مثل کنممی حس چرا دادم؟ انجام

 یکوچه تو رو من و زد دورم همچین روزگار حاال ولی بودم؛ کرده سرزنش بدشون اخالق این خاطربه رو خواهرهام
 کمی امترسیده هاینفس. بکشم سرک دیگران زندگی تو باشم مجبور که کرد کاری و انداخت گیر باریک و تنگ
 .کنممی تدرس کوچولو نیمکت یه پاهام با میدم، تکیه و کنممی صاف ـمر*کـ دارم،برمی رو دفتر. شده آروم

 اون رنگ،خوش هایصورتی اون بود، خودش. همانا قلبم نامنظم تپش یدوباره شروع و همانا دفتر بازکردن
 تو حاال و شده کنده هاشبرگه از خیلی که دفتری. بود دفتر همین هایبرگه شونهمه دورانداخته، هایصورتی

 دفتر این. کردم پیدا براش زیاد هایجاییجابه از بعد که جایی بهترین بود؛ من اتاق قالی زیر رنگی،صورتی یپوشه
 نشسته صاحبش درددل پای هاشبرگه از خیلی که دفتری بود؛ بخشیده من به رو هاشبرگه از کلی که بود همونی

 رینیشی به. رو پریسا رو، اشخانواده رو، اشخونه رو، دختر اون کردم؛ پیداش. است یابنده جوینده. کردم پیداش. بود
 پیدا رو احساس همه اون صاحب شدم، موفق من. زدم عمیق لبخند هاسال از بعد شد، شیرین دهنم دررورو دیدار یه

 پیدا هم بود نوشته دفترش اول رو فامیلش و اسم که رو خطخوش دختر اون. کردم پیدا رو زارع پریسا من، کردم؛
 !کردم پیدا هم رو دختر ینوشتهدست خرینآ من کردم؛ پیدا هم رو قرمزرنگ قلب اون صاحب کردم،

 یمایه نذار خدایا کنه،می گریه کمتر مامان که حاال شده، ترآروم بابا که حاال کن کمک کن، کمکم خداجون»
 بذار خدایا. نویسمنمی هامغصه و درد و آرزوهام از دیگه خدایا خوشه، تو به دلم من خدایا. باشم امخانواده آبروریزی

 «.زدم رو خودت یخونه در من نره یادت خدایا. کنیمی معجزه کسی برای چطور ببینم چشم با بعد به این از
 .کردم پیدا بودم دنبالش که رو چیزایی تموم امشب من

 خونه سمت بیشتری آرامش با االن. کنمحس گذشته دقایق شدتِ به رو سرما ذارهنمی خوشحالی این و خوشحالم
 و داشتم پوستی زیر خوشحالیِ کلی خالصه خریده،تازه حس کلی داشتم، رسیده جواب به سوالِ کلی. گردمبرمی
 .کنه غلبه من به سرما ذاشتنمی هااین تموم
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 من دختران

 تو چرا بینم؛می رو بابا سمتم به چرخیدنش با. زنهمی قدم داره مونخونه حوالی مردی میشم، که خونه هاینزدیکی
 .سمتش کنممی تند پا ایستاده؟ بیرون سرما این

 بابا؟ -
 .زنهمی روم به نشینیدل لبخند افته،می بهم نگاهش 
 بابا؟ جون -
 .شیدمی مریض ناکرده خدایی سرده، هوا بیرونید؟ شب وقت این چرا -
 .بابا بودم نگرانت -
 .نیست مهمی چیزِ که گفتم چی؟ برای نگران؟ -
 .باشه سازسرنوشت شب یه برات زدممی حدس نیست؛ یعاد شبِ یه تو برای امشب دونستممی که من نگی تو -

 چیزا خیلی به امشب من بود دیده من از زودتر که کسی واقعی؛ الهه یه. بود پدر یکلمه واقعی معنای به این
 از من برای دختر اون پیداکردن بود، مهم برام آره. بوده مهمی شب من برای چقدر امشب بود کرده حس رسم،می
 .کردمی جبران رو پدرم محبت از کمی تا بود شیئی یه یا حرفی یه کاش. بود شده ترمهم کاری هر
 باباجان؟ رسیدی خواستیمی که چیزی به -

 .بزنم نمادندون و گشاد لبخند یه که بود این بدم انجام زدهشرم تونممی که کاری تنها
 رسید؟می باید چی به: فاطی و کوثر
 ...در پشت از دخترا زدنیرونب یهویی این از ریزهمی دلم
 .میشن بیدار آبجیت و مامان االن فضول؛ دخترای... هیس: بابا
 ایستادین؟ گوش فال -

 .اجازه با بله: کوثر
 اجازه؟ با -

 .بشنویم تونیممی که ما زنینمی حرف تو: فاطی
 بشنوید؟ دارید دوست چی شما موندم من -

 .بزنیم حرف اونجا بریم بیاید. یدنکن درست شرّ شبی نصفه هابچه هیس: بابا
. کنهمی اشاره بودن نذاشته براش سالم جای محل هایبچه که ورزشی دستگاهِ چند اون به میشه، تموم که حرفش

 .خوبه زدنحرف برای امشب هم من حالِ که خوبه چقدر
 .اومدم کنم سر چادر کن صبر عمت جان بابا،: کوثر

 .بیا بپوش پالتو زنی،می یخ فضولی از دختر: فاطی
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 من دختران

 بابا؟ بریم رفتم، که من -
 .برگشتم سه بشمار! ها نرید من مرگ نه،: کوثر

 .پسر نذار سرشسربه: بابا
 .ایستاده گوش در پشت سرما این تو داشته حالی چه شبی نصف ببین نیستم، فضول من میگه وقت اون -

 .بود شده کم خیلی شتهاتا و نبودی خودت حال تو روزا این بودیم، نگرانت مونهمه: فاطی
 واقعاً؟ -

 .برگشته سه بشمار واقعاً انگاری
 به شده، پایین و باال خیلی حواست و هوش نمودار روزا این تو دارن خبر همه نداری، خبر خودت! واقعاً بله: کوثر
 .داشته نوسان معروف قول

 میز ورزشی؛روی وداغوندرب یوسیله تا چند همون سمت افتیممی راه هم یشونه به شونه هم، کنار چهارتایی
 کدومهیچ چرا دونمنمی ولی سرده؛. شده محو کثیفی از دیگه شطرنج یصفحه. شینیممی شطرنج ینفره چهار

 رو لبخند اما کردم؛می فراموش رو زمان گذشت نفر سه این کنار بود؛ طورهمین همیشه من برای. نیستیم شاکی
 .کردمنمی فراموش

 .زدن زل بهم و شیننمی روم جلو هابازپرس مثل درست کوثر و فاطی. شینمیم بابا کنار
 .دیگه کن شروع: کوثر

 .نیستیم ما ببینه دستشویی بره نشده پا شبی نصفه سکینه تا باش زود: فاطی
. دیدن هامچشم تو من از زودتر که اضطرابی به کردن، درکش من از زودتر نفر سه این که احساسی به خندممی

. بمونه خودش و خودم بین چیزایی یه که جوری ولی میگم؛. نشه عوض دختر اون به دیدشون که جوری اما میگم؛
 اسمش، مثل درست زیبا تصویر یه شونهرسه که میگم رو چیزایی. نکنه فاش رو هاموندونفره که میگم رو چیزایی

 .خوادمی دلم ودمخ که جوریاون اما میگم؛ امقصه پریِ از من. بسازن ازش پری یه
 که شروعی خودم، برای هم یکی پدرم، و خواهرهام برای یکی کنم؛ تعریف که داشتم داستان دوتا امشب من

 چقدر. بودم خبربی خودم و داشتم حس پری اون به چقدر ندیده من. باشه شکلی این خودم برای داشتم دوست
 و شیرین اعتراف یه کنم؛ اعتراف خوبم هایسح تموم به من شدن سبب پدرم همراهی به خواهرهام که خوب

 .بود خالی کنارم پری اون جای. زمستونی شبِ یه تو چسبدل
. دیدمنمی اشانداختهپایین سرِ خاطر به رو پدرم یچهره دوختن، چشم دهنم به زدههیجان و مشتاقانه کوثر و فاطی

 پدرم، حضور از خجالت نیمچه یه خوره،می وول دلم توی هیجان یه. زنممی گره هم داخل رو سردم هایانگشت
 .کنهمی اذیت هامچشم توی
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 .خوشتیپ دیگه بگو: فاطی
 .شد شروع پیش ماه دو تقریباً از چیهمه -

 شدی؟ آشنا باهاش سرکارت راهِ تو: کوثر
 .هستن ترزدههیجان زندگیم بیست یدهه تو ایستاده منِ از شونزندگی سی یدهه به شدهنزدیک دخترِ دوتا این
 بابا؟ خب نپر؛ حرفش بین دیگه، میگه داره دخترجون: بابا
 .کنممی کار که اونجاییه شونخونه شدم؛ آشنا باهاش کنممی کار که اونجایی -
 کنی؟می تمیز رو اونا یکوچه یعنی! خداجون وای: کوثر 
 دو آره) داشتم نظرش زیر مدت یه.( کردم پیدا بودم مشغول کارم سر که روزی رو شدهنقاشی قلبِ اون آره) آره -

 ندیده هنوز من) زیریهبهسر دخترِ.( کردممی دنبال کنجکاوی و شوق با رو هاشنوشتهدست تموم که شدمی ماهی
.( بودم خونده رو خودش خدای با هاشنیایش من) باخداییه و ایمان با خیلی دختر.( بزنه بیرون خونه در از بودم

.( زدمی صدا عشقم رو کوچیکش برادر که دختری داد؛می جون خواهرش برای که پرشام) داره خوبی یخانواده
 منتقل رنگصورتی کاغذهای به رو هاکلمه روون چقدر دیدممی که شدمی دوماهی) کنهمی صحبت خوب خیلی

 و خواهر دوتا.( برهب اسم کسی از هاشنوشته الیالبه بودم ندیده وقتهیچ) گرمه خودش کار به سرش.( کنهمی
 .(بودم آورده دست به تاجخان و خودش کمک با که آماری) برادرن دوتا
 .داره جا یه خانم این دارن خوبان همه هرچی بگو کالم یه! دور به خدا وا،: کوثر
 .زنهمی فاطی به آرومی یطعنه و خندهمی

 فاطی؟ نه مگه: کوثر
 .مونهخود جنسهم کنممی احساس آبجی، میگم جدی -

 چیه؟ اسمش: فاطی
 .شوقم و شور پر تنِ کنارِ حضورش از پدرم، یتیزشده هایگوش پیش از کنممی شرم

 .پریسا -
 :کنهمی زمزمه لب زیر فاطی

 .پریسا پری، -
 .قشنگه اسمشم: فاطی
 کردین؟ هم دعوا حاال تا: کوثر

 حرفیه؟ چه این دختر: بابا
 .فهمیدممی پرهیجانش نگاه از رو این کشید؛می حرف زبونم از داشت عادت کوثر دونستممی
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 .کوچولو مورد یه تو -
 رو چیزایی یه شدم مجبور کوثر کردنراضی برای ولی نداشت؛ امخواسته و من به ارتباطی هیچ کوچولو مورد یه اون
 .بخرم جون به
 چیه؟ تبرنامه هاحرف این تمام با خب: بابا

 هیچی که دختری برای بودم؟ ندیده چشم به رو دختر اون هنوز که منی برای برنامه چی؟ برای کی؟ برای برنامه؟
 یواشکی ندیده شونمحله رفتگر دونستنمی که دختری برای برنامه دونست؟نمی امزدهجوونه یعالقه و من از

 آخرِ به تازه، من کردم؟می شروع کجا از باید اصالً بودم، کرده اعتراف احساس همه این به تازه من باخته؟ دل بهش
 .بودم مستاصل هم هنوز انگار ولی بودم؛ رسیده خوامنمی و خواممی چی که بالتکلیفی همه اون

 کنی؟می دستدست چرا پس: فاطی
 تکلیفش که چیزا خیلی. دونستنمی پریسا که بود هم چیزا خیلی دونستم،نمی من که بود چیزا خیلی هنوز چون
 دید،می رو من پریسا اگه اصالً. بود نیومده کنار باهاشون هنوز پریسا که بود زاچی خیلی نبود؛ مشخص من برای
 روحش و جسم هایزخم همه اون بین اصال چی؟ گذشتمی ازم ساده ولی شد؛می باخبر احساسم از شناخت،می

 هایدست دونم؟برگر بهش دوباره رو اشرفتهازدست اعتماد اون تونستممی چطوری من اصالً بود؟ من برای جایی
 هنوز که هاییزخم سبب به هم اون بزنه، پس رو من دختر این که این از ترسیدممی هنوزم من بود؛ خالی هنوز من
 .باشیم بازنده هردومون خواستمنمی. داشت درد
 بابا؟ بگی خواینمی: بابا
 همه اون صاحب تونستم ددا نشون بهم خدا که ایمعجزه لطف به تازه من. بگم چی دونمنمی ولی خوام؛می

 .کنم پیدا رو احساس
 .میدن خبر هم ما به برسن نتیجه به که خودشون بگذره؛ زمان دیگه خرده یه بذاریم کاشکی باباجون: فاطی

 .بگذره زمان خرده یه بدید اجازه میشه اگه بله -
 .کنم مشخص امخواسته و خودم با رو خودم تکلیف من باز تا داد زمان من به سرش تکون با پدرم و

 .دیروقته که بریم پاشید پاشید،: بابا
 .شده آویزون امبیچاره پدر به فاطی و من از جلوتر تومنیپنجاه یه زدنتیغ برای کوثر

 .میاد من یشونه به شونه فاطی
 نشست؟ دلم به که کرد اعتراف بهم چطوری سروش پرسیدی ازم که بود همین خاطربه پس کلکی، خیلی ای ای -
 خواستی؟می مجانی شاورهم
 .زنهمی ضربه امشونه به خودم هایشونه ترازهم که اششونه با
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 من دختران

 .ها رفته در دستت از دل این پاک -
 هم اون کشید، سرک کسی کار تو میشه نبود، بدی آدم و گفت دروغ میشه که کنممی فکر این به و زنممی لبخند

 .بهتر روزای امید به
 خیلیخیلی زدنچرت سوزش،آبی هایشعله با بخاری، کنار حاال سرما، تو لرزیدن و تننشس ساعتی یک از بعد[

 به فکرکردن و نخوابیدن برای دارم زیادی تمایل بکشه؛ دست فعالیتش از مغزم ذارهنمی خیال و فکر. چسبهدل
 منتظر پدرم داشت، جاییبهجا قصدِ جمشیدخان جنبوندم،می دست باید. بگذره قراره فردا و گذشت امشب که هرچی

 به پریسا تند العملعکس از ترس پریسا، خواست با بود؛ پریسا با روبروشدن من، ترس تنها و. بود جدی یبرنامه یه
 .بود نشده خوب هنوز دونممی که هاییزخم از عالقه، این
 با و کار سر رفتممی صبح و خوابیدممی شب یه اگه چی؟ زدمی پر من شدننزدیک ترس از خسته، کبوتر این اگه

 رو رویاهاش دختر آدم میشه مگه چی؟ رفتمی پریسا اگه رفت،می پرشام اگه چی؟ شدممی روبرو خالیش جای
 باهاش ببینمش، جلو برم مردونه باید بسه؛ دیگه نه رسید؟نمی ذهنم به منطقی راه هیچ چرا بده؟ دست از ندیده

 به من. باشم داشته دوست زبونی رو کسی که ندارم هااخالق این از گمب بهش باید کنم، اعتراف بهش کنم، صحبت
 خودش به چرا پس بودم، کرده اعتراف دختر این به امعالقه به داشتم دوستشون که کسانی تریننزدیک از نفرسه

. ندارم یچیه از خجالتی هیچ کنم،می فکر بهش وقتی. داره خوبی حال دلم این تو با گفتممی باید نکنم؟ اعتراف
 به اعتراف کنمنمی فکر. شدم کشیده سمتت ناخواسته حاال مخالف جنس از دوری سالپنجوبیست از بعد بگم باید
 .باشه خواهرهام دوتا و پدر به اعتراف از ترآسون پریسا خود
 مردم تمومِ مالِ بش و روز. شم بلند جا از که زنهمی داد رنگمسیاه گوشی زنگ که میدم جولون افکارم به قدر اون
 .هادیوانه ما مالِ میششوگرگ از ساعتی دنیا،
 بازی انگاری درست شده، انگار ولی نشده؛ عوض کوچه چیزهیچ دارم، هیجان چقدر دارم، اشتیاق چقدر رفتن برای

 یچ زدیمی حدس باید تو و کردنمی عوض رو چیزها بعضی جای کردن،می بیرونت اتاق از وقتی بچگی؛ دوران
 .خوبه و قشنگ چیهمه باشه خوب دلت حال وقتی که انگاری بود؛ چسبدل افکار دکور تغییر چقدر شده، جابهجا

. اندازممی نگاه در همین سمت صدایی ترینکوچیک با چقدر امروز افته،می رنگکرم درِ به چشمم چقدر امروز
 .خورهنمی من کاری ساعت به خونه این اعضای از کدومهیچ بارِ و کار ساعتِ پرشام، صبح هایهفته جز انگاری
. میشه ول دستم از جاروم ساعت دیدن برای چنده؟ ساعت ساعت؟. ممکن یبهونه بهترین بازم پرشام؛ آره! پرشام
 .بیدارن محل این اهل تموم مطمئنم من و نیمه و نه ساعت عالیه؛ یعنی نه خوبه،

 که هم دیشب. دادمی لباسشویی پودر خوب بوی که تمیزم رنگارنجین لباس. اندازممی خودم سرتاپای به نگاهی
 که االن باید آره؛. نمیده بو که دهنم نه کنم؛می هاها دستم کف. بودم رفته هم حموم و کرده اصالح شام از قبل
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 من دختران

 و برهمی اینجا از و گیرهمی رو اشبچه و زن دست جمشیدخان شب یه وگرنه برم؛ جلو گرفته رو من دیدنش جنون
 سمتِ تردیدی هیچ بی پس ؛«حوضش و مونهمی علی» مادرم قول به یا خالی هایدست و مونممی من وقتاون
 .افتممی راه رنگکرم چرکِ در

 تیزِ زنگِ صدای. ذارممی زنگ رو دست تردیدی هیچ بی که سرم به زده واقعاً انگاری. آید خوش آید پیش هرچه
 .هکنمی پر رو گوشم تموم بلبلی

 و کالفه ایستادم، وواجهاج. کردم غلطی چه فکربی میگه تازه حیاط، هایکاشی روی دمپایی خرشخرش صدای
 غلطی عجب حاال؟ کنم کارچی.  پیش راه نه دارم پس راه نه چرخونم؛می کوچه سمت دو هر به سر سرگردون،

 نچ، ولی جاروزدنم؛ به رسیدممی رفتممی کردم؛می فرار زدم زنگ که حاال کودکی، دوران مثل کاش! هاکردم
 به منطقی که نداره عیب هم اصالً برم؛ جلو زد سرم به که آنی ینقشه همون با تونممی. وایسم مردونه باید نمیشه،

 دربیاد؟ جور عقل با باید چیهمه مگه. نیاد نظر
 .کنه رسوام ترسممی که شده فشار و پُرشدت قدری به قلبم ضربان. میشه باز کوچیک «تق» صدای با در 

 جا جایی یه خودم از دورتر کیلومترها من دلِ پری، این دیدن با. اول یثانیه همین تو درست رفت، من دلِ رفت،
. نگشت که برنگشت جاش سر دیگه ایقهوه و مشکی دارگل چادر و پوشیده پری این دیدن از بعد من دلِ موند؛

 دیدم، هم رو شخصیتش دیدم، رو احساسش. بودم کرده تصور هاشوشتهندست بین رو دختر این پیش دوماه من
 .بود سخت برام اشدخترونه فیزیکیِ یچهره تصورِ تنها و دیدم رو هاشغصه و غم

 عدس قدِ هم گوشتی خالِ اون مشکی، ابروی و چشم اون سفید، روی اون کرد؛ پیدا رو خودش مُسکن قلبم ضربان
 .کرد واکسیناسیون قلبی حمالت تموم برابر در رو من همه و همه ود،ب کرده خوش جا لبش کنار که
 .آقاجواد سالم -

 .ریزش و خرده جسم با متناسب ظریف، و ریز صدای همون
 یعنی این« !دونهمی رو اسمم اون شناسه،می رو من اون»: میشه منفجر دلم تو آشنایی این از ناپذیریوصف شادی

 .ابرها روی رفتنراه یعنی لذت، اوج
 جوادآقا همه برای من. چسبونهمی اسمم اول رو آقا که کسیه تنها زدم، زل بهش زدههیجان و مات که دختر این

 .آقاجواد دختر این برای ولی بودم؛
 جاروی کنه؛می جونبی و شل رو دستم شده،تزریق هیجان و خوشی همه اون شنوم،می زبونش از رو اسمم تا

 :گیممی هم با دو هر. میاد فرود ممکن جای رینبدت و میشه ول قدبلندم
 !آخ -
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 بر خاک ای. دارم کارچی اینجا من ببینه بود منتظر و ایستاده روبروم خندون که دختری پیشونی تو خورهمی جاروم
 میگم خوردن؟ برای بود جا هم اینجا آخه کشیدم؟ خودم با اینجا چرا رو دراز جاروی این وپاچلفتی،دست منِ سر
 .چشمش تو نخورد که وبهخ

 .مالهمی رو ضربه جای کشیده، درهم کشیده ابرو و چشم
 ...من... شرمنده... خدا به... من -

 احوال، مریض بدبختِ منِ به کنهمی غیظ کشه،می هم تو بیشتر برام رو سیاهش ابروی و چشم اون کنه،می غیظ
 ...من به

 که لحنی خصوصاً بدم؛ تشخیص رو صدایی هر لحن تونممی مردم با زدنسروکله و کار سابقه همه اون از بعد دیگه
 .من به هم اون کرده، غیظ اون. باشه شده جمع خوریدل با
 داشتید؟ امری! آقاجواد بفرمایید -

 به رو حواسم تموم ریزنقش دخترِ این. رسهنمی که رسهنمی ذهنم به ای،نقشه هیچ ای،کلمه هیچ شدم؛ گنگ
 برنامهبی و آنی ینقشه همون کنم، فکر زدنحرف به من ذاشتنمی کمونش ابروی وتابپیچ اون. دکشون ناکجاآباد

 .پرید ذهنم از هم
 کسی صورت تو رو مشابهش االن تا که قشنگی گوشتی خال به دوختم چشم مادرزاد الل یه مثل درست االن و

 .بودم ندیده
 ...اِ... خواستممی... من... چیزه... اِ -
 .میشن گریزون زبونم از کلمات متما و
 داشتید؟ الزم چیزی -

 .باشم داشته الزم شما یخونه از تونممی چی من نه، بزنه؟ حرف ای اُ اِ اَ هیچ بی تونهمی چطور پریسا
 داشتید؟ کار بابام با -

 .باباش با نه ولی داشتم؛ کار آره. پرشام آره پرشام؟ اش؟خانواده نه، باباش؟
 ...پرشام... چیزه... اِ -
 کنم؟ صدا رو پرشام -
 .لطفاً بله... ب... ب -

 .دارم زبون لکنت من کنهمی فکر شنید و دید رو هفامحر بین زدنِتپق بس از دختر این خدا به میگم
 .کنید صبر لحظه یه -
 .کنه رد رو هاحمله این تونهمی من قلب کشه،می هم روی شدنچفت هاینزدیکی تا که رو در
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 .کشهمی بیرون در از سر باز که نکردم ول بیرون رو عمیقم نفس هنوز. بکشم نفس آرومآروم تونممی حاال
 !آقاجواد راستی -
 .میشه بازدمم جایگزین سرفه بدم، بیرون رو نفسم چطوری میره یادم من و
 (سرفه هم باز... ) ه( سرفه هم باز...) ل( سرفه... )ب -
 .شده عالی امتحانش بود؛ خوشحال خیلی دیروز دادید، دیا ریاضی پرشام به که ممنون -

 رنگشخوش هایلب روی کوچیک، لبخندِ یه برقِ حاال نیست؛ هم در کشیده ابروی و غیظ اون از خبری دیگه حاال
 .زنهمی هامچشم توی

 .بچسبونم هم به رو هامکلمه تونمنمی زدگیذوق و خوشی این شدت از من باز و
 .کنممی خواهش. ..خواهش... نه -
 :زنهمی صدا رو پرشام ظریفی صدای با کشه،می هم به من روی به رو در
 .داره کارت آقاجواد بیا پرشام پرشام، -

 !جدیده هم اشتجربه که لذتی یعنی جدید، لحن یه با جدید صدای یه با اسمم صدازدن یعنی من، یعنی آقاجواد؟
 .کننمی غوغا حیاط هایکاشی روی پرشام دویدن صدای کشهنمی ثانیه به
 .اومدم اومدم، -

 .پرشام یسرزنده و شاد هایچشم پریسا، لبخند زد؛می برق چیهمه امروز
 پسر؟گل چطوری -

 .منتظرم هایدست کفِ بزنه بتونه تا باال پرهمی
 .شد عالی جوادآقا، قدش بزن -
 شدی؟ چند -
 .شدم خوب خیلی ولی نمیدن؛ نمره که ما به -
 غلط؟ چندتا با -
 پس؟ کو امجایزه جوادآقا. خوبی خیلی یپایه تو بازم غلط تاسه با گفت معلم آقا -

 .کنم عمل بودم داده که ایوعده به برجم این حقوق از که نداشت عیبی هیچ
 همه این پسر» نگرانِ و کنه پاک هی بنویسه هی که خوادمی برد وایت یتخته یه دلش بود گفته برام بارها پرشام
 .نباشه مادرش و پدر های«!نکن حروم کاغذ

 زدی؟ گولم کو؟ امجایزه جوادآقا -
 .کردممی فکر داشتم چیه؟ گول بابا نه -
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 نخریدی؟ هنوز -
 درسته؟ ظهریته یهفته هفته، این. پسر هولی چقدر تو -
 .اوهوم -
 درسته؟ -
 .بله -
 .منتظرتم کوچه تو من صبحی که ایهفته اول شنبه خب -
 مردونه؟ قول -
 .مردونه قول -
 .بریم محل این از ما هفته آخر تا شاید جوادآقا ولی -

 برن؟. کنهمی نگاه تعجب با من ناموزن حرکات به پرشام که شدم دستپاچه چنانآن افتاد، فرش به عرش از قلبم
 این ترک به مجبور یمشکل چه خاطربه میرن؟ کجا چی؟ پری این با دیدارم اولین شیرینی پس چی؟ من پس کجا؟
 بیفتم؟ هاآسفالت جون به جارو با رو کوچه سرتاسر کی دیدن ذوق و شوق با بعد به این از برن اگه میشن؟ کوچه

 ...فکری یه باید کنم؟ پیداشون جوریچه اون از بعد
 پرشام؟ مادر، پرشام -
 !ها منتظرم شنبه برم؛ دیگه من جوادآقا -

 هول دزدکی چقدر ترسیدم، یواشکی چقدر من روزها این. اشخواسته تصدیق جای خداحافظی، جای میدم تکون سر
 .کردم
*** 
 شروع هاچهارشنبه از من برای هفته آخر. بود نمونده باقی گفته پرشام که ایهفته آخر به چیزی و بود دوشنبه امروز

 این برای بندازی رو اتهفته آخر کار ایبخو دادنمی معنی و بود تعطیل جاها اکثر که هاجمعه و هاشنبه پنج. شدمی
 این که بود خاطر همین به نداشتم؛ روم پیش منطقی راه هیچ من نداشتم، چاره من نداشتم، زمان من. روز دو

 .نداشتم شکی هیچ پری این خواستن و داشتن برای من. گرفتم امخواسته و وجود تمام با رو ناگهانی تصمیم
 دلم تو تمنا و خواهش کلی افکارم، توی حرف کلی. برنگشته شب سر مسافرکشیِ از پدرم هنوز و شبه هشت ساعت
 پناه کوچه سرمای به مامان سنگین نگاه زیر از دادم ترجیح که میشه ساعتی ربع. نرسیده خونه هنوز پدرم ولی دارم؛
 ترجیح. کردم هول زیچی گفتن و داشتن برای امشب حتی و عصر امروز من بود کرده حس هم مادرم دونممی. ببرم
 رو مادرم ذهن شونبدبینانه هایمشاوره با خواستمنمی. نکشم وسط رو رقیه و سکینه پای ماجرا، شدنحتمی تا دادم

 از اول خواممی. گیرنمی قرار جریان در که باشن نفرهایی آخرین سکینه و رقیه که بود مهم خیلی برام کنن؛ خراب
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 اگه. پدرم اول ولی افتادن؛ جونم به کوثر و فاطی عصر از. کنم مشورت پدرم با لاو خواممی بگیرم، اجازه پدرم
 یکی رو مونکوچه عرض و طول هرچی پیش ساعت ربع از ولی میگم؛ مادرم به بعد بدونه، صالح اگه کنه، موافقت

 .نیست که نیست پیداش کنممی
 .چاییمی سرما از تو بیا مادر جواد -

 .رسهنمی هم مورچه به آزارش من مادر نباشه، میون در رقیه و سکینه پای وقتی
 .چشم بیاد بابا مادرجان چشم -
 ...سرما تو رو خودت حداقل نگو بگی چیزی خواینمی من به -
 .گفتم شما به نفر اولین برسه وقتش من مادرِ -
 .شده قرمز سیرک دلقک مثل دماغت که بیا تو، بیا -

 .داشت زدنحرف برای یبهتر ادبیات مادرم کاش! خدا آخی
 ...می االن چشم -
 .میاره در انتظاریچشم از رو من پدرم پیکان یفرسوده موتورِ صدای و
 .کنید کباب جیگر و دل هم با سیری بابات، اینم بفرما -

 از مادرم، هایحرف لحن از مادرم، برداشت از رو تلخیش که تلخی لبخندِ. زنممی مادرم تفکر به تلخی لبخند
 .گرفتمی مادرم جاینابه لماتک
 .بابا سالم -
 .میده رو جوابم فرمون پشت از
 بیرونی؟ پسر، ماهت روی به سالم -
 .مهمه خیلی دارم کارت بابا -
 .باال بپر -
 .بعد بخورید شامی یه -
 .باال بپر. منه خوردنشام از ترمهم واقعاً تو کار انگاری -
 .گرمابخشه خودش وجود مثل هم ماشینش شینم؛می کنارش. خورهمی هم به بدی صدای با پدر یقراضه پیکان درِ
 شده؟ حرفت خواهرات با افتاده؟ اتفاقی ای؟آشفته قدراین چرا بابا؟ چته -
 ...دختره اون... پریسا... بابا -
 .بابا نکش خجالت -
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 ترس، با رو من زدنتپق این ودب ایدیگه هرکسِ شاید. کرد پر خجالت با رو کلماتم خالی جای دقیق و خوب چقدر
 .گرفتمی اشتباه زبونم کاریکم با حتی یا حالم آشفتگی با
 .میشن بلند شونخونه از دارن اشخانواده و پریسا -
 ریختی؟ هم به جوریاین همین برای -
 .نیست بند جاهیچ به دستم پیداکردنش برای بره اگه بابا -
 .ندارن توان بیشتر کوچه تاسه-دو از باالتر برن هم هرجا اهمحله این هاینشینخونه باباجان -
 .آدرسی نه تلفنی، نه چی؟ رفتن اگه -
 کنم؟می فکر بهش من که خوایمی رو چیزی همون -

 اطمینان با رو من بعدی قدم که بود اون همیشه کنه؛می فکر چی به بابام نفهمیدم وقت هیچ سالهوپنجبیست منِ
 .زدمی حدس

 بابا؟ کنیمی فکر چی به -
 علی؟ یا -

 .بودن رسیده مو تار باریکی به من عصبی هایرشته تموم امروز گفت؛می روشن و واضح بابا کاش
 !بابا -
 به دستی یه شم بلند یا خواد؟می زن شده مرد دیگه پسرش بگم مادرت به دوم بزنم؟ باال آستین برات اول -

 شه؟ سمعرو آوردن یآماده تا بکشم خونه سروگوش
 احساسم تموم خواست،می زن من تموم امشب.  گفتمی پدرم که رو زنی هم رو، پریسا هم خواستم؛می من آره،

 .زدمی فریاد امشب احساسم تمام خواستم؛می رو میزهریزه و قدکوتاه دختر اون من. خواستمی رو پریسا
 کنید؟می صحبت مامان با کی -
 .مطمئنی انتخابت از بگی وقت هر کردی؛ فکر کارت جوانب تمام به بگی شما هروقت -

 دو هر مالی بد وضع. هم سطحهم تقریباً خانواده دو هر خواست،می رو زن یه مرد یه. دیدمنمی خاصی جوانب
 .داشت آرزو دخترش برای که پدری هایخواسته با کناراومدن خانواده،

 کنید؟می صحبت مامان با امشب -
 نسوزه؟ هنتد پسر، تنده آتیشت -
 .مطمئنم انتخابم از -
 داری؟ درست و راست لباس -
 خوبه؟ خریدم زکیه عروسی برای که شلواری و کت -
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 .دامادی شلوار و کت شاءاهللان عالیه، که اون -
 .ترهباارزش وردهتانخ اسکناس هزاران از برام دیممی هم به عمیق لبخند با هردومون که رو دستی این

*** 
 وقتی کردممی کارچی ولی بگم؛ دروغ تاجخان به شدم مجبور بازم وقتی داشتم ایگزنده و بد خیلی سح کنید باور

 و اسم من برای هنوز که رفتمی چیزا خیلی همراهش رفت،می پریسا اگه. نداشتم زمان وقتی نداشتم، ایچاره
 رو پیداکرده بهبود تازه خانِ ویجل نیم و شش ساعت صبح شنبه سه که داشتم عجله قدریاون من. نداشت هویت
 :گفتم و گرفتم

 .کنید تریبزرگ برام خواممی خان -
 بهش هم باز من ولی نبود؛ دروغ شنیدن سزاوار مرد این. برد سؤال زیر رو من انسانیت تموم که زد بهم لبخندی

 .جوریاین هم اون گفتم، دروغ
 .ها خانواده با البته شم؛ مزاحمشون خیر امر برای بگیرید، انجمشیدخ از ایاجازه یه بدونید صالح اگه خواستممی -
 مادرش با دیگه دوساعت-یکی من. پسرم خوبیه خیلی دختر پریسا. میشه خیر سبب گمشده کتابِ یه دونستمنمی -

 .بگیرم ازت برگردم من تا بنویس کاغذ تیکه یه روی رو اتشماره فقط. میدم بهت رو خبرش و کنممی صحبت
 .بودم گذاشته آماده جیبم تو هم رو کاغذ تبکه یه همون هولم از من و
 .چشم خان، چشم -
 ما به هم خوش خبر یه هامدت از بعد شکر رو خدا. خوش دلِ سالمتی، به شاءاهللان. پسرجون روشن چشمت -

 .باشه هاجوون یهمه روزی. رسید
 تمیزی از رو آخرش تا اول از رو کوچه تموم شن، یدارب خواب از محل اهالی بودم منتظر که ساعتیسه-دو تو درست

 دادم، سروسامون هم رو هاگربه وپاشریخت کردم، جمع هاجوب توی از رو خشک و زرد هایبرگ. انداختم برق
 پریسا پدرِ و مادر اگه که امشب یه برای کوچه تا برداشتم راه سر از بود زباله کوچیک و بزرگ پالستیک هرچی
 برده ارث به مادرم از رو عادت این. بزنه برق پری اون یخونه تو ما بودن برای چیهمه باشه، آماده بدن اجازه
 داد دستم رو کوتاهشدسته جاروی جوریچه یادمه انداخت، برق رو جاهمه چطوری زکیه عروسی برای یادمه بودم؛

 حمالیش کنه شوهر خوادمی دیگه یکی» :کردمی گردگیری غرولند با فاطی یادمه« .تو با کوچه جاروی»: گفت و
 روزا همون از من و بره؛ در کار زیر از تا کرد بهونه رو روز اون داشتنکالس کوثر دونممی خوب« .بدبخته منِ برای

 چشم تو تمیزیش با چیهمه باید بزنه، برق تمیزی از جاهمه که کنی کاری باید زندگی مهم روزای تو گرفتم یاد
 با داشتم دوست ندادم، اهمیت جنسیتم به امروز من ولی هاست؛زن بین عامیانه عادت یه این گفتیم مادرم. بزنه

 .باشه موندگار عالی کیفیت یه با برام روزها این زنهمی برق پریسا خواستن کنار که ایتمیزی
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 بهترین داشت ممادر بود، نداده خبر خان و بود ظهر سر هنوز که این با ولی زد؛می زنگ زودتر خان کاش
 .جاش سر ذاشتمی تاکرده باز گفتمی نچ یه کردمی نگاه یه ریخت،می بیرون کشو از رو هاشلباس

 برای پیش سالسه که شلواری و کت. کردمی کم استرسم از کوثر هایشوخی بود، اعصابم روی سکینه غرغرهای
 چیهمه. بود آویزون در یدستگیره سر آماده و امهاندازه هنوز شانسیخوش نهایت در بودم خریده زکیه عروسی

 .بود نگرفته تماس هنوز خان ولی بود؛ آماده
 ...یک ساعت حتمیه؟ امشب یبرنامه مطمئنی مادر جواد -
 .گذاشت تمومنیمه رو مامان صحبت موبایلم زنگ صدای و

*** 
 از خواستگاری هم اون بود؛ من حضوری و رسمی خواستگاریِ اولین این. بودم هم زدههیجان و کالفه بودم، منتظر

 من بودنپاکبان از ترسیدممی که دختری. ترسیدممی دادنش نه جواب از که دختری بود، طالبش دلم که دختری
 که بودم کالفه بخوابه، الکی هایبحث این تا بودم منتظر. باشه عار براش من شغل ترسیدممی باشه، داشته تنفر
 من روبروی که زیرسربه پری این با دوم بار برای خواستممی چراکه بودم؛ زدههیجان. میشه چی مهمونی این آخر

 داشتم، سوال کلی آخه. بزنن هم با رو هاشونحرف برن ترهاجوون بگه یکی بودم منتظر شم، کالمهم بود نشسته
 سکینه و رقیه هایگوییگنده نگران که بودم خوشحال. کردمی فوران هاممویرگ توی داشت کنجکاوی کلی

 شب هشت ساعت برای پریسا یخانواده گفت بهم فراوان تبریک و خوشحالی با که خان تماس از بعد. نیستم
 :گفت گنده و انداخت تکه سکینه هرچی هستن، منتظرمون

 شد؟ شروع نگفته اهللبسم هنوز شیم؟نمی حساب تربزرگ ما مگه -
 :گفتم کالم یک فقط

 .بابا و مامان من، فقط اول یجلسه نندازین، کسی دست رو اضافه خرج و بیخودی زحمت -
 ترتحملقابل برام استرس همه این فشار حداقل تا بودن نشسته دستم راست و چپ کوثر، و فاطی داشتم آرزو اما

 .شدمی
 .بفرمایید هم شما جوادآقا -

 روی باریک لبخند یه همگی شکر رو خدا اندازم؛می گذرا نگاهی همگی یچهره به وواجهاج کجا؟ شد؟ چی
 .برگشتم رویابافی و خیال عالم از تازه من شد متوجه خوب خیلی پدر. دارن هاشونلب
 ...ببینید بکنید، هم با صحبتی یه برید هم شما پدرجان -
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 گلیدسته ناولی مثل درست. کنهمی رسوا رو آدم ها؛اولین این از امان. خندیدن کردنمهول به همگی. ایستادم سریع
 این تا گشتممی کسی دنبال به داشتم وواجهاج و بدم کی دست دونستمنمی اما بودم؛ خریده پریسا نیت به که

 :گفت من حماقت این به لبخندی با پری اون مامان سر آخر تا بگیره ازم رو وجورجمع و کوچیک گلدسته
 .گلید خودتون شما نکنه، درد دستتون -

 این اعضای تموم. بودم خجالت و کالفگی استرس، همه این متحمل که بودم کسی تنها من ساعت این تو امشب
 حس یه باهام و شناختنمی رو من پرشام حتی تا پرویز بزرگش، برادر از همسرش، و جمشیدخان پدرشون از خانواده
 .داشتن من با اونا که بود ایطرفهیه آشنایی همین سرصدقه خودمونی جو این شاید داشتن؛ قدیمی آشنایی

 این کردم حس گذاشتم، کوچیکشون یجاروکشیده و آب حیاط تو پا که اول همون از اما داشتن؛ کوچکی یخونه
 حیاط همون تو رو هاشمعدونی ردیف اون سلیقه و ذوق با خیلی پریسا مادر. ترهنزدیک هم به هاشوندل خانواده

 زدممی حدس که بونیسایه یسایه زیر مختلف لعاب و رنگ با که ترشی هایدبه اون. بود چیده هم کنار کوچیک
 .اصیل چاشنی یه با ایرانی یخانواده یه. بودن شده ردیف هم کنار اندازه و قد ترتیب به باشه جمشیدخان کارِ

 که ایقهوه کمد دوتا الکی، رنگخوش فرش یه. رسیدم تودرتو اتاق تا دو به زود خیلی که داشتن کوچکی یخونه
 انگشت انتهای که پشتی اون به رسیدم زود خیلی. بود معلق آسمان و زمین بین و شکسته اشدستگیره اونا از یکی
 و داشت؛ تسلط حرکاتش تموم به اضطراب و ترس که دختری به رسید اتاق ینقطه ترینگوشه. بود پریسا یاشاره

 .من به رسید اتاق پایین ینقطه آخرین
 من اما سؤال؛ خود پرسیدن به برسه چه بده؛ رو من هایسؤال جواب بتونه حتی زیرسربه دخترِ این دیدممی بعید

 !آماده یآماده بودم؛ آماده
 فرمایید؟می شما یا کنم شروع -
 زدم، سر مغزم جای هر به. کرد پنبه بودم کرده رشته که رو چیزایی تموم... اما... اما گذرا؛ فقط بود، گذرا نگاه یه

 .جواب منتظرِ سؤالِ یه زا دریغ
. داشت تفاوت صمیمیش و خوشحال لحن اون با بزنه حرف جدی و رسمی داشت سعی وقتی صداش لحن چقدر

 .آببی و خشک لوت، کویر انگاری گلوگاهش
 .بفرمایید شما -

 بپرسم؟ چی بگم؟ جوریچه بگم؟ چی کنم؟ شروع من
 .خوردمی پیچ هم به داشت گذرا نگاه همون هول از هم من هایدست حاال،

 .گرفتار هم در منِ به دیگه نگاه یه باز و
 .میدم جواب داشتید سؤالی هر بفرمایید آقاجواد -
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 خم اندر هنوز من و زدمی حرف کلماتش روی تسلط با خیلی قدکوتاه و میزهریزه دختر اون برگشت، ورق انگاری
 .بودم مونده کوچه یک

 ...که اینه سؤالم... سؤال -
 .احترام فقط و فقط عشقی؛ نه داشت محبت نه که نگاهی گذرا؟ نگاه یه با هم اون شده رگمم چه
 .کنهمی شروع درونم طوفان از خبر بدون پریسا هم بار این

 برم؛ دانشگاه نداد اجازه بابام خشک تعصب و اعتقادات گرفتم، دیپلم میشه ماهی شش تازه دونید؛می که رو اسمم -
 ...و کردم سرگرم خیاطی کالس با رو خودم هم، حاال

 رو من بگه فقط. شدممی هالک داشتم دونستنش برای من که جایی هاش؛حرف اصل جای به رسیدمی کاش
 و تحمل نه؟ یا هست شأن کسر براش من با بودن نه؟ یا باشه ساده رفتگر یه شوهرش حاضره نه؟ یا خوادمی

 نیست؟ سخت براش شغلم با ساختن
 کاش! باشه سکه صدتا چند اشمهریه خوادمی دلش گفتمی کاش! خوادنمی چی یا خوادمی چی ماز گفتمی کاش

 اون تا کنم، موافقت چیهمه با بستهچشم من وقت اون تا بگیرم خونه براش کجا طرفای خوادمی دلش گفتمی
 بشه بلکه برگرده؛ من سمت بار این و شه بازیافت احساس همه اون تا شه؛ من مال کشیده درهم ابرو و چشم پری

 .شه غالب مرد اون خیانت سیاهیِ به من یعالقه سفیدیِ
 این تموم که بود چی زهرآلود حقیقت اون داشت؟ امکان کوتاه یدقیقه چند همین عرض در هااین تموم یعنی

 بود؟ کرده سمی رو خانواده
 .باشه نداده اجازه متعصبش بابای یا باشه رفته دانشگاه خواستمی حاال خواستم؛می رو دختر این من

 این مالی کمبود نبود، مهم من برای پدرش تعصب. نداشت من تصمیم در تأثیری هیچ خیاطی نبودن یا بلدبودن
 .بود پریسا خود خواستن من، برای مهم ینکته تنها نبود؛ مهم برام خانواده

 .بگید بهم رو حقیقت لطفاً پریساخانم -
 روم پیش که کنم عبور سدی از بتونم دونستممی بعید که گرفت موضعی چنانآن پرید، رخسارش از رنگ آنی به

 .کنم نشینیعقب شدم مجبور که کشید درهم ابرویی و چشم. کشید
 .دارید تشریف اینجا خان احترام به هم رو امشب ندارم؛ ازدواج قصد من مهاجر جناب -

 .شد وارد بهم صریحش حرف از که شوکی گرفتار شدم، گرفتار
 من؟ شغل از یا زندگیش؟ حقیقت از من؟ از ترسید؟می چی از ترسید؟ چی از نداشت؟ قصد چرا چرا؟ 

 زد؟می موج ما بین داشت که بود کمبودی کدوم سرصدقه از رد جواب این
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. کرد موماتکیش حرکت یک با خرده و ریزه بانوی این ولی بودم؛ کرده آماده شرایط بدترین برای رو خودم که من
 .بازی این از بیرون به شدم؛ اوت نزده حرکتی هنوز من

 و شد بلند صحبتمون، پایانِ گذاشت نقطه زود خیلی پریسا. نموند صحبتی هیچ جای صریح و رک یجمله این  با
 زبونی،بی زبون با. گرفته دست رو من تمام کنترل کامل سکوت در قدرت با چه. شم بلند تا کرد مجبور هم رو من

 .انداختمی بیرون اتاق از رو من داشت کامل احترام با
. زدمی چرخ ما روی همگی کنجکاو نگاه. زدیم بیرون بودن آورده یورش مغزم به باز که سؤال کلی با اجبار، به

 هیچ ترس وقت، هیچ. اومد چشمم به درونم بازارِ آشفته این توی که بود چیزی اولین جمشیدخان ترسون هایچشم
 .بودم ندیده هاشچشم تو ور مردی

 .بود لمس قابل پریسا مادرِ رفتار تو جاکرده تشویش
 !زود چه شد؟ تموم حرفاتون: مادر

 نه؟ یا آره معنا؛ پر اما ساده جواب یه دنبال همه و زیربهسر من زیر،سربه پریسا
 بدو از که پسری اون پرشام،. بود بسته سکوت به لب که ترسیده پرویز، برادرش، آلودغضب نگاه از پریسا شاید

 هم رو اون حاالت سنگین جو این کرد،می همراهی رو ما لبخند یه با و کرده خوش جا خودم نزدیک جایی ورودم
 پریسا مثبت نظر هامونصحبت یادامه برای. چرخوندمی چشم ما بین داشت قراربی االن داده، قرار تاثیر تحت
 دارم که شدم گردابی گرفتار. بود زده هاشلب به خاموشی مهر کنارم در یستادها فاصله با دختر این اما بود؛ شرط
 .میرم فرو درش بیشتر لحظهبهلحظه
 همه این بین سکوت، این با ها،کلمه بدون شد؟ چی پرسهمی ابرو و چشم با و اندازهمی بهم پرتشویشی نگاه پدرم
 به اجبار به رو زهری چه پریسا برسونه پدرم به بتونه تلخ دلبخن یه شاید بدم؟ جواب جوریچه بدم؟ جواب چی آدم

 .چرخهمی پریسا و من بین ناامیدی با سنگدل پریِ اون تربزرگ خواهر پونه، نگاه. داد خوردم
 .میارمش زبون به تردیدبی بنده؛می نقش ذهنم تو فاطی شب اون یجمله ثانیه صدم تو درست و
 .کنن فکر من حرفای رو بفرمایید اجازه بدید؛ پریساخانم به زمان خرده یه اجازه بشه اگه -

 .من سمت پریسا سرِ ناگهانی چرخیدن
 بازگوکردن یا کردنم؟مِنمِن روی کرد؟می فکر من حرف کدوم رو باید دقیقاً االن بود؟ چی منظورم دقیقاً االن

 خواستم؟ ازش که حقیقتی
 ساخته هایخوشیدل اون تموم نه، گفتمی و زدمی حرف اگه. دمدا قرار شدهانجام عمل یه توی رو پریسا عمالً
 از خودم به شدم مجبور من. شدمی خفه وجودم تو من احساس تموم شرمنده، گفتمی اگه. شدمی آوار دلم تو شده

 ترس من مثل هم اون شاید یا داشت نگه رو ترهابزرگ حرمت هم پریسا شاید دونمنمی. بدم فرصت اون طرف
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 رضا جورههیچ دلش انگاری ولی بزنه؛ ادب سرِ از و زوری لبخند داشت سعی. بود دیده رو پدرش هایچشم توی
 .خفه و آروم ولی گفت؛ اجبار، به ولی گفت؛ کنه، دور هم از رو ابروش و چشم تونستنمی داد،نمی

 .بفرمایید اجازه میشم ممنون -
 .آوردنمی زبون به هم رو جمله یه همین نبود، دیگران پرسؤال نگاه اگه بودم مطمئن

 .برم فرو پریسا هایحرف سردِ سراب تو این، از بیشتر نذاشت و رسید دادم به پدرم باز
 مزاحم این از بیشتر هم ما دیروقته،. پریساخانم جواب از بعد بمونه هامونصحبت یادامه خدا امید به پس خب -

 .علی یا خانمحاج شیم،نمی شما استراحت
 .باشه قسمت هرچی شاءاهللان: دخانجمشی
 .باشیم خدمت در رو شام شبه، سرِ تازه داشتید، تشریف(: پریسا مادر) ایران
 خواست،نمی داشت خودش برای که دلیلی هر به رو من خونه این دختر. بود کردنپاره تیکه تعارف همه مابقی

 اومد؟درمی جور منطق با اصالً باشم؟ اخمو ریِپ این هم در کشیده ابروی خدمت در جا این رو شام من وقتاون
 .نیست وقتش االن فهمونهمی بهم کنه،می هدایتم بیرون سمت به ـمرم*کـ گودی تو که بابا دست

 ریزممی هم به رو پرشام موهای میدم، پرویز به ایدوستانه و محکم دست کنم،می جمشیدخان با گرمی خداحافظیِ
 کنار سرخابی، هایپشتی اون کنار ها،شمعدونی بین ما امشب که رو دلی. کنممی فظیخداحا مابقی از زیرسربه و

 تنم تمام به زدگیپس این سرعت زد؛می باال گلوم تا حقارت حس. بود سنگین عجیب گذاشتم، جا اخمو پری اون
 نداشتم شک. دادمی رفشا خفگی مرز تا رو گلوم شه رفتگر یه زن نبود حاضر پری اون که این فکر. بود داده درد

 دو این کردم حس ورودمون اولِ یلحظه همون از. بود همین توجه قابل ینکته تنها. باشه همین ردشدنم دلیل
 پدر یه داشتیم، خونه شهر ینقشه ینقطه ترینپایین تو هردومون بودیم، سطحهم بیان؛ کنار هم با توننمی خانواده
 مسافرکشی جمشیدخان مثل اشقراضه پیکان رو داشت اشخانواده پیش ننشدشرمنده برای حاال که سرایدار

 من رفتگربودن من، شغل آره. باشه خواسته این رد اصلیِ هدف تونستنمی که برادرایی و خواهر داشتن. کردمی
 به من. ردکمی جوروجمع رو هاشونزباله که بودم آقاجوادی همون فقط پریسا برای من. نبود هضم قابل پریسا برای

 ...خواستگار یه عنوان به مرد، یه عنوان به اما داشتم؛ دختر این پیش زیادی ترحم و احترام آقاجواد عنوان
 چقدر دیگه. داشتم هم رو هاشهـورمون هایجاییبهجا زمانِ من ها،زباله همین مابین فهمیدمی دختر این کاش
 آوردم؟می دست به شناخت ازش باید

 چیهمه به شه خالی مغزم که اونجا تا خوادمی دلم. شینممی پدرم پرسروصدای ماشینِ تو پدرم و مادر سرِ پشت
 .ندم اهمیت چیزی به ولی کنم؛ فکر
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 کمک حالم شدنخوب به داشت وقتبه و یمنخوش بارونِ این بود، سببش پدرم که بینمون یجاافتاده سکوت این
 تزریق بهم آرامش کمکم اومد،درمی ازش که آرومی صدای با اشتد قدیمی و کهنه پخش دستگاهِ اون کرد،می
 .گرفته شدت که بارونی این تو که ایقوی مسکن بگم بهتره یا آهنگ چه. کردمی

 بارونه مثلِ هنوز بودنت»
 آرومه و ناز خنکُ تازهُ

 باشم نداشته دوستت تا ساختم که دیوار این پشت از االن حتی
 خونهمی باغش تو مرغابی بیرونه، بهار متل، و اتل
 دونه دونه پژمرده گالش، یهمه سرده، من باغِ

 «.بارونه بارون بارونه، بارون بارونه، بارون
 :زنممی لب آروم

 .بارونه بارون بارون، بارون -
 من زارِ قلب سبزهِ گلپر من، پرتقالِ تنگه دلم»

 میارم بخوای که هرچی تو، برای از ببخش منو
 مهربونه و خوب زندگی دل، یننازن متل، و اتل

 بزرگمونه و کوچکی شادیه، همین بوش و عطر
 «چرخونهمی داره کی رو، اتگردونه زمونه، زمونه،آهای آهای

 :کنممی خونیهم آروم خواننده با
 .زمونه ای زمونه، ای -
 بزنن؟ زنگ خودشون بذارم یا بگیرم رو جوابشون بزنم زنگ خودم مادر جواد -

 احترام به گفت خواد،نمی رو من گفت اول دقایق همون تو دختر اون نداری خبر من، خیالخوش مادرِ از آخی
 ذهنم به هم فکری هیچ نداشتم، هم راهی هیچ نداشتم، اینقشه هیچ. دادن راه شونخونه تو رو ما دیگران

 تونستممی کارچی مگه. دمکرمی فکر چی به دادم همه خورد به رو دروغ این که ساعت اون دونمنمی. رسیدنمی
 نمیشه، رفتن به راضی دوم بار برای دیگه مامان بگه، نه پریسا اگه دونستممی خریدم؟ فرصت خودم برای که بکنم
 .کنهمی باز باهاش رو لجبازی و لج سر آخرش تا دونستممی
 .بود جوابیبی از میشه طوالنی داره که سکوتم این

 جواد؟ مادر؟ خوابی -
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 من دختران

 خریدار اون انگار ولی شناسم؛نمی رو نگاهش جنس من. افتهمی پدرم منتظر هایچشم به چشمم جلو یینهآ تو از
 .منه هدف بی نگاه برای خوبی

 .خوابه کن ولش خانمحاج -
 بود خدا یخونه طواف که شونقلبی آرزوی به رو هردوشون که داشتم رو این توانایی کاش داشتم، پول کاش

 پدر و مادر»: بود نشونه یه من برای آیه این که الحق. پرستیدمشمی خدا از بعد که بود کسی لیناو پدرم. برسونم
 سجده بهش و پرستید هم رو زمین روی خدای شدمی کاش نبود، شرک پرستیبت کاش« .زمینن روی خدایان

 .کرد
 بزنم؟ زنگ خودم حاجی -
 پسندیدی؟ رو دختره -
 بدم باشن داشته مردونه و درشت هیکل که هاییزن از همیشه بود، مریف ظریف و خرده! حسن حاج آره وای -

 .باشه شکلی اون هم جواد زن نداشتم دوست اومد؛می
 !مادرم و من مشترک ینقطه اولین شاید من؟ زنِ
 .اومدمی بهش خیلی هم بنفش ژاکت اون  -

 .مامان و من اشتراک ینقطه دومین
 .کردنمی نگاه ترشگبزر چشم تو بود، حیا و حجب با -

 .میشه تربزرگ هامچشم توی به آینه توی از بابا لبخند
 پسندن؟می هم خواهراش نظرتبه -
 .داشت هم ابرویی و چشم چه مردهذلیل خودمونه، کوثر هایمایه تو بابا، آره -
 کردنه؟تعریف طرز چه این خانم؟حاج... اِ -
 .برده هم رو پسرم دونه یه دل چشماش ینهم با فهمیدم! نشست دلم به چشاش المصب -
 .مادرم و من اشتراک ینقطه سومین هم این و 

 !بود مونده جا باریک و بلند کوچه اون تو خونه، اون تو که دلی از امان هی
 بزنم؟ زنگ فردا خودم کنم، کارچی من نگفتی آخر -
 .بزنی زنگ کی گهمی خودش دونه،می صالح چی جواد خود ببینیم بذار ایه؟عجله چه -

 سبک رو مادرم و پدر نبود الزم دیگه. گرفتم اول یدقیقه همون تو رو دختر اون جواب من نبود، زدنزنگ به نیازی
 .بیام کنار زدگیپس این با تنهایی تو خودم ذاشتممی کاش بودم، نگفته رو دروغ اون کاش. کنم

 .بپره سرم از خیال و فکر تموم شاید تا کنممی باز چشم ایسته،می حرکت از که ماشین
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 من دختران

 مادر؟ شدی بیدار -
 .زنممی لبخند مادرم خیالیخوش به
 دونی؟می صالح چی مادر جواد -

 .نشیم یخ رو سنگ شما نه و من نه تا نزنی، زنگ که دیدممی صالح
 .بزنه زنگ مامانت بعد بدیم وقت بهشون ایهفته یه من نظر به: پدر
 بهش باز. میده تکون آرومی سر پدر. کننمی نگاه صندلی روی به وارفته منِ به دهشکج جلو، صندلی از دو هر

 .کنهمی باز برام رو اشجاده پدرم که راهی تو ذارممی پا باز کنم،می اعتماد
 .دونیدمی صالح خودتون هرچی -

 .برهمی جلو خودش صالح با بابا، دارم دوست من که کاری یعنی این
. شینهمی امشونه رو پدر دست که شم پیاده خواممی. دوهمی خونه درِ سمت بارون از فرار برای یعسر شده پیاده مادر

 .خونهمی رو هامچشم تو رو سؤال کنم،می نگاهش متعجب
 نه؟ گفت نشنیده زدی؟ بیرون اتاق از زود هم و ریختی بهم جوریاین هم که گفت بهت چی -

 .بگم دروغ تونستممی نه و خواستممی نه پدرم به گفتممی دروغ هرکسی به من
 .میدم تکون سر سرافکنده

 چرا؟ نگفت -
 .میدم تکون سر من باز
 کنی؟ تالش داشتنش برای که داری دوستش قدریاون -

 عالقه؟ یعنی داشتن؟دوست یعنی پری، اون داشتنِ برای هیجان و شوق این خواستن، این
 کنی؟می فکر یچ به داری دیگه. داری دوستش بابا بله -

 .زده خال وسط به درست پدرم که تیری این از میشه گشاد چشمم
 ...هنوز... من بخونی؟ رو دیگران افکار تونیمی شما بابا -

 .داشتم دوست کردمی بیشتر رو صورتش چروک که رو هاشخنده این چقدر
 ...تونممی کجا من باباجان نه -
 ...نیاوردم زبونم به حتی که هرچی به کنم،می فکر هرچی به چرا پس -
 از که کسی وگرنه غصه؛ ینی درد، یه یعنی تجربه، یعنی موهام تو سفید تار یه هر منی، خودِ دیروز تو بابا جواد -

 راه کدوم از بینممی گذاشتی، پا راهی چه تو بینممی دارم ولی خونم؛نمی رو تو فکر. نمیشه سفید موهاش شادی
 .میشی رد داری
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 ...برای بدم حال این گیدمی یعنی -
 کنی، فکر اتخواسته به راحت ذارهنمی ها،تفاوت افکارت، خوادش،می شدت به دلت. داشتنهدوست برای بله -

 .باشی داشته دوست خودت از بیشتر شدت این به رو یکی نداره قبول منطق
 میاد؟ سرت بالیی چه شدنعاشق با پس آدم، حال میشه این داشتندوست یه با اگه -
 هرچی داری دوست افتی،می یادش بینیمی هرچی کنی،می فکر اون به فقط یعنی کسی داشتندوست با -

 چیزی جیبت ته خودت، از گذشتن یعنی اون، اول یعنی شدنعاشق تو خودت؛ اول.... اما بخری؛ براش بینیمی
 و منطقی دلیل یک و هزار به یعنی ببری؛ براش خودت با کوچیک چیزِ یه شده هرچند خوادمی دلت ولی نداری؛

 دیدی؟ هافیلم تو. خودت بعد اون اول منطقی غیر
 رو؟ چی -
 یکی اون پوشتن و درمیاره رو خودش کت عاشقه که اونی زنن،می قدم هم کنار سرما تو که مردی و زن یه -

 اگه. بشن گرم همدیگه گرمای از تا گیرهمی رو طرف دست کنه،می تجربه رو داشتندوست که اونی ولی کنه؛می
 و عشق فرق اینه. کنهمی فرو جیبش تو رو ش*ر*ب*ل*د دست نهایتاً باشه، نزدیک عشق به داشتندوست این

 .جدولی صدرنشین خودت داشتندوست تو نه، اون از ولی بگذری؛ خودت از تونیمی عشق تو. داشتندوست
 ...دیگه بار یه گیدمی یعنی -
 از که بعد بگو؛ بگی، اون به داری دوست و هست دلت تو که هرچی بزن، حرف باهاش خودت اول بابا، نه  -

 .شیممی مزاحمشون دیگه بار یه بیشتر هایصحبت برای کردی، پیدا اطمینان جوابش
 .متعصبن خیلی پدرش و برادر چطوری؟ آخه -
 به تریرسمی رنگ چیهمه جوریینا. کنممی صحبت پدرش با خودم و گیرممی مادرت از رو شونشماره -

 .گیرهمی خودش
 .کنیمی چه ببینم برو. خودت با مابقیش زنم؛می زنگ بهشون زود صبح فردا من -
 ...بابا  -
 .کن تالش براش خوادشمی دلت اگه. نمیشی پشیمون تالشت از. بابا کن تالش -
 گذرونده کوثر و فاطی هایشوخی و هاشیطنت با رو شب که این با بود، ریخته جونم به تقویتی کلی بابا که این با

 رنگکرم درِ اون. نداشتم باریک و بلند یکوچه اون تو زدنپرسه برای ایحوصله و حال هیچ اصالً امروز ولی بودم؛
 گرم دیشب بستن، من روی ناامیدی با رو در این دیشب. کردمی اممسخره داشت انگار کرد؛می کجیدهن بهم

 که اخمو پریِ این مثل قلبم من چی؛ یعنی اول هایثانیه تو نخواستن فهمممی شده سردتر بدنم که االن لیو بودم؛
 .نبود محکم
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 من دختران

 ولی بگذرم؛ نقطه یه این از سرسری خوادمی ازم رجیم شیطان. رسممی خونه اون هاینزدیکی به بلندم جاروی با 
 «.هازنممی زنگ نبهشو نه ساعت من»: افتممی پدرم صبح دم حرفِ یاد

 ازدواج قصد گفتنِ برای پریسا جدیت. ندارم شنیدننه دوباره برای ایانگیزه هیج من و صبحه دهِ ساعت االن
 تو رو من خان به احترام سرصدقه از گفت بیاحساس و محکم خیلی اون. شدمی قلبم و چشم تو خارِ نداشتنش،

 بزنم؟ در رفتارش و احساس همین به تفکربی متونستمی چطوری باز حاال. داده راه شونخونه
 و شهرداری به تحویل یآماده و ریختم رنگ نارنج سطل تو رو زباله تموم شده، تموم کوچه این تو کارم دیگه االن
 .کردمی دیوونه رو من داشت دخترهاش از یکی که شهری شهر؛ از بیرون به انتقال بعد

 .موند نتیجه بی نودمتری ینهخو اون در زدن برای من تالش تموم و
 هم جذب وقتهیچ که رباآهن همنام قطب دو مثل درست و خواستممی رو اون من خواست،نمی رو من دختر اون
 .شدننمی

. هدفبی و مقصدبی کشممی خودم با رو اونا. بود شده سنگین برام رنگمنارنجی بزرگ سطل و جارو چقدر امروز 
 .دادم انجام خوب رو کارم هم امروز حالیبی تمام با زم،اندامی اطراف به نگاهی

. زد پس رو من راحت خیلی که کنممی فکر دختری به داده لم بخاری کنار زمستون سرمای توی بعد ساعتی و
 از پر کوچیک بشقاب یه کنم،می حس رو کوثر شدننزدیک اما کشیدم؛ صفحه به مغزم توی رو دیشب از ایصحنه
 .ذارهمی جلوم خونی پرتقال

 .داداشخان بخور -
 .میدم تکیه پشتی به شم،می صاف

 .نکنه درد دستت -
 .دمغی -
 ...خورمدل -
 .کنهمی ناز داره -

 کنه؟ خرج من برای که داشت نازی چه پری اون. بود باخبر چیهمه از کوثر کاش
 .نداشت زندگیش تو هویتی هیچ که مردی من،

 .دونممی بعید -
 .خودش با فقط بزن، حرف باهاش -
 .گفت رو همین هم بابا -
 ندادی؟ گوش چرا پس -
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 .کنم گوش بهش مجبورم که گفته چیزی یه پریسا هم طرف اون آخه -
 .گرفتممی نظر در هم رو اون نخواستن باید من
 تو گیره،می متصمی داره احساس با وقتی و برو احساس با تو جلو، میاد منطقی داره وقتی. میشه نرم زود دخترا دل -
 .نگیر نادیده هست دلت تو که رو تمنایی این. بذار پیش پا منطق با
 .نبود خوب خیلی برخوردش -
 بده، جواب بعد کن گوش خوب رو چیهمه اول بزن، حرف باهاش خوایشمی و داری دوستش اگه میگم من -

 نرفتی؟ اچر زنه؟می زنگ بهشون نگفت دیشب بابا مگه. بخواه توضیح یا بده توضیح
 .زدم جارو وظیفه رو از هم رو شونخونه در تازه نرفت، در زنگ سمت دلم و دست -
 .کنیمی سرزنش رو خودت خاطرشبه فردا بکشی، عقب غرورت خاطربه االن -
 داری؟ دوست رو کسی کوثر -
 زنی؟می تو حرفِ هم این. امشوهرعمه آره، -
 ی؟بزن حرف خوب قدراین تونیمی کجا از پس -
 .کرباسن یه وتهسر هم هازن یهمه گفت میشه کرباسن، یه سروته مردا یهمه میگن که جورهمین -
 چی؟ نه گفت باز اگه -
 .کنهنمی نگاه بهت زندگی شریک عنوان به دیگه که وقت اون -
 .ترسممی همین از -
 بترسی؟ بلدی هم تو مگه -

 .ترسیدم هم ادیزی روزا این من که دونستنمی من خواهر این هی،
 .بگو وپرتچرت کمتر ببینم، بخور -
 .دهنم تو کرد جا یه رو پرتقال چندتا جنبیدم خودم به تا
 !کوثر -
 نزن حرف هم ترتبزرگ حرف رو ببینم؛ بخور  -

 تو شب نه ساعت کردمنمی جرئت هرگز نبود پدرم شام از بعد اصرارهای اگه نبود، کوثر ظهر سرِ اصرار اگه شاید
 .وایسم رنگکرم یخونه این درِ دم دودل سرما، این
 ولی داشتم؛ حرف کلی. مونده ویلونوسیلون در، زنگ و جیب مابین دستم سرما، و سوز این تو شب، نهِ ساعت آره

 یکی کنجکاوم؛ چیز دوتا دونستن برای تنها کنم،می که دقت ولی نه؛. داشتم سؤال کلی نداشتم؛ خیلی نه، انگاری
 .شغلم و من به نسبت پریسا دیدگاه دیگه، یکی و کوفتی تحقیق اون
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 .زنهمی لبخند بهم بابا اسم لرزه؛می دستم زیر گوشیم که کنممی فکر مورد دو همین به دارم
 بابا؟ جانم -
 نه؟ یا زدی زنگ -
 .نه هنوز -
 .بخوابن خوانمی مردم شد، دیر پسر باش زود کنی؛می دستدست داری هنوز دونستممی -

 بخوابن زود رو هاشب بودن مجبور بیشتر نون لقمه یه پیداکردن برای شهر پایین هایمحل و کوچه این مردمِ تموم
 .برن چیزا خیلی دنبال الطلوععلی صبح تا
 .چشم -
 !ها نداره فایده خالی و خشک چشم -
 .چشمم رو حتماً چشم نه، -
 .بیای خوش خبرای با که منتظرم -
 .خدا امید به -
 بیرونش پرصدا که بلند آه یه با کشم،می عمیق نفس یه. کرد تزریق بهم پدرم که مسکنی آخرین و خدا امید به

 رو رنگایقهوه پاکت تا کشممی زنگ رو از دست. میدم فشار آروم رو بلبلی سوت زنگِ اون آخرش و میدم
 .بدم فشار هامدست بین ترمحکم
 خود خود هم اون که نفره یه کار تنها حیاط هایکاشی روی دمپایی شیدنک با همراه کم، مساحت اون تو دویدن
 .پرشامه

 .اومدم -
 اون مبادا تا داشتم نگه روم پیش رو امشدهمشت هایدست زیرسربه خور،توسری هایبچه مثال من و میشه باز در

 .بخوره سُر دستم از ایقهوه پاکت
 .بفرمایید جوادآقا؛ سالم -

 بود کسی تنها پرشام شب اون. زدمی امبدرقه برای هم پیش شب دو که لبخندی گرمش، استقبال به زنممی لبخند
 شب اون همه شاید بود، کرده تنگ رو همگی نفس انگاری که سنگین جوِ یه بود؛ رها ما مابینِ سنگین جو از که

 کرد، خداحافظی باهام دلش ته زا عمیق لبخند یه با که کسی تنها. نه یعنی پریسا وتخماخم اون بودن فهمیده
 .باغیرت کوچیکِ داداش یه گفت،می آمدخوش بهم لبخند همون با باز که بود پرشامی همین

 هستن؟ بابا پسر، خوشگل مرسی -
 .بود هم منتظرت کنم فکر بله؛ -
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 کنی؟می صداشون -
 .هوم -
 .نه هوم -
 داخل؟ نمیای. بله بله -
 .پسر گل نه -
 .میره من سفارش دنبال و کنهمی ول باز بازِ رو در
 چشمم یگوشه از ولی کنم؛ سوءاستفاده کوچیک مرد اون اعتماد از ندارم دوست چراکه اندازم؛می زیر به سر 

 دمپایی پوشیدن برای داره وقتی درست در، به نرسیده. کنممی رصد رو جمشیدخان یمردونه هیبت شدنِنزدیک
 :میگه کنه،می تالش

 .سرده بدجور هوا که بفرما داخل، بفرما جوادجان -
 ...فقط نمیشم؛ مزاحم ممنونم جمشیدخان، سالم -
 .بودم منتظرت میای؛ داری که سپردن زدن، زنگ پدر اتفاقاً پسر؟ مزاحمتی چه -
 .شب وقت این شرمنده، -
 رو مرد این دخترِ من. ندارم رو سرم بلندکردن جرئت خجالت، بار زیر واقعاً چراکه اندازم؛می زیر به سر باز
 از رو این اشپدرانه یتجربه با تونستمی شاید کردم،می بلند سر اگر کرد؛می ناآرومی براش قلبم خواستم،می

 .بخونه هامچشم
 .شرمنده دشمنت -
 فرمایید؟می اجازه -
 تو؟ نمیای. کنممی خواهش -
 ...رو هامصحبت بیرون همین بدید اجازه اگه شرمنده -
 جای یه کناری، و گوشه یه کن لطفی یه چشمشونه؛ تو عقلشون مردم دونیمی که خودت پسرجان فقط میگم -

 میگم؟ چی که دونیمی... خونه از دورتر خرده یه خلوتی،
 .ترسهمی شدن مردم دهن سقزِ از فهمیدممی خوب و دونستممی
 .هست حواسم حتماً چشم -

 داره من به پشت. نمیاد بدش من از مرد این گفتمی ششمم حس. کنهیم راه پشت و زنهمی بهم ایپدرانه لبخند
 .بینممی دوشش روی رو هاخستگی از باریکوله من و میره
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 کرد، حمله بهم گرما کلی یهویی کرد،می جنگ پوستش رنگ با که رنگمشکی پالتوی اون تو اومدنش، با
 اون از گرفتنچشم با موقع به که بشه ول دستم تو تپاک نمونده کم میشه، سخت خیلی کار یه برام کشیدننفس
 کنم؟ فاش روم پیش دختر این برای رو حقیقت همه این اومدبرمی من از واقعاً. رسممی دادش به پری

 .سالم -
 !نگو که ماهت روی به سالم بگم و بزنم زل هاشچشم تو داشتم دوست قدراین

 .کردممی مزهمزه رو مردادماه هوای و حال سرما تو که خوب چقدر
 ...سالم... س -
 آدم من از بودن دختر این کنار ولی نبودم؛ وپاچلفتیدست وقتهیچ من. کنم تمرکز هامجمله روی نتونستم من باز

 .ساختمی جدیدی
 بریم؟ -
 ...بریم بریم، -

 بزرگ در رویروب که بود صندلی همون کنم، پیدا سکوتمون مابین تونستم که دنجی و خلوت یگوشه تنها
 توی سبز، فضای توی زدنقدم برای شب از وقت این کسی مسلماً و بود سرد هوا. بود کرده خوش جا شهرداری

 .شدنمی پیدا منطقه این
 .زنممی اشاره 
 .بفرمایید -

 .بگم چیهمه از واقعی مرد یه مثل درست و بذارم کنار رو دلهره باید بجنگم، هامترس با رو امشب یه باید من
 برای رو ازش نقطه دورترین اجبار به هم من باز و شینهمی صندلی ینقطه ترینگوشه کنه،می قبول رو تعارفم

 .دوزهمی چشم پاش پیش هایفرشسنگ به و شینهمی. کنممی انتخاب نشستن
 بگید؟ که هموند هم چیزی. بگم نه پدرتون اصرار به نتونستم ولی ندارم؛ ازدواج قصد گفتم من مهاجر آقای -

 نگاه من به که خوبه. هستم کی و چی مدیون رو دیدنش بگه و بذاره منت دیدنم با بار هر داشت عادت انگاری
 کوچیک مه یه دهنم بخار کشم،می عمیقی نفس. دارم هامحرف روی بیشتری تسلط هم من جوریاین کنه؛نمی

 «بزنم؟ حرف من گذاشتی شب اون تو مگه» بگم بهش رودروایسی بی شدمی کاش. میده شکل کنارم
 !ها فرصته آخرین این نکن؛ مِنمِن رو امشب یه خدا رو تو جواد

 نیست؟ سردتون... سردتو -
 :میگه کرده فرو پالتوش جیب تو رو هاشدست که این با
 بپرسم؟ چیزی یه میشه -
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 ...بله بله، -
 داری؟ زبون لکنت شما -

 .داشتنم لکنت پای گذاشت رو من دستپاچگی اون کنه؛یم رو برداشت این نداشتم شک دونستم،می
 نیست؟ سردتون نگفتید،. شدم هول خررده یه ندارم، نه، -
 .نه -
 تون؟محله رفتگر جواد، یا زنیمی حرف من با داری بپرسم میشه -
 چی؟ یعنی -
 یا کرده خواستگاری ازت که مرد یه بینی؟می چشم کدوم با رو من کنی؟می ارزیابی نگاه کدوم با رو من یعنی -

 بگیره؟ زن خوادمی دلش و تونمحله رفتگر
 .نداشت من منفی جوابِ به ربطی شما شغل -
 داشت؟ امیدواری جای یعنی بود؛ خوب خودش هم باز اینجا تا. کشممی عمیق نفس یه آسودگی سر از باز
 نشید؟ دررورو باهاش دارید سعی که حقیقتیه همون خاطربه پس -
 لرزش این دونمنمی. ببینم رو بهش کردهحمله وهراسهول این تونممی صورتش به شدهخیره من و خورهمی جا

 ...کجا از من دونهنمی که حقیقتی از یا سرماست از بدنش کوچیکِ
 ...شما... ش -
 .کردم جزم رو عزمم شما خواستن برای زدم، رو شما یخونه در که شبی من شده؟ چی گیدمی بهم  -
 تالش چه بینممی. ستبیهوده رسیده اطمینان به که کسی از کاریپنهون دونستمی ست،فایدهبی حاشا دونستیم

 رو کلمات فهمیدم. زنهمی دامن بدش حال این به سرما دیدممی کنه؛ کنترل رو خودش بتونه تا داره ایفایدهبی
 ...بگه بتونه تا میده هاشلب به محکمی شارف میده، قورت صدا با رو دهنش آب. کرده گم دادنجواب برای

 شما کنید؟می فاش رو زندگیتون هایحقیقت ترینترسناک و ترینبزرگ براش رسه،می راه از که هرکسی شما -
 بدونید؟ خوایدمی رو چی شنیدید؟ چی دونید؟می چی
 «.کن گوش خوب اول»: کنممی عمل کوثر هایگفته به دارم

 هستید؟ چی دنبال دیگه دادم؛ رد جواب هم من دید،کر خواستگاری شما -
 .دلیلش دنبال -
 میره؟ هم دلیلش دنبال شنوهمی رد جواب هرکی مگه -
 .باشم اولی من شاید -
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 خبری دیگه رفتارش توی یاولیه آرامش اون از و شدمی کالفه. کردممی عصبیش داشتم کوتاهم هایجواب این با
 .نبود
 برگردونم؛ صاحبش به رو دورانداخته احساسِ همه اون که باشه وقتش ایهفته سه دو و ماه دو از بعد االن شاید
 کاغذِ چندتا همین خاطربه مگه گشتم؟ دنبالش دردربه که نبود همین برای مگه. دادممی پس بهش رو امانتش باید

 کردم؟ هم سر دروغ کلی که نبود شدهچروک
 سرد نیمکت این روی وقتی از. نداره هم کاریشلوغ قصد ولی نیست؛ آروم برنگشته، سابقش آرامش به هنوز پریسا

 .داده گوش اجبار به هم اون شاید هامحرف به زیرسربه تنها ننداخته؛ نگاه بهم نشست
 گفتن برای رو جرئتم تموم بتونم تا میدم فشارش هامدست بین محکم دارم؛برمی مابینمون از رو ایقهوه پاکت
 دست به زیرچشمی کنجکاوی روی از کمی تنها کمی،. بیرون کشیدم رو صورتی داردکمه یپوشه ناو. کنم جمع
 .اندازهمی نگاه من
 کجا، از باید خواستم رو کدوم هر دونستممی بودم، داده جا ترتیب به رو همه. کنممی جدا جاش از رو دکمه اون تق،
 دراز سمتش کشم،می بیرون خواممی که رو کاغذی. بکشم بیرون شکلهم کاغذهای این از یکی کدوم بین
 .زده زل کفشش نوک به پریسا ولی کنم؛می
 .کشیدم بیرون سرکوچه هایآشغال مابین از رو قلب این پیش یهفته سه و ماه دو درست -
 .کشید دستم سمتِ به سر آنی به

 شباخته هایبرگه کردنمی رو کرشف هم شاید یا تعجب، از یا بود ترس از هاشچشم شدندرشت اون دونمنمی
 شک میندازه؛ عمیقی نگاه بهم بینم،می تنش و چشم تو آشکارا حاال که لرزی و ترس با. منه یبرنده برگ االن

 .نه یا کنم استفاده علیهش رو هااین خواممی که زدمی حدس داشت نداشتم
 پوستِ شدم، کنجکاو اینجا از. بودی هبخشید قلب به که قرمزی رنگِ هم و کاغذش هم بودن؛ رنگخوش -

 .خوردی بُر کسی بد با فهمیدم. کرده پخش رو جوهرش تر هایآشغال
 صورتی رنگخوش کاغذِ اون من اما نداره؛ اشدورریخته هایاحساس گرفتنپس برای تمایلی هیچ پریسا که این با
 هم کنار که لرزونش پاهای روی ارمشذمی هم من گیره،نمی پسشون. کنممی نزدیک هاشدست به بیشتر رو

 اینوشتهدست اون باز. صورتی داردکمه یپوشه هم و منه هایدست به هم پریسا ترسون نگاه حاال. کرده جفتشون
 .کشممی بیرون نیمه و نصفه و شدهچروک کاغذ چندین بین از خوام،می که رو
 .زده دستبرد احساساتت به یکی که خوندم بوده، میون در عالقه یه پای شدم مطمئن این خوندن با -
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 نمیاره، بیرون جیبش از رو دستش باز زنه،می دل گرفتنشپس برای باز گیرم،می سمتش رو شدهچروک صورتیِ باز
 و بیشتر داره دیدممی برید،می رو نفسش داشت ترس دونممی. تابشبی و لرزون پ؛اهای روی ذارمشمی هم من

 .اومدمی باهام آخرش تا باید یول لرزهمی آشکاراتر
 .کنممی دراز سمتش و کشممی بیرون رو دیگه یبرگه 
 حاال ولی پریدی؛ هاباالباالیی اون با فهمیدم خوندم که رو این ولی بود؛ رنگآبی هایخطیخط از پر که این با -

 باهاش کجاها تا بلنداسیش ماشین اون با تو رسونده؟ آسیب بهت چقدر سقوط این. کردی سقوط تنهایی خودت
 بود؟ کرده تابتبی قدراین چی رفتی؟

 .خوندممی پریسا رنگبی صورت تو داشتم رو این من مرگه، برادرِ ترس که گفتن راست خدا خداوندی به
 کرد؟ درازیدسـت احساست به چقدر شروین  -

 .ریخت اشدورریخته هایاحساس روی ریخت، چشمش از اشک یقطره اولین
 .بودم رسیده معکوس شمارش به پریسا برای شاید رسیدم،می دفتر هایبرگه آخرین به داشتم گهدی
 اون به چی زنه؟می کتک رو تو پدرت که کرده کارچی شروین کردی؟ استفادهسوء بابات و مامان اعتماد از کجا تا -

 کردی؟ حروم بهش حاال که دادی نامرد
 .هامچشم توی پری این صدایبی و یدرپپی هایاشک و من پرِ دستِ باز
 چقدر تو برای گفتی، که رو نامردی و پستی این شده؟ سردتر خیانت اون داغ از بدنت شده؟ تر آروم دردهات -

 به نیست وقتش خونه، برگشته پرویز که حاال شده، ترآروم بابات که حاال شدی؟ چی قربانی شده؟ تموم گرون
 شدی؟ یچ قربانی کنی؟ فکر دیگه چیزای

 .کردمی کجیدهن من به دلش تو داشت شاید خورد؛می هم به وارریتم داشت کوچیکش هایلـب
 !ننوشتی هیچی صفحه این تو ببین -
 ...تو... تو -
 ...نبود کارت تو کشیدنسرک نبود، دخالت قصد کن باور -
 ...تموم حقی چه به چی؟ یعنی کارا این پس... پ -
 کنی؟ اعتماد من به رو بار این نمیشه نبودی؟ هچار راه یه دنبال مگه -

 من زدمی نیش دختر این صورت روی سرما، توی که امونبی هایاشک این باعثِ انسانیتم، به زنهمی سیخ وجدانم
 مشخص خودم برای رو خواستن این تکلیف باید. رسیدممی نتیجه به باید اما کنم؛ تمومش تونستممی کاش. بودم
 چشم پریِ اون کرد؛می عمل مسکن یه مثل بعد هاساعت ها،اشک این شاید دادم؟می چی رو پدرم بجوا کردم؛می

 .زدممی بیشتری دامن سرماش به من که سردی هوای تو لرزیدن به افتاده، کردنفینفین به مشکی ابرو و
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 پشت با کشه،می باال رو یشبین آب. میشن وپالپخش زمین روی باز احساسش، و کاغذها تمام ایسته،می ناگهانی
 بتونم تا کشممی باال گردن. طلبکاره من از کرده، هول ترسیده، عصبانیه،. کنهمی خشک رو هاشاشک دستش

 .ببینمش
 .کنیمی استفاده خودت نفع به هابرگه این از داری هم االنش همین تو چی؟ کردی استفادهسوء اعتمادم از اگه -
 ...خواستممی نبود، شخصیم یتفادهاس برای اینا کردنجمع -
 کنی؟ ثابت مدرک با خوایمی گرفتی؟ دست برنده برگ کردی فکر کنی؟ کارچی خواستیمی -
 رسمی شکل نبود الزم بکشم؛ وسط رو هاخانواده پای نبود نیازی کنم، استفادهسوء چیزی از بود قرار اگه من -

 .بدم بهش
 .عصبانیه هم خیلیخیلی عصبانیه،

. میدم گوش خواهرم حرف به باز. باشم باخبر زندگیش بزرگ راز از شونمحله رفتگر همون یا من کردنمی باور یدشا
 این تو دونمنمی. بود توصیه این به کردنعمل وقتِ االن«  !جلو برو منطق من با تو جلو اومد احساس با اگه»

 در صورتم روی به رو که هاشچشم تو ونستمت که شد چی گذشت، سخت شکلی یه به هردومون برای که دقایقی
 :بگم و بزنم زل بود تالطم

 خواستی؟می که باشم ایمعجزه اون من بذاری نمیشه پریسا، -
 نگاه ولی زدم؛ زل بهش آرامش با من کالفه، و ایستاده اون و نشسته من. شده فعال درونش فشانآتش مشخصه

 .سرگردونه و حیرون اون
 روبروم جا تریننزدیک حرص با. میشه مورمور داره گردنم ایسته،می آرومم هایچشم جلوی ناگهانی خیلی

 .ایستهمی
 .داری خبر چیهمه از شما واقعاً انگاری نه -
 بشینی؟ میشه -
 کردنمِنمِن با که اولش به نه خوای؟می چی دیگه کردی؛ رو تهدیدهات بگم بهتره یا هاتحرف یهمه که تو -

 ...حاال یول کردی؛ شروع
 شینی؟می -
 .زنهمی زل هامچشم تو طلبکارانه و شینهمی کنارم حرص با
 چیه؟ دیگه نشستم، بفرما -

 دورنگ و یا دورو ها،آدم نظرمبه. داشت تفاوت بود ممنون ازم که پریسا اون با چقدر شده طوفان گرفتار پریِ این
 خاطربه ازم رو روز اون. پریسا مثل درست دادن؛می نشون رو مختلفشون حاالت شرایط به بسته فقط نبودن،
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 عصبانی شاید یا دلخور چیزا خیلی بازگوکردن خاطربه ازم رو امشب و بود ممنون کردم داداشش حق در که محبتی
 .داری هم مختلفی هایالعملعکس داشتی، رو مختلفی حاالت وقتی مسلماً پس بود؛

 از رو رنگخوش کاغذهای اون دیگه بار یه. نشسته نیمکت روی تعصبانی با هم شاید یا خوریدل و حرص با
 هابرگه یدوباره کردندسته با. دوخته چشم حرکاتم تموم به سکوت تو بینممی زیرچشمی. کنممی جمع زمین

 .ذارممی اششدهچفت پاهای روی رو اونا باز شینم؛می کنارش
 داری؟ نامرد اون به هنوز که ایهعالقه از من به دادن رد جوابِ -
 !خیرنه -

 .میگه که خوشحالم فقط حرص، با که نیست مهم حتی سریع، و تند میگه؛ که خوشحالم
 داشته رو دیروزم افتضاح حال خواستمنمی برگردم، محله این به تن به نارنجی لباس دیگه، ساعتچندین بود قرار

 :میدم ادامه. باشم
 همه اون جای! احساسه همه این حیف. بیرون بریزشون خودت وجود تو بگیر، رو احساساتت این لطفاً پس -

 .کن فکر من به شد بازیافت که بعد. نیست هاآشغال تو احساس
 .خریدم پری این برای من که ایهدیه آخرین شاید یا و اولین برم؛می ایقهوه پاکت به دست باز
 دلت باز روزی یه شاید گفتم. انداختی دور که اونی جای خریدم، برات اینجا به مسیر تو رو خاطرات دفتر این -

 .خریدم نارنجی خودم یسلیقه با نداشت، رو صورتیش بنویسی؛ بخواد
 .گردهبرمی بهش نسبی آرامش دوباره باز دوزه،می کفشش نوک به رو نگاهش دوباره باز

*** 
 سه. بودم کرده شمارش رو اشثانیه به یهثان رو، دقایقش تموم که روزی سه بود؛ گذشته که بود روزی سه امروز تا

 شده چفت هم کنار ترآروم حاال که پاهاش روی از نارنجی دفتر اون برداشتن از بعد پری، اون که شبی اون از روز
 .برگردیم خواست بودن،

 .سرده خیلی هوا برگردیم؟ میشه -
 کنید؟می فکر حرفام روی -

 .شم کالمهم باهاش قبل دقایق راحتی به تونستمنمی باز بود، شده ترآروم بینمون جو که حاال
 .داد تکون مثبت جوابِ عنوان به رو سرش فقط نداد، جواب
 سرخ غذا، کنار هایقلقلی کوفته مثل درست اشگوشتی و ریز بینی بود؛ سرمایی شدت به من داشتنیدوست پریِ
 خوادمی دلم کردم حس واقعاً شب اون. زدمی پلک تندتند و شده اشکی سرما سوز از هاشچشم بود، شده سرخ

. کردممی رو مراعاتشون باید من که بود چیزها خیلی هنوز ولی بندازم؛ ریزنقشش جسم روی رو رنگمایقهوه پالتوی
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 پس خواست،نمی دلیلی هر به رو من دختر اون اگه. کردممی فکر بهش باید که بود چیزی اولین پریسا خواست
 .زدمی یخ سرما از اگر هرچند کنه؛ قبول هم رو من پالتوی تونستنمی

 هایانگشت خوادمی دلم کردم حس واقعاً زدیم،می قدم حرفی هیچ بی و آروم هم کنار وقتی برگشت، راه تو
 .نداشتم هم رو کاری همچین یاجازه هنوز من ولی بدم؛ جا بزرگم هایجیب تو رو اشکردهیخ و کوچیک

 ریختن سرم روی بابا همراهی به کوثر و فاطی زمانهم و شدم خونه وارد کوچیک لبخند یه اب که ساعتی از روز سه
 .پرسید گوشم کنار آروم که بود کوثر. گذشتمی
 کردین؟ آشتی شد؟ چی -

 .نبود نفعم به هم حقیقت گفتن اما بگم؛ دروغ نداشتم دوست
 باباجون؟ شد چی -

 داداش؟خان کردی کارچی: فاطی
 دوخته چشم بهم تالطم با که نفری سه این به بخوام حاال که بودم نگرفته درستی جواب شب اون هم من خودِ

 .بدم پس جواب بودن
 .خودشه با آخر تصمیم هم باز گفتم، رو هاگفتنی دیگه، هیچی -

 همین؟: کوثر
 کلمه؟ دو همین برای زدی فک سرما تو ساعت سه: فاطی

 .زدممی بهش باید که بود هاحرف سری یه ؟کردممی کارچی باید پس! دیگه آره -
 .میندازه تیکه بهم اشباالانداخته ابروی با مرموزانه کوثر

 .بود خصوصی بگو کالم یه! کلک ای -
 میده؟ جواب کی نگفت: پدر

 که راحتی این به چیهمه البته. کردم تکرار پدرم برای من داد، تکون من برای پریسا که سری همون مثل درست
 آوردنشدستبه برای روزا این قلبم که دختری طرف از شدنزدهپس دوباره، منفی جواب از ترس نبود؛ فتمگمی

 تموم استرس زدم، وکلهسر هاعذاب این با رو تمام روز سه من. بود آورعذاب زیادی کرد،می زورگویی داشت زیادی
 پریسا از بود قرار که بود جوابی کنم، فکر روز سه این طی تونستم که چیزی تنها به بود؛ ربوده رو قرارم و آروم

 وجورشونجمع و مرتب یخونه که وقتی هم اون داد؛نمی عذابم و گرفته آروم ذهنم از جاهایی یه طرفی از. بشنوم
 چیدمان تموم نبود؛ خالی یا پر هایکارتن از خبری. نیست کشیاسباب از خبری آتی روز چند تا فهمیدم دیدم رو

 .بود نخوردهدست جاش رس خونه
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 و بود شنبه امروز. برسم پرشام به قرارم، به هفت ساعت صبح شنبه تونستم اشتهاییکم و خوابیکم روز سه با من
 درِ سمت صدایی هر با و کرده شروع باریک و بلند یکوچه این تو رو کارم که شدمی ساعتینیم. وفا الوعده

 آویز سطلم یدسته به داشتمی نگه رو پرشام یجایزه که رو سفیدرنگ بزرگ پالستیکِ. گشتممی بر رنگکرم
 .کشید سرم پشت به رو حواسم در صدای که شدممی نزدیک برق تیر به داشتم. رفتممی جلو کمکم و بودم کرده

 کجاست؟ کو؟ ام؟جایزه کو جوادآقا، -
 پسر؟ کو سالمت -
 .سالم -

 .کنهمی حمله بهش رشامپ نکرده، جدا دسته از رو بزرگ پالستیک
 .رسیدم آرزوم به آخر! جون آخ -

 .ریخت دلم به خوب حس کلی فشرد، خودش به و کرد ـل*غـ*بــ رو سفیدرنگ پالستیکِ اون وقتی
 خریدی؟ داره؟ هم ماژیک جوادآقا -
 .میدم تکون جلوش و درمیارم رو ماژیک چهاررنگ رنگم،نارنجی لباس جیب از
  بسه؟ -
 منه؟ برای شهمه ارتا؟چه! خدا وای -

 .گرفته ازش رو قرار و آروم که زدگیذوق اون به زنممی چشمک
 .شدیمی شوهرخواهرم واقعاً کاش! آقا جواد باحالی خیلی -

 .زنممی پرشام به که گشادیه لبخندِ هم اشنتیجه میشه، خوب حال یه دچار دلم سراسر
 میشم؟ خوبی شوهرخواهر من نظرتبه -
 .میشه خوبی شوهر پریسا برای جواد میگن هم مامانم و بابا تازه آره، -

 عضو ترینکوچک زبون از رو رنگکرم درِ اون یخونه هایحرف شوخی، و خنده با وار،شیطنت کنممی سعی
 .بکشم بیرون اشخانواده

 گفت؟چی پرویزت داداش -
 گفت؟ چی...  اوم -
 ...فضولی از دارم. میده دست کوچیکش صورت به متفکر حالت یه
 .مرده خیلی جوادآقا گفت آها -
 گفت؟می چی پریسات آبجی -

 .کنممی بازجویی دبستانی چهارم یبچه این از دارم من که رسیدنمی هم جن عقل به شاید
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 .کنهمی دعواش هی هم بابام کنه،می گریه داره بازار تو یامامزاده تو شهمه که اون -
 چرا؟ -
 داری؟ چی توقع دادی آب به که گلیدسته اون با نه، میگی خودت برای لکیا کنیمی غلط میگه -
 گفت؟ چی آبجیت -
 پریسا؟ آبجی یا پونه آبجی کدوم؟ -
 .پونه آبجی اول -
 .زیاده سرت از هم جوادآقا کارت اون با میگه پونه آبجی -
 میگه؟ چی پریسا آبجی -
 بدبخت جواد اون پس بندازین؟ اون به رو من خواینمی چرا هستین؟ من کردنخوشبخت فکر به فقط چرا میگه -

 چی؟
 عیبی هیچ من برای. بود مشتاق داشتنش برای قلبم که انداختنمی من به رو کسی داشتن اونا! بهتر چه خوب، چه

 خواهرش سرِ از رو من پونه شغلم، سبب به نبود مهم انداخت،می من به رو دخترش داشت جمشیدخان که نداشت
 قلبِ پیچِسه خریدار من که بود این مهم داشتم؛ دوست رو امزباله سطلِ و جارو من که بود این مهم ببینه، زیادی
 .انداختنمی بهم داشتن که بودم پاکی

 چی؟ یعنی انداختن کسی به قا، جواد -
 بدبختم؟ من نظرتبه -
 .گفت چی یه بود عصبانی من بابای بابا، نه -
 پرشام؟ -
 .بله یعنی نه، هوم؟ -
 .بشه خوشبخت من با خواهرت بدم قول تونممی من -
 کنه؟نمی گریه شب هر دیگه تو یخونه تو بیاد پریسا آبجی اگه یعنی -
 !مردونه بخندونمش؛ همیشه میدم قول من -
 چندتا پاهات هاتعمه مثل که ببرن رو شورتمرده میگه بهش مامانم کرد،می گوش حرف پریسا آبجی کاش -

 .رهدا مرغ
 .نبود من با ازدواج راضی که مرغی داشتن پا یک به خندممی
 چی؟ یعنی داره مرغ چندتا پاهات این -

 .خودشه حرفِ حرف، یعنی ست؛دندهیه و غد پریسات آبجی یعنی بگم براش شدمی کاش
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 .نمیده گوش رو کسی حرف یعنی -
 جوادآقا؟ -
 جونم؟ -
 .شد راضی شاید بدی؟ هم پریسا جیآب به دادی من به که قوال این از میشه -

 .باشم زندگیش یمعجزه بذاره خواستم خواهرش از پیش روز سه من دونستمی پرشام کاش
 پرشام؟. شد دیر اتمدرسه که بجنب بجنب،. نمیده گوش هم رو من حرف پریسات آبجی -
 بله؟ -
 .باشه یادت ها،زدیم حرف مردونه -
 .نمیگم کسی به یادمه، -

 .ترنزدیک و نزدیک لبم به لبخند اما میشه؛ دور من از زبونم تو کرده خوش جا ابلیس. میشه دور من از پرشام
 .نمیاد بهش ست؟دندهیه و غد هاشعمه مثل دختر این
 توی سرگردون، و ویلون رو من تموم، روز سه بود، کشیده هاشعمه به که پری همون ولی اومد؛نمی بهش آره

 .بود داشته نگه دگیمزن از ایجاده دوراهی
 ایگره زندگیش به بزرگ مشکلِ فقط نیست، خودخواه دختر اون بود فهمونده بهم کشیدنحرف پرشام زبون زیر از

 ته به که بدبختی اون. بکشه پایین خودش همراه رو کسی نبود راضی اما بود؛ خورده کور
 برای دیگران احساس از داشت، معرفت دختر اون. بود چسبیده بهم هم خیلی کلمه، معنی برخالف چسبوند، اسمم

 از خرابکله منِ اما. کنه قاتی رو من نبود راضی چیزا خیلی از رهایی برای ساخت،نمی پیشرفت نردبانِ خودش
 خواستنش برای دلم «داره؟ گناهی چه بدبخت جوادِ» بود گفته بهم خواهرش زبون از پرشام که پیش دقایقی

 کنن؟می دلبری چطوری هابعضی بینیمی خدایا. داشت شمارش ایبر بیشتری مثبت هایپوئن
 اون شاید یا ی*د*ن*و*ل و ه*و*ش*ع جذب میشن، چهره جذب من مثل مردایی کردممی فکر همیشه

 اونا از کشید،می باال رو ابروشون تای یه که اونایی از انداختن،می پسران سمت دلبرانه دخترها که قایمکی هاینگاه
 .میگم تجربه روی از رو این. کردمی خمار و باریک رو هاچشم که

 کرد؛ کنجکاوم دختری سنگین هاینگاه اومدم،می و رفتممی اتوبوس با باید که دبیرستانم شوق و شور پر روزای تو 
 شنیدنشون برای وقتهیچ ولی داره؛ هاییحرف یه نگاهش ته کردممی حس. نگاه فقط حدیثی، نه حرفی نه

 مستانه خیابون و کوچه تو وقیحانه که دخترایی از زدن،می زل بهم پروا بی که دخترایی از. نشدم مقدپیش
 بیشتر بودن زیرسربه و آروم که دخترایی رسیدم، بلـوغ به که روزی از شاید. اومد نمی خوشم خندیدنمی

 من دوست اولین دخترونه دبیرستان یزدهبیرون پرسروصدایِ جمعِ از که آرومی دخترِ اون مثل بودن؛ موردپسندم
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 آروم زدن،می حرف آروم که بودن هاییهمون دخترها، دنیای از من شمار انگشت هایتجربه تموم و شد
 .کردممی حس رفتارشون مابین از رو خاصی بودنظریف و لطافت  خندیدن،می
 شده تموم محل این تو کارم هم دیگه روز یه. شد کشیده کجاها سمت ذهنم بیهوده، افکار زور از ببین خدا اوف
.  بودم کشیده جارو و کرده تمیز رو همه و همه رو، باریک و بلند یکوچه این رو، اصلی هایکوچه و خیابون بود؛

 شلوغ یخونه سمت برم و بگذرم کوچه این از نداشتم دل باز ولی بودم؛ کرده عمل قولم به و داده رو پرشام یجایزه
 به رو آخر نگاه. بودم کوچه این ترک به مجبور ها،ساعت اومدنکش تمومِ با هم باز امروز. مونخود پرسروصدای و

 رفتن برای جاییهیچ چرا زد؟نمی بیرون در از کاریهیچ برای دختر این چرا. نیست خبری اندازم؛می رنگکرم درِ
 و کوثر با رو مشکل این خوابن؛می دیروقت تا هاصبح رشدشون سن تو دخترها گفتمی همیشه مامانم نداشت؟

 تا هاصبح بودم نتونسته که شدمی چندسالی بخوابه؟ دیروقت تا هاصبح داشت عادت هم دختر این. داشت هم فاطی
 .کنهمی خیالبی جواب برای رو مغزم گوشیم زنگ که بودم نکرده فکر جواب به هنوز بخوابم؟ دیروقت

 .بود کوثر
 آبجی؟ جونم -
 نیومدی؟ پسر؟ کجایی. بالبی جونت -
 و چاله پرکردنِ یا هابدبختی دنبال مامان نبود، خونه کار برای بابا وقتی میاد یادم هاشپسرگفتن این با وقتایی یه

 برو بیا پسر»: کردمی جیغجیغ و افتادمی راه من دنبال هاکوچه تو سرش، چادرِ با دختر این بود، زندگیمون هایچوله
 «!هابرتتمی دارهمی برت میاد یکی ظهری سر بدبخت! هازنمتمی یرمگمی خونه، تو

 جونت» این با االن ولی میگه؛ زور بهم چقدر تربودنشبزرگ سال دو خاطربه کردممی حس روزا اون
 .کردممی حس خودم به رو کوچیکش هایمادرانه گفتنش،«بالبی
 .گردمبرمی دارم تمومه کارم -
 !هاداری کار یکل شازده باش زود -
 کجا؟ کار؟-
 ...خریمی من برای تومنیده شارژ کارت یه اول -
 خبره؟ چه! تومن؟ ده -
 .شما کارای دنبال افتادم شخصی موبایل این با صبح از آخه -
 چرا؟ من؟ -
 !هاداری فرداشب برای کار کلی دوماد شازده دیگه، بیا باش زود -

 .میشه منفجر ذهنم تو مثبت افکار بمب
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 جواد؟ مرگ بگو -
 .فرداشب برای کردم هماهنگ زدم زنگ وراون و وراین به کلی نره، یادت شارژ کارت. بیا شو بلند دشمنات، مرگ -
 داد؟ رو جوابش زد زنگ کی -
 کی رو رقیه کن، فکر وای. بیارید تشریف خانواده تمام با بیشتر هایصحبت برای فرمودن تون؛آینده مادرخانم -

 کنه؟ جمع
 کنی؟نمی که اذیت کوثر، -
 .نمیدم راهت خونه تو نخری شارژ کارت چیه؟ اذیت -
 خوبه؟ پنجی زیاده، تومن ده آبجی -
 .دویی یه پنجی یه خرجه تو دستت و میشی داماد داری چون حاال خب، -
 !آبجی -
 !چندش نزن، صدام جوریاین گفتم بهت صدبار توام، هیش -
 پنجی؟ شد -
 داریم؟ کمی این به شاباش آخه. خودت برای هم تومنش دو. کنیمی بازی آدم انوجد با روحت، تو -
. داداششون دونه یه برای خواهرام وتابتب اومدنم، شوق سر داشتم، خوبی وهواییحال چه رقیه، اومدنِ از قبل تا

 پدرم. بود گرفته ور امخانواده اعضای تموم کوچیک و جدید وجوشجنب یه. داشتیم کار کلی گفت،می راست کوثر
 .گشتمی مناسب لباس یه دنبال قدیمیش چوبی کمدِ تو

 کجاست؟ ما مرتب لباس دست یه خانم: پدر
 !ها کنم جمع ندارم تن نکن، پال و پخش رو هالباس الکی کمده؛ توهمون شهمه داری هرچی حاجی -
 .بینمنمی من دیگه، بده بیا خب -
 .کن پیدا بگرد خودت امشب یه کردم، پیدا برات رو چیهمه من چندسال. بینیمی بگرد -

 که چیزی دنبال هروقت شد؛می پدرم و من شامل فقط یا بود آقایون تموم وجود تو نهادینه عادت یه این دونمنمی
 .گشتیمبرمی نکرده پیدا فرستادنمون،می

 ظاهرشدن بهتر برای خونه ویوسسمت هر به سرخوشانه بود، باعثش وزنشاضافه که زانودردی وجود با مادرم
 تو سرش یه پدرم، وجورکردنجمع برای اتاق تو پاش یه بود، آشپزخونه تو ظهر ناهارِ برای پاش یه چرخید؛می

 رنگطالیی بدل سرویس اون وقتی سوخت براش دلم. هاشلباس کمد تو سرش یه بود، گاز روی یقیمه یقابلمه
 عروسی از بعد. بود ندیده خودش به رو واقعی طالی رنگ که شدمی سالسه مامانم. کردمی آویز خودش دور به رو
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 که رو طالیی سرویس اون نتونست دیگه کرد، جور مادرم طالی رو پولش از کمی که جهازش جورکردن و زکیه
 .نبود مادرم آرزوی جوابگوی پدر، مسافرکشی و بازنشستگی پول. بخره بود عاشقش

 بود، آروم. بود ما پیش داشتم دوست قلب صمیم از. بود خالی زکیه، دوریمون، راه خواهر جای چقدر امروز
 اخمو، پریِ یه یدوباره خواستگاریِ برم امشب قرارِ گفتم و کردم صحبت باهاش تلفنی وقتی. باادب و برخوردخوش

 .ریختمی شوق اشک خوشحالی از
 جواد،. شدی مردی خودت برای دیگه ماشاءاهلل باشه، مبارکت بگردم دورت بشم، کوچیکم داداش قربون الهی -

 .هابزنی زنگ بهم شد خبری هر برگشتید بیدارم، دیروقت تا من داداش،
 سنگین و سخت ویارهای با کناراومدن مشغول ما از ترطرفاون کیلومترها جسمش ولی بود؛ ما پیش اینجا دلش

 .بود حامـلگی
 روسری یه دنبال به فاطی با و گذاشته کوثر پیش رو هابچه دن؛بو ما مهمون صبح از هاش،بچه تاسه و رقیه

 .بودن رفته مجلسی
 .باشم داشته حسابی و درست ظاهرِ باید ترم؛بزرگ خواهرشوهر باشه که هرچی: رقیه

 پاپتی سپردم بهش بود گفته پدرم. اشبرنده و تیز زبون سبب به هم اون رقیه، امشب حضور از ترسیدممی من و
 .دیدممی دور به رقیه شخصیت از من اما نپره؛ ترهابزرگ صحبتِ مابین( زهاجا بی)

 یخونه تو کردنشونفضولی نگران تا بسپاره شوهرش دست رو کوچولو شیطونِ تا سه این تونستمی رقیه کاش
 برای که شبی این تو خواستنمی دلم هیچ و شده، حسابی بحث یه بیارم زبون به دونستممی ولی نباشم؛ مردم
 .باشه خوردل ازم کسی کنم،می تجربه رو خوبش حال و حس دارم بار اولین
 بود، شده پهن سفره که جایی باالترین سفره سر پدرم. خوردم استرس با شده،چیده طویل یسفره کنار در رو ناهار
 به که هاشبچه تاسه و قیهر ،(میاد کنار خواهرم اخالق با چطور موندم من که) خانواده این داماد اولین دستش کنار

 و من کنار کوثر. نشستم روبرو سفره طرف این داماد، این برادرزن تنها من،. نشستن شونخونه مرد کنار ردیف
 .نشسته سفره انتهای درست پدرم، روبروی دقیقاً مادرم و بود کوثر کنار فاطی
 خانوادهِ داماد به رسیدن برای رنگ،آبی سفالیِ تنگِ اون. شدمی دست به دست هی چشمم پیش ساالد سینی
 ردیف داماد این دستِ پشت هم، پشت به پشت که ترشی هایپیاله. چرخیدمی خانواده اعضای بین یکییکی
 وسط نشوندینمی رو شمشاد شاخ این اول همون از بود؟ کاری چه این خب. کردمی عصبیم داشت دیگه شد،می

 .برسه چیهمه به دستش که سفره
 کنم، فکر حتی امشب احتمالی هایبحث روی ذاشتنمی زد،می دامن بدم حال به خواهرزاده، این هاینتشیط

 .فراری شلوغی همه این از من و بود زیاد سروصدا
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 .شش ساعت تا زدیم کوتاه چرت یه نفهمی بفهمی همدیگه کنار در خوردیم، رو ناهار
 از ترسیدم؛می. شدمی ترنزدیک من به هم دلهره و اباضطر شدیم،می ترنزدیک نیم و هفت ساعت به هرچی
 اگه چی؟ نشستمی مادرم پای زیر رقیه اگه. نباشه من میل باب اشنتیجه شاید که ایدورهمی از رقیه، از پریسا،
 انداختنسنگ برای اگه چی؟ خواستمی باال یمهریه ردکردن، برای پریسا اگه چی؟ گرفتمی باال مهریه سرِ بحث،
 اگه کنم؟ کارچی مشترکمون یخونه برای بود قرار چی؟ خواستمی چنانیآن طالی سرویس و عروسی پام، جلوی

: بزنه هم به رو من تمامِ دلهره این شدمی باعث که بود مامانم حرف چی؟ خوردمی هم به چیهمه پریسا جهاز سرِ
 «.خوایممی هم خوب جهاز گیریم،می خوب عروسیِ»

 یه رقیه، اگه. کنم معامله خانواده اون با خواستمنمی که من چی؟ خوردمی هم به حرف همین سرِ چیهمه اگه
 کردنمی خراب یا شکستنمی رو چیزی شیطونش هایبچه اگه گفتم؟می باید چی کرد،می کسی بار بزرگ یتیکه
 چی؟
 که مردی هر یعنی! شدمی رمنفج واپسیدل همه این از خیال، و فکر همه این حجم از داشت سرم که وای

 داشت؟ رو هادغدغه همین رفت،می خواستگاری
 مشکی چادر اون با مادرم آبی، سفید یچهارخونه پیراهن تو پوشیده پدرم. اندازممی نگاه همگی به. شدیم آماده
 و کت به تهآراس همسرِ کنار مادرم، همسان رقیه. کردمی دور چشم از رو اشچاقی همه اون پرنقشش، و دارگل

 هم پی مشغول کوچه تو هم سمانه و سارا دخترش، دو و بود سام کوچیکش، پسر پوشیدنکفش منتظر شلوارش،
 و مشکی پروپیمون آرایش یه داشت، دوزیپولک که رنگی کاربنی شالِ مجلسی، رنگمشکی مانتوِ با فاطی. دویدن

 .باشن حالتخوش قدراین فاطی هایچشم بودم ندیده وقتهیچ. بود شده عالی کاربنی،
 نیست؟ کوتاه خیلی مانتوت بابا، فاطی: پدر

 .نشه باز چادری یرقیه دست به بحث این تا انداخت بابا گردن دور دست دلبرانه
 .دیگه هستم ماشین تو باباجون، نه -

 .میشه خارج در از همه از اول و کشهمی پوفی زمونه این هایبچه به زورش نرسیدن سرِ از بابا
 زرد نقششخو و رنگخوش شال با رویه، خودش قول به یا دکمه بدون بلندِ سفید مانتوی اون با کوثر

 رو مادرم که رنگیطوسی لنزِ اون با اما داشت؛ فاطی نسبت به ـمرنگی*کـ آرایشِ. میشه رد کنارم از ـمرنگش*کـ
 .بود شده فقیرنشین شرقیِ دخترِ یه ینمونه نشوند، عزا به خریدنش برای

 !شدها دیر نمیارید؟ تشریف خانمعروس -
 .انداختمی تیکه سفیدپوش کوثرِ به که بود رقیه
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 هیچیتون گرفته؛ اشتباه عروس با رو خودش که یکی این به نه کرده، مشکی رو سرتاپاش که یکی اون به نه: مادر
 !نیست آدمیزاد مثل

 .دبو ایعقده داماد خواهرِ میگن جوریاین بدبخت: سکینه
 .نباش من بودنیاعقده نگران شما: کوثر

 بنجب کوثر. برو اینا رقیه ماشین با بیای ما با سختته شما خانمسکینه رفتن؟ وقت بحثیه چه این وکیلی خدا: فاطی
 !دیگه

 .میشه رد کننمی نگاهش غضب با که سکینه و رقیه چشم پیش از غرهچشم با کوثر و
 .زنهمی بیرون در از کم، و ساده آرایش یه با رنگشهم شال و ایقهوه مانتوی با سکینه سرش پشت

 .مونده هم شیرینی و گلدسته بجنب، باباجون -
 کنم، ست ایدیگه پیراهن یه با رو قدیمیم شلوار و کت تونستم که منی در؛ کردنقفل برای خونه کلید و موندم من
 رو اشهزینه نه نمیگم دروغ. کنه توجه جلب شلوار و کت یِتیرگ از بیشتر رنگمشیری لباس که بودم خواسته خدا از

 .باشم داشته مختلف شلوارهای و کت به نیاز که رفتن برای رو جایی نه داشتم،
 و ایخامه هایشیرینی از کیلویی دو یجعبه یه پرشدنِ فروشی، شیرینی به رسیدن کردنش،قفل و در بستن

 .برد زمان عتیسانیم یه برام گل،دسته گرفتنِتحویل
 پا به کِرمی در یخونه اون سمت به ما هجوم از زیادی یهمهمه زود خیلی. رسیدیم باریک و بلند یکوچه اون به

 .شد
 .کردمی نگاه بهم لبخندی با ایستاده در دم تاجخان

 .باباجان باشه مبارکت -
 و کننمی سالم دور از هم خانواده قیماب ریم،می سمتش پدرم و من پری، اون یخونه درِ زنگِ فشردن از قبل

 .میدن تکون سری
 :میگه و زنهمی سه*و*ب رو سرم بزنم، سه*و*ب هاشدست به ذارهنمی خان

 .پسرجون بشی خوشبخت شاءاهللان -
 .دارم شما هایمحبت و دعا از دارم هرچی من خان -
 !هاکردی بزرگ مرد مریزاد دست حاجی. نبینی رو مادرت و پدر داغ پسرجون، نگو -

 .پدرجان شماست نوکر: پدر
 انجام خدایی که هم رو کارش ندیده، ازش کسی چپ نگاه یه اومده و رفته کوچه، این تو چندسال. سره تاج نفرما -

 .نبینی رو داغش اخالقه،خوش گذاره،حرمت میده،
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 من دختران

 .ها زدم رو زنگ نمیان؟ چرا: رقیه
 .امخانواده بین شکاف و دستگیدو شدنِ نمایان خواهرم، رَویتک شد شروع
 .بیرون بیای پُر دست شاءاهللان همراهت، به خدا دست برو: خان

 .کنم خداحافظی خان از هولکیهول کنهمی مجبورم پرشام سالم صدای
 بابا؟ مامان؟. بفرمایید سالم،: پرشام
 از بعُد این من، روی این شاید. مایستمی کنهمی همراهی رو سکینه که رقیه کنار لب به لبخند دست، به گلدسته

 .داشتم خواهرم دو این از که باشه ترسی یزاییده شخصیتم،
 !هم به ریزممی رو جفتتون اوقات بزنید کنایه و تیکه و گنده حرفِ خداوکیلی سکینه و رقیه -

. بودن ایستاده رمونمنتظ ورودی در کنار پریسا، پدر و مادر چراکه بود؛ کم خیلیخیلی العملشونعکس برای زمان
 .شد رد و زد امشونه به محکمی یتنه ورودش، موقع ریخت رو خودش زهر رقیه هرچند

 و حال و سالم دونستنمی کسی که شد ما شلوغِ جمع میزبان یهویی چنانآن نقلی و کوچیک یخونه اون
 داشت خانمپونه داد،می فشار رو نجمشیدخا دستِ پدرم بودن، مشغول هم با مادرها. کنه شروع کی از رو احوالپرسی

 داشت پرویزخان ریخت،می هم به رو پرشام موهای داشت خودم مثل کوثر کرد،می بازارگرمی سکینه و رقیه برای
 دورتر کمی که دیدم رو پری یه اطرافیان، یهمهمه توی اینجا من و کردمی مشایعت شدنداخل برای رو دامادمون

 بزرگِ یِشدهکاریمهره قلب یه اشسینه روی که اسکییقه بافت اون. کردمی نگاه من به داشت بازارآشفته این از
 از من و کردمی نگاهم. داشت زدنست در سعی فاطی با انگار سرش روی کاربنی آبیِ شال با داشت، کاربنی

 سرِ از یا ادب؟ سرِ از. بود چی از لبش روی کوچیکِ لبخند اون دونستممی کاش. گرفتمنمی بدی حس هیچ نگاهش
 رو دستش دو حاال. نبود عصبانی نبود، اخمو دیگه پری اون بودم؟ زده بهش سرما اون تو صادقانه که هاییحرف

 .لرزیدنمی ترس از نه و سرما از نه و بود زده گره شکمش جلوی مؤدبانه
 .کشید خودش سمت من هایچشم از رو پریسا نگاه که بود فاطی یزدهذوق صدای
 !هازنیمی ست خواهرشوهرت با داری خوب دختر، تو عشقی وای: فاطی

 این. بودم ندیده نداختامی پایین به که رو پرشرمش نگاه حاال تا بندازه، گل پری این هایلپ بودم ندیده حاال تا
 سابیدم؟می قند دلم تو داشتم من یا بوده شیرین قدراین همیشه دختر
 داشتین؟ پاتیتله هم با نکنه هاشیطون: کوثر

 .بیایم کنار هم با خوب تو و من نکنم غلط پریساجون. ستسلیقهخوش خودم مثل خانم چیه؟ پاتیتله: فاطی
 .بده در دم کنم،می خواهش بفرمایید: خانمایران

 .چشم رو قدمتون بفرمایید، حاجی بفرمایید،: جمشیدخان
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 من دختران

 کم نشستنراحت برای جا دایی و عمو همراهی با هاخاله و هامهع من، پرجمعیتِ یخانواده وجود با ولی نشستیم؛
 .بود

 هاشون،فضولی آخر در کردن؛می برانداز رو اطراف و خونه سرتاپای داشتن نشستن، با زمانهم سکینه و رقیه
 ازش رو نگاهم غیظ همون با من اما میره؛ غرهچشم رقیه. افتهمی من یکردهغیظ هایچشم به نگاهشون

 .کشممین
 خودتونه؟ مالِ دارین، قشنگی و کوچیک یخونه چه خانمحاج: رقیه
 یخونه بود بلد خودش داشت، پول جمشیدخان اگه شاید. اومد سرم ترسیدممی که چیزی. شد شروع خدا اوف

 .بخره اشخانواده آسایش برای تریبزرگ
 .بینهمی قشنگ هاتچشم دخترم، نداره رو شما قابل: خانمایران
 .چسبیدن هم به راستم، و چپ درست کوثر، و فاطی
 .هاکنهمی بدتر داداش،خان نشو حساس: فاطی
 .بخندم قلقلک واکنش به ذارهنمی رقیه حرف ولی میده؛ قلقلکم فاطی دهن بخار

 .کن نگاه حاال دونم؛می من کنه،می خرابش -
 .نمیشه که شاءاهللان: کوثر

 معرفی پریسا دایی رو خودشون که الغراندام مرد دو. انداخته گل دیرین رسم ینا از نقل به ترها،بزرگ صحبتِ
 و نشسته مادرم کنار شد، معرفی پریسا یخاله که فربه و چاق زنِ یه. شدن مشغول داغی بحث به پدرم کنار کردن،
 لبم به لبخند تیاراخبی هستن پریسا هایعمه گفتن وقتی که زن سه. میده تکون سر مادرم هایگفته صحتِ برای

 .داشت پا یه مرغشون که هاییعمه کشیدن؛
. میشه شلوغ جمع این از پذیرایی مشغول پونه همراهیِ با که پریسا به رسممی گیرممی جمع از که رو گذرام نگاه

 .میره باشه باید جمع بزرگ که پدرم سمت و میگه ایاجازه با پریسا
 .بفرمایید ایونآق دخترم، قشنگت هایدست قربون: پدرم

 سمت به پونه چرخه،می من سمت به داره پریسا. برداره پدرم رو سینی چایِ اولین که بود این به جمع نظر اما
 .مادرم

 دست از گرفتنچای یدوباره شیرینی به حتی کنم، تمرکز چیزیهیچ روی تونمنمی رقیه و سکینه رفتار استرسِ از
 .پریسا

 رو خدا خب. دارهبرمی رو چاییش و زنهمی لبخندی روش به مادرم رسه،می مادرم به هپون بینممی چشم یگوشه از
 ...که نشده کج رسه،می که رقیه به اما گذشت؛ خیربه شکر
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 .بخورم خانمعروس دست از رو چای خواممی من -
 !نداشتم شک داد،می ریفرا من از ور پریسا اسرائیلیبنی هایبهونه این. میاد جوش به داره تنم تموم توی خون
 با ایعجله هیچ بی پریسا. ببینم رو هاشچشم توی حرصِ تونستممی من اما کنه؛می صاف ـمر*کـ لبخند با پونه

 .کنهنمی معطل کوثر. شده خم کوثر روی پیش ـمر*کـ تا قشنگش لبخندِ
 .عزیزم ممنونم -
 .رسهمی من به رنگخوش چایی از پر سنگین سینیِ اون با
 .بفرمایید -
 .منون... م مرسی، -
 .زنممی تپق زدنفحر برای ترس از من باز

 .کنهمی سینی تو دست موعد، از زودتر فاطی
 .برداشتم هم من شد، خرد ـمرت*کـ عزیزم -

 روی از ایثانیه رو سنگینم نگاه. دادمی قورت درسته رو پری این داشت درشتمچشم خواهر. رسهمی رقیه به پریسا
 .کردمی امخفه داشت دلهره دارم،برنمی هرقی
 !داره خوردن چای این نکنه؛ درد شما دست -

 .دیدم خودم هایچشم همین با رو پونه کشیدن ابرو و چشم من و گفت تأکیدی
 صحبتِ شروع منتظرِ زیرسربه و آروم همگی. بود رسیده آخرش به پونه مکرر هایشدنخم و پریسا لطفِ به پذیرایی

 خیالم شدنراحت از هنوز که بود کشیده حیاط به رقیه هایبچه هایاذیت و عذاب پرشام، لطف به. بود ما زا یکی
 .چسبید رقیه به بدوبدو سام. نداشتم اطمینان موردشون در
 .کوچیکه خیلی خوام،نمی رو موز این من مامام -
 .رقیه فکربی جواب از کوچیک هایلرزهپس باز دلهره، باز
 ...مثل شهمه کوچیکه، هم من موز نگاه اینا، مادر؟ کنم رشکاچی -

 امر شما. میشه خیر چه ببینیم باشه قسمت شاءاهللان بیشتر، هایصحبت برای شدیم مزاحم زارع آقای خب: پدر
 .خدمتم در من بفرما
 بزرگم، خواهر از زندگیم تموم طول یاندازه به امشب. بود چسبیده رقیه ایِاندی به پدرم ذاتی شعورِ از کمی کاش

 .بودم عصبی و خوردل
 بدونید، خودتون دختر مثل هم رو ما پریسای. نیست خاصی عرض واللّه حاجی، آقای کنممی خواهش: جمشیدخان

 .زدید خودتون سر به زدید گلی هر
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 من دختران

 ندارید؟ شروطی و شرط خاصی، حرف شما خواهرجان: دایی
 .بدونن صالح حاجی ایآق و باباش هرچی داداش،نخا نه: ایران

 ندارید؟ خاصی صحبت شما خانمحاج: پدر
 ساکت شده که هم مصلحت به یعنی خیره و عمیق نگاه این شناختم؛می خوب خیلی رو پدرم پرهشدار نگاه من

 .باش
 .اختیاریدصاحب بفرمایید؛ شما حاجی نه: مادر
 چهارده نیت به هست، هم( س) معصومه حضرت والدت که عزیز شب این لطف به همگی، یاجازه با پس: پدر

 دلشون پریساخانم که هرجا که زیارتی سفر چندتا یه زمان امام یاری و خدا امید به بهار، تمام سکه چهارده معصوم،
 .بخواد

 شدن جمع اینجا که نفراتی این تمام کردممی حس که بود شده اکو درونم بلند حدی به قلبم بومبوم صدای
 ترس شدت از من قلب شدمی باعث فقط شلوغ جمعِ این بین افتاده سکوت این بشنون، رو کوبش این توننمی

 .کنه تند ضربان
 .چید هم روی پریسا و من بین دیوار کشیدن برای رو آجر اولین که کسی اولین اعتراض، اولین
 اعتقاد بهش هم مگیه که برم هم معصوم چهارده قربون گرفتن، نه دادن نه رو مهریه خدایی حاجی، آقای: عمه

 !کمه خیلی سکه تاچهارده واقعاً ولی داریم؛
 .گردونهبرمی رو جمع از غیظ با و کنهمی پرتاب رو سنگ اولین خانمعمه
 .بودیم پریسا و من بگیرن تصمیم داشتن حق که کسایی تنها بود، گرفتنمهریه و دادنمهریه به قرار اگه

 ...و بدونید خودتون دختر رو پریساجون کردن عرض داییخان خودِ دید،نش متوجه که این مثل خانمعمه: رقیه
 یرقیه مهر چقدر شما پسرم! حاضر و حیّ دامادمون این اینا نیست، این از بیشتر هم من دختر هایمهریه واللّه: مادر

 کردی؟ ما
 .بدونن حصال خانمعروس پدر و مادر هرچی ولی میگن؛ درست خانم حاج بله(: دامادمون) شاهرخ
 چی؟ جهاز: سکینه

 ...بعد بگن مهریه مورد در رو نظرشون همگی بده اجازه دخترم: پدر
 چندتاست؟ رو نظرتون شما جمشیدخان خواهرجان،: دایی

 خداوندی به. بدم سرخرمن یوعده تونستمنمی نداشتم، ولی کنم؛ مهرش سکه هزاران بودم حاضر خدا خداوندی به
 دوست. خواستممی بود نشسته پونه خواهرش نزدیک جایی یه زیرسربه و آروم که ور پریسا خودِ فقط من خدا

 .بزنم چونه دختر این داشتن برای خواستمنمی من بزنن، چونه خریدش برای کاال یه مثل نداشتم
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 من دختران

 دختر برای کردید هرکاری فرمودید شما. منت دیده به بگن خانمشون و جمشیدخان که هرچی جاندایی: پدر
 .گفتم حسینی و راست هم من ونه،خودت

 ...پیامبر وچهارهزارصدوبیست نیت به: شوهرخاله
 .رسهمی داره گشادی چه به تعجب شدت از همگی چشم که دیدممی
 خوبه؟ وچهارتاصدوبیست -

 !ماشاءاللّه ماشاءاللّه،: مادرم
 خوامنمی ولی هاست؛سکه این از تربیش پسرم برای خصوصاً ما، برای پریساخانم ارزش محترم، آقای شرمنده: پدرم
 .باشه گردنم دختر این دِین نبودم، دنیا این تو اگه روزی فردا

 .بود گرفته دست رو مجلس وجودش فروتنیِ و تواضع با پدرم که خوب چقدر
 این و باشه قسمت اگه کنید، اضافه مهرش روی یسکه به رو سفرها این هزینه بکشید زحمتی یه میگم من: دایی

 پارسال که سفری اون میگه این نه ام،مهریه کو میگه این نه برن هم با هرجا فرداپس فردا بگیره، سر صلتو
 .اتمهریه پای بذار بردم پریسال

 .موافقم داداشمخان با من: خانمایران
 کم زدمی دهنم تو داشت داشتنش برای قلبم که دختری مهرِ برای سکه چهارده اون بود، کم دونستممی هم خودم
 .کنم وعده خلف خواستمنمی که کنم چه ولی بود؛
 موافقی؟ شما جمشیدخان: پدر

 .علی یا خودتون، دست قیچی و ریش حاجی: جمشیدخان
 قبول؟ یعنی بله؟ یعنی علی یا این
 زدنحرف گوشی زیر اون. ترسوندمی رو من افتاده هاخانم بین که پچیپچ اون و آقایون بین که ایهمهمه اون

 .کنه صالحیت رد پریسا چشم پیش رو من ترسیدممی پونه،
 .نباشه بد بشه هم جهاز سرِ صحبت داغه بحثتون تا کاش خب: مادر

 شد؟می پرتاب سمتم داشت که بود سنگی چندمین این رفت؛می در دستم از داشت کنترلم دیگه
 .میاد پیش خیره هرچی باش، آروم جواد: فاطی
 .زشته باش؛ آروم ی؟لرزمی چرا داداش: کوثر
 .کرد شروع که مادرم ترس از لرزیدممی بود، باعثش چی دونستمنمی که چیزی از لرزیدم،می

 !پیامبر ابراهیم حالِ به خوشا. کشیدمی بهشت دلِ وسط سوختممی درش که آتیشی این از رو من تا بود یکی کاش
 .کنیممین کوتاهی بیاد بر دستمون از که هرچی خدا امید به: ایران
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 من دختران

 .ماست جوادآقای با چی خودتونه با چی بگید باید شما خانمحاج ولی شاءاهلل؛ان: مادر
 با سنگین لوازم عروسه، یخانواده عهده به اینا نداریم، رسم ما. پریسا مادرِ خانم،ایران و مادر لفظی بحث شد، شروع

 و دورتر هم از رو جوون دوتا تونستمی که یخرهمس رسومات این از هزار هزاران دختره؛ با کمد و تخت نیست، ما
 .کنه دورتر
 برای رو ایخونه چه درِ دونستنمی مادرم مگه گیرم؟می ـمردرد*کـ تخت، روی من دونستنمی من مادر مگه

 من مگه خواست؟می مبل دست یه زدمی بیرون سحر یکله صبح، شش ساعت که مردی از چرا زده؟ دختر گرفتن
 رو کمدی و تخت اون خواستممی چطوری کنم؟ جور پریسا برای تونستممی مترشصت-پنجاه از بیشتر یخونه یه
 تخت و وسایل به نیاز قدراین پریسا خواستن برای من خدا به بدم؟ جا داخلش زدمی جوش داشتنش برای مادرم که
 :کنهمی مداخله پدرم باز! نداشتم کمد و
 تصمیم هاتخته و تیر این خریدن برای خودشون بذاریم کنن، زندگی هم با وونج دوتا این قراره که اونجا از -

 .بذارید دستشون پشت رو جوون دو این اولیه نیاز اگه کنیدمی محبت هم شما خانم،ایران. بگیرن
 .میده رو مادر دادن ابرو و چشم اون جواب نکردنشنگاه با پدر. کنهمی نگاه پدرم به غیظ با مادرم

 چی؟ یربهاش پس -
 این کرد،می رو خودش کار داشت هابهونه این با ولی پسندیده؛ رو پریسا بود گفته. نیست برداردست مادرم نه،

 .بود زیادی پریسا برای مادرشوهربازی
 .نداریم رسم شیربها دیگه که ساله خیلی ما: پدر

 که مرحله این از. بود بودن زده جونم به که ایتازه آتیش رو ریختنآب پدرم، پرهشدار و تأکیدی شدت به یجمله
 شنفت، یکی گفت یکی. باشم نگران نگفت، یکی و گفت یکی برای نبود الزم که بود هاییصحبت مابقی شدیم، رد

 :گفت پدر که اونجایی تا رفتند جلو. داد بهتر پیشنهاد یه یکی کرد، موافقت یکی
 تو خدا امید به تا کنیم نشون پسرمون برای رو گلتون دختر این ما بدید اجازه اگه خانمحاج جمشیدخان، خب -

 .بدیم رواج رو شوندیگه کارای دیگه هایفرصت
 .زننمی تنه بهم زمانهم کوثر و فاطی
 .رسیدی دلت مراد به که پاشو داداشخان: فاطی
 .کرده هولی چه ببین رو پریسا فاطی،: کوثر

 ترس از رو خوبم هایاحساس از کلی کردم، قمار ساعت ینا به رسیدن برای رو عمرم نصف کنممی احساس
 خواستن از بودم، مطمئن بود، جونکم پاهام ولی بودم؛ خوشحال. دادم دست از خواهرام و مادر جایبهنا هایحرف



 

 

84 

 

 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 تو دونستممی. داشتم هم عجیبی یشورهدل اما رفته؛ تاراج به داراییش ترینبزرگ زدممی حدس که پری این
 .نبودم هم دودل اما کنم؛ بیارم دستبه رو چیزی نیست قرار دختر، این با هاملیناو

 مسیرِ نصفِ اون میاد؛ سمتم رو سالن کوتاهِ مسیرِ نصف زده، بیرون کمی شالش کنارِ موهای که میزهریزه پریِ اون
 از من کردیم؛ هول وندوم هر. دوتاست ما روی همگی سنگین نگاه دونستممی. میرم سمتش من رو موندهباقی
 .دیگران یخیره نگاه از پری این پری، این تصـاحب هول

 اشکش که این حدس کشه،می چشمش یگوشه رو چادرش خانمایران. چرخونممی پریسا مادرِ و پدر سمتِ به رو
 .دوخته پریسا دخترش، به رو غمگینش نگاه جمشیدخان. نیست مشکل اصالً کرده پاک رو
 مایید؟فرمی اجازه -

 :میگه بهم هم جمشیدخان میده، دادن تکون سر با رو موافقتش خانمایران
 .علی یا -

 دختری برای بخواد دلم که روزی برای بودم گذاشته کنار هامحقوق اولین با رو پولش که ایساده و ظریف انگشتر
 هایویترین همه اون دیدزدنِ حاصل که رو زردرنگ و ساده یحلقه این حاال. ببرم طال دارم دوستش که

 .گیرهمی رو دورمون صمیمیت از ایهاله باز. کشممی بیرون پریسا هایچشم پیش بود، کوثر با ولعابپررنگ
 میدی؟ اجازه -

 تشکیل برای ترهابزرگ که زمانی طول تو. نداد نشون نخواستنش یا خواستن بر مبنی رفتاری هیچ امشب پریسا
 .بود کرده اختیار سکوت خودم مثل درست هم اون ،کردنمی بحث دونفر ما زندگی
 هایدست. میده تکون سر براش جمشیدخان بینممی چشمی زیر ندازه،امی مادرش و پدر سمت به نگاهی پریسا

 شش کردممی احساس خوب خیلی بله؟ یعنی این اجازه؟ یعنی این. کشهمی باال روم پیش رو استخونیش و ظریف
 وقتی ولی کاره؛ تو فشاری یه بود رسونده بهم پرشام. نیست راضی من خواستنِ برای دختر این قلب یگوشه

 .اولویت میشه خودتت رسیدن و خواست میشی، کسی خواهان
 به فقط من اما کشید؟می خجالت یا بود کرده هول بود، ترسیده داشت؛ تعبیر چند و چندین برام هاشدست لرزش

 هیچ بدون. آوردم دست به رو قرمز رنگِخوش قلب اون صاحب رو، احساس همه اون صاحب که کردممی فکر این
 قلب به مستقیم هاشرگ گفتنمی که انگشتی تو رو ساده یحلقه اون سفیدش، و ظریف هایدست به برخوردی

 .میدم جا داره راه
 کوثر قول به ندوزم، هم به رو هاملب دونممی. پرونهمی ترس از رو هامشونه ها،خانم کشیدنکِل زمانِهم صدای
 .شده باز بناگوشم تا چیلم
 .سخته چقدر لبخند دادنقورت کردم تجربه امروز
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 .شد من یشدهنشون دختر این شد، نشون
 جیغکی صدای. بود گرم هاخانم هم و آقایون ما بین هم سه،*و*ب و ماچ یافتادهراه بازار شد، داغ تبریک بازار
 .دادمی مزه بار یک برای نظرمبه نداشتم؛ دوست خیلی کشیدنمی سرمون پشت پریسا هایخاله و عمه که هاییکِل
 پریسا کنارِ خوشیِ از قدری به. چرخیدمی همگی بین کامـمون کردنشیرین برای داشت شیرینی سینیِ اون

 .هکن شیرین رو دهنم جوراین بتونه مصنوعی قند هیچ کنمنمی فکر که هست شیرین دهنم ایستادن
 داداش؟خان هی -

 .سوزیدل و مهربونی از پر معرفت، و خوبی از پر شیطون، و آروم زمانهم دختر یه ام،ساله29 خواهر فاطی،
 آبجی؟ جونم -
 !داره خوردن شیرینی این بینم، بخور -

 !هابزرگم خواهرشوهر هم من ناسالمتی ممنوع؛ خوریتک آی آی: کوثر
 .کنهمی تند پا سمتمون رو کوتاه مسیرِ همون بلندش هایقدم با پرویز

 .ها ترمبزرگ برادرزنِ هم من که این مثل ببخشیدها، -
 .تربزرگ برادرزن بفرمایید: فاطی
 !ممنوع قضاوت ولی بود؛ نزده دامن هامواپسیدل به کم فاطی روی به پرویز سنگین هاینگاه امشب
 جمع این میون. دارم دوست سمتش به رو هاموندست ویییه یحمله وسط، میاد فاطی دست به که شیرینی سینیِ
 خودشون همراهی به رو مادرم که سکینه و رقیه هایغرهچشم بخنده، و بگو حال در یکی با هرکسی که شلوغ

 .کنه خراب رو خوشم حال تونهنمی که چیزیه تنها کردن، مجبور
 .گردمبرمی کوچه این به کارم هوای به هم باز دیگه ساعتی تا دونستممی اما بود؛ سخت خداحافظی

 انتخابت گفت گوشم کنار کوثر که این از بعد درست. دادیم سر رو کردنکمزحمت آواز کمکم بودن،سخت وجود با
 .کردم جبران رو فاطی محکم بغلِ که این از بعد نداشت، حرف

 .شید پیر هم پای به باشه، مبارکت شاءاهللان گلم داداشِ -
 .خودت عین درست خوب مرد یه با باشه، خودت روزی لّهشاءالان -
 خوب؟ مرد کو افتاد، ما مامان گیر هم اون که نبود بیشتر دنیا تو خوب مرد یه -
 .نبود زنی بد هم مامان خدایی -
 .بمونی دل به آرزو تو شیربها و جهاز سر بود مونده کم فقط اصالً؛ -

 .دستت گوشی گوشی،: کوثر
 .کیه پرسممی سر با میشه، رازد سمتم دستش گوشی
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 .ستزکیه: کوثر
 تُن به ما جمع تو نبودش خاطربه که بغضی از صداش، تو کردهریشه خوشحالیِ از تبریکش، از کنممی استقبال
 .انداخته چنگ صداش

 .شوهرت هم خودت هم! خیلی بود، سبز خیلی جات امشب آبجی -
 میرم،می دارم کنجکاوی از داداش. رسونممی رو خودم بعدی هایراسمم برای شاءاللّهان من، داداشیِ باشی سبز -
 !زنهمی پر داداشم زن تنها دیدن برای داره دلم خدا رو تو تلگرام؛ یا واتساپ تو بفرستین؛ برام رو عکسش خدا رو تو
 ...اون از بعد درنمیارم؛ چیزا این از سر من که دونیمی خودت آبجی -

 :ارممی پایین رو صدام کمی
 .نگرفتیم عکس هنوز که ما -
 .کوثر به بده رو گوشی -
 شدی؟ ناراحت آبجی -
 .کاردون به سپرد باید رو کار چیه؛ ناراحت بابا نه -

 چی زکیه منظور گرفتم تازه بندازیم، عکس یادموندنیبه شبِ این یادگاری برای کرد درخواست همگی از کوثر وقتی
 .بود

 کی؟ اول خب: کوثر
 .من اول: فاطی
 نگاه امتدادِ. بود زده حدس درست باز امه*ن*و*د*ر*م حس افتاد؛ پرویز به نگاهم اختیاربی باز چرا دونمنمی

 .بود شده میخ مهربونم فاطیِ روی پرویز پرشورِ
 هخون این واردِتازه عنوان به که من یاضافه به بودن، پریسا برادرای و خواهر همراهی به مادر، و پدر بعدی نفرات

 .ایستادم پریسا کنار
 .کرد گیرمغافل حرفش با پریسا که کردمی بهونه نگرفتنعکس برای رو پاهاش رفتنخواب داشت مادرم

 .شما کنار بیایم ما بدید اجازه -
 .شد گرفته نشسته که بود عکسی تنها ما ینفرهسه عکس

 .کردم حسودی انداخت روسشع گردن دور دست که پدرم به ایستاد، پدرم و من مابین پریسا وقتی 
 .نداری محرمیت به نیاز من برای! خودمی دختر ابد تا تو -

 عکسِ توی رقیه، و سکینه هایاومدن ابرو و چشم. داشت لب به شیرینی خیلی لبخندِ پریسا عکس، این توی
 .بس و بود احترام روی از عکس این توی پریسا لبخند. زدمی ذوق تو هم خانوادگیمون
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 پریِ و خودش فقط که جوری آروم داشتم، نگه کنارم رو بدوبدوکردن از شده سرخ و خسته رشامِپ وقتی
 :گفتم بشنوه دستم کنار

 .شدم شوهرخواهرت آخر دیدی -
 خندیدیم؛ پرشام و من که بود عکسی تنها عکس این. خوشحاله دلش ته از چقدر داد نشون زد پرشام که ایقهقهه

 .بود بتعج از پر پریسا نگاه اما
 خندونش نگاه اما گرفته؛ رو کوثر بازوی بزرگش و پهن لبخند با دستم کنار پریسای که شدم عکسی عاشقِ من و

 پرویز سنگین نگاه هم بار این. بگیره مشتی داش هایژست ایستادن کنارم برای داشت سعی که بود فاطی سمت
 .کردم شکار ناخواسته رو
 لب به شیرینی لبخندِ هم پریسا هایدایی حتی ها،عمه و خاله بودن، پریسا یدو درجه هایفامیل نفرات، آخرین و

 .داشتن
 خودش که خواهرم فرستاده؛ دورم راه خواهرِ زکیه، برای رو هاعکس این تموم کوثر نرسیده خونه به نداشتم شک

 .بود وتابتب در شهرمون پایینِ هایکوچهپس و کوچه توی اینجا دلش اما کشوره؛ شمال
 و خوشحالی با. موندمی داشت همگی از که بود خدانگهداری و رفتن راه، تنها و بود رسیده خودش آخرای به امشب

 همگی با پری اون فرمخوش هایدست توی زرد انگشتر اون زدنبرق ازخوشحالیِ پریسا، مثبتِ جواب از سرحالی
 سرگرم همه که حاال و نفر؛ آخرین برای تمگذاش رو پریسا با خداحافظی. دادم خداحافظی برای محکمی دست
 .ایستادم پری این روی پیش من هستن، نفر یه سیدن*و*ب و دادندست

 ندارید؟ امری شما -
 .نیست عرضی کنم،می خواهش -
 .بود عالی چیهمه ممنون، پذیراییتون بابت -
 .بود کوچیک موزها یهمه که ببخشید شما کنم،می خواهش -

 .داد پری این دست خواهرم رو اردشک که زخمی اولین
 .نیست زدنشحرف مراقب خیلی رقیه متأسفانه خوام؛می معذرت خواهرم طرف از من -
 .باشن ایشون جناح تو هم خانمسکینه کنممی فکر -

 .بود امدوباره کشیدنعذاب شروع حاال و دادمی عذاب رو خودم امخانواده توی دودستگیِ این همیشه
 جلو؟ بیای و کنی نگاه من به فقط میشه -
 بندازی بکنی رو گوشت تونیمی شما. کنم زندگی شما یهمه با قراره من باشه، کردنزندگی به قرار اگه جوادآقا -

 .همینن هم خانواده اعضای بندازی؟ دور رو دماغت تونیمی دور؟
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 من، خواهرِ هایحرف از دلش ردخت این اما نبودم؛ خواهرم رفتار سبب به هم اون سرکوفت شنیدن مستحق من
 .بود پر من خونِهم

 .خوردمی چشمم تو باز زندگیم واردِتازه زبان از حقیقت، این که بد چقدر
 .کنممی درستش تو کمک با کنم،می درستش -
 .امیدوارم -
 .دیدم هم رو پریسا تلخند امشب من. شم پدرم یقراضه پیکان سوارِ بتونم تا دارمبرمی چشم ازش زحمت به

 :میگه کوثر هستیم اصلی یکوچه سر درست وقتی گیرم،می جا پدر کنار جلو صندلی وقتی
 !شدن عالی ببین، رو هاعکس بیا داداش -

 .گذاشتم جا رنگایقهوه پشتی اون کنار پام، کنار استرس از رو دستم گوشی میاد یادم تازه
 .گذاشتم جا رو گوشیم کنار؛ بزن بابا -

 .خندنیم بهم همگی
 !بدجور هم اون رفتی دست از که وای: فاطی

 .بزنم دور بذار: پدر
 .اومدم من روببینید هاعکس شما تا. شیدمی اذیت دوباره کردنِتهسرو برای نه -

 بزنم، زنگ خواممی تا. میاد بیرون شونخونه از زیادی سروصدای هنوز. دوممی کرم در یخونه تا دوانندوا
 .پرویزه بلندِ و رسا صدای کنه؛می ممتوقف ایجمله

 .نبرده بویی شعور از کمیه کنی؛ قیچی باید رو بزرگه خواهر این دُم بگم االن از پریسا -
 .نداره شعور هنوز داره، بچه تاسه: پونه
 .بود من یخانواده پشت تلخی هایحقیقت چه

 .بودن فرشته که ترهکوچیک خواهر دوتا اون: پریسا
 راه هم مادره مخ رو فرداپس فردا باشه، بزرگه خواهر این به حواست شنویمی من از خواهر ولی آره؛ که اون: پرویز
 .میره
 .عیارهمتمو مردِ یه که ستپسره مهم نداره، کاری اونا با که پریسا: ایران
 .بود بزرگه خواهر و مادر از جدا پسرش و پدره فاز اصالً: داییخان
 .هاغریبه زبون از هم اون هاتحقیق ترینتلخ از وای
 .میشه دعواشون هم با چندبار روزی خودشون نیست معلوم: خاله

 .بزنم پریسا بخت به پا خوادنمی دلم که حیف: جمشیدخان
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 .خوبه خیلی خودش جوادآقا: پرشام
 بد من. ارزیدمی دیگران زبون از هم اون هاحقیقت این تموم شنیدنِ به پریسا داشتن اما میشم؛ گیردل شنوم،می

 .نبودم بدی آدم من کسهیچ نگاه تو نبودم،
 .نعمته بهترین نادونی گاهی زنم؛می زنگ
 .زنممی لبخند هاشونحرف شنیدن از ترسش به. کرده هول هم شاید یا متعجبه دیدنم از پرویز

 .گذاشتم جا رو گوشیم شدم؛ مزاحم دوباره شرمنده -
 دادنپس برای هیکلدرشت پرویزِ اون هایدست. کردممی حس کامالً رو تارشرف بین افتاده وهراسهول اون من

 .نداشت تسلط گوشیم،
 رو این اشخاله بود، جوریاین اشعمه. شده شروع خواهرام و مامان یجلسه خونه، برسیم هم ما دونممی خیال،بی

 ...داییش گفت،
 .نکنم دخالت هازن حرفِ و کار تو بودم گرفته یاد پدرم از. نبودم کسی زنکیِخاله هایحرف دنبال من

 .شینممی پدر کنار سردخون و گردمبرمی
 .ببینم بده رو هاعکس کوثر -

*** 
 دلیل با هم شاید یا دلیلبی لبخند یه که من. میره اسفند خنکی به رو داره کمکم سرده، هوا صبحه، شش ساعت

 .دارم
 اما جوادم؛ همون! خیلی شدم، عوض دیگه شده، عوض فازم دیگه. یدجد جوشجنب یه رنگه،کرم درِ به نگاهم

 از شدم؛ معرفی دوباره دنیا به متاهل مردِ یه عنوان به دیشب از من. کرده فرق همیشه منِ با خیلی وهوامحال
 حالِ زامرو. شدم معرفی کائنات به عمیقیه، خواب تو ندارم شک که خونه این دخترِ یآینده همسرِ عنوان به دیشب
 درِ به رو نگاهم تموم تونممی امروز. بکشم شدهکهنه هایآسفالت رو بیشتری زور با رو قدبلندم جاروی تا دارم خوبی
 .بزنم حدس هم رو هازباله کیسه جای زمانهم و بدوزم رنگکرم
 فکر وقتهیچ کنم، پیدا دورریختنی هایزباله این بین از رو جواهری همچین بتونم کردمنمی فکر وقتهیچ
 .شه عوض قرمز رنگخوش قلبِ یه دیدن با من سرنوشت که کردمنمی
 مالِ زباله، از حجم این بود، دیشب مالِ شیرینی بزرگ پاکتِ این میشه؛ تربزرگ لبخندم رسیدم، برق تیر کنار
 اون زنم،می چنگ رو یشبد هایزباله تا. بشه ختم من برونبله به کردمنمی فکر که مجلسی مالِ بود، من برونِبله

 برگه ازش نوشتن برای پریسا که بود دفتری هایبازمانده از مطمئنم. زنهمی چشمک بهم آشنا صورتی کاغذ
 .دارمبرمی افتاده هازباله روی درست که رو کاغذ کنم،می پاره رو کیسه سرِ. کندمی
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 قصدم خدا به ببخشید؛. بودم داشته نگهش که بود رنگمصورتی دفترِ از برگ آخرین این خیر،بهصبح آقاجواد»
 یه تنها هم من و پرسیدی سؤال یه من از شما بزنم، رو هاحرف این رودررو نتونستم ولی نبود؛ شما به احترامیبی

 .بودم قربانی یه من خورممی قسم میگم؛ بازم اما دونید؛می که دونممی. بدم که دارم جواب
 ببخشید. کنید تجربه رو هاتوناولین تونیدنمی من، با ازدواج با وقتهیچ شما که بود یقدر به من، به شروین خیانتِ

 «.باشید من زندگی یمعجزه شما بذارم خواممی آقاجواد. بگم رودررو رو هااین نذاشت شرم که
 بهم ودشخ داشتم دوست که رو چیزی اون باالخره اما شد؛ خرد و شکست وجودم توی چیزایی یه که درسته. گفت
 .باشم زندگیش یمعجزه من که خواستمی پریسا. گفت بگه

 صبح نیم و شش ساعت شدمی که بود خبری بهترین این. بود من یخواسته تموم پریسا داشتن نه؟ که چرا حتماً،
 .داد کسی به

 خوشحالی از حیصب اول صبح که بود توهمی شاید یا میشه بسته آروم در کنممی حس افته،می در به پرشورم نگاه
 .بودم شنیده خوش خبر این

 دلم ته به چیزایی یه که درسته. گرفت تعلق من به صورتی دفتر این از برگ یک باالخره که این از بودم خوشحال
 نمی پیروی مغز از دل گفتنمی همیشه. مغزم برای هم قلبم برای هم بود؛ اولویت پریسا داشتن اما زد؛می نیش
 و کسهیچ. شدن متحد هم با چقدر پریسا داشتن برای جوارحم و اعضا تموم دیدممی تعجب کمال با اما کنه؛
 هماهنگی این از خوشحال من و بود، نکرده علم قد روم پیش مخالف، برای چیزیهیچ

 .بدم انجام نحواحسن به رو کارم تونستم
 به دلم، حرف به باز ولی بودم؛ کرده تموم هم رو پایین و باال یکوچه چندین هایزباله کردنجمع چهارراه، جاروی
 حتی من، اما بود؛ من یکردهنشون خونه، این دخترِ. زدم دوری سرسری و برگشتم پریسا بلندِ و باریک یکوچه
 اواخر حداقل کاش. بود کرده بند رو دستم خجالت هم کمیه. نداشتم رو در زنگِ زدن جسارت حالش پرسیدن برای
 .ببینم رو پرشام ستمتونمی تا نبود سال
 جهان تموم چشم تو دیشب که پری اون بود، خودش. بود آشناتر آشنایی هر از برام کوچه این تو که صدایی تق؛

. بخشهمی روشنایی شب به چطوری ماه دیدممی روشن روز تو. مشکی چادر تو پوشیده پری یه. شد نشون من برای
 .چادریه امکردهنشون پری دونستمنمی من
 .آقاجواد سالم -

 .جونم سالم گفتممی اگه کردمی برداشت سوء ماهت، روی به سالم بگم داشتم شرم
 .باشی خواب صبح وقت این کردم فکر پریساخانم؛ سالم علیک -
 .زیارت میرم دارم توناجازه با -
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 االن حداقل من، یاجازه به نیازی اون. کنم پوشیچشم مشکلش از ذاشتمی که بود منشش و اخالق همین
 اون با احساسش، همه اون با دختر این. دادمی نشون کالمی داشتم پیشش که نشونی به احترام، برای ولی نداشت؛

 .بستمی چیزها خیلی نداشتن روی رو من چشم متانتش و وقار همه
 بازارچه؟ توی یامامزاده! خوب چقدر -
 .ترهخلوت هاوقت این. بله -
 .باش خودت اقبمر. داریم دعا التماس -
 .چشم. دعا به محتاجیم -
 :گفتم ولی داشتم؛ دوست رو هاشچشم تیرگیِ که این با
 .روشن هاتچشم -

 طور این حاال بزنه سیلی صورتم به عصبانیت از نبود کم که عصبانی و اخمو پریِ اون کردمنمی فکر وقتهیچ
 شیرینی از هاساعت این و روزها این حدس. بودن نفرداهاشو نادونی تو هاآدم که خوب چقدر. بگه چشم بهم مطیع

 .کردمی کم گیرشوندندون یمـزه و
 به که صورتش سفیدی برای دلم زود چقدر. همراهه خاصی آرامش با هم عادیش رفتنراه شده، دور ازم قدمی چند

 .شد تنگ کرد،می کمک هاشچشم اومدن چشم تو
 پریسا؟ -
 بله؟ -

 .دختر این از شنیدن جانم جواب بود زود هنوز
 خون؟ آزمایش برای بریم کی -
 :میده رو جوابم تسلط با اما افته؛می ریزنقشش جونِ به هول کمی که این با
 .دونیدمی صالح خودتون هروقت -
 .کنممی ذخیره رو تشماره بزنی تک یه شما زنی؟می گوشیت تو رو مشماره پس -
 .چشم بله -

 دوباره رو رفته قدم چند اون. کردنمی دلبری جوریاین چسبوند،می هامدرخواست آخر به که هاییچشم این با کاش
 دارم دوست. اندازممی منتظرش نگاه به نگاهی. گیرهمی دستش آماده کشیده، چادرش زیر از رو گوشیش. گردهبرمی

 کنم؛ تکرار دختر یه برای رو امشماره خواستممی که بود بار اولین. داره طـعمی چه پری این با شوخی بچشم
 از فرار برای مادرش، و پدر اجبار به پریسا دونستممی. شه امخونه خانمِ تا کردم انتخابش خودم که دختری
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 و محکم تکون از بندازم دستش رو حلقه خواستممی که وقتی رو این. داد مثبت جواب من به فاجعه اون آبروییبی
 .فهمیدم پدرش درپیپی
 احترام جز دونستممی. بودیم رسیده مونخواسته به دومون هر ما کنه، استفاده من از دختر این تمداش دوست من

 روحش یهمه نامردی با که مردی جفای از اعتمادبی پرخون، و بود زخمی قلبش. ببخشه من به که نداشت چیزی
 برای قلبم، توی من. نداشت عیب. برد یغما به رو من هایدارایی تموم اجبار با که نامردی. بود برده غارت به رو

 و بود آروم اول نگاه تو که دختری پریسا،. کردممی تحسین رو پریسا اش،شدهغارت احساس از غیر چیزهایی
 وقتی بودم گرفته یاد. داره صبرکم درون کودکِ یه دیدیمی زمان کمیه گذشت با ولی زیر؛سربه هم کمی مظلوم،
 با باشه، آروم وقتی و کنهمی کالم یتجد با هم خیلی باشه جدی
 .بودم خوشحال انداختن بهم که دختری از من و میاد؛ جلو بیشتری احترام

 .بدو رو شبقیه دو، و بیست نه، و سی و نهصد صفر، -
 .خورد جا یهویی که فشردمی یکییکی رو هاشماره داشت جدی خیلی
 .خوردندسترو این از گیرهمی قشنگی حالت چه سیاهش هایچشم

 .مدرسه زنگ سه، دو، یک، زنی؟نمی -
 دادی؟می شماره جوریاین دخترا به همیشه -

 این به شدنممشغول از بعد دبیرستانم، دوران از بعد من. نداره رو شوخی اعصاب من پریِ انگاری نه. میشم شوکه
 داشتن که بعد به رو دبیرستانم دوران راگ. نکردم پیدا دختری هیچ به رو امشماره دادن نفسِبهاعتماد دیگه شغل

 .بگم رو این تونستممی کردم،نمی حساب بود قدغن گوشی
 .ندادم شماره دختری هیچ به حاال تا -
 !واقعاً؟ -

 دید؟می دروغگو رو من داشت کرد؛می بیداد گفتارش و هاچشم تو تعجب
 .نمیگم دروغ من -
 چرا؟ -
 نمیگم؟ دروغ چرا -
 ی؟نداشت چرا. نه -
 ...یه با تا باشه شأن کسر براش ترسیدممی چیه؛ شغلم بگم نداشتم شجاعت -
 چشه؟ شغلت مگه -
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 به هم تو دونممی. باشه قشر این از ش پسر دوست نداره دوست دختری هیچ. آشغالی هم شاید یا رُفتگر پاکبان، -
 .اومدی کنار من شغل با تخانواده اجبار

 .زنهمی تأیید مُهرِ هامفحر صحت به داره طوالنیش سکوت
 .ندارم باهاش هم مشکلی اما باشم؛ نداشته دوست رو شغلت شاید -

 .شدم شرمسار شغلم از بار اولین برای امروز من
*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این
www.negahdl.com 

*** 
 .باشی پاکبان یه همسرِ تا شأنه کسر برات دونممی -
 :گفت محکم خیلی هم صداقت درنهایت هیچ، نگفت که روغد
 ...سرپوش داری که خوبی اخالق و شخصیت کنممی فکر البته. بیام کنار باهاش کنممی سعی -
 بذاره؟ سرپوش کارم روی -
 کنیم؟ تموم رو فایدهبی بحث این میشه -

 شک. نبود تیزش زبون با کردنمناراحت دنبال ود،نب بحث دنبال پریسا. داشتم دوست رو جدید یشدهشناخته بُعد این
. بزنه حرف تندوتیز خواهرم مثل تونهنمی نداشتم شک. بود خودم تیمهم روبروم، یمنتظرایستاده پریِ نداشتم

 .کنه کالمش یآلوده زهر، تونهنمی
 زنی؟می رو مشماره -
 کنی؟نمی اذیت -

 .شد دختر این یمیزهریزه وجودِ از من کشف جدیدترین این
 ...ونهسینهصدو صفر -

 .میشم دور خودم از من پری این بودن با چقدر کنم؟ اذیتش. کنهمی نگاهم منتظر. کنممی نگاهش
 .من یمسخره نگاه به اون اون، شاکی نگاه به من خندیم؛می هم با هردو

 و استخونی هایدست مابین از رو گوشی. گرمه گرمه هامدست. کشممی بیرون دستم از رو رنگممشکی دستکش
. ماست فیزیکی تماس اولین این. میشه آشنا هاشانگشت سردی با هامسرانگشت گرمای کشم؛می آروم ظریفش

 دختر این خواستن آخر،! ترهشیرین هم جاتشیرینی یدسته از که این شیرینه، شکر و قند کردممی فکر فقط من
 .خودش پردرد دنیای تو کشید رو من آرومآروم آرومش، طبع این اب آخر. کرد در به راه از رو من
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 ...سی... نهونهصدوسی صفر -
 این تو گرمش نفس. کشیدمی سرک سمتم به گوشیش، یصفحه دیدن برای کنجکاو که دختری به خوردم گره

 .احساسم و موندم من. کنهمی گزگز رو دستم پوست اسفند خاص سردیِ
 .کشهمی جیغ رنگمنارنجی شلوار جیب از نوکیا قدیمی و تیز زنگِ. گیرممی رو خودم یشماره

 کنم؟ شذخیره اسمی چه به -
 .کشهمی دستم از احتیاط با رو گوشیش

 .فعالً برم، دیگه من. کنممی شذخیره خودم نکشید، زحمت شما -
 .کنهنمی احافظیخد ازم پری این. انتظارم از پر تنِ به میشه گوشت گفتنش«فعالً» این

 .دیدار امید به -
 .میشه دور من از داره گوشی تو کرده سر که بود دختری همین من انتخاب بهترین. گردونهبرمی رو و زنهمی لبخند

 شادی ترینبزرگ نام به رو شماره. زدم تکرار رو گوشیم رو افتاده یشماره اون من تا نکشید طول خیلی اما و
 تماسم شدنوصل منتظرِ جونبی و خفیف ترس یه و شیرین اضطراب یه با. کردم ذخیره «ساپری» یعنی زندگیم،

 .بودم
 این دنگشش سند تا انگار. شم کاربهدست هاممراسم شروع برای تا گرفتم اجازه بودم؛ زده حرف مادرم و پدر با

 اششناسنامه دوم یصفحه باید انگار .کنه استراحت گوشه یه راحت نداشت خیال قلبم این خورد،نمی نامم به دختر
 .بخوره کوک قلبم به امنیت تا کردممی تصاحب رو
 .آقاجواد سالم -

 .میدم ماهت روی به سالم با رو گفتنشسالم این جواب روزی یه من
 .سالم علیک -
 یه هاست،جمله منتظر خط پشت که هایینفس صدای شنیدن اصالً... هم آور،دلهره هم شیطون، هم سکوت، یه

 .داشت خوبی و عجیب حال
 الو؟ -
 .کنممی سکوت فرسته،می برام پریسا که آرومی الوی این برابرِ در
 آقاجواد؟ -
 .خندممی آرومی، این به اسمم شنیدنِ شیرینی به
 شد؟ قطع رفتی؟ -

 .خورهنمی گوشم به شیطونش و آروم صدای اون خودش خیال به خورده، رودست
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 .هابره شارژت که کنمنمی قطع کنی؟می اذیت داری آقاجواد -
 .لجبازیولج یدنده رو رفت! عالیه

 .ثانیه دو و دقیقه یک -
 دارم، خوبی حال که لحظاتی این تو امشب تونستممی تا بود داده بله بهم خودش خواست به دختر این کاش

 .بگم رو دنیا یجمله ترینقشنگ
 پریسا؟ -
 شه؟ تموم شارژتون ترسیدی! آها -

 اولین برای که امشب از من. شدممی خطاب «تو» هم هاییوقت یه و زدمی جمعم هاییوقت یه که داشتم دوست
 خواستمی دلم که دختری اون. زدم رو اندازکردنپس قید کردم، مهمون تومنیده شارژ کارت یه به رو خودم بار

 .دبو منتظرم خط پشت االن کنم، خرجش رو هاماندازپس
 .ترسوندمی بیشتر رو من تو دادنِدستاز -
 .برگردونم بهش رو رفتهازدست اعتماد اون کردممی شروع کمکم باید 

 .نشست پریسا یشدهسنگین زبون روی و رفت من، از فراری سکوت این
 .هامیشه تموم شارژم شد؟ قطع رفتی؟ پریسا؟ -
 بله؟... هستم نه... نه -

 .باشه غیرممکن براش باورش که نبودم شروین من ولی شده؛ سخت براش جمالت این هضم دونستممی
 خون؟ آزمایش بریم فردا... پریسا -
 نمیشی؟ پشیمون مطمئنی آقاجواد، -
 .نه برداری، قدم سمتم تو هم جاهایی یه اگه -

 فکر وقتهیچ. کنه بحسا من روی بتونه بلکه تا دادممی خاطر آرامش پریسا به داشتم که بود بار چندمین این
 پریسا. رونهمی پردرد چوبِ یه با رو همه دیگه کنه،می اعتماد سخت دیگه بخوره، ضربه زن یه وقتی کردمنمی
 تو رو امتجربه اولین داشتم که منی بود؛ من یعهده به هااین تمام بازسازی و نداشت احساس نداشت، اعتماد دیگه
 .اشتمگذمی سر پشت زندگیم بیست یدهه

. بخرم حلقه برم پریسا با خواممی امروز. گرفتم مرخصی زندگیم روز ترینیادموندنیبه و ترینمهم برای رو امروز
 با رو مادرم هایخوبی تمام معمول طبق رقیه. گذاشتم سر پشت رو جدالیوجنگ چه قبلش ساعتِ که بگم باید البته

. بودن کرده شروع باز. سکینه و رقیه مادرم، تاشون؛سه هر بودن؛ کرده پیله بهم. بود برده و شسته هاشبدگویی
 .گذشتمی امماههشش یـه*ـغـ*صیـ از که روز دو از بعد درست
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 سرخریم؟ اینجا ما بخری؟ حلقه بری پاشی تنهاوتک که نداری وصاحبسر مگه: رقیه
 .برم قربونت رسمه پسر،: مادر

 .هستیم پشتت شیر مثل ما ماشاءاللّه ،نداره رو کسی پریساخانم اگه: سکینه
 هم به مسخره رسومات با رو اعصابم. وایسید پشتم حمله به آماده شیرِ مثل خوامنمی بزنم فریاد تونستممی کاش

 با بودنشون، با خواستمنمی نگم، دروغ. کنن کشیقشون حلقه، یه خرید برای سرم پشت خواستنمی بودند؛ ریخته
. کردن خراب زکیه برای که روزایی مثل درست کنن؛ خراب رو خوب روزهای این برام هاشونایهکن و تیز هایحرف
 کردنِخراب سوی به پیش داماد، و عروس سر پشت انداختن راه لشکر کرده،چاقچون و چادر شدن بلند
 قربانیِ هم من نبود رقرا. کنم عمل مادرم یدهه ورسوماترسم به هم من نبود قرار. روزهاشون ترینموندنییادبه

 به بستهگوشوچشم که باشم کنیگوشحرف پسر هم من نبود قرار. بشم هامادربزرگ و هاپدربزرگ شدید تعصبات
 تو هاشوندخالت پای باید عمرم آخر تا دادم،می اجازه ساعت این از امروز از اگه. گفتمی بله هاخواسته یهمه

 تمام به باید ها،اجبار تمام به بیجاشون، هایتصمیم پای زنکی،خاله هایحرف پای باید. نشستممی شخصیم زندگیِ
 با هاییآدم از دور به صدا،وسربی و آروم محیط یه تو خواستممی. خواستممی آرامش فقط من اما. دادممی تن هااین

 دلم. خواستمی رو پریسا و دمخو هایدونفره دلم من. کنم فکر پریسا احساسات بازسازی به منفی، انرژی
 باز زندگیم به مادرم مادرشوهربازی پای االن از نداشتم دوست. باشم سکینه و رقیه گوییگنده نگرانِ خواستنمی
 که شم تبدیل پسری به نداشتم دوست. بود احترام قابل برام هم زندگیم آرامش اما واجب؛ احترامش بود، مادرم. شه

 .بسوزونم رو هادخالت این تمام سر تونستممی قاطع برخورد یه با. کردنمی بشخطا بودنگوشی دیگران،
 .بیاد باهام کسی امروز دونمنمی صالح ولی هستید؛ پشتم شیر مثل که تونهمه قربون -

 شه؟ اوستا خوادمی نیومده! شده اوستایی چه کارش تو خودش برای خانم بیا! به: رقیه
 ...یه به خورده چشمت! ها نداریم هاعادت این از االن همین از جواد: مادر

 .نیست شما یدوره ورسوماترسم اجرای زمان دیگه االن من مادرِ! مامان -
 !هاکنیمی گیر رودربایستی تو سنگین، چی یه رو ذارهمی دست دفعه یه بدبخت: سکینه

 .بیاد دستش کار حساب کاری اول بذار: رقیه
 !هاکنهمی وءاستفادهس تنهابودنت از: مادر
 و آروم که کوثر کاش! نبود کار سرِ پدر کاش ببرمشون؟ خودم با تونستممی کجا شون،مسخره تفکرات این با من
 همه این از سرم که وای! نبود سرکار فاطی کاش! بود خواهرم ترینبزرگ داد،می گوش ما بحث به صدابی

 .ترکیدمی داشت فایدهبی زدنچونه
 !گرفت درد سرم کنید تمومش. کنم برخورد جاشبهنا یخواسته با بلدم خودم من -
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 !ذلیلتزن سرِ بر خاک. نچنچ: رقیه
 .جات سر شینب سنگین هم تو بری؛ باهاش خوادنمی دلش خب بابا! هامیدی گیر خیلی رقیه: کوثر
 .شد پیداش من ناجی هم باز اوف

 .کردمی ترآروم رو سرم خنک هوای. بیرون زدم و برداشتم رو اندازمپس حساب کارتِ
 هم ناراحت. خورد دست زدم رو رنگکرم یخونه این درِ دوم، بار برای شیرینی و گل با که روزی از من اندازِپس

 پدری یخونه برای هم رو هزارتومنش نذاشت پدرم که حسابی. داشتم دوستش که بود دختری پریسا چون نبودم؛
 این خرج. خودت یخونه برای  کن جمع»: گفت کالم یه و برگردوند بهم احترام با رو خرجیکمک اون. کنم خرج
 هوای به کردممی سعی پدرم، غرور خردنشدن هوای به که بود روز اون از« .منه با باشم زنده که هروقت تا خونه

 .بیارم کشکم به دستی کوثرخانم، امرِ به یا میگه فاطی یا خوادمی دلم خودم که چیزایی
. کنممی ترمرتب تنم توی رو زیتونیم سبزِ شرتتی دنبالش،به و کنممی جینم شلوار جیب تو رو کارت خوشحالی با

 و ذارهمی دست پریسا که چیزی هر رو خواممی. بزنم دست اندازپس و کارت اون به خواممی که این از خوشحالم
 آخر خنکای تو خوبه خیلی بود؟ هم ترواجب این از دختر یه برای مگه ؟بیشتره باریک مگه. نگم نه خوادمی دلش

 که سردی هایدست گرفتن. بگردی حلقه دنبال زرگرها بازارِ تو اتموردعالقه دختر هایدست تو دست اسفندماه،
 پای رو من رفتار هر تونستمی و بود اعتمادبی پریسا. دشوار و بود سخت جاکردن،جابه کوه قدرِ به برام
 .کنه کمک کردنشگرم به تونستمی وجودش، به ـسی*لمـ هر اما بود؛ احساسبی پری اون. بذاره ـم*ـوسـ*هـ
 با و پریسا مادر و پدر حضور با گرفتم، درمانگاه از فراوون استرس با رو آزمایشمون جواب رفتم که این از بعد روز دو

 یـه*ـیغـ*صـ یه اومدنشون، نبودنِالزم برای تربزرگ هرایخوا با نبرد کلی از بعد و پدرم و مادر همراهی
 بودن گفته پریسا یخانواده. شیم آماده عروسیمون و عقد برای تا دادیم مهلت هم به ماهشش. خوندیم ماههشش

 .دارن نگه عقدکرده رو دختر نداره شگون براشون و ندارن رسم که
 از نقطه اولین هاشدست. برد یورش سمتشبه احساسم تموم دند،ش جاری هاآیه و داد روحانی به رو وکالت تا

 به داشت سعی! سرد خیلیخیلی بود؛ سرد اما دونم؛نمی رو کرد یخ یا بود یخ. کردم تصرفشون که بود وجودش
 با همراهی به مجبور پریسا. ندادم بهش رو اجازه این من اما کنه؛ جدا هامدست از رو هاشدست باسیاست و آرومی

 .شد من
 !کنمنمی ول رو دستت دیگه امزنده که روزی تا امروز از! آروم هیس، -

 .بود شده ترگرم هم پریسا هایدست روز، اون از روز دو گذشتن با حاال
 .بزنی رو درمون زنگ مادرت و خواهرت چهارتا با بودم منتظر اومدی؛ تنها کردم تعجب -
 .ایستادم نشوهمه جلوی چطوری کردم تعجب هم خودم -
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 .ایستاد روبروم درست
 چرا؟ ایستادی؟ جلوشون -
 .شن صف به طایفه کل حلقه یه خرید برای که نیست کمونتیرو عهد دیگه پریسا -
 چی؟ مادرت نشدن؟ خوردل ازت -

 «!بدیدندید برو»: گفت بهم کردم،می خداحافظی ازش داشتم وقتی که زنی! مادرم
 .رنجوند رو دلم ولی بود؛ حق

 .شی خوردل تو خواستمنمی -
 بهشون دستی هولکیهول لبخند یه با هم باز اما بود؛ کامل که حجابش. کشهمی بیرون دستم از رو دستش

 .بخوره هوا اشکردهعرق هایدست ایثانیه ذارمنمی که منم باز و کشهمی
 چونبی بپسنده پریسا هرچی دونستممی. منکرد نگاه حسابی و درست رو ویترین یه خورممی قسم. زنیممی قدم باز
 از یکی اما کنی؛می تالش بهترشدنشون برای تو که هستن روزا خیلی دونستمنمی ولی کنم؛می قبول چرا و

 .احساست و تالش تمام به زنهمی گند ریزه،می هم به رو معادالتت تمام و میشه پیدا ناکجاآباد
 گه؟قشن ست این شما نظربه آقاجواد -
 نگاهم. بندهمی جمع رو جمالتش میشه، حرکاتش چاشنی خجالت وقتی بودم فهمیده. بستنجمع فاز تو بود رفته باز
 این از یکی کدوم دونمنمی که این با. میشه کشیده شیشه به اشچسبیده یاشاره انگشت سمتِ به هاموندست از

 :گفتم مدنظرشه، ست همه
 کنی؟ دستت خوایمی -
 دارید؟ دوستش شما -

 .کردمی پخش وجودم تو بود شادی سبب که خوب هورمون کلی بدنم. کردنمخطاب جمع سوم این از کردممی کیف
 ...بپسندی تو هرچی -
 خانم؟پری احوال! اینجاست کی ببین! بهبه -

 .کرد یخ بم، و نحس صدای این شنیدن با من پریسای گرمِ هایدست کرد؛ یخ
 کرد، ی*ز*ا*ر*دت*س*د من زنِ احساسِ به که همونی رو، مردونه بمِ صدای این صاحب تونستممی نگفته
 غیرممکن کردنشفراموش دیدنش، با دونستممی چراکه ببینم؛ رو منفورش یچهره نداشتم رقبت حتی. بزنم حدس
 که بد حس ههم اون بین. داشت باهاش کوچیک شباهت یک شاید که کسی با افتادممی لج دنده روی. میشه
. زدمی دامن بد، حال و حس همه این به پریسا، سردِ شدتبه هایدست کردم،می اشتجربه بار اولین برای داشتم
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 تو دونستممی. نیومد خودش به دیگه پریسا نداشت؛ ایفایده هیچ کردنشگرم برای پریسا، هایدست فشردن
 .بود سرم پشت به خیره هراسون، و ترسون پریسا، و ودمب پریسا به خیره من. شده غرق شگذشته تلخ خاطرات

 !خورد یکی درد به آخر که بینممی -
 غیرقابل سرعت به! جهنم سوزان آتیش تو افتادم بهشت دل از انگاری وقاحت و شرمیبی همه این از که وای

 هامدندون روی که فشاری این از چطور اومد؟می هامآرواره سرِ داشت بالیی چه. شد پمپاژ تنم تمام تو خون درکی،
 شدنمتورم از هامرگ کنممی احساس چرا زنه؟می دهنم توی خشم از نبضم، چطور شد؟نمی مخابره دردی بود،

 ان؟ترکیدگی به رو شدید،
 با رو پامودست کاش! ریختنمی اشک معصومش یچهره اون با صدابی و آروم طوراین پریسا کاش

 !بستنمی مرد اون با شایستادنرخبهرخ
 خواممی. کرد سمی رو تنم تمام، شدت با نامرد اون کالم زهرِ. کردم حس ثانیه دوصدم توی رو فشار همه این من

 داره گردنم رگِ. میدم یکی دستِ کاری یه کنم، راه پشت و برگردم اگه که ندارم شک و دونممی. برگردم سمتش
 .نیست شیرین اصالً کردنگذشت اینجا نیست؛ کارساز پدرم هاینصیحت هدیگ اینجا. زنهمی دارنبض و تند
 ...که برگردم خواممی ثانیه صدم تو

 ـمربند*کـ. شد قفل ـمرم*کـ تو درست و ـقه*ـلـ*حـ دورم پریسا استخونی هایانگشت و ظریف هایدست
 :کرد خواهش نفسش بخار با گوشم، کنار. شد بسته من ایمنی

 .نداره شرف آدم این! عقب برنگرد پریسا مرگِ! من جانِ! خدا رو تو آقاجواد -
 .گرفت راه سرم پشت به پرخشمش نگاه و گفت گفت؛ برنده و تیز گفت، ترسون ولی آروم

 روش هم نمک داره حاال که نبود کافی زدنزخم کجا؟ تا شرمیبی و نامردی. داد دست گوشم به پوزخندی صدای
 وقتهیچ من شدم؟نمی متهم غیرتیبی به موندم، می پریسا ظریفِ ش*ـو*آغـ تو جا،ینهم اگه من، اگه پاشه؟می

 .بودم نشنیده باشه رسیده خشونت از درجه این به که رو خودم صدای
 !عقب برو پریسا -

 .داد پهلوم به بیشتری فشار جونشبی هایدست
 از رو تونکوچه جوب بیاد، دماغش از خون ی،بزن بهش دست شهره؛ یگندهکله پدرش! من مرگِ گفتم! آقاجواد -

 !کن ولش من مرگ. زندون تو چپوندنت نزده آفتاب خدا به. کنهمی پر خون
 .شدم گرفتار زمان و زمین بین داد؛ قسمم
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 این التماس که باشه این من غیرت شاید. بکنم دختر این یترسیده هایچشم برای فکری که باشه این غیرت شاید
 رژه بدنت تمام تو وفریاددادبی تونهمی غیرت جاهایی یه بود گفته پدرم. نگیرم نادیده رو پریدهرنگ و دهترسی دخترِ

 .بود وقتش االن شاید. بره
 اون سهم هم اشحقیرانه نگاهِ حتی تا کشیدم جلو سر. شد خرج دختر این برای من غیرت و مردونگی تمام و

 .نشه دهنوچاکبی عوضیِ
 .میایم دیگه روزِ یه. بریم -
 .بگی شما هرچی... چشم چشم، -

 .بکنه خوادمی دلش که کاری هر بذارم ذاشتمی احترام، همه این با که دختر این از وای
 .نشدم آشنا خدا یبنده این با هنوز من! حاال بودی خانم؟پری کجا -

 !شیطانه یبنده اون نداشتم شک ولی بودم؛ خدا یبنده من که درسته
 .گردنم روی یبادکرده هایرگ با من و لرزون پاهای با پریسا شیم؛می دور شاز

 چطوری رو رسوایی این وگرنه کردم؛ لج و ایستادم شونسینه تو خواهرام، و مامان نیومدن برای که شد خوب چقدر
 کردم؟می جمع باید
 داشته نگه هامدست تو اجبار به رو اشدهکریخ هایدست که درسته. بود افکارش غرق پریسا برگشت مسیرِ تمام تو

 رو کفشم بند تا کردم رها رو دستش وقتی حتی. نبود من با جسمش حتی نه و قلبش نه نگاهش، نه ولی بودم؛
: کردمی پادرمیونی برام داشت منطق ولی کرد؛می امخفه داشت غرور. زده جلو هامدست و من از نفهمید ببندم،

 اون هایحرف با باز زن این. دیده باز رو زندگیش شخص ترینمنفور زن این! بفهم»
 .نامرد اون از کینه مثل تالفی، مثل چیزایی یه کرد؛می اذیتم چیزایی یه باز ولی« .خورده تازه زخمِ نامرد،

 .خداحافظ. برسون سالم اینامامان به -
 هوم؟ -

 بکوبم؟ واردی کدوم به رو سرم بد، حس همه این از!  رجیم شیطان از وای
 ...میگم... من... اِ -
 !برو. نکن ترشخراب. تو برو! پریسا -
 ...من خدا به... خدا به آقاجواد -
 .خدانگهدار -

 .نشد داخل نپیچیدم، رو کوچه پیچ تا دیدم زیرچشمی
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 اشوظیفه بود اومده فقط انگار اصالً. بود شده کشیده لجن به آدم، بدترین دست به زندگیم روز بهترین. بود بد حالم
 تا که ظهوری کرد؛ ظهور اونجا ما حال کردنخراب برای فقط انگار. بره و بده انجام باشه ما روز کردنخراب که رو

 .شد غیب باز و ریخت هم به رو احساسم تمام و افکارم و خودم تمام روزِپنج. نپرید سرم از شوکش روز،پنج
 اون نه زدم، زنگ من نه پریسا، حالِ بهترشدن برای که روزیپنج. ادد عذابم عمقش روز،پنج تا که بزرگی یحفره
 این با. وقتشبی سکوتِ این از هم اشعالقه از هم بود؛ تنگ دلم بودم، کالفه. داد بهم خودش از خبریهیچ
. کنم تدعو افکارم به رو جابهنا فکرِ یک و هزار ذاشتمی. بدم میدون دارم که فکری هر به ذاشتمی خبریبی

 .داشت تجویز یه برام دیدمی رو من روز و حال هرکی
 کردی؟ باد ما برای که کرده بارت حرف چقدر! رو این حال نگاه: سکینه

 کردین؟ شروع نگفتهاهللبسم پسر: مادر
 .کن نگاه بشین نه، میگی. میده رواج جلو رو خودش حرف زیرزیری دیدم، من که دختری این: رقیه
 «شد؟ حرفتون باباجان؟ شده چیزی»: پرسید ازم اتاقم یجاافتاده تنهاییِ وت که بود پدرم

 دونم؛می داری دوستش کنی؟می پیله قدراین چی برای داداش»: گفتمی زانوزده کنارم کوثر اما بود؛ ساکت فاطی
 «.افتینمی همدیگه چشم از بیخود یهابحث این با اما

 .نبود وضیحت قابل که شرایطی بود سخت چقدر
 خواد؟می توانت حد از خارج چیزایی: پدر
 .کنهنمی مخالفت بگم هرچی من که اون باباجون، نه -

 .شکست رو سکوتش فاطی
 ...ن هم خوبتون روزای این تو هم، با بیاید کنار چته؟ دیگه خب -
 !بابا فاطی -
 .هم به نپرید بگم خواستممی بابا؟ چیه -

 .بخره رو زنش ناز باس مرد! چندش وی. کننمی قهر مردا میاد بدم قدراین: کوثر
 وقت خیلی پریسا یـوه*شـ*عـ و ناز! بذارم مایه هم بدنم اعضای از خریدنش برای من تا کردمی ناز پریسا کاش

 .بود داده هراس و ترس به رو خودش جای که بود
 ...تنگذاش هم گوشی این. بزن صورتت به آبی یه پاشو شما باباجان: پدر

 نه. داد ما یهمه به سروصداییپر و عمیق لبخند جاش، و کرده قطع رو پدرم صحبت پریسا، زنِچشمک یشماره
 خوشحالیِ تو باید مرد. باشه خوددار باید مرد بودم گرفته یاد ولی داشتم؛ هم قراریبی شادیِ تازه هیچ، نگفتم که
 .بخنده فقط مرزش و حدبی
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 قدم هم با بیرون خواست دوریش، آتیش تو سوزوندنم روزپنج از بعد درست هم اون ریسا،پ که بود بار اولین این
 .کرد مطرح خجالت با که درخواستی بزنیم؛

 .آقاجواد سالم -
 کوثر و فاطی هایتهدید و مشت به نیازی دیگه بود؛ احساسبی و سرد زیادی سالمم جواب دونستممی هم خودم
 .نبود

 .سالم -
 بزنیم؟ قدمی یه خوبه هوا تا دارید قتو آقاجواد -

 پریسا که بود بار اولین چراکه بگیرم؛ حقوق بدون مرخصیِ سال آخر تا بودم حاضر نداشتم هم اگه وقت؟
 هیکلِ تمام با خوبه، که سر با اما بودم؛ خوددار پرونمتکه خواهرِ دو و پدر چشم پیش که درسته. خواستمی

 .دویدم امه*ن*و*د*ر*م
 با قلبم توی عمیقِ یحفره اون. دلبرانه خیلی داشت؛ ملیح لبخند یه. بود انتظارم به رنگکرم درِ کنار شده،آماده

 بهانهبی داری دوست رو کسی وقتی که بود گفته راست پدرم. شد خوب حس کلی از پر قشنگش لبخند همین
 .بخشیمی

 تمام بودیم مجبور مردها ما چرا. بود صمیمی و گرم ندلبخ یه خوشی، همه این شادیِ از من العملعکس تنها باز و
 تونستیمنمی ما چرا بپریم؟ پایین و باال خوشحالی از نداشتیم حق ما چرا کنیم؟ هضم خودمون درون رو احساسمون

 !داشت سنگینی بار چه مردبودن خوبه؟ حالمون بفهمه دنیا تمام بذاریم تونستیمنمی چرا کنیم؟ جیغجیغ ذوق، از
 .آقاجواد سالم -

 «!کمندت ابروی به سیاهت، چشمون به ماهت، روی به سالم»: بگم خجالت و رودربایستیبی شدمی کاش
 هاسنت و تعصبات بارِ زیر هم االن همین پریسا. میشه رو اون به رو این از بندازه، بند عروسیمون برای نداشتم شک
 باز. خوددارم من باز و میده عذابم احساسم میره؛ ویلیقیلی هاشچشم توی یسرمه از دلم. درخشیدمی ماه مثل

 باز« !نده کشش دیگه»: بود کرده گوشزد بهم بابا اومدنم از قبل. کردم حل خودم تو داشتم، شعف و شور هرچی
 .میشم کنیگوشحرف پسرِ

 .خدمتم در. خانم سالم -
 .هم کنار اما کم ایفاصله با شونه،بهشونه زدن،قدم

 بیاید؟ جایی یه تا باهام دارید رو حالش... که ممیگ -
 :گفتم داد بهم که انتخابی حق و احترام همه این پاس به من
 .ریممی گفتی هرجا بده، دستور شما -
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 بازار؟ توی یزادهامام بریم سر یه میاید -
 گذشت،می پریسا شناختن از که چندماه این از بعد. داشت بغض وزنش از ترسنگین سنگین؛ و بود پر دلش من زن

 .بازاره توی یزادهامام تو جاش باشه، پر که دلش بودم فهمیده دیگه
 .شدممی آماده اشخواسته اجرای برای داشتم من و بود من از پریسا درخواست اولین این

 .کنیممی هم زیارتی یه. بریم -
 بهشت از تیکه یه انگاری داشت؛ آرامش زادهامام حنِص حیاطِ هایکاشی رو بارون نمِ حتی اسفند، آخرای بارونِ نمِ

 شده کاریکنده آرامش با هم ورودیش درِ انگار اصالً. بود گرفته جا آمدوپررفت و شلوغ بازارِ دل وسط و شده کنده
 همه و همه کم وآمدرفت و حرم خاص عطر دار،نم هایکاشی بوی بارون، بوی. داشت آرامش داشت، عشق بود؛
 شورهدل نداشتم، ترس« .گیردمی آرام هادل خدا نام با»: سرم باالی خدای گفت راست چه. کرد تزریق  رامشآ بهم
 .زد دامن بالیمسبک به که کشید پر سنگینم دلِ از چیزایی یه ولی نداشتم؛ هم رو چیزی اضطرابِ و غصه نبود، هم
 ت؟زیار ریدمی اول یا بگم االن. داشتم صحبتی یه آقاجواد -

 :گفتم قراربی و آروم. بودم ترهول صحبتش شنیدن برای که نمیگم دروغ
 .شنوممی -
 چی؟همه زیر بزنه بخواد نکنه کرد؛ حمله قلبم به کوچیک هول یه

 نشینشدل خنکی ولی داشت؛ نم. بشینم کنارش خواستمی هم من از نگفته. شینهمی حیاط وسط یحوضچه کنارِ
 به هاشچشم میده، تکون هدفبی و آروم حوضچه، داخل رو ظریفش هایانگشت. شد خیالبی نمیشه هم رو

 .شده دوخته حوض کفِ هایکاریکاشی
 :میگه آروم. ببینم تونمنمی بیشتر رو صورتش رخنیم. شینممی کنارش

 رنگارنگش یهادروغ قربونیِ شدم، قشنگش هایحرف خامِ خوردم، گول قسم زادهامام این خدای به آقاجواد -
 ...خودم پای با وقتهیچ که بخورم قسم مقدس مکان همین تو همیشه برای بار یه خواممی! شدم

 .بودی گفته که بار یه -
 رفتم، آروم همیشه خدا به! رنگیه چه من هایچشم دونننمی هنوز محله یه خدا به. بگیرم شاهد براتون خواممی -

 ...نامرد اون ولی اومدم؛ آروم
 .کنه خراب رو خوبمون حال خواستنمی دلم. گرفتمی شدت داشت هاشهگری

 .بگی چیزی خوادنمی -
 .کنهمی فینفین داره باز میشه، سرخ اشدخترانه و کوچیک صورتِ رخنیم باز ریزه،می اشک باز
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 هاشبچه بود خداش زا بابام. گفتم دروغ. برم دانشگاه نذاشت بابام تعصب که گفتم دروغ. گفتم دروغ آقاجواد -
 ته باید کنی؛ زندگی من با هاسال خوایمی شما... من اما بود؛ من مشوق پدرم برسن، جایی یه به بخونن درس
 .نفروختم نامرد اون پول به رو خودم من که باشه محکم و قایم دلت

 !پریسا -
 درس هنر دانشگاه برای داشتم پشتکار با! خوردم گول نباشه دنیا خواممی که پرشام جونِ به! شدم قربانی خدا به -

 خوشحال کتابخونه، برو گفت بابام ذاشت؛نمی دوستاش و پرشام وصدایسر بود، زیاد وآمدرفت مونخونه. خوندممی
 ناهار هم هاییوقت یه حتی. بگیره درد ـمرم*کـ که وقتی تا نشستممی بست رفتممی صبح از. کردم قبول

 .بردممی
 .بود انداخته راه خفیف موج یه حوضچه، آبِ توی هاشدست لرزش

-سه یه. چهار یا نیم و سه ساعت بود؛ ظهر سر. بیرون زدم کتابخونه از بشینم، نتونستم دیگه که ظهر روز یه -
 از داشت هاشونشوخی. بودم ترسیده بودم، کالفه. آوردندرمی بازیمسخره داشتن سرم پشت سوسولبچه چهارتا

 بوق برام نامرد اون که اتوبوس ایستگاه به برسم زود تا بودم کرده تند رو هامقدم. بود رسیده ادبی به ذشت؛گمی حد
 باور هم ساده منِ خیره، نیتم گفت نامرد. شید خالص هااراذل این شر از تا رسونمتونمی ایستگاه تا بیاید گفت. زد

 خوب بود؛ بلد رو راهش. شده پیداش بزرگ مشکی ماشین ینا با سفیدم اسب بر سوار یشاهزاده کردم فکر. کردم
 رو خودش هی دزدید، ازم چشم هی رفت، و اومد هی. جلو بیاد اینقشه و برنامه چه با من مثل دخترایی با بود بلد

 برام نگو. شد زندگیم وارد دری خوب از نامرد. بیفتیم گناه به کوچیک تماس یه با وقت یه نکنه تا کنار کشید
 هایمحله به که داره ونشاطیشور چه دیدم نداره، مالیم بدی وضع به کاری دیدم. بود گرفته تریبزرگ هایمهلق

 رو من خواستمی فقط نحس روز اون تو خدا به! داد خرج به تواضع زدنمگول برای چقدر نامرد. زده سر شهرپایین
 یه دستش یهندونهآب تو کرد، بهم پشت که وقتی همون دونممی خدا به! داد قرص بهم خدا به! کتابخونه برسونه

 به. کردم مقاومت خیلی پدرم جانِ به. داد خوردم به که بود چی نفهمیدم شدم، حسبی مادرم جانِ به! ریخت چی
 ...نرسید بهش زورم... نشد... زدم وپادست کلی خودم مرگِ

 که امونشبی هایاشک ریزش از رو این بود؛ دهدراوم خصوصی اکران به براش دوباره باز وحشتناک فیلم این
 .فهمیدم خوب آب توی هاشدست لرزش از اما دیدم؛نمی

 کنی؟ شکایت ازش ترسیدی همین برای -
 .کنهمی آزاد و خرهمی رو ما صدتای پدرش. کردن تهدیدم ببندن، رو دهنم تونننمی پول با دیدن وقتی -

 همون دیگه. ذارممی هاشـه*شونـ رو دست بار اولین برای. سرشه چادرِ ام یفاصله تنها. میشم ترنزدیک بهش
 .کنممی حس گریه از رو کوچیکش هایتکون فقط بینم؛نمی هم رو رخشنیم
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 هم من پریسا. بینممی رفتارت توی رو معصومیت. خدا با هاتدرددل تو دیدم، چشمات تو رو نجابت من پریسا، -
 رو خودت غریب یزادهامام همین به. فهمممی خورده گول که نجیبی دخترِ با رو ـاره*ـدکـ*بـ یه فرق مَردم؛

 !خواستم
 ...من نیست مهم برات یعنی -
 من متانتش، و وقار روحش، و قلب پاکی ولی داد؛می زجرم افتاد براش که اتفاقی اون قسم، زادهامام همین خدای به
 .کشیدمی پایین گرداب یه مثل رو
 .رسهنمی قلبم به زورم کنم؟ کارچی -
 .نگرفتی ازم حالی یه نزدی، بهم زنگی یه حتی روزهپنج شما آقاجواد رسه؟نمی قلبت به زورت -

 !شیرینی طرحِ با ینامهشکایت چه
 .کنی فکر خوایمی که چیزایی به بدم فرصت بهت خواستم شه، بهتر حالت گذاشتم -
 .من نطقم این داشت تعبیریسوء چه! عجب 
 آقاجواد؟ -
 .خوبه خیلی هردومون حال که اینجایی از کنم؛می شروع امروز از
 جونم؟ -
 !دیدممی رو صورتش کاش. افتهمی اششونه رو از دستم ام؛سینه به زنهمی اششونه با
 بخریم؟ حلقه بریم آقاجواد -

 «!زشته گنده، مردِ نکن»: گفتمی بود یکی کاش. کرده پر رو صورتم تمام گشادیوگل و بزرگ لبخند
 داده، تحویل رو شیفت تازه که بود وقتی افتاد، پام پیش روزها این از گذشتن از بعد که بزرگی سنگ
 با مستقیمی ارتباط چه اششماره دونمنمی زنه؛می چشمک بهم پریسا رند یشماره. خونه گشتمبرمی داشتم
 .داشت یهوییم هایلبخند

 .خانم دش عرض سالم -
 ...آقاجواد -

 .بدم تشخیص رو پراضطرابِش تُن تونستم زود خیلی که بود رسیده پری این داشتنِدوست یدرجه از قدری به قلبم
 پریسا؟ چته -

 پشت هم گریه نداشتم شک کرد؛می گم رو کلمات زدنحرف برای نداشت، تسلط لرزید،می صداش
 .داره پررنگی نقش دلهره از پر صدای این

 ...خدا رو تو... آقاجواد -
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 چته؟ شده؟ چی میگم... بگو آروم باش، آروم پریساجان -
 .میره داره آبروم! شدم بدبخت -

 .کنه منتقل هم من به گوشی پای از رو خودش استرس تونست خوب خیلی
 ...مادرت... مادرت -

 .کردن دستیهم هم با تاشونسه یعنی اومدمی اگه که وسط، اومدمی مادرم پای اگه که وای
 ...اونجا پیش ساعتنیم من اونجا؟ اومده کرده؟ کارچی مادرم؟ -
 ...زده زنگ... زنگ -
 .فهممنمی هیچی هاتگریه این با من باش؛ آروم لطفاً پریسا -
 .دکتر بریم... بریم زده زنگ... زده زنگ -
 چته؟ مگه دکتر؟ -

 .میگه شاکی
 !خدا رو تو! آقاجواد -

 ...چی برای مادرم دونستمنمی وقتی بود چی وسط این من تقصیر
 .زنان دکتر -
 اگه برد،می بو مادرم اگه! نه نه، وای. کرد سقوط وجودم ینقطه ترینپایین به بدی صدای با افکارم دوزاریِ آنی به

 بفهمه هرکی نه، نه،. دشمی بازار و کوچه حراج پریسا آبروی گرفتن،می من از رو پریسا... پریسا فهمید،می رقیه
 .سرم به میشه آوار من آرزوهای کاخ تمام بفهمه اگه بفهمه؛ نباید مادرم

 .نمیام نگو نکن، مخالفت نگو، هیچی تو. زنممی زنگ بهت خودم پریسا -
 بکنم؟ غلطی چه بریم باید بگه اگه آقاجواد -
 .بکن میگم بهت که کاری همین. نکن گریه کن، بس پریسا -
 قدریاون افکارم. باشم کرده خداحافظی پریسا با دونممی بعید که شدم پریشون و آشفته قدری به

 ازم رو پریسا اگه. دادممی دست از رو پریسا فهمید،می مادرم اگه. کردمی تلخ رو گلوم تمام داشت که شد سمی
 هاسال که خشکی تعصباتِ اون با رو مادرم شناختم؛می. باختممی الکیالکی رو زندگیم عشق اولین گرفتن،می

 رو مادرم هایکردنپیله. ترسیدممی تعصبات و رسومات این از هم من حتی. شناختممی بود شده بزرگ باهاش
 .نشونهمی کرسی به رو حرفش چطوری بازیکولی با دونستممی. شناختممی
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 شروع کی از کجا از بار اولین دونمنمی! خواهرم جایهناب هایارشاد باز! هاشبچه و رقیه باز وای. رسممی در پشت
 بودن دیگران س*و*ه قربانیِ پریسا مثل که دخترایی به کاش ولی داد؛ رو پیشنهادش بار اولین کی دونمنمی شد؟

 ...این چکاپ شد نجابت سنجش معیار چرا دونمنمی. دادنمی فرصت یه
 .عقده از قبل سوماتر از یکی این بگم؟ باید من من، مادرِ: رقیه
 کیه؟ پای شهزینه: مادر

 .دیگه جواده پای خب: سکینه
 .کنم راضی رو اینا جوریچه من. دلهره با عصبانیت، با ترس، با زنم؛می در
 .سالم -
 .بود خیرت ذکرِ که بیا. نباشی خسته مادر، سالم -

 تقاص برای ما، از دورتر چنداننه جایی هی دختر، یه دیدممی. شنیدممی واضح و خوب خیلی داشتم خودم بله،
 .افتاده روزی و حال چه به اشتباهش

 بوده؟ خیری چه -
 .بود هم شر هیچ، نبود که خیر دونستممی

 ...ببرن دکتر یه رو دختر که اینه عقد از قبل هایرسم از یکی گفتممی مامان به داشتم: رقیه
 بشه؟ چی که -

 بگم؟ چی عزبت خواهر این جلوی من دونی؟نمی یعنی! مادر وا: مادر
 .میگه بهم راحت خیلی گفتنمی که عزبی دختر اون. کشیده خجالت مثالً رقیه

 .دیگه معاینه برای: سکینه
 چی؟ یعنی -

 .کنیممی حلش خودمون هازن ما بشی؛ ماجرا این قاتی خوادنمی شما: رقیه
 نخوام؟ من اگه و -

 سر روی صدای مادرم، زنونجیغ صدای باز بیداد، و داد! شد شروع دعوا شد، وعشر. باروت انبار به انداختم آتیش
 جمالت سکینه، هایغرهچشم مادرم، تمساح هایاشک رقیه، هایبازیکولی سکینه، طلبکار صدای رقیه، یانداخته
 .رقیه سنگینِ

 ترسی؟می که کردی غلطی یه نکنه سرت بر خاک: رقیه
 .دیدم خودم که منم ببینه باید که اونی... نمیاد خوشم... خوامنمی بفهمه؟ دکتر رو ریساپ نجابت نیست قرار مگه -

 نه؟ میگی شما بکنیم خوایممی ما کاری هر میده معنی چه: مادر
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 ...مردم دختر برای هم ما کرده شما برای ما بزرگننه کاری هر که نیست قرار -
 .کرده سپر ما برای سینه جوریاین که کرده کاری یه برسرخاک این مادر،: رقیه

 داره؟ ارتباطی چه تو به. کردم کاری خوب بوده حاللم کردم، اصالً -
 !نیاری باال رو خانم شکم عروسی از قبل بپا بدبخت: سکینه

 !ها بندممی خودم نبندی رو دهنت ولی درست؛ واجبه احترامت خواهرمی سکینه -
 خواهرِ به دخترک برای کنیمی غلط( شده کارههمه نرسیده، راه از کنایه) ؟رسیده نخوسیده، هنوز! غلطا چه: مادر

 !کنیمی توهین بزرگت
 !مامان -
 ببری؟ همسایه و دم تو رو من آبروی خوایمی یابو؛ گفتن شاه اسب به! درد و مامان -
 ولی غلط؛ یا درسته دونممین من داره؟ ربطی چه فامیل و همسایه به منه، زندگی چیزِ ترینشخصی این من مادر -

 .خوامنمی من
 .دکتر ببرمش باید بیای پایین بری باال: مادر
 که لج مادرم. آوردمی کم پریسا دادنازدست ترس از داشت قلبم. ترکیدمی حرف همه این فشار از داشت سرم
 .کردنمی اشچاره کسهیچ دیگه کرد،می
 ...خودتون که دکتری هر گفتن توئه؛ از بیشتر اونا ورشع. گذاشتم قرار هم مادرش با زدم زنگ -
 !نیستم مرد بیفته، پریسا به دکتر نگاه گذاشتم اگه من -

 کنی؟می لج مامان با: رقیه
 .ندارم دکتر تأیید به نیاز مطمئنم، خودم انتخاب از من -

 رو آبرومون دارین بدتر که ونخودت. میره هم ترطرفاون خونه صدتا تا داره صداتون خبره؟ چه وای وای: فاطی
 .بریدمی
 .داداشتونهخان جدید تز: مادر

 داره؟ رو خودش ورسومرسم کاری هر فهمینمی: سکینه
 .کنمنمی پیروی کسی ورسومرسم از کورکورانه من -

 .ستساده یمعاینه یه کنی؟می شلوغش بیخودی چرا: رقیه
 .درار رو لباست وبر کن، بس هم تو جواد. کن تمومش آبجی: فاطی
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 کنه؛نمی حساب سرخرم رو ما گفته اللّهبسم وقتی از واللّه؛! کنممی روشن تو با رو تکلیفم من بیاد بابات بذار: مادر
 خواستگاری شب از اون! درآوردی دُم بریم راه دلش به پسرهتک گفتیم. زنهمی رو خودش ساز باز گیم،می هرچی

 .رفتید شدید پا دوتاتون سرخود که خونتون آزمایش و خرید از اون گذاشتی، خواهرات دل به که
 .کنید ولش دیگه؛ بسه جونمامان: فاطی

 هنوز مادرم اما بود؛ شده تموم پیش هاساعت بحثمون. موند باقی ما بین متشنج جو این تنش، این بعد هاساعت تا و
 یخاکسترشده آتیش زیر به هیزمی گاهی از هر و شده معرکه بیارآتیش سکینه و رقیه. زدمی غر داشت زیرلبی
 .گذاشتنمی مادرم
 مگه بود؟ بیاکوتاه مادرم مگه گفتم؟می چی اصالً. بدم رو انتظارچشم پریسای پیامکِ جواب بودم نتونسته هنوز
 کنم؟ پیام پریسا برای رو جوابش بتونم که بودم برده پیش از کاری

 گذشته ساعت چند. بده نشون خودی نداشت قصد انگار بود داده خوردم به سکنم عنوان به فاطی که ژلوفنی اون
 هنوز ولی بود؛ اومده بابا. خونه سنگین جو نه مادر، هایغرغر نه من، سردرد نه بود؛ نشده آروم هیچی هنوز ولی بود؛
 .بود نرفته مامان صورت از تَخمواخم

 .هاداریم عروسی گهدی وقت چند یه مثالً چیه؟ هاقیافه و سر این -
! غلط چی درسته چی نمیگه کنه؛می داره بخواد دلش هرکاری سرخود سرخود! بذاره پسرتشازده این اگه واللّه: مادر
 .نیست قائل ارزش هم مادرش منِ برای

 درآوردی؟ رو مادرت صدای باز کردی کارچی بابا جواد -
 :میگه فاطی. ذارهمی بینی رو دست کوثر

 .میگه االن خودش نکن، شروع تو -
 .مادرم منم نمیگه نمیده؛ بها من حرف به خردهیه کنه؟ کارچی خواستمی دیگه هیچی -

 .کردممی مخفی ازش رو چیزی که بود وقتایی مال نگاهش این. سنگینه روم به پدرم امشب نگاه چقدر
 ادای. ]برخورده بهشون آقا بدیم، نشون ریدکت یه رو دختره این شده که هم خودت قلبی اطمینان برای بابا میگم -

 .مطمئنم انتخابم از من ببینه؟ دکتر چرا.[ میاره در رو من
 همین؟ -
 .کننمی چشممون تو انگشت مردم فردا زشته، بفهمید؟ خوایدنمی شما چرا. رسمه چیه؟ همین حاجی -
 کنه؟می کارچی بری دکتر حاال -
 دکتر مطب تو هم یکیش. خودش یخانواده برای یکی ما، برای یکی میده؛ رسید کنهمی ساده چکاپ یه هیچی -

 .مونهمی
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 بیفتی؟ دوره هاهمسایه یخونه در بری یا عروسی؟ تو بدی؟ مردم این نشون کجا رو رسید این خوایمی شما -
 حاجی؟ -
 کی درد به کمد تو کنی قایم خوایمی که رسیدی بری؟می باال الکی رو خودت فشار چرا برم قربونت خانمحاج -

 .کردن بزرگ دختری چه دوننمی که هم شخانواده خوره؟می
 .دادمی عذابم پدر امشب نگاه چقدر

 تو حرف! )نشکون این دهن تو لق تخم. داره رو خودش ورسومرسم کاری هر بگم هم شما به باید انگار حاجی -
 (نذار دهنش

 ...خوایممی بگی مردم بزنی زنگ نیست که وزوزک اهش عهد من عزیز خانم؟ چیه لق تخم -
 نبردیم؟ دکتر هم رو خودمون دخترای همین ما مگه. بود خوب که شما برای -
 این جای بگو یاعلی یه پاشو پاشو،. حرفیه چه این گفتنمی خداها بنده وگرنه کردی؛ اصرار شما خود هم رو اونا -

 قابل شام برای همگی شبجمعه بگو بزن زنگ دکتر، ببریم رو دخترتون یمخوامی بگی مردم یخونه بزنی زنگ که
 .دیگه بشن آشنا ما زندگی و خونه با باید هم اونا باشه هرچی. بدونید

 .کنهمی سردردم با بهتری برخورد داره بدنم دفاعی سیستم حاال میاد، خودش به داره کمی قلبم حاال
 جوادآقا. خودت یلنگه هم پسرت. نیستی قائل ارزش آدم حرف برای ذره یه اصالً میگی؟ چی شما میگم چی من -

 !هاجوریاون جوریاین مامان بگی نیای شد ایمسئله فرداپس فردا باشم گفته
 .کنم پیامک نگراندل پریسای برای تونستممی که داشتم کلمه کلی حاال داشتم، حرف یه حاال

 .هاکنییم رو خودت کارِ داری تنهیه خوب: فاطی
 .بکن پریسا به نگاه یه تو اصالً. نبود درست کارشون هم من نظربه: کوثر
 .برو راه مادرت دل به کمیه هم شما آقاجواد: پدر
 .چشم پدرجان، چشم -

 یه کردم حس تازه. کنممی ازدواج دارم واقعاً کردم حس تازه زد، پریسا یخونه به غیظ با مادرم که زنگی اون از بعد
 .کنم مهمون شام وعده یه به رو خودمون حداقل بودنش برای باید که دارم زندگیم تو واردزهتا
 به دستی بود گرفته تصمیم بانشاط و شاد پدرم. داد خودش به تکونی یه ما یخونه جوِ باز شب اون فردای از

 دستبهدست کوثر و زدمی رنگ .دادمی تغییر رنگخوش فیلی رنگِ یه به رو هادیوار داشت بکشه؛ خونه وگوشسر
 :خوندمی برام و زدمی رنگ. رسوندمی چایی بهش

 نیست وفا همه اون دیگه نگات تو...  چرا چشمونسیاه -
 نیست ما پیش دیگه دلت نکنه..... بگو چشمونسیاه
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 یگوشه هایپرتوخرت از کلی کرد همت تازه مادر، هایغرغر از کلی گذشتِ از بعد خونه، رنگ کردنتموم از بعد
 .بره بریزه رو حیاط

 .کشیدی حیاط یگوشه این به دستی یه عروست ورود یمن به! شکر الهی -
 .ندارم بیشتر که عروس یه ناسالمتی بابا -

 هوای به که رو هاییوتختهتیر از کلی. کشید نفسی یه حیاط یگوشه ریخت، دور که رو فرسوده هایالستیک اون
 دادیم، مکان تغییر خودش یسلیقه با رو مامان هایگلدون. رفت کرد رد هاالستیک با بود، گذاشته نارک مبادا روز

 یطاقچه پشت گذاشتیم دزدگیرها کردنرنگ از بعد هم رو چندتاش یه. گذاشتیم کوچه ورودی درِ کنار رو چندتایی
 اون. بود فاطی مالِ تمامش هاکاکتوس این. مچیدی دیوار یتیغه کناره رو کوچیک هایکاکتوس اون تمام. هااتاق

 تو باز رو قدیمی تاشوی آهنیِ تختِ که بود کوثر پیشنهاد. دادیم جا بوم پشت ورودی کنارِ رو چوبی و بزرگ نردبونِ
 .بندازیم راه حیاط

 .خورهمی عشق مرغ دوتا این دردِ به امشب! گفتی گل آره،: پدر
 و من کارِ به کنمنمی فکر ولی بود؛ شیرینی تشبیه موند؟نمی زنده نر بدون که عشقی مرغِ پریسا؟ و من عشق؟ مرغ

 و سفید یه با پدرم که بود خونه درِ جا آخرین مون،خونه به و من زندگی به پریسا ورود یمن به. اومدمی پریسا
 .کرد نونَوارش مشکی،

 همین مشغول رو هفته طول تمام. بود رسیده صفایی یه به هم مونخونه حتی هیچ، خوبه که هوامون و حال حاال،
 هاشپنچره برای داشت، که قدیمی هایتوری با. بود کشیده خونه داخل به دستی هم مادرم. بودیم هاوصفادادنسر

 نو رقیه یپارچه هایاضافه از هم رو هاشکشدم کرده، عوض رو هاشدستگیره بود؛ دوخته تمیز و نو هایپرده
. گرفتمی رو خاکشون و آورده بیرون اتاق توی کمددیواری از حاال که داشت تمیز و نو هایاستکان کلی. بود کرده
 .کنهمی تالشی چه زندگیش و خونه اومدنِچشمتو برای دیدممی

 فروردین خوش هوای تو شیطنت با اینا و زدمی جارو اون. بودند حیاط تو کوثر و فاطی و بود خونه تو سکینه
 .شستنمی رو پدر یکردهچیندست هایمیوه
 سوخته؟ بابا، شد چی: پدر

 .شدنمی روشن دیشب از که بود مصرفیکم المپ اون منظورش
 .نمیشه کردم؛ هم محکمش دادم، پِر. حتماً آره -
 .میام خرممی برگشتنی کن، ولش -

 خودش با رو سنگین هایپالستیک اون چروکشوپُرچین هایدست اون با! بود کرده چه برگشتنی و برگشت
 .کشیدمی
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 حاال؟ خریدید چی. اومدممی باهات گفتیمی داشتی خرید بابا -
 .شام بابا، شامه -

 زکیه که روزی همون شاید. بودیم خورده جوجه کی اومدنمی یادم که بود وقت خیلی. بود کرده امشرمنده باز پدرم
 .بود بار آخرین روز همون کنم فکر آره،. بود دعوت پاگشا ما یخونه

 غذای یه مامان ذاشتیمی. بیفتید خرج تو همه این نبودم راضی خدا به کشیدید؟ زحمت قدراین چرا بابا -
 .بخرم خودم ذاشتیدمی اصالً یا... تریساده

 به رو امشب یه میشه چی. نمیشه هزارشب که شب یه عروس؛ دونه یه هم دارم پسر دونه یه هم گفتم باباجون -
 شآماده بیار بگیر هم رو منقل ازش. بندازه جاشون مادرت بده رو اینا برو بپر بپر، بدیم؟ صفا شکممون و خودمون

 .شب برای کنیم
 آفریدی؟می پسر آفریدی، که رو ما شدمی چی! خدا ای :فاطی
 .ها منه مالِ بال سیخ یه بگم االن از! هانداشتیم بابا: کوثر

 .داره قابلی چه جوجه منید؛ چشم نور تونهمه شما -
 اومدنتوچشم برای مادرم. داشت خوبی بوی و رنگ خاصی جورِ یه چیهمه امشب. بود شاهانه شبِ یه برام امشب

 راه گرمی بازارِ عجب پسرش، دونه یه و اشدورگرفته دخترهای این رسوندن عمل به برای زندگیش، و خودش
 کشیده بیرون کمد تو از امشب، کردنکامل برای رو مونموردعالقه رنگ هایلباس هرکدوممون امشب. بود انداخته
 چشم تو مدادرنگی یجعبه یه مثل درست ایستادیم، صف به پذیرایی در کنارِ آمدگوییخوش برای که وقتی و بودیم

 .اومدیممی
 رقیه، هایبچه با اییشآشن سبب به پرشام. کردیم استقبال ازشون که بودن کسایی اولین خانمایران و جمشیدخان

 با که بلندی زرشکیِ بود؛مانتوی مانتو با امشب من پریسای. حیاط تو دوید شده، آب رودربایستیش یخِ زود خیلی
 دور من چشم از پذیرایی به دعوت با رو پریسا زود خیلی کوثر. بود کرده ست قشنگ خیلی اسپورت سفید کفش

 .کرد
 گلِدسته اون با پرویز. باشیم هم برای خوبی هایباجناق تونیممی کردم فکر مسعودخان، دیدن دوباره با امشب
 از غیر مگه». بودم مونده حرکتش این مات هنوزم من و. بود امشب مهمونی نفر آخرین رنگارنگ، و بزرگ تقریباً
 و شد رد ازم گلدسته اون با کرد، باهام گرمی احوالپرسی و سالم «بگیره؟ رو گلدسته اون که نبود کسی فاطی

 .داد فاطی پرهیجان هایدست به رو گلدسته احوالپرسی، و سالم وقت درست
 !باسلیقه چه نکنه، درد دستتون -
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 پرویز به پشت از وقتی امشب. بود بانشاط گریزپا آهوی همچون هنوز سالگیشنه وبیست اوج تو که خواهرم، فاطی،
 .کنم نگاه بهش شوهرخواهرم نعنوا به ندارم دوست اصالً کردم حس کردم، نگاه

 شب یه من برای واقعاً امشب. بردارم بیخود افکار این از دست بشه شاید تا کشممی کردم مرتب موهای به دستی
 آروم سکینه و رقیه عجیبی طرز به. داشتند لب به نشینیدل هایخنده همه. بود خوب چیهمه. بود نشدنیفراموش

 برگزار احسن نحو به برام رو مهمونی این تا بودن داده هم دست به دست پرجمعیتم یخانواده اعضای تمام. بودن
 پدرم دونستممی خوب. بود شده چیده خوریمیوه تو کوثر دست هنرِ با زیبا خیلی پدرم چیندست هایمیوه. کنن
 هایخیار اون. بود کرده سوا رو کوچیک موزهای اون پریسا، یخانواده دل آوردندستبه و خوریدل رفع برای
 .بود کشیده خریدش برای که بود پدرم زحمت اوج دست،یک تقریباً و قلمی
 با ورودشون بدو از. بود نرسیده پریسا به دستم هنوز که انداخته گل قدری به فاطی لطف به هاخانم شنودوگفت
 مجلسمون ناخواسته انگاری امشب. نیست نامزدبازی وقت امشب که رسیدم نتیجه این به جمعیت همه این وجود
 که هاییزن و انداختنمی راه رو جوجه هایزغال بابام، کمک به داشتن که مردهایی. بود شده مردونه و زنونه

 .دادنمی آشپزی دستور همدیگه به داشتن
 ِهونِعی بود، جمشیدخان روی پیش که اندامیخوش بلور تنگ. درخشیدمی قلیون سریِ روی مانندیالماس زغال

 سیب دو بوی که- غلیظ دود کلی و -بود نشسته تخت روی که- جمشیدخان قلیون صدای. کردمی قلقل قمری
 جمشیدخان و پدرم کردم حس خوب خیلی امشب. کردمی پر رو اطراف گرفت،می که کامی هر با همراه -دادمی
 .کنن پچپچ هم گوش دم آروم که داشتن مه هاییحرف امشب دیدممی. دادن دست هم به ترصمیمانه و ترگرم

 جمع بین رو خودم کردممی سعی ولی بود؛ پریسا پیش دلم کهاین با تری،راحت نسبتا خیال با و بوده شده ده ساعت
 از شدهسیخ هایجوجه تا زدیممی بادی رو گرگرفته هایزغال این پرویز هم گاهی من، گاهی از هر. بدم جا آقایون

 .بیرون بیاد آشپزخونه
 که پسری. سکینه سنهم درست بود؛ ودوسالهسی. بودم کرده پیله برادرزنم، پرویز، دید هایمسیر به بد خیلی امشب

 هایسختی گفتمی. میده گیر هاییوقت یه بود گفته پریسا. داره غیرت ناموسش روی چقدر بودم فهمیده
 درد به جورههیچ دوتا این بودم مطمئن که بود هاهمین نستندو وجود با شاید. میره راه آدم اعصاب رو موردشبی
 سطح و بود گشته اجتماع تو داشت، مالی استقالل کرد،می کار بیرون که شدمی چندسالی فاطی. خورننمی هم

 سلبا رنگارنگ و آزاد خاریش،پاچه طبعِ لطف به. داشت تفاوت امدیگه خواهرای و کوثر با آسمون تا زمین توقعاتش
 .بده نظر پوششش مورد در کسی بود حساس شدتبه و پوشیدمی
 .بود نرسیده نتیجه به پرویز و من هاینگاه گریز و تعقیب االن تا شکر رو خدا خب اما
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 شده، بلند قلیون کنار از حاال جمشیدخان. شدن سفره کردنپهن مشغول خورده، باشآماده هاخانم بابا، خواست به
 .داشت نشینیدل صدای. شد آوازخونی مشغول پرویز و پدر پیش
 .ادمد گوش جمشیدخان آهنگخوش صدای به و نشستم تخت روی. نبود جا دیگه هامنقل کنار

 .شد دردسری عجب سوخت، شهمه... شد خاکستری زندگیم زغال -
 .شد عنتری کی مطربی چی زغال ای... زندگانی طعمِ رفته وَللّه به
 گذرا نگاهی. شینهمی تخت روی دستم، کنار کسی کنممی حس که زنممی قدم جمشیدخان هوای و حال تو

 .زنهمی من کردنهول به شیرینی لبخند چه. گردونمبرمی چشم سرعت به باز اما اندازم؛می
 .نشستی تنها که شما پیش بیام گفتن ندارن، کاری دیگه داخل گفتن کوثرجون و مادر -

 .نبود مهم خیلی که راهی اول منِ برای این خبب نیومده؟ خودش ستخوا به االن یعنی این خب
 .بودن بزرگ پاهاش برای چقدر افته؛می رنگشآبی بزرگِ هایدمپایی به نگاهم

 پریساخانم؟ -
 بله؟ -
 !میاد بهتون زرشکی رنگ چقدر -
 زرشکی؟ -
 .تونروسری رنگ دیگه؛ آره -

 .کنهمی صدادار یخندهتک یه. بود هپیچید سرش دور مرتب و قشنگ خیلی که روسری
 .آلبالویی میگن بهش نیست، زرشکی که این -
 .هازنهمی بیشتر زرشکی به واقعاً؟... اِ -
 زرشکی؟ یا آلبالویی حاال -

 به اعتمادی هیچ دیگه که دختری برای االن شاید اما. بودم افتضاح هارنگ تشخیص تو همیشه من. کنممی هول
 .باشه کردنی*ـبر*لـ*د وقت اره،ند مخالفش جنس

 .هردوتاش اصالً... حاال... حاال -
 .شینهمی فاطی و پرویز روی گریزونم نگاه من و خندهمی من کردنهول به پریسا

 .باشه دارآب جوجه دارم دوست من. شه طالیی تا نزن باد خیلی رو سیخ یه این زحمتبی آقاپرویز -
 .شما برای سفارشی مخصوص، سیخ این چشم -

 بازی هامعصب دوباره باز. بندازه پرویز مشتاق هایچشم تو رو قشنگش لبخند مهربونم خواهر نداشتم دوست
 .کنم پرت ایدیگه جای به رو خودم حواس کنممی سعی. درمیارن
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 :میارم زبون به یهویی خیلی
 داری؟ دوست جوجه شما پریساخانم، -
 .بشه برشته و پخته خوب که شرطی به -

 .فاطی برعکس درست
 .گردمبرمی االن -

 .منه به حواسش دیدممی میاد، دنبالم چشم با دیدممی
 .کنید برشته خوب رو کتفش و بال سیخ یه این زحمتبی پدرجان -

 :میگه مشتاقانه پدرم. زنهمی لبخند بهم جمشیدخان
 !چشمم رو چشم، -

 طرف ذهن از دور که جزئیاتی به اهمیت یعنی. چی یعنی ده،سا توجه یه گفتمی پدرم وقتی که فهمممی حاال
 ت*ـذ*لـ با رو بازوهامون برخورد این. کنممی خوش جا کنارش ترنزدیک جایی بار این. گردمبرمی جام سر. باشه
 .کنممی مزهمزه

 .کرد خوش جا لبش روی رضایت سر از زیبا، لبخندِ این مطمئنم
 .ستآماده سفارشتون -
 کنه؟ اعتماد من به دختر این قراره کی. کشهمی کنار رو خودش کمی کردن،صحبت ایهو به
 چیه؟ خونه برای تونبرنامه شما آقاجواد، میگم. ممنون -

. ندیدم روم پیش رو بزرگی این به سنگ که بود پریسا آوردندستبه شادی درگیر مغزم و قلب قدراین! خدا یا وای
 هایسنگ دیدممی داشتم،برمی روم پیش از رو سنگ هر! بود سنگالخ از پر من مدتکوتاه زندگیِ چقدر خدایا
 دامن دلم ته یشورهدل به این و نداشتم توقعش سطح از هم خبری نبود، دستم پریسا یسلیقه. راهه در تریبزرگ

 .زدمی
 باید. کردم جمع هم خوبی لغمب. کردم اندازپس پدرم خواست به درآوردم هرچی چهارساله به نزدیک راستش -

 ...کنیم کم ازش رو عروسی خرج کنیم، کتابحساب یه بشینیم
 .افتهمی دهن از میشه سرد االن که بیاید شید بلند هابچه: پدر

 .پدرجان چشم: پریسا
 االن دیم،بو دویده دنبالشون هفته طول تو که تدارکاتی تمام. بود آورده دست به رو پری این اعتماد زود چقدر پدرم
 رو کمیش سکینه که زعفرونی بود؛ زعفرونی هایبرنج از پر مادرم، بلور گرد هایدیس. بود جمع جایک سفره، سر
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 نمیگن بهش که الکی! دختر کنه ذلیلت خدا»! کنه جان نوش مادر از مفصلی کتک بود کم و ریخت زمین روی
 «!وپاچلفتیدست. سرخ طالی

 .کردن رو ضمانتش اوضاعی چه با وثرک و فاطی افتهمی یادم وقتی گیرهمی امدهخن زعفرونی، پلو این دیدن با
 داده شکل رو برنج تادوردور براق و سرخ هایزرشک داشت، آراییسفره تو خوبی یسررشته که کوثر یسلیقه به

 و خوب خیلی رقیه دست به هم فصل ساالد سینی دو اون. بودن کوثر دست کارِ هم رنگارنگ هایژله این. بودن
 و ماست روی که شدهخشک و کوچیک محمدیِ هایگل اون نداشتم شک. بودن شده چیده و شده خرد دستیک

 ریختن تنگ تو مثل درست فاطی؛ برای سفره راحت کارای همیشه مثل باز و بود سکینه کار زد،می چشمک خیارها
 پهن شاهانه چنیناین من حرمت و احترام به امشب که رنگینی یسفره از بودم خوشحال چقدر. هانوشابه و دوغ
 .داشت پرکنی دهن اسم هم امشب شام حتی. شد
 آخه. شدم معذب کمی دستم، کنار درست هم اون پرویز، نشستنِ از. نشستم پریسا کنار جمشیدخان، و پدر لطف به

 .بذارم براش رو شدهبرشته هایکتف و بال بهترین خودم خواستمی دلم
 بود؟ حساسیت بود؟ غیرت بود؛ چی حسم دونمنمی. بشینه -داره پرویز به خوبی دید که- روبروم خوادمی فاطی

 .بشینه تنومند مرد این روبروی دقیقاً اومدنمی خوشم بود هرچی
 .بیار برام هم رو قرمز فلفل زحمتبی جانفاطی -
 .شد پر رقیه هایبچه نشستن با و شوهرش و پونه اومدن با ما روبروی تمامِ برگرده، فاطی تا

 .بود امنقشه گرفتن خوشحالی از نبود؛ شیطنت روی از لبم روی لبخندِ این
*** 

 همین یمن به هم آفتاب تابش حتی دونستممی که طلوعی اون. بودم منتظرش که روزی اون رسید رسید؛ باالخره
 و سبک میرم؛ راه ابرها روی واقعاً کردممی فکر رو وزامر یه همین. تابهمی دارجون و گرم یادموندنیِ؛به امروزِ

 .مشتاق
 به توجهی هیچبی رو، ترسون پری اون. من خصوصاً اومد؛می همه کار به عجیب امروز پدرم یقراضه پیکانِ

 پریسا. رسوندم آرایشگریه، کارش خونه، داخل زن یه گفتنمی که ایخونه در دم پونه و کوثر با خودم ترسش،
 .کردمی غلبه امشب برای ترسش به باید اما بود؛ کرده قبول رو من خانواده فشار و زور با که رچنده

 برم زکیه دنبال به بعد تا رسوندم بابا یخونه تا شونخونه از رو هاشبچه و رقیه خوب، احساس یه با امروز تازه
 کردم حس تازه شد، پیاده آشفته و خسته بزرگ، زردرنگ اتوبوسِ اون از بزرگش شکمِ اون با زکیه وقتی. ترمینال

 .کشید بو رو تنم عطر تموم مادر یه مثل درست کرد، ـلم*بغـ وقتی. شده تنگ نبودش برای دلم چقدر
 رسیدی؟ راحت. منتظرتن همه که بیا. اومدی خوش جونمآبجی -
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 ؟شدی مرد قدراین کی آبجی، شیطون من، برم قربونت! جوادم بگردم دورت الهی -
 .میگرا خواهرشوهرِ آوردم برات عروسی چه ببین بیا! مردی چه اونم شدم، مرد ببین بیا -

 بکشم؟ کی رخ به کنم؟ ثابت کی به رو مردبودنم بود قرار من
 .گلیهدسته چه فهمیدم دیدم، رو عکسش که وقتی از رو اون بگردم؛ دورش الهی -
 .داریم زیاد کار که بریم -
 .شد نصف وسط از ـمرم*کـ شدم، خسته هم خیلی که بریم بریم؛ آره آره -
 .راه همه این هم اون تازه وضع، این با تنها زن یه بودی؛ اومده هواپیما با کاش -
 زیادی خطر ماهگیهفت تو گفت دکتر وقتی تازه. نکشید اشبودجه خدابنده هم سعید جوادجان؟ کنم کارچی -

 .شد راضی وقتاون تازه نداره،
 داشتی؟ بیشتر برادرزن یه مگه بابا بگو. هاسبزه جاش! بود اومده هم اسعیدآق کاش -
 .نداشت مرخصی زبون بس از! بمیرم -
 .داریم مردن از ترواجب کارِ فعالً که بریم بیا. نکنه خدا -

 پیشش صالحا برای هروقت که آقامحمود، خودمون، سلمونیِ سمت افتادم راه زکیه، از خانواده پرشورِ استقبال از بعد
 داشتم دوست من و« !دامادیت اصالح شاءاهللان»: گفتمی بهم نعنایی، نباتآب یه با پذیراییش از بعد رفتم،می

 .برسونم کوچیکش هرچند آرزوی به رو محمودآقا
 حتی ان،عادی همیشه مثل که این با روزایی یه کنممی درک بیرون، زدم سلمونی در از داماد یه ظاهر با که حاال
 چه دلت تو تو، که اینه مهم شده؛ عوض وهواشآب که توئه دلِ این نداره، دیگه روزای با فرقیهیچ هم هواشوآب

 خوب وهواآب حتی باشه؛ شیرین قندوعسل مثل چیزهمه من برای امروز شده باعث هامقصه پریِ به رسیدن. خبره
 .باشه پذیردل و

 ماشین کاریِگل برای اش405پژو با -اشهاتوکشیده ظاهر این مسببش که -پرویز طرف از تبریک کلی از بعد
 پرویز ماشینِ جایجای به سرزنده، و شاداب قدراین پریسا و من افتخارِ به هم هاگل این ندارم شک. ریممی عروسم

 ناهارم وقت کی فهممب ذارهنمی که ساعتی میده؛ مسابقه من با رقابتی داره که ساعتیه اون من از ترهول. چسبنمی
 .دنبالش برم پریسا، جوروجمع و کوچیک گلدسته با شد وقتش کی و عصر شش شد ساعت کی گذشت،

 تو دارش،پف لباسِ اون با سیاهش، چشم آرایش با موهاش، سیاهی با قدری به انتخابم، آخرین و اولین من، پریِ
 .شد لمد تو ذوق همه این شکست حاصل شوق، اشک برقِ که زد چشمم

 قدم بلندشپاشنه و سفید کفش اون با ترسیدمی اومد؛می زمین به آسمون از داشت انگار ها،پله از اومدنپایین جای
 .سپردمی من ق*ـتا*مشـ و رم*گـ هایدست به پله،راه سرد هایمیله به سپردن جای رو هاشدست کاش. برداره
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 بور و سفید هافرشته کردممی فکر همیشه من. ایستهمی -منه بتابی یـه*سینـ انتهاش که- پله آخرین روی
! ایستاده پاش دو روی روبروم، یفرشته این اما بود؛ سرشون پشتِ بال دو داشتنِ ها،فرشته از تصورم همیشه. هستن

 رمنِخ همه این فرشته، این! بدم زجری چه خودم به رو شب کل باید من دونستنمی انگار المصب آرایشگر این
 میاد من یفرشته به دونستمی خوب چقدر زبده آرایشگر این کرد؟می جمع آروم جایک کجا، رو مشکیش موهای
 با سفید، و کوچیک تاج اون. کنه ول رها و آزاد پریشون آبشار، مثل درست جا،یک صورتش کنار رو موهاش خرمن
 .اومدمی رنگشمشکی موهای به چقدر هاشمهره
 چقدر. داشت زنونه حالت یه حاال کمونیش و پهن ابروی اون! میشه عوض کنه اصالح عروسی برای بودم نگفته
 چه دونستمی آرایشگر پس! ـش*سرخـ هایـب*لـ از نگفتم وای وای. برداشت رو هاشابرو کمون شد عوض

 دیگه پری این دندیمی دنیا یهمه کاش! داشت هم رو شاباش توقع که کاشته پری این هایـب*لـ روی گلی
 !منه مالِ
 اون. کردم حس نشستمی صورتم جایجای به برداریعکس زمان که رو پریسا یترسیده هاینفس اون من،

 حس دو. کردم حس کردم، ش*ـل*بغـ بار اولین برای وقتی درست هم اون پیچید، تنش توی که رو خفیف لرزش
 .من داشتن از سون،تر پریسا پریسا، داشتن آرامشِ من داشتیم؛ متضاد

 .بیرون کشید من جسم از رو خودش زود خیلی آشفته پری اون
 خواید؟می هم شما بخورم، آب برم من -

 .کردمی جبرانش برام احترام با داشت ولی بود؛ زده پس رو من
 .خورمنمی من جان، نوش -

 .میدم قول احساسم و ودمخ به رو این کردم؛می تموم امشب همین رو هاشبازیگربهوموش این من
 به رو هاشدست بردار،فیلم روی پیش شد مجبور آخر رفت، در من دست از روز طول تو که هم هرچقدر پریسا
 با عشق، با رو شب سر حاال و عصر تمام صبح، امروز تمام من. بردممی لذت اجبار این از من و بسپاره هامدست

 جون با و مشتاقانه خواستن،می ازم که رو کارهایی. سپردممی امخاطرهبه ه،کرد ثبت رو اشدقیقه به دقیقه اشتیاق،
 صحبت یه گفت و ایستاد روم پیش جمشیدخان ها،مهمان جمع به ورودم از قبل وقتی حتی. دادممی انجام دل

 .ایستادم جمشیدخان روی جلو اشتیاق با هم زمان اون داره، باهام کوچولو
 .داشتم کوچیک صحبت یه لحظه، چند یه پسرم -

 .میشن جمع ما از دور کمی ایگوشه مشتاق، هایخانم دست به پریسا
 .پدرجان خدمتم در -
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. دیدم چشم به دخترش جهاز خرید گذاشتنِ تموم سنگ برای رو تالشش من. شه خطاب پدر بود حقش که مردی
 جوری یه جمشیدخان امشب اما نباشه؛ کسهیچ یشرمنده رو امشب تا زد دست پرویز اندازپس از دیدم ناخواسته

 .لرزون و آروم صدای یه با بگه؛ که گرفت تصمیم آخرش اما زد؛می موج حرکاتش تو دودلی بود، هول بود؛
 کاریپنهون گفتم، دروغ دونممی. کن حاللم پسرم جواد... جوادجان. بطلبم حاللیت ازت خواستم... که خواستم -

 پدری کدوم. میگم چی بفهمی نشدی پدر هنوز خدا به! نداشتم چاره واحد و احد خدای به ولی رفتم؛ زیرآبی کردم،
... یشرمنده... کردی تموم حقم در رو مردونگی مردی، خیلی پایین؟ بندازه رو خودش دختر رسواییِ طبلِ تونهمی

 ...پسرم نوکرتم
 .پرآبش هایچشم به زدم زل رفتارش، و گفتار توی درموندگی به اش،آشفته حرکات به دوزممی چشم مات

 ...رو حرف این دیگه لطفاً پدرجان -
 حاللم قسم پریسا مرگ به رو تو ولی... ولی رفتی؛ کلنجار غیرتت با دونممی گذشتی، خودت از دونممی پسرم -

 .ترسیدممی شهریینپا هایمحله این تو هم اون آبروییبی از فقط... فقط بچسبونم، بهت رو پریسا خواستمنمی. کن
 !جمشیدخان -

 .نشه زبونش راست قسم پریسا مرگِ دیگه تا میگم تأکیدی
 بود همونی شهمه خدا به. گفتم رو حقیقت یهمه و زدم زنگ پدرت به ناچاری سر از زد، زنگ مادرت که روزی -

 به نور. مردی همون پسرِ دادی نشون خدا به. داری خبر چیهمه از تو گفت خودش پریسا. گفته برات پریسا خود که
 .گذاشتید گردنم رو بزرگی حق آبروم خریدن با بباره؛ مادرش و پدر قبر
 ...پریسا که... که دونهمی پدرم االن یعنی گید؟می چی جمشیدخان -
 .کنم اعتماد بهش تونممی دونستممی باایمانه، چقدر بترسه، خدا از چقدر دیدم. گفتم بهش من آره، -
 گفت؟ چی رمپد -
 ایمان پسرم انتخاب به من گفت. داره دلیل اشعالقه و خواست برای جواد حتماً گفت! هیچی خدا، به هیچی -

 .دارم
 ذاشتمی که بود مردی پدرم. وصداشسربی داریِجانب اون از شبش، اون هاینگاه از زدم؛می حدس دونستم، می
 هایت*ذ*ل قربانیِ عروسش، تنها دونستمی حاال که دریپ. باشن مرد توننمی هم هافرشته کنم فکر

. نداشت موافقت برای دلیلی وگرنه کنه؛می نگاه پریسا به من چشم یپنجره از دونستممی. شده ـوسان*بوالهـ
 اشک. داره قشنگ حالت یه لبخندش. میشه نزدیک بهم میاد، سمتم دوختشخوش شلوار و کت با که ایفرشته
 مثل درست گیر،نفس و محکم کنه؛می ـل*غـ*بــ رو من! پدر نام به ایفرشته. انداخته برق رو چشمش شوق

 .هامبچگی
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 بابا؟ -
 بابا؟ جونِ -
 .نوکرتم -
 .سری تاجِ تو بابا، نگو -

 داشتن برای هم من زد،می ضجه بابا ـل*غـ*بــ تو خداحافظی برای رفتن دم که زکیه مثل تونستممی کاش
 !بریزم شوق اشک شادی، از پدری همچین

 .بابا بذاره برام رو توسایهسر خدا -
 بابا؟ مردِ تو بریم -
 میدی؟ اجازه -
 .منتظره عروست که بریم بابا، بریم -
 تمام رو اطرافم یهویی خیلی. شد شروع کنارم در ایستاده پری این ورود یمن به من، جشن ترینبزرگ و

 که مهربونم خواهر فاطی،. بودن کافی مهمونی دادنجلوه شلوغ برای من خواهرِ تاپنج همون. کردن پر نزدیکانمون
 ماهیک از که ماکسی خودش قول به یا رنگششیری و بلند لباس اون با. اومدمی چشم به خیلی عروس، از بعد

 پریشونش، و باز موهای با لباسش، رنگهم بلندپاشنه هایکفش اون با خورد، رو مونهمه سر دوختش برای پیش
 به هم رو من گاهی حتی عروس، لباس به لباسش رنگ بودننزدیک. کشیدمی خودش سمت رو مهمونی هر چشم
 و پرشور خواهر. داشت تنش مشکی کوتاهِ سارافون یه کوثر فاطی، لباس بلندیِ برعکسِ حاال و. انداختمی اشتباه

 :گفت و سید*و*ب رو پریسا د،ایستا کنارمون آمدخوش و سالم برای وقتی که بانشاطم
 .میشی داداشمزن خودت آخرش نداشتم شک کردم، پیدا جواد کمدِ تو رو هاتوننامه که روزی از -

 اما بزنه؛ لبخند ادب روی از داشت سعی. داشت برم ترس که داد حالت تغییر یهویی قدری به پریسا هایچشم
 :زدم ـب*لـ گوشش کنار آروم و دادم هاشدست به میآرو فشار. گرفتم رو دستش. داشت دلهره ترسید،می
 .نیست کنیمی فکر تو که چیزی اون نترس؛ -
 .بگه آمدخوش مابقی به بتونه تا کنه جمع رو خودش کمی تونست که بود بعد به جمله این از

 نظربه دارخنده و بامزه بلند، ایپسته سبز لباس اون تو کرده،ورم دماغ اون با بزرگ، و گرد شکم اون با زکیه
 با مشکی دو هر داشت؛ تن به زانو روی تا کوتاه دامنی و کت مامانم، مثل درست رقیه. رسیدمی

 گردوندن برای داشت ورودش اول از که مشکی و قرمز شلواروکت با سکینه. چی دونمنمی و گیپور و تور کلی
 جووپرس میز کسریوکم از کشیده، سرک دلیصن و میز هر سر. ذاشتمی تموم سنگ برادرش دونه یه مجلس

 .بود شده متقبل رو بودن بزرگ خواهرشوهر سِمتِ عجیب امشب. کردمی
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 به رو خودش گاهی کردممی حس که زنی. نداشتم دوست رو کارهاش از بعضی گاهی که خواهرخانمم پونه،
. داشت تنش سبزآبی دونمنمی یا پررنگ سبز رنگ با بلند، لباس یه فاطی مثل درست هم اون. زنهمی مردگیموش
 همیشه و بود پشتم کرد،می رو من داریجانب اوقات بیشتر و بود مهربون داشتم؛ دوست رو مادرخانمم، خانم،ایران

 چابک، و مست سرخوش، و شاد کوچیکم، برادرزن پرشام، اما و. دادمی سر من بشقاب تو رو اشسفره هایبهترین
 ذوق براشون کلی که تیغیتیغ موهای با کوچیک، خیلی سایز شلوارکت اون تو ببینمش؛ اومدن قتو تونستم فقط

 .داشت
 برای هم وقتی یه و دادن شاباش خندیدن، گفتن، رقصیدن، زدن، من امشب شادیِ برای هاآدم این یدونهبهدونه
 که رو زیبایی بندگردن پدرم و مادر. داد وکاد بهم خودش توان و وسع قدر به هرکس. گرفتن شاباش ازم چاقو، دادن
 زکیه. دادن من دست به کادوشده یسکه ربع یه و انداختن پریسا گردن بود شده حک روش پریسا خودِ اسم

 بهم کردهچسب پاکتِ تو رو تومندویست شوهرش، و رقیه. داد هدیه من به دار،گل پاکت تو رو هواپیماش یهزینه
 نفر یه از حسابی داشت ناخواسته خواهرم. بود گذاشته کنار برام سیصدتومن حقوقش، زا هم فاطی. دادن هدیه

 در دم بهانهبی و بهانه با که دیدم دیدم؛ رو نفر یه اون خواهان و سنگین نگاه بارها امشب من. کردمی دلبری
 .میشه پیداش زنونه قسمت

 هیچ و بود خونه دختر هنوز اون داشت؛ تومن هامیلیون ارزش برام داد، هدیه بهمون کوثر که صدتومنی اون
 آماده رفت و گرفت رو پریسا دست نقلِ خالی دست دلیل، دوتا همین هوای به که هم سکینه. نداشت هم درآمدی

 هردومون برای خانمایران و جمشیدخان. داد پول بهمون امشب کادوی عنوان به هم پونه. شام برای بشه
 بود، سکهنیم یک که رو امشب کادوی بهترین کنارش در و بودن خریده ست هایساعت
 .کردن تقدیم
 و ساده خیلی ماه،اردیبهشت خنکای تو که جشنی رسید؛می آخرش به داشت وجورمونجمع و کوچیک جشن
 باریکی و ظریف طالی سرویس خریدنِ از بعد ستمون، یحلقه خریدن از بعد که جشنی. کردیم برگزارش جوروجمع

 رو من که بود پریسا آخر دست باز ولی رفتیم؛ دونفره کردیم، خرید رفتیم، هرجا. بخوره من جیب حسابِ به که
 .کرد متانتش و محبت یشرمنده

 از خدا به. آوردیممی همراهمون هم رو مادرتون کاش بخری، شمعدون و آینه خوایمی که حاال آقاجواد -
 .داره آرزو کلی پسرش دونهیه برای مادره، هم اون باشه هرچی میشه؛ خوردل موندست
 یهزینه بیشترِ میده ترجیح گفت پریسا که بود مهمونی از بعد شب همون. نمیگه هم بیراه دیدم چون کردم؛ قبول
 که بود شب همون فردای از درست و. اطرافیان شام وعده یک برای تا بذاریم کنار خونه رهن برای رو اندازمونپس

 .کردیم کم رو هامهمون لیست
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. اومد پام به پا حرفکم و آروم پریسا مدت، این تمام. رفتممی خونه دنبال پریسا با کارم، کردنتموم از بعد هاصبح
 ترینکوچک نقشه تو که اونایی حتی من، شهرِ هایخونه تمام. گشتیمبرمی سرخورده اما رفتیم؛می سرحال و شاداب

. شیم وارد نکردیم رغبت اصالً رو هاشخیلی. بود گرون زیاد خیلیخیلی ما یهدونفر شروع برای داشتن، رو جا
. چسبیده دیوار و در به شدهآب هایچربی و دنبه کردیممی احساس بودن، خارجی اتباع دست چون هاشونخیلی
 یک خونهحبصا که خواستمی اساسی تعمیرات هاشخیلی. نبود تحمل قابل هاش،دیوارش نم خاطربه هاشخیلی
 !مستأجر دست بدن تمیزکرده حیفه بودن معتقد. داره رو ارزشش نه دارم، رو پولش نه گفتمی کالم

 یه توی اول، یطبقه زیرِ رفتمی و خوردمی پلهسیزده که متریشصت یه مون،ناامیدی اوج تو درست و
 کثیف هاشونخیلی و گرون هاشونخیلی هاخونه .بود حقیقت متأسفانه ولی بود؛ تلخ. کردیم پیدا چهارطبقه آپارتمان

 اتخابی بهترین زیرزمین، همون یا اول یطبقه زیرِ به خورده پلهسیزده متریِشصت این و بودند سکونت غیرقابل و
 دوتا با سالن یه خواب، اتاق به رو کوچیک خیلی یپنجره یه با کوچیک، یآشپزخونه یه خواب،یک. داشتیم که بود

 رو کسایی پای تونستیمی فقط که مستطیلی و باریک پنچره
 شدیم مجبور ما. داشت کمتری پول به نیاز و بود تمیز اما بود؛ گیردل. ببینی زننمی قدم اول یطبقه حیاط تو که

 .بچینیم زیرزمین همون تو رو پریسا ینخوردهدست و نو جهاز تمام
 که جشنی شه، برگزار پرجمعیت و شلوغ خیلی نبود مهم برامون یساپر نه و من نه که جشنی شدنتموم از بعد حاال

 یسلیقه به که زیرزمینی همون سمت ریممی نکن، هزینه قدراین دیگران شبِ یه خوردوخوراک برای گفت پریسا
 .شد چیده پریسا

 موازات به اما و شدممی ترگرم ثانیهبهثانیه پریسا داشتن از داشتم. شدممی ترمطمئن انتخابم از داشتم روزبهروز من
 هم اون دونستممی ترسه،می چی از دونستممی. شدمی تراضافه پریسا هایدست سردیِ و ترس به ثانیهبهثانیه اون،
 اون از ترسیدمی. ترسهمی هاسنت به نسبت من متعصب مادرِ از هم اون دونستممی. شنیده رو اطرافیان پچپچ

 راهنمای ترم،بزرگ خواهر رقیه، از. زننمی خیمه در پشتِ چطور پارچه ایتکه برای دیگه عتیسا تا که جمعی
 .بود کرده هول ذاشتنمی هم با داشتن گوشش کنار که وقراریقول از. ترسیدمی مادرم بدذات
 .نیستم هم کسی گرفتار و گیر آزادتره، وقتم مونم؛می پیششون من: سکینه

 این. داشتم هابرنامه امشب برای من! کنه خوش جا اتاقم کنج بیاد مشترکم زندگی روز اولین مذاشتمی دلش به
 تو قدری به دختر این اما بودن؛ جسمش پاکی دنبال اونا. بودم سرکرده امشب همین انتظار به رو گذشته چندماه

 جسم سکینه، بذارم بود محال. شه رقیه و مادرم بازیشبخیمه عروسکِ بذارم بود محال که پاک کردارش و رفتار
 شونهمه تا کنم تر لب بود کافی تغاری؛ته و بودم پسرتک ناسالمتی. کنه معرکه آتیش این هیزم رو پریسا ریزنقش

 .کنم فرو خودشون الک تو رو
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 جشن مون،هاهزینه کردنکم برای داد اجازه و کرد لطف که پریسا داییِ دایی،خان بزرگ حیاطِ از دارن کمکم همه
 اشخانواده به بیشتر عروسی هر که آخر دقایق این تو. کننمی خداحافظی کنیم، برگزار اینجا رو پیوندمون

 داشتن هاشبچه و رقیه که برداشت سمتم زمانی رو قدم اولین. چسبیدمی من به بیشتر داشت پریسا چسبه،می
 آماده برام مادربزرگم، جون،خانم که بود هایینباتییچا شیرینیِ به برام. اومدنمی ما سمت خداحافظی برای
 پشت یشدهآماده یسکینه از ترسه،می شبش پایان از دونستممی. موندگار قدرهمون شیرین، قدرهمون کرد؛می

 و سفت طوراین بار اولین برای چرا گفتمی خودش! خوادمی ازم چی گفتمی خودش کاش. کرده هول سرمون
 .کردممی خواستمی ازم پری این که کاری هر من! چسبیده بازوم به محکم

 آقاجواد؟ -
. زدمی اسمم اول رو آقا که کسی تنها ترسون؛ پریِ این زبون از هم اون میره؛ غنج اسمم صدازدن از دلم ته هنوز و
 :میدم رو جوابش امرفتهغنج دلِ ته از
 جونم؟ -
 ...ما با... ما با رارهق میگن خانمرقیه... خانمسکینه -

 این بگوبخندها، این تمام شبِ آخر از. بود درست حدسم. دزدیدمی زبونش از رو کلمات ترس، که بود باری اولین
 هایدست چرا فهمیدم. فراریه نفر دو این روی از نگاهش چرا که بودم زده حدس درست. بود ترسیده هاوبکوببزن
 .میده ـاب*وتــچ*پیـ من بازوی دور رو اشبستهیخ و سرد
 .شه کنده استرس از شاید تا ذارممی سرشسربه

 چی؟ ما با -
 .دیگه خونه بیان ما با -
 نیست؟ رسم مگه. بیان خب -
 !آقاجواد -
 بریزن؟ گالب بدن، هم به رو ما دست بیان نباید مگه خب -
 .اون از بعد -
 .میدم راه ورزبه هم رو خونهصاحب خودِ که اون از بعد دیگه نه -
 ذاری؟می سرمسربه چرا پس خب -

 .میده وتابپیچ رنگشخوش هایچشم به طلبکارانه وقتی میام کیف سر من
 .چیه منظورت نگفتی درست تو کدومه؟ اذیت -
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 پایین عروسم ماشینِ از زوربه رو من. داشتیم وصداییپرسر و شلوغ گردونعروس هاش،پسردایی و پرویز لطف به
 محله این رفتگرِ برای دلم من و پاشنمی نقل سرم رو بدم؛ تکونی رو وپاهامدست کننمی وادارم ن،کشمی
 تمیزیِ نگران عادی، مردم تموم مثل بود، خودم به متعلق که رو امشب یه همین هم من داشت عیبی چه. سوزهمی
 نباشم؟ خیابون اون و کوچه این

 جمع اون وقتی. کنهمی فعالیت تندتند هیجان شدت از داره هم من قلب حتی شیم،می زیرزمین اون نزدیک وقتی
 به شروع من دلِ ته هم خوب خیلی حال یه میشن، کم کمکم بودن، اومده رو راه همه این مونبدرقه برای که

 و نمبمو من. پریسا و بمونم من تا بشه تموم هم مسخره آداب و رسم این زود خیلی داشتم دوست. کنهمی جوشش
 .بودن قدمیم چند تو که آرزوهایی اون

 رو هامونبرادر و خواهر روی زدیم، سه*و*ب رو ترهابزرگ دست کردیم، تشکر همه از در کنار پریسا با
 .پریسا و بمونم من تا سیدیم*و*ب

 .خورهمی آب داره آشپزخونه در کنارِ سکینه. رفتن همه تقریباً
 .نمونی جا سکینه -
 ...امشب من. نه -

 .اومد بند زبونش ترس از که کردم گشاد براش رو هامچشم چنانآن
 ...گفت رقیه -
 :گفتم محکم خیلی امشدهقفل هایدندون مابین از
 !نمونی جا میگم دارم من حاال -
 ...که رسمه گفت مامان -
 رسمه؟ مجرد و عزب تویِ برای من، زنِ صدای شنیدن -
 ...شاید گفت مامان -
 نمیشی؟ متوجه نمونی؛ جا میگم سکینه -
 .میدی رو مامان جواب خودت پس -
 میده؟ پس جواب خودش زن کنار بودن برای کی -
 پشت رو در و زنهمی چنگ رو کیفش کوبه،می سینک توی رو دستش لیوانِ حرص با. میره غرهچشم هردوتامون به

 .کوبهمی هم به محکم سرش
 .گرفت زورش چه -
 !کنه ستدر شر نره آقاجواد -
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 ...چقدر سکینه فهمیدی هم تو پس -
 .کنی بیرونش مجلسی و شیک من جلوی نداشت انتظار شد؛ عصبی خیلی -
 .موندن باقی هامونپدربزرگ و مادربزرگ عهد تو هنوز اینا -
 آقاجواد؟ -
 جونم؟ -
 .مرسی -
 بابتِ؟ -
 .چیهمه بابتِ -

. چی برای گفتمی مون،خونه اتاق تک سمت به رفتنش از قبل کاش. میشه چیا شامل چی،همه این گفتمی کاش
 .بشنوم که داشتم نیاز هم من

 و دو ساعت درست. شد شروع کرد، قبولم اشخانواده فشار با یا نداشت دوستم که زنی با من زندگیِ و
 .کردم خاموش رو سالن برق کلید که وقتی از بامداد؛ یدقیقهپنجوسی

 من یخیره هاینگاه از کرده،هول. بود مشخص هم زردرنگ خوابچراغ کمِ نورِ ینهم زیر جا،همین از ترسش
 به محکوم دیدمی کرد،می نگاه خونه سوی هر به که هربار ولی داشت؛ فرار قصد دونممی. بود شده دستپاچه

 پریسا حاال. رسیدمی نظربه دارخنده خیلی جا مترشصت این تو هم اون من، از دورشدن برای تالشش. موندنه
 .داشتم آوردنشدستبه برای که شوقی همه اون با و موند پریسا. احساسم تموم و من با مونده،
 به بخوام که نبود وقت روز،شبانه از ساعت این تو. کردم خالص کراواتم اولین و کت شرِّ از زود خیلی رو خودم
 کمد درِ کنار آخر، دست. چرخهمی جهتبی و بیخود خودش، دور به پریسا دیدممی. کنم فکر خونه موندنمرتب

 لباسِ برای بود نذاشته حتی. کنم کمکش موهاش و تاج بازکردن برای بود نذاشته هم جاهمین تا. انداختم گیرش
 .کنم کمک عروسش

 ...آقاجواد -
 ...پریسا -
 !خدا رو تو -

 چرخ سرم تو فاطی روز اون کلمات تمام. خشونت با نه اما محکم، گیرم؛می قاب هامدست بین رو ترسونش صورت
. کنه اعتماد بهم هراسون پریِ این که بشه شاید. کنم اعتراف سروش روشِ به تونستممی هم من شاید. خوردمی
 .دوزممی تابشبی هایچشم به رو عمیقم نگاه

 !خدا رو تو آقاجواد -
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 به اما میگم؛ دارم بدم رواج رو کارم که این برای کنی رفک خودت پیش االن شاید. کن گوش بهم پریسا... هیس -
 .شد کاشته وجودم تو نهال این پیش ماههفت-شیش قسم، سرمون باالی خدای

 .نیست نامهربون ب*ـوا*خــت*رخـ تو مردی هیچ بود گفته مامانم -
 اینجا به که نیومدم هاکاغذ رگهب اون دنبال! گیرممی گواه رو خدا دارم. نیستم مردی هر من... پریسا... پریسا -

 .برسم
 دونهبهدونه برام مادرزنم رو روش هایمهره که لحافی. زدمی چشمک بهم که رنگمایسورمه ساتن خوابِرخـت
 .زد کوک

 خودت بارها تو. ندادی فرصت بهم تو چون نگفتم؛ زودتر! دارم دوستت واحد و احد خدای به پریسا -
 ...االن کنی فکر اگه انصافیهبی آوردی؛ حرف تو حرف بگم، خواستم هابار. کردی دریغ ازم رو
 ...خدا رو تو آقاجواد -
 داری که خدا همون مگه نکرد؟ حالل من به رو تو هاآیه همون خدای مگه میدی؟ قسمم قدراین چی به پریسا -

 نکرد؟ من از اطاعت به مجبور رو تو خوری،می رو قسمش
 ...من... من -

 .کنه خرابش پریسا ذاشتمنمی بود؛ من شبِ امشب،. بکشه بیرون دستم زیر از رو ـابش*تـبی صورت رمذانمی
 .کنمنمی پشیمونت من؟ به بسپاری رو خودت میشه پریسا بدی؟ فرصت من به میشه -

 قربانیِ که کسی»: کنهمی تکرار و میگه خودش با اشچونه لرزش بین دختر این نداشتم شک دونم،می
 من با ازدواج به راضی منطق این با رو خودش دونستممی« !نیست رفتگر یه از بیشتر لیاقتش شده، ز*و*ـا*جـ*ـت

 .کرد
 به نسبت درکبی مردِ یه رو من دونستممی. بود هااین از ترخوب دلم حالِ ولی زد؛می فریاد هاشچشم تو نارضایتی

 تونهنمی پریسا دونستممی. شه نامرد شروین دست قربانیِ منه، به علقمت که شبی نداشتم دوست اما بینه؛می شرایط
 که نبودم راهبه یه یا مرتاض یه که من. بگذرم دستم کنار پریِ از تونستمنمی من که طورهمون کنه؛ درک رو من

 و وقتبه هامهورمون تمام دادمی نشون داشت تنم درونم، وخروشجوش این با. کنم چال خودم تو رو حسم بتونم
. کنم توجه بهش دیدمنمی نیازی اما فهمیدم؛می خوب رو این دونستم؛می بود، سخت شرایطش. شده ترشح اندازهبه

 بستمی مشتاقم نگاه روی که هاییچشم از رو این میشه؛ تداعی ذهنش تو شوم روز اون دقایق تمام نداشتم شک
 .بودم زده حدس

 .کن نگاهم میدی قسمم که داییخ همون به رو تو... پریسا -
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 شِ*از*ـو*نـ با گوشش، کنار آرومم هایزمزمه با. بکشم مشتاقم صورت سمتِ به رو حواسش و هوش کردم سعی
 اون به نیازی کرد اعتماد تا دادم نشونش. نیستم شروین دیار از من دادم نشون رنگش،مشکی موهای تارِ تکِبهتک
 احساسِ همه این امشب، یه پری این شاید. خریدم رو اطمینانش تا کردم الشت خیلی خیلی،. نیست انجماد همه
. ـیدم*سـ*بو رو یش*ن*و*ش*ی*پ اعتمادش، برای. خواستمی رو پریسا من تمام ولی خواست؛نمی رو من
 .زدم وجودش به مالکیتم مهرِ امشب من،

*** 
 ـمرم*کـ از رو این  خوابیدم؛ همیشه از بیشتر یچندساعت یه کردممی احساس. موندم بیداری و خواب حالت یه تو
 دل نرمم و گرم تشکِ از نه کنم، باز چشم نه اومدنمی هم دلم اما میشم؛ متوجه کنه،می فغان درد از داره دیگه که

 که ایلحظه آخرین تو درست و دادم کش شدمی که اونجا تا رو وپاهامدست بستهچشم همیشگی، عادت به. بکنم
 «!اوخ»: گفت یکی بگم، بلند «اوفی» یه استمخومی

! من بر وای ای. کنهمی نگاهم طلبکارانه و گرفته دهنش جلوی دست که دیدم رو دختری. کردم باز چشم هراسون
 چیزی به وقتی مردها»: گفتمی فهمید،می پریسا اگه که وای خوابیدم؟ اینجا رو دیشب تمام من رفت یادم چطوری

 خیالیبی واقعا ولی بودم؛ شنیده هم خواهرهام زبون از بارها که ایجمله« .هامیشن خیالبی رسن،یم خوانمی که
 .بود حضورش از خاطرآرامش یه شاید نبود؛

 .ببینم دهنته؟ شد؟ چی -
 .شده کم هاشچشم غیظ از کمی

 .گرفت دردم خورد یهویی بودم، خواب -
 :بگم کرد وادارم ودب هرچی شیطنت، کردن،ی*بر*دلـ نازخریدن،

 میشه؟ خوب کنم ش*س*بو -
 زنی؟می گول بچه! لوس هیش، -
 .هامیشه خوب کنم ش*سـ*بو میدم قول ولی قدیمیه؛ عادت یه نبود، عمد از خدا به ببخشید -
 کاراست؟ این وقته ناشتا صبح بابا؛ پاشو... پاشو. کن کنترلش شب فردا از لطفاً پس -

 اون باشه؛ کنارم که خوادمی اون. حرفش این با شد شیرین کامم مربا؛ و کره هم اون مخورد صبحونه انگاری هوم،
 چیزی کردم،می تجربه رو ناب و بکر لحظات اون که زمانی دیشب،. منه زندگیِ و من از جزئی حاال که کرده قبول

 کنار من شغل با هنوز زن این. دشمی سوزنیسوزن قلبم ینقطه ترینعمیق از جایی یه زد؛می نیش قلبم اعماق از
 و بیاد کنار باهاش کنهمی سعی ولی نداره؛ دوست رو شغلم بود گفته خودش. نداره هم دوست اصالً حتی یا نیومده

 .اومده کنار باهاش چقدر دونستمنمی من
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 سالم؟ مادرزن بریم خواینمی مگه دیگه؛ پاشو -
 مدلیه؟ چه دیگه این -
 .گیریمی رو دیشبت ستِد مزد بریمی تشریف -
 بودم نتونسته خواهرهام مجردبودن حرمتِ به که بود وقت خیلی. شینممی ساتن ایسورمه رنگخوش تشک اون تو
 .خودش برای نعمتیه هم خانواده اعضای بودنکم کنممی حس حاال اما بخوابم؛ لباسبی
 !بود سختی خیلی کارِ خواد؛می هم مزددست واقعا -

 :بگه تا دزدهمی ازم نگاه میشه، وسفیدسرخ کنه،می شرم
 .شد ظهر دیگه پاشو آقاجواد... اِ -

 صبح که دختری. نکرد آماده براش گرم حلوای سینی یه هم، ظاهر به حتی مادرش که دختری برای سوزهمی دلم
 .باشه ریزنقشش جسم برای هاخوراکی ترینمقوی دنبال باید خودش عروسیش،

 یسا؟پر میگم -
 .اتاقمون درِ سمت گردهبرمی

 بله؟ -
 بپوشم؟ چی من -

 .گیرهمی خودش به زاری و اشک حالت
 .بعد بخوریم چی یه اول بیا! افتادم یکی این گیرِ شدم راحت پرویز و پرشام دست از خدا ای-

 برام یواشکی خواستم زکیه از که رو حلوا سینی اون کنه، باز رو یخچال درِ وقتی دونممی. کنممی اشبدرقه خندون
 .میارتش وجد به شیرعسل بزرگ لیوان اون جهازش، یخچال درِ بازکردن با دونممی. بینهمی کنه آماده

 .کشهمی سرک اتاق داخل به کوچیک یپنجره توی از
 دارم؟ دوست شیرعسل من دونستیمی کجا از -

 .بود ترشیرین شکری، و قند هر از من برای هاشلب روی یخنده
 .حاال... هوم -

 .برق تیر کنار ذاشتمی که اتاقش هایزباله بین از بگم تا کنهنمی پیله
 برامون. شد شروع پریسا مادر از. بودیم دعوت پاگشا آشناها، از یکی یخونه روز هر ما رو بعد یهفتهسه تمام و

 .لعابورنگخوش و ـمروغن*کـ شتم؛دا دوست رو پختشدست. بودیم پونه مهمون فرداش. گذاشتن تمومسنگ
 !هانداره حرف خواهرت پختدست پریسا، میگم -
 خوردی؟ رو من پختدست هنوز شما -
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 .نکرده قسمت خدا هنوز که اون -
 .بده اجازه پس -

 تعریف خودشون اقوام از ندارن دوست حتی هازن گفتمی پدرم. کنهمی رصد رو حسادتش سریع خیلی رادارهام
 لذت، ترینبزرگ مردها ما برای. دیدممی پونه رنگین یسفره به رو پریسا حسادت داشتم بعینه االن و کنی
 .داشتیم عالقه بهش که بود کسی سرگذاشتنِسربه

 !خوشمزه و بود عالی چیهمه نکنه؛ درد دستتون خانمپونه -
 قرچقرچ زبونم زیر پریسا نگاهِ یزهـ*مـ شاید. کنمنمی فراموش وقتهیچ رو پریسا شب اون پرغیظِ نگاه من
 .کردمی
 .گردهبرمی ازش ناراحت پریسا که جاییه تنها رقیه یخونه دونستممی
 .نذاشتن کوثرجون و فاطی بشوریم، رو هاظرف هم با کنم کمک گفتم پرشام جان به جوادآقا -
 چیه؟ از بودنتعصبانی قدراین پریسا... پریسا -
 حالت داره سعی] میگه جاهمه از خبربی خانمرقیه وقتاون. نذاشتن خواهرات ولی کردم؛ رفتعا من که این از -

 هیکلت تونینمی نشده سال سر بشینی، و بخوری االن از کنی عادت خانمعروس[ کنه تقلید رو رقیه رفتار و گفتار
 !کنی جمع رو
 کنی؟می خرد رو خودت اعصاب این برای تو -
 .عالیجناب خواهرِ حسابیب حرف برای. بله -
 .کردی تعارف تو بودم شاهد که من -
 ...ولی.. ولی -
 که صبح امروز مگه. هم به نریز رو هامونشب زندگیمون، کسی واساسپایهبی هایحرف خاطربه پریسا -

 من با آسمون تا زمین فازش نگفتم مگه کنه؟نمی فکر هاشحرف رو گوئه،گنده رقیه نگفتم بهت بریم، خواستیممی
 هاشحرف به نگفتم مگه باش؟ نداشته ازش رو مناسب برخورد انتظار نگفتم مگه داره؟ فرق خواهرهام تاسه و

 کارشه؟ زدنطعنه و کنایه نگفتم مگه نده؟ اهمیت
 .خورمآماده من که کنی فکر شما خواستمنمی... من... من -
 .شو خیالبی من خاطربه. سمشنامی خوب رو خواهرم که من. دیدم گفتم که من -
 .کرد سکوت من حرمت به پری اون و

 یه نیاوردن سبب به که مادرم. بود سختی خیلی کار مادرم، آخر در و خواهرم همسرم، بین، تعادل یه برقرارکردن
 ندهرچ بازخورد یه برخوردش این که کردنمی هم رو فکرش حتی و کردمی غیظ پریسا و من به هنوز پارچه، تیکه
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 خودِ دیدممی. بود ترراحت پریسا هایمحبت با هم اون مادرم، با کناراومدن اما. داره من نوپای زندگیِ تو اندک
 براش حرفی جای داره سعی کوچیک هرچند هایمحبت با شدممی متوجه. نده دستش آتو داره سعی هم پریسا
 .خوندنمی گوشش زیر و ستنشنمی پاش زیر رقیه که بود مؤثر زمانی این البته نذاره؛
 درِ هاشکردنپچپچ بیشترِ دیدممی اما داشت؛ کوثر و فاطی با خوبی یرابطه بینشون، سنی تفاوت وجود با پریسا
 اصالً که پدرم با. کردنمی باز باهاش هم رو خاصی حرف سرِ ولی کرد؛می رفتار احترام با سکینه، با. کوثره گوش

 هم بابا گفتن قشنگم دختر از گلم، عروس از. داشتم انتظار ازش که چیزی همون درست محبت،با بااحترام، ناگفتنی؛
 پریسا برای داره، عالقه من به که قدریهمون کردممی حس. کرده شروع پریسا با رو خوبی یرابطه فهمیدممی
 شوخ، گاهی. کردمی جمالتش تیقا رو ادب بود، آروم که دختری پریسا،. کرده باز جا قلبش تو مقدار همون به هم

 یپنجره اون از حاال که دختری. زدمی رو حرفش رودربایستی هیچبی جدی، خیلی هم گاهی و شیطون هم گاهی
 :میگه و کشیده گردن کشیده، دراز منِ سمت به اتاقمون، و آشپزخونه بین کوچیکِ

 داری؟ دوست بیشتر رو غذایی چه میگم آقاجواد، -
 سعی دونستممی. کنه درست غذا برام خودش خواستمی امروز گرفتن،وعده و مهمونی همه اون از بعد که دختری

 .خواهرش پونه، داریِخونه یتجربه چندسال دست رو بزنه داره
 کنم؟ درست چی میگی داری تازه بودی، آشپزخونه توی تو برگشتم، من که موقعی از -
 مرغ؟ یا گوشت خورش؟ بدون یا خورش سفید؟ یا رنگی پلو داری؟ دوست چی بیشتر خب -
 چند همین تو پیشرفت قدرهمین. شدم سیر ناخودآگاه کرد،می غذاییم طبع شناخت برای داشت که ایسعی این با

 .بود خیلی خودش هفته
 .خورممی کنی درست هرچی نیستم، بدغذا من -
 .هستی گوشتی بیشتر گفتمی کوثر. کنهمی فرق خیلی داریم رو غذا فالن وای بگی که این با خوردن -

 .چشم به چشم رخ،بهرخ ایستم؛می هراسونش چشمای جلوی و میشم بلند ناگهانی خیلی
 ...خصوصاً دارم؛ دوست گوشت من آره -
 قاب شد مجبور حرکتم جاخوردنِ از نیفتادن برای که طوری بندم؛می محکم و سخت رو کلماتش خروجی راه و

 .بچسبه ستیدود رو پنجره
 .رو اینجا خصوصاً -

 .دارم دوست خیلیخیلی رو اسمش بدون هایخنده این من. زنهمی نگاهم به قشنگی یخنده
 .طلبفرصت -
 .کنینمی دل آشپزخونه از که تو -
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 .پزممی چی یه خودم یسلیقه با پس خب -
 .دارممی نگهش بازش، موهای آرومِ کشیدن با که برگرده خوادمی
 .نکشی! آی! آی -
 .دارم دوست بچشی هات*ـب*لـ این با قبلش تو که رو غذایی هر من پریسا -
 پلوخوری، بشقابِ دوتا مون،دونفره کوچیک یسفره. کشید بیرون روز بین چرت از رو من صدازدنم، با بعد ساعتی و

 هانفره دو این. داشت رو بهشت از قطعه یه حکم برام امخونه سالن از جا وجب یه همین ساالد؛ کوچیک ظرف یه
 .چسبیدمی بهم حسابی و تنم به شدمی گوشت پُرجمعیت، یخانواده اون از شدنکنده از بعد
 .کشیدم رو غذا بشوری رو صورتت و دست -
 .بیرون زد آشپزخونه از رنگی پلوی دیس اون با پریسا خیس، صورت و دست اون با برگشتنم با

 .چکونممی صورتش تو رو دستم رو مونده آب
 .خب نکن -
 .میشه خنکت -
 .خوبه هوا -
 شلوار؟ و بلوز این با -
 .شد سرد غذا که بشین. بسه چرخیمی خونه تو تارزان مثل شما که همین -

 هنوز. بپوشه خردادماه گرمای از فرار برای تریراحت هایلباس داشت شرم من هایچشم پیش هنوز که دختری
 .ندیدم تنش خریدم، عروسی چمدون برای که رو هاییلباس اون
 پری، این کنار هم اون خوردن چیزی جوراین... نه. شینهمی سفره طرف اون من روبروی درست پریسا و شینممی

 .میشه بلند سفره وسط دیسِ روی از که بخاری سمت میره نگاهم گیرم؛می ریزنقشش جسمِ از چشم. ندارم دوست
 چیه؟ این خب -
 !واد؟آقاج -

 چرا؟ خب. کرده تعجب
 .نخوردم حاال تا خب -
 !واقعاً؟ -
 .اوهوم -
 مجلسی غذای کلی و پلوباقالی پلو،زرشک شهمه رو چندوقته این که اونجایی از. دَمپخت میگن این به خب -

 .کن امتحان. سنتیه غذای یه. بخوریم پرانرژی و ساده خوراک یه گفتم خوردیم،
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 .کشهنمی میلم -
 .کنهمی نگاهم هزدغم
 چرا؟ -

 نبود؛ ایعجله هیچ. دادمی جواب همیشه پیوسته و آهسته بردارم؛ بزرگ هایقدم نبود الزم بزرگ هایهدف برای
 .قدم به قدم
 خورد محکم. کشیدم خودم سمت یهویی و گرفتم داشته، نگه رو چنگال و و قاشق که رو دستش دو وقتی خورد، جا
 .کنهمی نگاه چشمم تو تعجب با. امه*ن*و*د*ر*م تنِ به
 .نمیره پایین من گلوی از چیزی شینی،می سفره طرف اون فاصله این با تو وقتی -

 .دارممی نگهش ایفاصله هیچبی. کنهمی وجورجمع رو خودش
 .بخورم درسته هم رو تو تونممی حاال شد؛ خوب حاال -

 .کوچیک هایقدم برداشتن به بود کرده شروع من، کردنقبول برای هم پریسا شاید
 بکشم؟ چقدر -
 کشن؟می رو غذا چندبار مگه -
 خوری؟می سینی تو -
 خوبه؟ خوریم؛می سینی تو -
 نیست؟ سخت -
 سخته؟ تو برای -

 پا با زدم،می پس دست با باید. خوروندممی بهش خواستممی که رو چیزی باسیاست و آروم باید
 .کشیدممی پیش

 .میشه آسون کاری هر تو کنار یساپر -
 .کنممی امتحان -

 هول شده، سرخ و کشیده خجالت کردممی حس ولی بود؛ چی بردمی سینی تو دست من با وقتی حسش، دونمنمی
 .خورهمی کم خیلی که میده انجام رو کار این زور به داره شاید یا و خورهمی تکونتکون زیادی و کرده

 شده؟ خوب -
 هایکلم نکنم اشتباه اگه و کوچیک هایعدس اون ریزشده، هایهویج از مخلوطی با سبزرنگ، پلوی اون خت؛دمپ

 پونه داریِخونه هاسال یتجربه با بتونه که بود زود خیلی هنوز ولی داشت؛ خوبی پختدست من پریسای. شدهسرخ
 غذای بودم مجبور هاسال گفتم،نمی رو حقیقت هاگ ولی کنم؛ خوردل رو کنجکاوش نگاه اومدنمی دلم. کنه رقابت
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 من دختران

 برو منطقی تو جلو، اومد احساسی اگه»: زنهمی سر افکارم به قشنگش هایحرف با خواهرم باز. بخورم نمککم
 «.جلو

 غذام با رو بیشتری نمک من... که این... دیگه چیزِ یه و شده خوب خیلی بگم باید ولی بارته؛ اولین اینکه با -
 .خورممی
 .بود نمککم بگو کالم یه پس خب -

 .رسید خوریدل به کنجکاوی از که هاشچشم یهویی حالتِ تغییر از وای
 این به خورید،می نمککم غذای شما اگه. خورممی بیشتری نمک من گفتم نمکه،کم نگفتم من ام،خونه خانم -

 .کنیدمی درست بدمزه غذای که نیست معنی
 شیطونه میشه؛ عوض موضعم کلی به که اندازهمی هامچشم به گذرا نگاه یه شبش رنگ و سیاه هایچشم اون با

 !بشم غذاخوردن خیالبی میگه
 .کنی جبرانش برام جوریاین باید ولی کن؛ کم رو نمکش باشه، خب -

 و ریز صورت مامت مون،خوردهدست یسفره کنار که بود شیرین برام بیشتر باشه، داشته نمک برام کهاین جای
 .کنم ـه*سـ*بو غرقِ رو سفیدش

 .تیزه ریشت... نکن خدا رو تو... جواد نکن -
 دَمپخت کنممی فکر. بود همین شوک از هم داشتنمنگهدست این. افتاد زبونش از اسمم اول آقای اون باالخره افتاد؛

 این شاید. باشه پریسا دردِ دوای تنها جلواومدن، مقدبهقدم این شاید. بودم خورده حاال تا که بود غذایی ترینخوشمزه
. کنه تزریق بهش رو پریسا یرفتهازدست اعتماد آهسته و آروم خیلی بتونه برنامه،بی و یهویی اما کم، هایمحبت

 رو صدات زدم زنگ بگم بپرسم، رو حالش بزنم زنگ باشم، سرکار اگه حتی بدم عادتش کمکم باید که پریسایی
 کنه؛ هضم جایک خودش به نسبت رو من داشتندوست حجمِ همه اون بتونه که نداره اعتمادی دیگه ریساپ. بشنوم
 پریسای باز بینممی که وقتهاون. بدم خوردش به رو احساسم یهمه صدابی و آروم وار،سرُم باشه بهتر شاید

 .شده سرپا بااحساس
 .سالم -

 .گفتم ور بود دلم تو که چیزی اون باالخره گفتم؛
 .سیاهت چشمون به ماهت، روی به سالم -

 .خوردمی گوشم به که چیزی تنها سکوت
 هستی؟ پریساخانم؟ الو؟ -
 .بود بند دستم... هستم... الو -
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 من دختران

 .کرد رو تو هوای دلم یهویی بودم، اینامامان یخونه نزدیک شما، یکوچه تو. برس کارت به برو پس خب -
 .زنممی نگز بعداً پس.. مرسی... پس -
 .نیومد که نیومد کاریم ساعت پایان تا «بعداً» اون چرا دونمنمی من و

 تو که روزا این چرا دونمنمی. آورد کیف سر رو من حسابی که زد بهم زنگی گفتن،«بعداً» اون از بعد روزی یه اما
 توی کوچیک شادی این یدشا. دارم لب به هم لبخندی زمانهم جاروکشیدنم، مشغول باریک و بلند یکوچه این

 اون که بودم خوشحال. کردم تجربه باهاش رو هااولین پیداکردنش، برای که بود دختری به رسیدن از وجودم
. باشه من یخونه خانمِ پریسا حاال که کشید جلو جایی تا و خورد گره امروز پرنور روزای به آوردلهره روزهای

 یه. بمونم دل به حسرت نذاشت که ایکوچه شد؛ خاطرات بهترین جزو برام کوچه این که، این از بودم خوشحال
 پریسا که احترامی این دیدممی. کردمی گرم هم رو من دل گرمشون برخورد. دیدممی رو پریسا یخانواده هاییوقت
 باهام ریبیشت محبت و احترام با بعد به شب اون از که جمشیدخان. گیرهمی سرچشمه کجا از قائله، من برای

 از همیشه. باشه خوب قدراین تونهمی مادرزن داشتن دونستمنمی نگفتنی، که هم خانمایران کنه،می برخورد
. بود من آرامش و آسایش وزیر خانمایران اما داره؛ رو جنگ وزیر حکم مادرخانمشون بودم شنیده متاهلم همکارای

 شدتبه پرشام. داشتم هامدست کف خواستم،می که رو چیزی اون یهمه من، یخونه پری کردنبزرگ با که زنی
 .بود ممنون من از خوشحالی این بابت و بود خوشحال داد،می نشون وابستگی من به گذشته

 .شده ساکت خیلی ما یخونه شدی، شوهرخواهرم شما وقتی از جوادآقا -
 .نشستمی دلم به گفتنش شوهرخواهر لفظ این چقدر

 چطور؟ -
 .بخوره کارنکرده جواد الهی میگه شهمه کنه،نمی گریه دیگه امانمم -

 .بود روانه سرم پشت ندونسته که شیرینی دعای چه
 .جواد میگم فقط من مرد، بگن میگه بابام -
 .بود گفته هم صورتم تو جمشیدخان رو این 
 نه؟کنمی گریه دیگه واقعاً کنه،نمی گریه دیگه خواهرم که دادی قول جوادآقا -

 پرشام به که هم هاییخنده اون از خبری اما... اما باشه؛ کرده گریه کنم حس حتی یا کنه گریه بودم ندیده پریسا؟
 .زدمی روم به که بود هاییلبخند اون، از ترآروم و بود آروم همیشه پریسا. نبود بودم داده رو قولش

 .کنهنمی گریه دیگه پریسات آبجی -
 حداقل کرد؛ خوشحال رو پرشام حداقل اما بود؛ نزدیک حقیقت به شدهگفته یجمله این چقدرِ دونستمنمی هم خودم

 .زد روم به نماییدندون لبخند اون
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 من دختران

 .کشونهمی پریسا زنگخوش اسم به پرشام خندون هایچشم از رو نگاهم گوشیم، زنگِ تیز صدای
 .خواهرته ببین آ -

 :میگم آروم و کنممی گوشش نزدیک سر
 .شده تنگ برام دلش ببین -

 .بودم گفته که بود چیزی این کاش
 .خانم سالم -
 کجایی؟ آقاجواد. سالم -

 نگروندل برام شاید که کسی بود؛ شیرین حسش بود، شیرین! کجام پرسیدمی ازم پری این که بود باری اولین این
 .باشه

 .یار یکوچه تو -
 ما؟ یکوچه -
 .بله -
 میای؟ کی -

 دلم که اومده شیرین مذاقم به جمله این قدراین دختر؟ این دست از نگیرم قند مرض! شیرینه چه میای؟ کی
 .بیام فرود بگه هرجا پروازکنون خوادمی
 .اومدم شه تموم برادرزنم با صحبتم -
 پرویز؟ -
 .پرشام -
 .دارم کارت که بیا کن کوتاهش -

 پرشور، ـرم،*گـ بودن؛ رسیده هم به تازه که بود جوونی هایجزو به شبیه که بود ما یمکالمه اولین این کنم فکر
 .منه برگشت منتظر امخونه خانم کردم حس که بود باری اولین. قراربی باشیطنت،

 .افتممی راه کمکم -
 !زودها -
 نداری؟ الزم چیزی. چشم -

 .سالمتی میگه االن دونستممی
 .سالمتی -

 .رفتممی دختر این سمت پروازکنون باید من. شناختم رو دختر این زود چقدر
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 .سریع خیلی هم اون کرد احضارم خواهرت که برم من آقاپرشام خب -
 چی؟چی -
 .خونه بیا زود گفت -

 کودکانه پریسا دونستممی که تنقالتی از پر پالستیک یه و هندونه یه با و کنممی خداحافظی پرشام از زود خیلی
 .میشم هروان خونه سمت داره، دوست

 افتاده؟ اتفاقی چه چیه؟ جریان خبره؟ چه امروز. میشه باز در چرخونم،می قفل توپی توی رو کلید دارم که زمانهم
 کنم؟می تجربه رو هااولین از خیلی دارم امروز که شده چی
 پوشیده رنگش،مشکی خرمن اون با موبلندم، پریسای بود؟ خوب اتفاق همه این حامل که بود روزی چه امروز مگه

 .بود ایستاده استقبالم به در کنارِ خندون رنگ،بنفش کوتاهآستین لباس تو
 .نباشی خسته. سالم -

 قاتیِ خاصی، هیجان و احساس یه امروز کردم حس ولی شنیدم؛می خونه به رسیدن محض به رو جمله این روز هر
 .دادمی رو بار اولین حکم بهش که احساسی شده؛ تکراری یجمله یه همین

 .باشی خبرخوش. خانم سالم -
 باری اولین این گذروندیم، هم با که روزایی مابین چه هاش،نوشتهدست مابین چه کردم، پیدا رو پری این وقتی از

 .بود تاببی زده،ذوق و سرحال طوراین پریسا که بود
 !شده؟ خبر چه گفتی اگه آقاجواد وای -
 داخل بیام نداشت صبر دربیارم، رو کفشم نداشت طاقت که بود زدههیجان قدراین. بود یدیدن واقعاً پریسا روی این 
 .کنه صحبت بعد و
 خوب؟ خبر این میاد کجا از -

 .نابالغه یسالهنوزده-هیجده دختر یه هنوز پریسا بینممی من و میشه منفجر هیجان بمب این
 توسل دعای. کردمی درد پاش بود نشسته کنارم بود، نمیخا یه زاده،امام رفتم سر یه که امروز جواد وای -

 خطدست چه گفت و دید رو خطمدست گشت،می که دعا یصفحه دنبال. دستش دادم رو خودم کتاب خواست،می
 اتفاقاً گفت و شد خوشحال خیلی آره گفتم تا خودته؟ خطِدست پرسید ازم که کردم تشکر یه هم من. قشنگی
 تونممی باشی داشته دوست اگه گفت. گردنمی خطاطی معلم یه دنبال هابچه یتابستونه کالس برای محل مسجدِ

 .کنم معرفی رو تو
 شناختی؟می رو خانمه -
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 که این در. بخوره گول قراره باز شاید بود فهمیده کوتاه یجمله یه همین با شاید کرد؛ فروکش هیجانش آنی به
. شه نزدیک من پریسای به خواستمی که هرکسی از ترسیدممی من ولی بود؛ن شکی نداشت حرف پریسا خطدست
 .نداشت دیگه تکرار یه برای جونی دیگه بود؛ خیانت اون از بعد نقاهت دوران تو هنوز پریسا

 .مسجده همون هایخانم از. بود باایمانی و مهربون زن نظرمبه -
 .آوردمی هتوجی برای داشت که دالیلی این از سوزهمی دلم

 داد؟ آدرس بهت -
 .بزنم سر بهش هفته آخر تا حتماً باشم داشته دوست و بخوام اگه گفت داد هم رو خودش یشماره آره؛ -
 بری؟ داری دوست -
 .گذشتمی شدنشخاموش از هاسال انگار که فشانیآتش جوشش میشه شروع باز
 !مختلف هایسن تو ه،بچ کلی کن فکر! آقاجواد؟ میشه یعنی وای. خیلی آره -
 مسجد؟ بریم سر یه فرداپس داری دوست خوبه، -

 .دیدمی غیرممکن رو چیزی وقتی شدمی قشنگ و گشاد چقدر هاشچشم
 میای؟ باهام! واقعاً؟ وی -
 .خبره چه ببینیم بریم نه؟ که چرا -

 :پرسهمی که میشم دور فشانآتش اون از قدمی چند
 .باشم خونه نتونم من که باشی خونه شما هاییوقت یه شاید نداری؟ مشکلی من کارکردن با آقاجواد، -

 با سیاهش، هایچشم این با وقتی. گرفته دست و کرده پیدا زود و خوب خیلی رو خوابم رگ ناخواسته، یا خواسته
 ردکردن رایب ایبهونه چه ذاشت،می روم پیش ادب نهایت با رو درخواستش اسمم اول آقازدنِ و بستنجمع اون

 احترام من یخواسته یهمه به لبش روی آروم و ملیح لبخند با اسمم، کشیدن با وقتی داشتم؟ پیشنهادش
 هیچ و شدمی محسوب پریسا کاریِ یتجربه اولین این باشم؟ من داستان یبده آدم تونستممی چطوری ذاشت،می
 حس. داره هیجان خودش ایستادن پا روی برای رچقد که دیدممی. باشم کردنشخراب مسبب خواستنمی دلم
 داشتندوست اگه پس داره؛ شوق و ذوق چقدر باشه داشته خودش برای کوچیک درآمد یه قراره که این از کردممی

 بگیرم؟ ازش رو خوب حال همه این تونستممی چطوری بود، من کارِ پریسا
 .ندارم تو هایخوشیدل با مشکلی من منه، قلب یخونه تو جات بری که هم دنیا هرجای تو -

 و محکم برخوردِ و... قدم دو قدم، یک کنم؛ تموم رو دستشویی به مونده قدمِ چند تا گیرممی رو ازش خندون
 پرش، این با قلبم کردم حس که وای. کنهمی پرتاب جلو به قدم یک رو من که شکمم دور دستی شدنـقه*حلـ
 حس ولی دیدم؛نمی. نمیره بیرون زبونت زیر از اشمزه وقتهیچ که باری اولین یه ،بود ناب حسش! گلوم توی پرید
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 من دختران

 پشت از رو ضربانم یتندشده صدای پریسا کاش. میشه فشرده محکم امشونه سر گودی تو سرش کردممی
 آسون چقدر ببینه! میشه بیخود خود از من تمام چطور اشساده کردنـل*بغـ یه با ببینه کاش! بشنوه ـمرم*کـ
 از شدمی که بود تشکری زیباترین و بهترین این ندارم شک. بگیره خودش ظریف هایدست تو رو من تمام تونهمی

 .داشت کسی
 .برسم آرزوم به دادی اجازه که مرسی -

 .لبخندش مثل آرزوش، مثل خودش، مثل درست بود؛ آروم صداش
 حساسش و سفید پوست اون فشارم، ترینکوچک با. زنمیم دوباره قفل اش،شدهـل*قف هایدست روی رو دستم
 .میشه سرخ

 .خودته یاراده و تالش داری، احتیاج که چیزی تنها نداری؛ من یاجازه به نیازی آرزوت به رسیدن برای تو پریسا -
 رو یساپر آرزوی ترینبزرگ بخوام که بود نیومده پیش هم حرفش اصالً و کردمنمی رو فکرش اصالً دیروز تا

 هدفش و آرزو به رسوندن برای خودم خواد،می چی دلش بود گفته بهم خودش اگه یا دونستممی اگه شاید. بپرسم
 .کردممی کمکش

 برخالف پریسا بینممی هستیم، شکری خانم نام به خانمی یه منتظر مسجد بزرگ نسبتاً یکتابخونه تو که حاال
 فکر وقتهیچ. کنهمی قلقل وجودش تو دخترانه دنیای شوق و شور کلی هنوز نوجوونه، دختر یه هنوز رفتارش

 به بارها دستش کنِپاکشیشه و دستمال با قابلمه، و دیگ با آشپزخونه تو هاساعت که زنی اون پشت کردمنمی
 .باشه قایم هیجان و پرشور و نوجوون دختر یه بتونه مشغوله، گردگیری

 خونه هرجای که بود بعد به ساعت اون از. داشت رو بار اولین از ترس هم سترس،ا هم داشت، هیجان هم دونممی
 تخم بندیبسته کاغذ سفیدِ پشتِ از حتی اومد؛می چشم به پریسا ینوشتهدست کاغذِ ورق یه کشیدم،می سرک

 جایی درست و بود نوشته شعر بیت یه هااون از هرکدوم روی که داشت کوچیکی هایبرگه. گذشتنمی هم مرغ
. بود داده جا خودش دل تو رو من اسم رنگ،صورتی کوچیکِ یروزانه یادداشت برگ یه سالن، توی پشتی نزدیکِ

. بود پیچیده قلبم دور دختر این که بود عشقیِ هایریشه مثل درست بود، داده اسمم الف و جیم به که تابیوپیچ
 یبرگه همین توی من هویت تمام کردممی احساس. بود یچوندهپ دیگه هم تو رو فامیلم «هـ» آروم و نازک خیلی

 برای امروز من. میشه آماده زندگیش تو قدم ترینبزرگ برای داره که دختری خلوت میون شده، جا رنگصورتی
! خبره چه قلبش تو بپرسم نداشتم جرئت و دونستمنمی که دختری احساسی به ها،نوشته به زدم؛ دستبرد بار دومین

 بار این و دزدیدم رو هاشنوشتهدست دیگه بارِ یه. بود من زنِ حاال که دختری خلوت تو کشیدم سرک دیگه بارِ هی
 .دادم جاش کوچیکم پولکیف یگوشه
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 هایحس کلی با پریسا و مشتاق و آروم من. ظهر اذان دمادم و نزدیک کارم، کردنتموم از بعد هم، با رفتیم؛
 تزریق ظریفش و ریزنقش جسم به آرامش کمی سردش، هایدست فشردن با کردممی سعی. هویتبی و متفاوت

 .کنم
 .قشنگم دختر سالم -
 کشیده من هایدست از مندهیکل زن اون پای جلوی ایستادن برای پریسا سردِ هایدست شکری، خانم اومدن با

 .شد
 .خانمحاج سالم -
 آره؟ اینجایی، االن که کردی رفک پیشنهادم به نکنم اشتباه. دخترم آمدی خوش -
 .میشه چی ببینیم... رو شرایط بیایم هم با گفتیم رسوندم، بهش رو شما پیشنهاد کردم، مشورت همسرم با -

 .بودم شده سرزنده و سرحال کلی پریسا «همسرمِ» گفتنِ با ایستادم، تنومند زنِ این پای پیش وقتی
 .پریساخانم همسر هستم، مهاجر. شد عرض سالم -
 .بشینید بفرمایید... بفرمایید. ایبرازنده اسم چه -

 :میده ادامه پریسا به رو و میده جا میز پشت فشار کمی با رو بزرگش هیکل اون شکری خانم
 با مختلف هایکالس سری یه محل هایبچه کردنسرگرم برای تابستون تعطیالت ایام تو مسجد عزیزم، ببین -

 مجانی دبیرانش خودِ خواست به که هستن هم هاکالس سری یه البته کنه؛می اربرگز مناسب واقعاً هایقیمت
 هم خوبه، ولی بدیم؛ بهت نتونیم باشی داشته رو انتظارش واقعاً که رو مزدیدست اون شاید دونی،می. میشه برگزار

 همسرت و خودت که هرجور هم باز. جدیده یتجربه یه برات هم خوبه، حالت شدنعوض برای که داره شادی جو
 .میشه شروع هفته این یشنبه از هم هاکالس. دونیدمی صالح
 براش درآمد بودنکم و راه سختی خیلی بخواد، رو چیزی که کسی دونممی. دوزهمی بهم رو اشپرسشی نگاه پریسا
 .میده انجام عشق با رو کار اون فقط نیست، مهم

 .زنهمی دودو سفیدش صورت تمام تو مثبتم جواب شادیِ. رسونممی بهش رو موافقتم لبخند با
 .جدیده یتجربه شما قول به ذارم؛می کنار وآمدرفت یهزینه برای هم رو کم درآمد همون نداره، مشکلی -
 هم رو اتشماره. دارم الزم هم ملیکارت و شناسنامه از کپی یه و عکس قطعه یه. کن پر رو فرم این پس. عالیه -

 .شیم هماهنگ باهات هاکالس روز و شروع برای که بنویس اینجا
 .حتماً چشم -
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 نقاره و ساز براش داشت دلم. کردمی پر رو روش پیش فرم بادقت و جدی داشت وقتی خوردمشمی چشم با داشتم
 از که کنم چه ولی کرد؛می ـراری*قـبی گرما از پیشونیش کنار عرقِ دونه یه کردنپاک برای داشت دستم. زدمی
 .کشیدممی خجالت شکری خانم خندون نگاه

 آرومی این به نداشتم رو انتظارش و کردمنمی فکر که ازدواجی. گذشت ازدواجم از ماهسه نشون و نام همین به و
 مآرامش ازدواج، این با پریسا مخالفت کردممی فکر. کنهمی سیاه رو من روزگار پریسا مخالفت کردممی فکر. بگذره

 من نه زد، هم به رو خودش آرامش نه وجودش، ذات بودنآروم و آرامش اون با پریسا اما کنه؛ تغییر خوشدست رو
 ساز با. کردمی تالش کردنزندگی بهتر برای اما شد؛ من زندگی وارد اجبار به پریسا هرچند. طوفان درگیر رو

 با جدید، شرایط با زود خیلی که بود دختری پریسا مشناخت. سرددل رو من نه کرد خسته رو خودش نه زدنمخالف
 خونه نظافت به اش،هفته در کار روزسه بر عالوه دیدممی خوب خیلی. ساختمی بود، شده تحمیل بهش که چیزی
 آب و برق کردنمصرف کمتر برای رو خونهصاحب پیرزن هایزدننق پرطاقت و آروم خیلی. میده اهمیت خیلی
 با رو خودش باحوصله خیلی. دادمی پیرزن خورد به رو خودش خواست باسیاست و باادبانه خیلی و دادمی گوش
 تو و پرسیدمی ازم هاییسؤال یه شناختنم بیشتر برای اوقات گاهی. کردمی سرگرم جهازش هایقابلمه و دیگ

. بگذرونه رو اجبار این آمیزمسالمت خیلی داره سعی کردممی حس. خواستمی کمک ازم سنگین و سخت کارای
 .بزنم لبخند خوبش حال این به تونستممی فقط که گفتمی هاشکالس از برام شوقی و شور چنان با اوقات گاهی

 پنجمی، دوتا چهارمی، کالس یه صمیمی؛ و گرم خیلی دخترونه، جمع یه نمیشه باورت جواد وای -
 .ترمبزرگ ازش روزهشت من نه... نه. خودمه سنهم دقیقاً که یکی و راهنمایی تاسه

 .گذشتمی آروم خیلی داشت من زندگیِ هااین تموم با
 شیءِ یک همانند داشت زیرزمین این انگار. داشتم زمین روی رو بهشت از ایگوشه انگار عشقش و پریسا داشتن با

 دور اطرافمون شلوغی از کمی. بود ترشباارز دنیا جایهمه از برام کرد؛می محافظت آرامشم از عشقم، از زیرخاکی
 از زکیه، جدیه تذکرِ و هشدار با. داشتیم جدید هایتجربه و خوب حس کلی جا، تیکه یه همین توی اما بودیم؛
 همون داشتن برای اما نکردم؛ زیاد کسیهیچ  با رو وآمدمرفت ابتدا همون

 هم اون هرچند بزنه؛ سر مادرش و پدر به داره دوست که زمان هر دادم اجازه پریسا به بودم، دنبالش که آرامشی
 و پدرزن دعوت به و زدممی سر مادرم و پدر به باریک ایهفته. کرد کالسش هایبچه سرگرمِ رو خودش شدت،به

 .کردممی جان نوش خوب رو مادرم هایکنایه و نیش بین، این گاهی اما گفت؛نمی نه مادرزنم
 به بیرون بری در این از دونستممی کردنتازدواج مدل این با بزن؛ سر ما به بیشتر مادر، باشن وفابی! آدمی از هی -

 .بود یکی هم با نفستون شما مثالً بزن؛ سر بیشتر باباجونت به حداقل. زنهمی خونه این به سری زوری
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 پرسیدم؛می هاشوکسریکم از ،گرفتممی رو احوالش زدم،می حرف باهاش تلفنی هرروز هنوزه، که هنوزم که پدرم
 .کردمی رد رو من هایکمک مردونه اون اما
 .زنممی زنگ روز هر که من. هستید من نفس تونهمه شما حرفیه؟ چه این من مادرِ -
 .رفته در بد الحمدللّه که اسمم! برم و نمیام من میرن و میان کوثر و فاطی که قدریاین واللّه -
 .نیستم دعوتی من میان؛ خودشون هم کوثر و فاطی چشم؛ روی قدمت بزن، سر بیا داشتی دوست وقت هر شما -
 بزنیم؟ سر بیایم کنیم وقت ما که شینهمی خونه تو پریساخانم -
 نیست؟ خونه تو بیکاری از بهتر. شده کارش سرگرمِ هم اون خب -
 .بینیمنمی درآمدش از هیچی که ما فایده؟ چه -
 .زنممی پوزخند پریسا درآمد از سردرآوردن برای مادرم یدوباره تالش به
 !باشه حواست میشه؛ باز گوشش و چشم برسه دهنش به دستش مادر؟ خندیمی -

 تربیت رو کوثر و فاطی مثل هاییبچه تونسته چطور برداشت و دید این با مادرم متعجبم! رجیم شیطان از وای وای
 دنیای کردن،می تشویقش نشستن،می پریسا هایتعریف پای مشتاقانه دن،زمی سر بهم وقتی که خواهرهام کنه؟

 با خوب خیلی که خواهرهام. کردننمی درآمدش میزان از سؤالی وقت هیچ و کردنمی تجسم براش رو تریبزرگ
 .بودن شده قدمهم داداششونزن تنها

 هم وقت هر نداره، کاری شما به که اون. رنذا خودت عروس سر پشت صفحه قدراین خدا، به داره گناه مادر -
 یه. رفته و شسته و کرده جمع کرده، کار آشپزخونه تو شما پایپابه اومده، داده جواب مؤدبانه کردید دعوتش

 خوای؟می عروست از چی دیگه. ریزهمی دهنش از تاده میگه پدرجون و مادرجون
 .رو زنی نهمچی بذاره برات خدا! ماشاءاللّه ماشاءاللّه، -
 مامان؟ کنیمی مسخره -
 قابل که رو شام یه بگیره؟ وعده یه رو ما یهمه نمیده خودش به زحمتی یه عروس همین چرا میگم. خیرنه -

 هستیم؟
 و سمی باشه بیندهن و گوشی که هرکسی زندگی برای تونستمی چقدر مادرم تیز و تند هایحرف این دیدممی

 نکرده فکر بهش حاال تا پریسا و من که بود موضوعی این شاید. بود مادرم با حق اینجا شاید اما باشه؛ زهرآلود
 .زندگی یتجربه نداشتن هم شاید یا کارمون گیروگرفتاری سبب به هم اون بودیم،

 .بگیرن اتوعده نیست الزم پسرت یخونه بیای بخوای که شما من مادرِ -
 !عروس یخونه بیام سرزده که روزی به وای ته،رف در بد ما اسم جوریهمین واللّه نه -
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 از چندماه این گذشت از بعد نباشه بد شاید. بخوام پریسا از رو مادرم خواست که باشه باری اولین باید امشب شاید
 .کنه جمع هم دور رو مونهمه که بخوام پریسا

 .میشه تربزرگ سرم تو داره ثانیهبهانیهث هر فکر این ولی میشم؛ بدرقه شونخونه از مادرم اومدن ابرو و چشم با
 .اومده پس خوبه؛ خیلی. دره جلوی پریسا اسپورت هایکفش. ندازمامی در توی کلید

 عیال؟ کجایی پریساخانم؟ -
 .بیرون میاد دستشویی از حالبی و پریدهرنگ

 .اینجام. سالم -
 کنه؟می درد جاییت... این روت و رنگ چرا پریسا؟ شده چی -
 .رفتممی حال از داشتم دیگه بود خراب هم کالس کولر. شدم هالک! گرما از مردم جواد وای -

 .کنممی ذوق صدازدنم مفرد شنیدن از هابچه هوعین هنوز
 .بخور خنک آب لیوان یه بیا... بیا بیا -
 .کنم عوض لباس برم میام؛ االن -
 .خورهنمی سرت به هوا مشکی مقنعه این اب معلومه خوب! سرش آورده چی گرما نگاه وکیلی خدا -
 .شکریه خانم سفارش -
 .رسونممی دستش رو آب لیوان کنه،می عوض رو لباسش تا
 (.ع) حسین امام ضریح به برسه دستت. مرسی وای -
 .جونت نوش -

 به حاال که پریسایی اون نکنه، نگاه هامچشم تو داره سعی که پری این. نیست همیشگی پریسای پریسا، این
 .کنه پنهون من از رو چیزی یه داره سعی دزده،می من از نگاه کالفه که دختری این. نیست کرده عادت وم*باز

 هایچشم این. کرده تغییر خوشدست رو ریزنقش پریِ این آرامش بزرگی اتفاق نداشتم شک. داشته برم ترس
 مهر حدسیاتم به همه و همه بود، فراری من پرسؤال هایچشم از که هاییچشم گرفت،نمی آروم جا یه که ترسونی

 نظرمبه. شه باز زندگیم به گفتندروغ پای ترسیدممی. شه گفتندروغ به مجبور اون و بپرسم ترسیدممی. زدمی تأیید
 دلش اگه پریسا. باشه همدیگه به هاموندروغ شروع از بهتر نادونی خاکستریِ رنگخوش دنیای تو موندن

 .نبود من پرسیدن به نیازی گفت؛می خودش ستخوامی
 .ندارم میل هیچی به گرما از که خودم کنم، گرم برات رو غذا برم من -

 .دوخت چشم بهم هراسون چرخید، سمتم. کشیدم رو دستش اتاق، در کنار درست
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 کن ولش. سیرم ردمخو کتلت دوتا-یکی زور به زدم مادرم به سر یه که ظهری سر ندارم؛ میل زیاد منم کن ولش -
 .بزن چرتی یه کولر باد زیر بیا

 خدا از. کنممی پهن کولر کانال زیر مستقیم رو اتاق یگوشه یشدهجمع رنگِایسورمه ساتن تشک سریع خیلی
 .گفت و کرد باز و کشیده هم از رو وپاهاشدست کشید، دراز خندون لبی با زود خیلی بود؛ خواسته

 !میده حالی چه خداجون آخی -
 .زنممی لبخند کوچیکش خوشبختیِ اون به
 .بیام یخچال بذارم رو غذاها برم -
 نیست؟ زحمتت -
 .گرفتی رو دلم ته کلی پیچیدی که هم اتصبحونه پروپیمون یلقمه اون با. بانوجان نه -
 .جون نوش -

 صدای بعدش قدم چند زدم، بیرون که در از. نبود کالفه بود، آرام هاشچشم بود، خوب حالش نزده، آفتاب بود صبح
 .رسید گوشم به نزنه داد بلند داشت سعی که پریسا ظریف

 .تلقمه.. کن صبر... جواد -
 اون. شنیدم رو آهنگشخوش صدای بار اولین برای که روزی تر؛عقب چندماه به کشید رو من اشجمله یه همین با

 .بود خوب خیلیخیلی دلم الح من زمان دو هر ولی بود؛ پرشام جمله این مخاطب روز
 همون جای افکارم، به افتاده آشوب این از انگار. ذارممی تنهاش کولر زیادکردن برای کوچیک یدلهره همون با

. ندارم ایعجله هیچ پریسا گریزون نگاه دیدنِ و برگشتن برای. کردم گم کم مساحت همین تو رو کولر کلیدِ چندتا
 غذای جادادن حتی. کردممی سرگرم ترسون هایچشم اون ندیدن برای رو خودم چیزی یک با شدمی کاش
 من باز یا گفتمی خودش یا حاال گشتم؛برمی اتاقم به باید من.  نگرفت ازم زیادی وقت هم ظهرمون یشدهآماده

 .بودم صبوری به مجبور
 یه دلم تو ترس همراهِ من حاال. کرده خنک رو خونه تمام کولر تند باد. میرم اتاقم سمت به قدم به قدم و آروم

 که منی از هم اون کنه، پنهون رو هاشچشم توی هراس تونهنمی دونستمی پریسا کاش. دارم هم کوچیک لرزش
 .زنممی زل هاشچشم تو دارم ماها

 بدونِ هایلباس اون من پریِ که بود بار اولین. دیدم چشم به شب سیاهی تو رو ماه درخشش اومدم، تو که در از
 بود باری اولین. داره جنگ سر لباسش تیرگی با بازوهاش یدی*سفـ دیدممی که باری اولین. پوشیدمی رو آستین

 زیادی فشارِ با. میشه ورحمله بهم احساسم تموم ثانیه، از کمتر تو. ذاشتمی هامچشم دیدِ معرض تو رو پاهاش که
 .مکنمی سرکوب نبود، وقتش االن که رو حسی
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 شدی؟ ترخنک -
 .کنهمی تروجورجمع رو خودش خجالت کمی با
 خوری؟نمی غذا مطمئنی. نکنه درد دستت خیلی، آره -
 .بخوابم بگیرم ظهر گرمای این تو خوادمی دلم بیشتر آره -
 .زدممی لهله خواب ساعت یه برای داشتم صبح که نگو وای -
 .داشتی که وقت خوابیدی،می خب -
 .کردممی آماده رو ظهر ناهار باید -
 .خوریممی حاضری نشد نگیر، سخت خیلی -
 که هم مادر. باشه ما داداش دونهیه خوراک و خورد به حواست کردن امر بزرگ خواهرشوهر دیگه؛ نمیشه -

 .حساسه خیلی غذاییش هایوعده رو جواد فرمودن
 .زنممی تلخند خواهرم و مادر هایدوندنموش به
 .کنهمی کفایت نباشه چرب که نهمی -

 من نگاه سمت رو پریسا نگاه بتونه کاش. باشه موناصلی صحبت ساززمینه بتونه موردبی هایبحث این کاش
 .نکنه نگاهم داره سعی ولی زنه؛می حرف باهام که دختری. بکشونه

 احساس و من باز. کنهمی جمع نم بالش روی از رو رنگشمشکی موهای. کشممی از*در بخششروشنایی تن کنارِ
 نبود گرمش اگه. کنهمی جمع سرش باالی گوجه شبیه چیزی یه رو موهاش داره. چرخممی سمتش. سرگردونم

 که شاید تا کشممی عمیق نفس بندم،می چشم. کنه جمع باال اون رو پرکالغی مشکیِ هایخرمن اون ذاشتمنمی
 هر خواستمی دلم که آهنگی اون یاد. افتممی مونعروسی شب یاد. ردارنب سرم از دست سرکش هایخواسته این

 .کنم زمزمه پریسا برای ثانیه هر و ساعت
 .زیبا یچهره پری... بارون دخترِ آهای »
 .دریا تو هایچشم تو... جنگل تو گیسوی تو

 .ببینم امروز که دادم عمرمُ همه... بشینم تو قلب به تا روبروم نشستی
 .مجنون تو مرد آهای... لیال تو قلب آهای

 .دنج یگوشه یه ببر عزیزم بگیر من نارنج، و بهار بوی عطرت، با بیاد بذار... بارون دخترِ آهای دنیام به رو عشق ببار
 .آواز زیر زد میشه حتی رو تو شعری تو... دردسرساز دیوونه... ناز یالهه آهای
 «.دختر تو دست از ای ...قلبم با کردی کارچی. ..آخر میده بادم به عشقت که تو از امان
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 رسوندن از بعد و کنه پیدا برام رو آهنگ این خواستم فاطی از آهنگ، از بند یه کردنِحفظ با که بود شب همون
 .کنممی زمزمه خودم با جاهمه رو آهنگ این من روز همون از فاطی، یکردهرایت دیسی

 .کشهمی ز*ا*ر*د نمکمی حس بسته هایچشم پشت از
 خوابی؟ جواد -
 پرشور؟ تنِ این با درگیر؟ فکرِ این با خواب؟ من؟... نه
 .میشم اذیت بخوره چشمم به کولر مستقیمِ باد. نه -

 پریسا کوچیک و ظریف هایدست. کنممی باز چشم. خورهنمی صورتم به کولر باد دیگه کنممی حس زود خیلی
 .کولر مستقیم دبا و صورتم مقابل زده سدی

 بگم؟ بهت چیزی یه داری حوصله -
 نکنه باشه؟ شده سیر ازم نکنه. ترسممی هاشگفته از من و بزنه حرف خوادمی. رفت در جاش از یهویی خیلی قلبم
 دلش تو هرچی خواستمی دلم پیش ثانیه یه تا باشه؟ نداشته هم کردنزندگی آمیزمسالمت همون طاقت دیگه

 احساسم. ندارم دلش توی هایحرف شنیدن برای تمایلی هیچ کنممی احساس االن اما بگه؛ بهم نهکمی سنگینی
 .زنهمی زمینم داره ترس کنه،می غوغا

 .وقت هم دارم حوصله هم تو هایحرف شنیدن برای بله؛ -
 .نداشتم حوصله اصالً االن گفتم؛ دروغ خدا به گفتم، دروغ

 کردهدرست کوهِ اون. چرخهمی من سمت باز و دارهبرمی رو چیزی کنه،می الشب زیر دست دستش، یکی اون با
 رنگیمشکی موهای بین پیمودن برای میشه کوهنوردی هامدست. صورتش یدامنه توی ریزهمی فرو سرش روی

 .دادممی جون براشون که
 چیه؟ این دونیمی جواد -
 تا میارم فشار مغزم به. کنممی نگاهش متفکر. باشه کاغذ از جنسش مداومی نظربه که باریک خیلیخیلی نوار یه

 .بیارم یاد به باشم دیده اگه شاید
 نه؟ دونینمی -
 .داشت تفاوت گذشته دقایق با چقدر نگاهش جنس. ندازمامی نگاه خندونش هایچشم به
 .باشم دیده چیزی همچین جایی کنمنمی فکر -
 .زنهمی چشمک بهم دستشیک و سفید هایدندون. هخندمی من تعجب و بهت به
 چیه؟ برای اصالً روش؟ چیه خط دوتا این -
 .چِکبیبی میگن این به. مثبت یعنی خط دوتا این -
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 چی؟... ب... ب -
 .چکبیبی -
 حاال؟ هست چی -
 .زدی کلک من به میده نشون. گفتی دروغ شما که میده نشون این -

 .کرده پیدا کنیسیخ تن موی سردیِ ساتن، یپارچه کولر، تندِ باد از. ینمشمی تشک مابین کالفه
 زنی؟نمی حرف واضح چرا! میگی داری چی فهممنمی اصالً... اصالً من... من پریسا -

 .نشسته کنارم پریِ این داره ایپرستاره نگاه چه. شینهمی روبروم آروم
 .بازحقه بابای یه نه اما. ..اما بشه؛ بابا قرار آقاجواد که این یعنی -

 کجا از بودن، کجا بودن، چی کردن حمله بهم یهویی خیلی که هاییحس این بگم تونمنمی... وجههیچ به... اصالً
 دروغ بهم خوشحال هایچشم این کردم پیدا یقین کردم، نگاه پریسا پررنگ هایچشم به وقتی فقط سردرآوردن؛

 شاید. گیرممی قاب پهنم هایدست تو رو اششدهخنک صورت.ذارهنمی سرمبهسر حتی یا کنهنمی اذیتم نمیگه،
 یه. منه هایاولین زیباترین از یکی امروز داره؟ اشکالی چه. بریزم شوق اشکِ تاسه-دو بتونم خوشحالی از رو امروز

 !سعادت آخرِ یعنی این پری؛ یه از فرشته
 جواد؟ مرگ بگو -

 دست بهشون دیگه دراومده که حاال خواستم ازش ازدواج از بعد که رو شکمون ابروهای کنه،می غیظ
 .کشهمی هم تو نزنه

 خوری؟می قسم رو امبچه بابایِ مرگ چرا. نکنه خدا -
 میشم؟ بابا دارم من... من... من یعنی -
 .بخواد خدا اگه -
 کی؟ -

 .زنهمی قهقهه من پریسای زنه؛می قههقه ظهر، از بعد یشدهخنک و خوش دقایق این بین بار، اولین برای
 .میشه معلوم چیزها باقی بعد دکتر برم تسته، یه این تازه ایه؟عجله چه اوه -

 .زیاد خیلیخیلی خوشحالی از شوق، و ذوق از نگاهی یه ندازم؛امی دستش تو نوار این به تریپرارزش نگاهِ بار این
 فهمیدی؟ کی بال -

 رفتمی کارش شروع برای داشت که روزی مثل درست میگه شوق و ذوق با. دوزهمی بهم رو روشنش و سیاه نگاه
 .محل مسجدِ
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 خانم. خورد هم به حالم هاکالس سر باریسه-دو شد؛می گرمم خیلی نبود، خوب حالم که بود روزی چند یه -
 داری گفت و خندید شد، دب حالم و شد تموم کالس که همین امروز. زد ذهنم تو رو اشجرقه که بود شکری

 .مثبته جوابش که شاءاهللان بگیر، هم چکبیبی یه خونه گردیبرمی
 این پاس به شدمی که بود پاداشی ترینکوچیک این. زنممی ـه*سـ*بو عمیق رو بلندش ی*ن*و*ش*ی*پ

 داد اشهدیه
 آره؟ یعنی هاخط دوتا این -
 مراقبم؟ خودم فتینگ مگه زنی؟می گول رو من. آره یعنی بله -
 :میگم بهش زدنزل با رنگش،سیاه گوی دو اون ـدن*یـ*سـ*بو از بعد کامل صداقت با
 .نبودم مراقب گفتم؛ دروغ -

 .کشهمی سرک جدید مادر این پشت از سالهنوزده-هیجده یدختربچه اون
 .خوادمی لواشک کلی دلم االن از من -
 .لواشک تا باش داشته فعالً رو این -

 امبچه و من فشار حایل رو هاشدست که مادری. میده نشون رو هاشمادرانه داره عاشقانه خیلی االن از پری این
 .کرد

 .نیست خوابیدن وقت االن که پاشو... پاشو -
 ...وقتِ ولی-
 .بود تجایزه که اون -
 ذاری؟می مایه خودم از هم جایزه برای آها، -
 !دیگه پاشو -
 .میاد خوابم جواد ونِج کار؟چی پاشم -
 .بخواب داشتی دوست وقت هر تا بعد بخور ناهار -
 .دادم پس بندیبسته خوردم رو هرچی پیش ساعت یه همین خدا، رو تو نه وای -
 .نیست درست هم جوریاین -

 رو موندونفره یسفره کنم؛می کمکش. میره آشپزخونه سمت سالنهسالنه که زنی به چربهمی زورم آخر دست
 که غذایی ماکارانی،. نداره دوست سرد غذای پریسا دونستم می. کنممی پهن کولر از دور جایی یه پذیرایی وسط

 .کنه پذیرایی من از قراره زندگیم خبر بهترین شنیدنِ از بعد
 .کشهنمی میلم خدا به -
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 .لقمه چندتا -
 .ارزهنمی بعدش آوردن باال به -
 .میشی ضعیف جوریاین -
 !داره خوبی هایحُسن چه اشدنباب -

 از زودتر داره، احساسی چه من به کهاین یا خبره، چه قلبش تو گفتمی بهم هم باریک شده اگه دونستمی کاش
 .کنممی کنترل رو احساساتم زور به چقدر دادممی نشونش هااین

 سعی رغبت و میلبی. دادم عادتش بهش اجازدو اولِ روز از که ایخواسته همون شینه؛می کنارم سینی یه همون با
 با. گیرممی دهنش نزدیک رو مکردهپر چنگالِ که کنه اسیر دستش چنگالِ سر رو ماکارانی هایرشته از چندتا داره

 .خورهمی من دست از پریسا عروسی، از بعد که ایلقمه دومین میشه این و کنهمی باز دهن پرتشکری نگاه و لبخند
 ...ریساپ میگم -
 جونم؟ -

 بفرمایید و بله جای بار اولین برای فهمید خودش گفته؟ چی فهمید هم خودش. رفت در جاش از دوم بار برای قلبم
 بدنم تموم تو رو خوب حس همه این کجا از زنه؟می بدنم کجای از داره قلبم داده؟ رو جوابم طوریاین گفتن
 شادی گیره؛دل یا خوردل بارداریش از نکردم حس ایثانیه که زنی بود؟ باباشدن مزایای از این کنه؟می پخش
 مشتاقم نگاه پشت رو خوب حس همه اون. خورهدل بودن من یبچه مادرِ از که کنم فکر این به نذاشت هاشچشم

 .میدم ادامه و کشممی عمیقی نفس. شه پشیمون اون وسط بکشم رو بحثش ترسممی. کنممی پنهون
. گیممی همه به هم موقع همون کنیم؟ دعوت رو همه جمعه هفته، آخر خوش، خبر این یمن به فقیموا میگم -

 خوبه؟
 از ولی کردن؛ دعوت چندبار رو ما شونهمه آخه زشته. بدم مهمونی یه که داشتم رو قصدش هم خودم اتفاقاً -

 بگیم، بعد بشیم مطمئن چیمهه از دکتر بریم اول میگم من ولی کردم؛ فراموش کل به هاکالس ذوق و شوق
 چطوره؟

 ببینی؟ تدارک آدم همه این برای شرایط، این تو حاال نیست سخت برات میگم من ولی عالیه؛ -
 .کنممی رو کارها شما کمک با آرومآروم -
 .خونه خانمِ با همگی دعوت پس -
 !کنه کارچی کوثر کن فکر وای -
 .افتهمی پس شدنعمه برای دونممی که رو فاطی -
 .شه ترخوشحال همه از باباجونم ندارم شک -
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
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 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 .اومدمی باباجون پریسا زبون و ذهن به که من پدرِ
 بدیم؟ خبر زکیه به کی -

 .میده رو جوابم وارشیطنت
 بزنیم؟ زنگ االن -
 نیست؟ خواب! نیمه و سه ساعتِ -
 .میدم پیام اول پس -
 از بعد کوچیکمون، یسفره کردنِجمع از بعد. تشک کنار وشیِگ روی زنهمی شیرجه نخورده و غذاخورده و
 اول که بلدیم نه داریم پول نه شهر،پایین هایبچه ما که کنممی فکر این به دارم پریسا کنار زکشیدن*ا*ر*د

 هایبچه. بچرخیم رو جاهمه بذاریم؛ پا زیر رو جاهمه دونفره اول تا نداریم کافی پول. بکنیم رو هامونگذرونیخوش
 مهم هایمراحل از دیگه یکی تا میشن داربچه زود بگیرن، وسامونسر زودتر تا کننمی ازدواج زود شهرپایین

 نون لقمه یه دنبال زودتر هاصبح تا خوابنمی زود هاشب شهر،پایین هایبچه. بذارن سر پشت رو شونزندگی
 خاطربه که بود سبب همین به شاید. بود جریان در خودش تند یرو ماها، یهمه زندگیِ انگار. بدون کمتر بیشتر،
 و بخشیدم بهش رو هامدارایی تمام بودنمون، هم کنارِ هایماه اولین تو زود، خیلی داشتم پریسا به که ایعالقه
 .دادم هدیه بهش رو وجودم از یکی
 به. بود زکیه دورم، راه خواهرِ بمونه، مونخود بین فعالً داد قول و رسید بهش پریسا بارداری خبرِ که کسی اولین

 هم زکیه. شد بلند پریسا گوشی زنگ صدای ،«بیدار؟ یا خوابی جانعمه» که زد پیامک براش پریسا که این محض
 روی یزدهذوق صدای ارتباط، شدنوصل محض به که بود شده باتجربه کافی قدر به داریخونه هایسال این تو

 رفتمی شکمش توی فنچ اون و پریسا یصدقهقربون احساس با همچین. بکشه خنده به هم رو ما لب اسپیکرش
 داده تکیه دیوار به تشک باالی هم کنار هردومون. کنم ـس*مـ*ل بار اولین برای رو مونبچه کردم ـوس*هـ که

 یکه پریسا. کردم مسل رو مبچه اولین احتماًلی جای که دادیممی گوش زکیه هیجان و پرشور صدای به و بودیم
 گذاشتنِ با. شد خندون نگاهش هم اون من، هایچشم ذوق دیدن با و دوخت چشمم به رو متعجبش نگاه خورد،

 حالش بدبودن وجود با که پریسا حال به خوش. کرد صدبرابر برام رو خوب حال این خوشی هامدست روی دستش
 دست رو مونزندگی قراره بزرگی تحول و تغییر چه هکن حس تونستمی. کنه حس رو مونبچه وجود تونستمی

 جواد، امروز من. دادممی پریسا به داد، کسی به خوش خبرِ این برای شدمی که رو ایهدیه بهترین باید من. بگیره
 من به بود قرار که شدممی ایبچه پدرِ داشتم. شدممی امبچه قهرمان داشتم من نبودم، شهرپایین یمحله رفتگرِ
 خواستمی که شدممی پدری خواستم،می طرفهیک شاید حتی رو زنم عاشقانه که بودم مردی امروز من. کنه افتخار

 پدرم به رو خبرِخوش این تا گرفتم رو خودم جلوی زوربه که بودم پسری امروز. بریزه شبچه پای زیر به رو دنیا
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 داشتیم، کردنشمخفی در سعی که هیجانی با و زدیم زنگ مونخانواده تکتک به پریسا با همراه ولی نرسونم؛
 .کردیم دعوت شام جمعه برای رو همگی

 از کردم، صحبت درموردش پدرم با. زدمی دور رو ذهنم وارمورچه که رفتم فکری دنبال خوش روزِ اون فردای از
. رسیدم آرزوهام از دیگه یکی به رشدنم،پد خبرِ شنیدنِ از بعد روز دو دقیقاً تا گرفتم راهنمایی پرویز و جمشیدخان

 باد زیادی امکله که دورانی داشتم، زیادی وحرارتشور که دورانی بود؛ نوجوونیم دوران به متعلق که بود آرزویی
 انگار که آرزویی. نموند دلم به شدنشعملی هم باز ولی دیر؛ هرچند رسیدم؛می آرزوم ترینبزرگ به داشتم. داشت

 دور هارفیق و داشت باد امکله که روزایی تو شادابی، و جوونی اوج تو داشتم دوست همیشه. بمونه دلم هب نبود قرار
 این« !اومده ماشین با ببین، رو جواد اوی»: بگن که دوستان نمایانگشت بشم ببریم، حالی یه تا شدیممی جمع هم

 پریسا کردنِمراعات لطفِ به حاال ولی بود؛ مونده دلم به خوب کار پیداکردن از بعد که بود هاییخواسته از یکی
 کمک با حاال و دارم نگه رو اندازمپس از زیادی مبلغ تونستم تشریفاتمون،بی و ساده عروسیِ جشن برگزاریِ برای

 ماشین صاحب داشتم، جمشیدخان و پرویز از هفتصدتومنی کردندستبهدست با پدرم، میلیونی یک پنهونیِ
 که باشه داشته ماشین یه خواستمی دلش هم پریسا چراکه داشت؛ رو ارزشش سنگین بدهکاریِ نای. شدممی

 با بدونه، خیابون از جایی مالک رو خودش که نیست کسیهیچ وقتی خلوته، خیابون و کوچه وقتی دیروقت هاشب
 با که داشتم جاها خیلی. بود پدرشدنم خبرِ دادنِ برای هدیه بهترین این شاید. بچرخه هاخیابون تو زیاد سرعت
 گرفتم، محکم دستم تو رو هاشدست وقتی ماشین تو خودم. بدم یادش رو رانندگی خودم داشتم دوست. برم پریسا

 ممنون بزرگ آرزوی این به رسوندنم برای خدا از چقدر که وای. گردونم برش خودم و مادرش یخونه برسونمش
 .بودم

 بلند پاشون جلوی. میشن ماشین بنگاه وارد رنگآلبالویی کیپی صاحبِ و غرآقااص میشه، تموم گزاریمسپاس تا
 .میشم

 .ها نقده پول با خریدار ما، جوادآقای از هم این ذاکر آقا خب -
 .نشستیم هم روبروی و دادیم دست مردونه

 .برام نداره صرف نیم و شیش زیر خدایی کردم؛ عرض هم اصغرآقا خدمت من جوادآقا -
 .کنممی حس بازیشغریبممنننه از رو این من و داره گردی دندونِ

 با هم رو همین. هست خودم از تازه کرده، ازدواج تازه گفت جمشیدخان خدابنده بیا؛ کوتاه دیگه شما عموجون -
 .ببینی رو خیرش دیگه، بره کن رندش شیش. کرده جور بدهی و قرض کلی
 بدی نشون ببری که هم هرتعمیرکاری. نگفته آخ بود هامبچه خانم دست تو چندسال تمیزیه، کیِپی خدایی: ذاکر
 .خریدی عروسک میگه
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 !هافروشنده زبونیچرب این از وای
 .ببینی رو خیرش کن تمومش شیش ذاکر آقا: اصغر
 .شدم بزرگ زیادی فیلمی همچین باور برای من. انداختن راه مرد دو این که نمایشی از گیرهمی امخنده

 .نداره صرف خدایی نچ: رذاک
 گفتم اول همون از هم  اصغرآقا به من. هست کار تو خیری حتماً نیستم، هم شما ضرر به راضی من حاجی خب -

 .یاعلی پس خب. میشه خیر معامله پای بیایم گفتن ندارم، بیشتر تومنشیش
 که رو هرچیزی بودم گرفته دیا پدرم از که خوب چقدر. ذاکرخان جون تو شینهمی مشتری دادنِازدست ترس

 بگه، هرچی رفته دلت دونهمی. کنهمی حساب باهات پهلو دو بفهمه، طرف نده؛ نشون مشتاق رو خودت خواستی
 .رسیدممی پدرم یگفته این صحت به داشتم امروز.  خریمی
 .نبود قسمت پس خب -

 .کننمی هول بلندشدنم با دو هر اصغرآقا و ذاکر
 .میایم راه هم با بشین رجون؟پس کجا: اصغر

 .شه ضایع کسی یبچهوزن حقِ نیستم راضی هم من کنم،می ضرر میگه خدابنده -
 .خودت با پالک و سند خرج میدم، شیش... خب... خب: ذاکر

 گرفتم یاد امروز. کردمی بدهکار خرخره تا رو من که بود پونصدتومنی از بهتر باز ولی نداشت؛ چنانیآن توفیر هرچند
 سند، امضای و قولنامه نوشتنِ. نفر دو همین مثل درست نبردن؛ مردونگی از بویی ولی میدن؛ دست مردونه هاخیلی

 که این شرط با و برد زمان نیمی و ساعت یک تقریباً ماشین، کارت و سوخت کارت گرفتنِ مدارک، کردنردوبدل
 .گرفتم ذاکر یدرازشده هایدست از رو سوئیچ بدن، نشون رو ماشین اول

 .پسر ببینی رو خیرش -
 .ذاکرخان باشی راضی -

 .میگه لبخند با امشونه روی دست
 .حاللت بر خوش -

 حسابی رو خودم امروز. نیست مشکلی جزئی خرج چندتا جز به بیرون، زنممی تعمیرگاه از که شده ترخنک خیلی هوا
 تریناصلی خب! امشب شود چه هوم... و ایخامه شیرینی هجعب یه ماشین، باک پرکردن و کارواش انداختم؛ خرج تو

 ماشین تو رو پریسا ن*ـید*وسـ*بـ زودتر هرچه خواستمی دلم من! پریسا گیرکردنغافل جاست؛همین قسمتش
 .کنم تجربه
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 به شیرینی جعبه یه با مون،زندگی روزِ بهترین تو باشه بهتر شاید. مونده خونه رو امروز بدش، حال خاطربه دونممی
 .کنیم دوردور شدهخلوت هایخیابون تو شاید یا بزنیم سر پدرش و مادر یخونه

 .میشم روبرو رو،ورنگبی و بدحال پریسای با باز کنم،می باز که رو در
 بهتری؟ چطوری؟! پریسا -
 ...که پنجمه بارِ این حاال تا ظهر از مُردم، جواد وای. سالم -
 .دستشویی سمت سریعش هایدویدن باز و
 شدی؟ چی... ببینم. رو در بازکن پریسا؟ -
 .کرد ریش رو دلم صورتش، یوارفته و سفید رنگِ باز و
 .کنهمی دردم این حالِ به فکری چه ببینم برم چهارشنبه شدمی زودتر کاش -
 کنه؟نمی قبولت اورژانسی -

 .میده تکون سر ناامیدانه
 .بخوری هم هوایی یه نیم،بز دوری یه بیرون بریم شو آماده -
 شب؟ وقت این -
 .شبه سرِ تازه -
 .برم خوابرخت تو تا ندارم حال! قدم یه بگو نه وای -

 گرما ترسیدممی من و مونده ماشین تو هنوز خامه یجعبه اون. شه خراب سورپرایزم تا برم بار زیر نداشتم دوست
 .کنه خرابش

 .دختر کن گوش حرف -
 !خدا رو تو! جواد -

 .اومدمی دستش مطلب اصل زود خیلی دید،می رو پریسا روورنگ و قیافه این با هرکی
 .گردیمبرمی شدی خسته وقت هر میشه، بهتر حالت بریم بیا. بکش صورتت به هم دستی یه -

 که یساپر آخه. کنه خراب رو امشب یبرنامه بخواد بود حیف ولی شه؛ آماده بره تا کرده قبول اجبار به دیدممی
 .برسونه خوادمی دلمون که هرجایی به رو ما تا منتظره مونخونه دیوار کنارِ آلبالویی کیپی یه دونستنمی

 .ایستهمی آشپزخونه درِ کنار روبروم آماده کردم،می رو فکرش که چیزی از ترزود خیلی
 .مآماده من -
 .اومدم بخورم آب منم -

 .داد صفاوسر صورتش به کلی رنگیه، چه دونستمنمی قاًدقی که پررنگ یساده رژلب همون
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 .میره باال اکراه با رو پلهسیزده منه؛ منتظره در دم میلبی پوشه،می کفش حوصلهوحالبی
 داره؟ رویپیاده حالِ کی شب نه ساعت وکیلی خدا -

 :میگم که شده دور مونخونه جدیدِ عضو از ماشینمون، از قدمی چند
 .بریم این با سختته اگه خوایمی خب -

 :زنهمی لب حالبی و بینهمی ماشین به رو من یاشاره ندازه،امی نگاه رو سرش پشت
 !ها داری حوصله لوس؛ -
 .کردم باز برات رو درش کن، امر شما. میگم جدی -

 :میگه هراسون که میرم ماشین درِ سمت
 !میشه دردسر بیرون میاد بشصاح. نکن درست شر شبی نصف وراین بیا جواد -

 در چهارتا هر کوچیک، تق صدای یه با چرخونم؛می قفل توی رو سوئیچ تعجبش از گردشده هایچشم جلوی
 .میشه ما پذیرای

 .بانو بفرما -
 .متعجبه من به نگاهش هنوز

 ...ماشین این... واقعاً... جواد -
 .داده هیجان یه به رو خودش یجا تعجب اون. گیرهمی جا هاشلب روی داره خنده کمکم
 توئه؟ مالِ واقعاً -
 .ماست مال واقعاً بله، -

 یه داشت که پری یه پری؛ یه شِ*ـو*غـ*آ تو شدم غرق. ناغافل منِ سمتِ دوید رو، کوتاه قدم چند همون دوید،
 بلکه بار،یک هن کشم؛می عمیقی نفس. پیچهمی بینیم توی تنش بوی آنی به. دادمی رشد بطنش تو رو فرشته
 .چندبار

 !من دارم قدمیخوش یبچه چه خداجون وای -
 .ندازهمی شش*ـو*آغـ تو شدهگم منِ به نگاه کشه،می عقب سر
 دوردور؟ بریم -
 بخوریم؟ پیتزا بریم -
 !پیتزام... عاشق وای -
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 دونستممی من بگه، بودن الزم. خورد حالش تو یهویی خیلی که کردمی آماده شنیدن برای رو خودش داشت قلبم
 خوردنش برای پریسا که باشه پیتزایی امشبم کرد خرج سرآمد گرفتم تصمیم که دونستممی پیتزاست؛ عاشق پریسا

 .بود قراربی و مشتاق
 .بانو بفرمایید -
 .افتهمی شیرینی یجعبه به چشمش شینه،می تا
 !شیرینی؟ جواد وای -
 .ایرانمامان برای خریدم رو این. ارزهنمی بعدش درد و استرس به -
 ریم؟می هم اونجا -
 .بدیم نشون خودی یه بریم. بله -
 پیتزا، بریم اول ولی! بریم که دارم فکرم تو جا کلی جواد وای. بریم تونیممی باشیم داشته دوست هرجا امشب از -

 !شود چه وای فراوون، پنیر با هوم
 .کن ناز هی وقتاون -
 .راحته خیلی صندلیش. اومد جاش سر حالم واقعاً. کنم ناز کردممی غلط ستمدونمی اگه -
 .پایین بده رو شیشه -

 .رسونهمی مشامم به رو پریسا بوی باز خنکی نسیم
 .اینه بکنی باید که کاری اولین -

 .سیدمر آرزوهام از دیگه یکی به هم باز امروز من و کنممی قفل بزرگم هایدست تو رو کوچیکش صورت
*** 
 تلقین خودش به کردمی سعی ولی بود؛ حالبی کمی پریسا. رسید راه از بودیم منتظرش که ایجمعه اون زود خیلی
 رو خودش دست کارها مابقی و بودم کرده کمکش بودم تونسته که اونجایی تا. بده انجام رو کارهاش بتونه تا کنه
 .سید*و*بمی

 خریدِ همه اون بابت خودم از بودم راضی. کرد عالی رو چیهمه پریسا بگم هبهتر شاید یا بود، عالی آخر در و
 توانشکم و ریز یجسه اون با که پریسا از بودم راضی. بودم داده انجام هامونخانواده از پذیرایی برای که رنگارنگی

 رو کارش تونهمی کرد بتثا نود یدقیقه همون یا آخر یلحظه تو درست آرومم همیشه پریسای. کرد سربلند رو من
 حیرون هایچشم اون دیدن با ظریفش، بغلِ سمت دادم سُر رو خرید همه اون وقتی صبح. بده انجام احسن نحو به

 که بود دور به کردهیخ همیشه و کوچیک هایدست اون از. کنه تبدیلش قشنگی یسفره همچین به دیدممی بعید
 .بذاره مادرم روی جلو دارلعاب و رنگوشخ جوریاین رو پرشکم مرغ اون بتونه
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 و کوچیک مونخونه. تنگ جامون و بود زیاد تعدادمون. بود شده پیداشون یکییکی پیش ساعتی از هامونخانواده
 شدمی که بود موادی ترینشیرین عروسش، به پدرم لبخند. داد جا خودش تو رو همگی هامونقلب ولی بود؛ نقلی
 .ترچسبدل نازک و خشک هایپولکی از تر،شیرین عسل از. کرد استفاده شیرینی نوع هر تولید برای

 .نشده سرد تا بفرمایید مادرجان -
 .دخترم دستت قربون -

 برای توخالی و پوچ بود؛ تعارف یه جوابِ تنها زد،می موج هاشچشم تو رضایت برق که مادرم برای جمله این شاید
 تا بخنده پریسا بود کافی فقط. داشتم ایمان بهش بود؛ آیه یه من برای اشتمند شک ولی همسرم؛ داری مهمون

 .شم جوارحش و اعضا تمامِ قربونِ من،
 آوردن و کشیدن. گرفت جا سفره توی پریسا تدارکات تمام پونه و خواهرهام کمک به بود، شده پهن سفره
 درآوردن با پریسا و پونه. بود کوثر و فاطی با زد، وقا برنج بوی از بارها آوردنشونعملبه برای پریسا که هاییبرنج
 و بودن کشیده زحمت رقیه و سکینه. کنم سرخشون خودم شدم مجبور سر آخر که هاییمرغ بودن؛ سرگرم هامرغ

 دلش که این با هم خانمایران. نبود نوشابه یشیشه کنِول کمک هوای به پرشام. چیدنمی سفره تو رو هاظرف
 هم به همیشه از بیشتر کمی. بود سپرده گوش مادرم هایحرف به اجبار به اما بود؛ آشپزخونه تو هاشدختر پیش

 جایک خیال که باشه پرشامی تنها فاطی و پرویز یفاصله که نداشتم دوست. بشینه ترراحت دیگری تا چسبیدیم
 خواسته خدا از. شدممی یکی پریسا با داشتم انگاری داشتم؛ دوست رو اجباری فشار این من هرچند. نداشت بندشدن

 پرشکم مرغ دلم االن که من. دیگ تو افتادممی حلیم هول از داشتم. انداختم نحیفش ـمر*کـ دور دست
 .خواستمی رو پریسا ش*ـو*آغـ دلم ام،خونه اتاق تک دلم االن من خواست،نمی
 اون دلیلش تونه می کرد؟می حالی به یحال رو من کشیدنش ش*ـو*آغـ در هوای قدراین صبح از چرا
 اون کردم حس که وقتی از باشه؟ کرد مهمون رو من خودش بار اولین برای پیش وقت چند که باشه ـی*ـلـ*بغـ
 .نداره بهونه به نیاز کشیدنم ش*ـو*آغـ در برای دیگه هم
 دیشب که باشه این دلیلش تونهمی بودم؟ تاببی ـیدنش*سـ*بو برای بود، شلوغ برمودور قدراین که امروز چرا

 آخرش نشد، زد؟ هامشقیقه به عمیقی یـه*سـ*و*ب برده، خوابم خستگی از کرد فکر وقتی پریسا بار اولین برای
 .شدم نفسم هوای دستِ اسیر من آخرش نشد؛

 .بپوشم راحتی شلوار برم من اجازه با -
 سیاهی که شکشیدهسرمه هایچشم اون با انصافشبی خودِ اما میاد؛ باهام اتاق در تا پریسا کنجکاو نگاه

 من نگاهِ یمتوجه ساده یدختره این! نمیشه نه،. نخورد تکون هم سانت یک داد،می برابرنشون چند رو هاشچشم
 :گفتم امحنجره به زحمت کمی با اتاقم یبسته درِ پشتِ از. نبود
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 .کنمنمی پیداش کجاست؟ من راحتیِ شلوار پریساخانم -
 :گفت گرفته قوت آرومش، صدای که نکشید ثانیه

 .راست سمت کشو، تو گذاشتم -
 .بینمنمی -
 .شد داخل پریسا با گرما و نور کلی کردم حس. شد بسته و باز اتاق در -
 ...میری که چیزی دنبال وقتهیچ -

 خوره،می امسینه به محکم. کنه باز برام رو کشو درِ خواستمی که وقتی درست هم اون خودم سمت کشیدمش
 :کشهمی هم به خنده زور از رو هاشلب. مش*ـید*سـ*بو. زنهمی چرخ صورتم تو حیرون هاشچشم

 ...این وقتِ چه حاال -
 .زدمی پر برات داشت دلم -

 :گفت و زد نماییدندون لبخند. بود دویده هم هاشچشم تو که لبخندی برای دادممی جون
 .بیا زود کن وضع رو شلوارت -

 و داشتم دوست هم رو باغیرتش یکوچیکه داداش پرشام، هایاخم. داشتم دوست رو مونخانواده یگیرانهمچ نگاه
 ازم سنش اقتضای دلیل به دونستممی چراکه داشت؛ بهم ایخصمانه نگاه مهمونی آخر تا که نبود مهم اصالً

 :گفت گوشم درِ آروم فاطی وقتی نکشیدم خجالت اصالً. طلبکاره
 !ندیدبدیدت سر بر خاک ای -

 .خوادمی دلش داری؟ کارشچی! مرض: کوثر
 .ذارهنمی اشگرفته آتیش جیگر رو دندون دقیقه دو: فاطی

 .بینیممی هم رو تو بابا، برو -
 !عمراً ندیدبدید؟ این مثل من؟. بمونه دلت به صدسال: فاطی

 .بزنم حرف خواممی نزن حرف -
 .داره خوردن غذا این که بفرمایید بفرمایید، اومدید، خوش یلیخ همگی -
 :گفتم ناگهانی یجمله یه تو و
 .پخته دارشدنشبچه و ماشین مناسبت به پریسامامان رو شام این که بخورید -

 دویهر پریسا دور به شونبارهیک هجوم از که ایهمهمه بود، کوثر و فاطی هورای و جیغ من یجمله از تریهویی
 .کرد پریشون رو ما

 گید؟نمی اول از چرا نامردا ای:فاطی
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 :میگه زاری حالت با و کنهمی ـل*غـ*بــ محکم رو پریسا
 !خوشحالم خیلی المصب ولی خورم؛می فحش کلی و میشم عمه که این با -

 پریسا و من به ودز خیلی ـوسی*روبـ و تبریک برای همگی. شد شلوغ زود خیلی موننقلی و کوچیک یخونه اون
 هاشاشک ریزش از هاشچشم فشردن با داشت که پدرم دیدن از بعد خانمایران شوق هایاشک. رسیدنمی

 شاد پسری ینوه اولین داشتن برای چقدر مادرم. اومد شیرین چشمم به که بود چیزی دومین کرد،می جلوگیری
 .بود
 .کمکت فرستادممی رو دخترا بودی، داده خبر. بیفتی زحمت تو همه این حالت، این با نبودیم راضی دخترم -

 .ایناست از بیشتر شما ارزش. نبود زحمتی مادرجون، مرسی: پریسا
 .وجودشه عمق از مادرم لبخند کنممی حس

 جنسیتِ برای شونحدسیا با حتی و پیشنهادهاشون با هاشون،سؤال با همه همگی، رفتنِ از قبل دقایقی تا درست
 سر پونه و فاطی. دادمی نشون رو خودش خوشحالی و قراریبی همه از بیشتر کوثر. کردن دوره رو پریسا م،ابچه

 سالم شاءاللّهان باشه هرچی»: گفتنمی باریک دقیقه هرچند ترهابزرگ کردن،می بندیشرط هم با امبچه جنسیتِ
 شده منفجر کوچیکمون سالن وسط پرانرژی بمبِ یه انگار« .داره زحمت پسرش چه دخترش چه دوتاش، هر باشه؛

 برای که رو پریسا زندگی تموم کردن سعی رفتن از قبل همگی. بود نشسته همه جون به هاترکش خوشیِ حاال و
 یه با و بود نذاشته تنهادست رو دخترهاش هم خانمایران بار این. برن بعد و بدن جا بود کشیده بیرون پذیرایی

 خبرِ همه اون شنیدن از خندون هایلب با همگی. دخترهاش کنار رفت زدهشتاب مادرم، از کوچیک عذرخواهی
 .گذاشتن تنها رو ما که بود یازده ساعت کمالمونوتمام پذیراییِ از بسیار تشکر و خداحافظی یه یه با خوب،

 مشغول باهاشون پریسا، خودِ اصرار با که مونده جا چایی استکان و میوه بشقابِ چندتایی یه کوچیکمون سالن کفِ
 یهویی خیلی پریسا که کردممی وجورجمع رو جمشیدخان قلیون داشتم رضایتمندم لبخند با همراه هم من. بود

 :گفت
 .نداریم کاریهیچ دیگه در دم بذاری هم رو هاآشغال آقاجواد -
 ...نیس حسش دیگه پریسا جونِ به وای -
 ...گیریم سخت چرا روزته، هر کارِ که تو -

 از ممکن شکل بدترین به رو امشب خوشیِ تموم برداشت؛ ترک احساسم تموم شد، خرد غرورم شکست، شخصیتم
 زیر بود، مربوط من به که رو چیزایی یهمه رو، کارم رو، من باالخره. شد زهر کامم به چیهمه کشید، بیرون بینیم
 زد؟ خاموشی حرفش مابین که فهمید کرده؟ پرتاب مسمت به رو ایبرنده حرف چه فهمید هم خودش. برد سؤال
 نداشتم، شک دونستم،می. پریسا جهاز نگارِونقشخوش فرشِ روی چسبید زمین، کف به چسبید شد، خشک پاهام
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 گفته خودش. داد مثبت جواب من به آبروییبی از فرار برای اش،خانواده فشار از فرار برای پریسا که شد ثابت بهم
 شغل این داشتن یا من داشتن. کنه هضم رو من شغل بود نتونسته هنوز پس بیاد؛ کنار کارم با کنهیم سعی بود

 چسبوند،می اسمم اول همیشه که هاییآقاگفتن اون داشت، بهم همیشه که احترامی اون ولی بود؟ شأن کسر براش
 عالقه پای شاید کنم شک که دادمی بهم رو گمان و حدس این اش،برنامهبی هایـه*وسـ*بـ و هاـل*غـ*بــ این

 بود، داده خودم خورد به و باور لوحانهساده که رو چیزایی اون یهمه تمومش، اما شده؛ باز زندگیم به خواستنش و
 !پریسا خودِ هم شاید یا پریسا حرف از شغلم، از خودم، از بود؛ اومده بدم. نبود بیشتر سراب یه
 ...آقاجواد... آقا -

 اون. داشت رو توجیه حکم من برای گفتمی هرچی بگه، چی خوادمی نبود مهم. لرزونش صدای سمتِ تمبرنگش
 .نداشت فایده دیگه برنده و تیز شمشیر اون کردنغالف. بود فایدهبی کردنشجمع بود؛ زده رو دلش حرفِ

 و حرص تمام بعد ایثانیه و مزد چنگ عصبانیت با رو زباله رنگسیاه یکیسه آشپزخونه، درِ کنارِ همون از
 صورتم تمام به داشت شهریور آخر خنکِ بادِ و بود خنک کمی هوا. کردم خالی در بستنمحکم با رو سرخوردگیم

 باد این که بودم گرفته آتیش و سوخته پریسا حرفِ از قدری به من اما باشه؛ شده خنک دیگه هوا شاید. زدمی سیلی
 حسبی تابستون آخر خنکی از رو هامانگشت نوک که راحتی صندلِ همون با. شده لتحم قابل برام هوا خنکیِ و

 دور و زده چنگ رو مردم هایزباله که رو روزهایی تکِتک به و زدممی قدم فقط. گرفتم خیابون به راه کرده،
 که بودن هاخیلی نداشت، دوستم پریسا اگه نبود؛ تحملیغیرقابل آدم هم قدرهااون من. کردممی فکر نداختمامی
 برای بارها که هاییخیابون و کوچه هایمسن از خیلی حتی یا بود تاجخان هاهمون از یکی و دارند دوستم گفتنمی

 .کشیدم زحمت تمیزبودنشون
 پشت یکی اون و دوهمی سویی و سمت هر به زباله دنبال دواندوان پیادهِ پای با یکی بودن؛ مشغول همکارهام

 مگه. دیدمنمی کارشون تو زشتی هیچ من و ماشینه از جامونده همکارِ اون منتظرِ پایین خیلی سرعت با شین،ما
 کسی برای هابچه کثیفیِ از پر هایپوشک دیدنِ مگه بود؟ آسونی کارِ مردم هایزباله و هاکثافت با زدنکلهوسر

 همه چشم جلوی از رو دورانداختنی هایه*ن*ا*ن*ز که داشت رغبت کسی ما از غیر به مگه بود؟ تحملقابل
 ممکن ما از غیر کسی برای گرم، هایتابستون تو هم اون طالبی و هندونه یترشیده بوی تحملِ مگه کنه؟ جمع
 چه رو چشم بینهنمی چرا زنم؟می سروکله هاییسختی چه با من ندید پریسا شده که هم باریک برای چرا بود؟

 کردنِجمع مگه بود؟ جرم رفتگربودن مگه کنم؟ امسفره سر روزیِ رو، حالل نون لقمه یه بتونم تا بندممی چیزهایی
 باریک برای فقط شده اگر شاید کنه؟ تصور ما بودنِ بدونِ رو دنیا روز یک بود شده اصالً بود؟ عار دیگران هایزباله

 بیشتر هاشحرف روی تونستمی وقتاون گیره،می ور دنیا کثافتی و گند چه نباشن، هاجواد اگه که کردمی تصور
 همین و بودم شکسته هاشتبصره تمام با قیدوبندهاش، یهمه با رو هاقانون تمام من درسته، آره،. کنه فکر
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 نه کنه،می آرومم شب آخر خنک هوای نه بود؛ پر خیلیخیلی دلم. شکستمی رو من داشت حاال نافرمانی
 از کمی تا کردممی کارچی باید پس. شکایت و گله نه منه، کارِ زاری و اشک نه. هدفبی و نیطوال هایزدنقدم

 راه باید چقدر کنه؟ خاموش رو مافتاده جون به آتیش این تونهمی کی و چی کنه؟ فروکش مافتاده جون به آتیش
 بخوابه؟ درونم التهاب از کمی تا رفتممی

 هاش،محبت با که شدمی شاید بزنم؛ حرف پدرم با تونستممی کاش! داشتم همراهم رو قدیمیم هرچند موبایلِ کاش
 نبود هاش،نصیحت و حرف به دادنگوش وجودِ با که پدری. شد آروم جاشبه هایسوزیدل با یا هاشگفتنپسرم با

 .شنیدم سرکوفت من باز ببینه که
 تختِ همون روی خودش، یخونه حیاطِ تو کرد هدایتم گرفت، رو دستم ازدواجم، از قبل روز یک درست که پدرم

 داری دوستش که زنی با عمری یه خوایمی باباجون»: گفت بهم گوشم کنار آروم و نشوند رو من کرده پهن موکت
 یهزینه تمومِ باباجون. هستن بدرغبت حساسن، بو به هازن. نشنوی سرکوفت عمر یه کن سعی پس کنی؛ زندگی

 «.خریمی پول بدون قربِ و ارج خودت برای بیشتر اون از ولی تومنه؛ دوازده یا ده نبیرو حمامِ یه
 میگوهای و ماهی بوی کردممی حس که روزهایی بود، زیاد کارم که روزهایی. بود فایدهبی پدرم نصیحتِ اینجا
 یه شهرداری، کنارِ قدیمی یگرمابه تو زود خیلی کردممی سعی که روزایی چسبیده، منم تنِ به پالستیک تو مونده
 که زد بهم حرفی اما نگفت؛ رو جمله این که درسته. میدی بو جواد بگه بهم پریسا روزی یه نکنه تا بگیرم دوش
 نه پولی، نه. شم آروم جورههیچ امشب من نبود قرار انگاری نه،. پیچممی خودم به دارم سوزانش گرمای از هنوز

 تنها. شدممی خفه داشتم ازش، ناراحتی شدت از که کسی پیش برگردم بودم محکوم نم همراهی، تلفنِ نه ماشینی،
 .بود مونده جا جیبم توی در، کردنِقفل برای شانسی خیلی که بود خونه کلید همون من داراییِ

 از ترراحت ریکیتا به کردنعادت برای ایستادن ثانیه چند. کنهمی کور جاهمه به رو دیدم تاریکی کنم،می باز که در
 رفتنراه برای ولی کنن؛می عادت تاریکی به هامچشم. بود پریسا حرف به نکردنعادت برای زدنقدم ساعتچندین

 پخش اطراف به کمی نور. گیرممی کمک دستشویی چراغ از نقلیم، و کوچیک یخونه تو افتاده سیاهیِ این بین
 بینممی گذرا نگاه یه با. خوابه اتاق یبسته در پشتِ شکبی نبود؛ اشپید هم اون اما نبودم؛ پریسا دنبال. میشه
 روی از و ناخواسته. نیست نامرتبی و شلوغی همه اون از خبری دیگه برگشته؛ سابقش شکل به خونه جایهمه

 چه. قیقهدوپنجبیست و یک. ندازمامی بود اسیر سالن کنج که آسمون و زمین بین گیرکرده ساعت به نگاهی عادت
 روی تمام، قوت با پریسا حرف اش،ثانیه هر که دقایقی! بودم نکرده حس رو گذشتش اصالً که ایطوالنی زمانِ
 گر بیشتر لحظهبهلحظه و کنم فکر. کنم فکر هامحقارت به بودم تونسته فقط که ساعتی چند. شدمی آوار سرم

 حس هامچشم توی آلودگیخواب هیچ ولی باشم؛ حاضر رمکا سرِ دیگه نیم و ساعت چهار باید کهاین با. بگیرم
 و آروم خیلی گذشته هایشب تمام برخالف امشب. ندارم زدن زمین راحت تنِ برای ایعجله هیچ کنم،نمی
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 رو وجودم یریشه تهِ تا چیزی، باز ولی زنم؛می آب صورتم به خوردل اما آروم، خیلی. زنممی مسواک باحوصله
 باز خورم؛می سرد آب لیوان یه پیچید، رو اشنسخه برام عصبانیت اوج تو که پدرم همیشگی سفارشِ به .سوزونهمی

 کرده زخمی رو قلبم عمیق قدراین دلیل این به زخم، این شاید. نمیشه ریخته مگرفتهگر تنِ روی خنکی، آبِ هیچ
 هم اون بودم، گیردل و خوردل! افتادم دامی چه تو ریسا،پ از نداشتنمتوقع خاطربه ببین. نداشتم توقع پریسا از که بود
 نصیحت رو زکیه و رقیه داشت وقتی مادرم، از بارها. دیدمنمی صحیح هم رو خوابم جای جداکردنِ اما شدت؛به

 به دستش که همین شبی،نصفه شبی. نکنید جدا رو خوابتون جای هم دعواهاتون بدترین تو»: بودم شنیده کردمی
 کردی، جدا رو جات اگه ولی خوره؛می جوش باز خودش عالقه اون بخوره، پات به پاش بخوره، سرت
 «.میشی زخمی بگیری، دست رو طرفش هر دوسر؛ شمشیرِ میشه ـوابت*خــت*رخـ
 مقابل در رو من پیش هاسال انگار االن ولی بود؛ دشوار برام مادرم حرف معنیِ درکِ نوجوونی روزهای اون تو

 .شده باتجربه و پخته خوب هاسال این تو هم مادرم که فهمیدم امشب. بود کرده واکسینه دردی نهمچی
 از شده، جمع پتو زیر خودش تو و کرده کز خوابـت*رخـ یگوشه که دختری بیدارنشدنِ برای من، کردنِمراعات

 بدجور رو من ناخواسته یا خواسته ش،حرف با که بود زنی با لجبازی روی از بلکه نبود، روزم هر احساس و عالقه سر
 اشچهره ندیدن شاید. رفتنم وقت هم باشه، خواب اومدنم وقت هم که بود خوریدل روی از مراعاتم. بود سوزونده

 ترخنک خیلی هوا کهاین با. کنم تحمل رو وزنشسنگین حرف بذاره که مسکنی. زخم این برای باشه مسکنی بتونه
 دونمنمی. کنهمی رو خودش کارِ کم، دور رو داره خونه کولر پریسا، جون به افتاده گرمای خاطربه هنوز ولی شده؛
 که رو کوچیک شیطان اون چرا

 به من یبچه حمل برای اون. کردم دور خودم از کن، خاموش رو کولر پریسا لج از خوندمی چپم گوشِ توی داشت
 .نبود روا اششدهکاریدست هایهورمون با لجبازی بود؛ مبتال گرگرفتگی این

 توی هدفی، هیچ بی هامچشم. کشممی دراز بهش پشت تری،گرم هایلباس با کزکرده، جسم اون از دورتر کمی
 دید تاریکی تو هم اون رو، اتاق لوازم دارم منطقی و دلیل هیچ بی. چرخهمی وسوییسمت هر به شب سیاهی

 وجود سمی افکار این از کردنمخالص و سرگرمی برای چیزی کاش اشتم،د دادنانجام برای کاری کاش. زنممی
 سرِ همین از شاید. بکشم کار مغزم و چشم از تونممی فقط اطرافم، سیاهیِ این تو شب، از ساعت این تو اما داشت؛

 پسرِ رو ویارت کنه خدا»: گفت شوخی به داریخنده لحن با مادرم که شب
 .داد نشون زود خیلی رو خودش شغلم، و من به نسبت پریسا سیتحسا ،«!نیفته من زبونِبی

 که دقایقی گذرن؛می کنندهکسل و کُند دقایق چقدر شده؛ دارکش و طوالنی امشب چقدر گذشته، هایشب برخالف
 .گذشتمی هااین از زودتر خیلی گذشته هایشب
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 خودش به تکونی شده،مچاله جسم اون میدم احتماًل رسه،می گوش به سرم پشت از یهویی خیلی که صدایی با
 ای، ثانیه از کمتر و میشه ترنزدیک گوشم به لحظهبهلحظه تشک، روی جسمش شدنکشیده صدای. باشه داده

 .کشهمی راه ـمم*ک*ش دور به م،*لو*پهـ دور از گذشتن از بعد ایکردهیخ و سرد هایدست
 انگشتِ اون. دیدم رو پریسا استخونی و ظریف هایانگشت کنم، فرو امسینه توی تا داشتم سعی که افکنده سری با

 همین شاید. شه جدا هاشدست از ندیدم هم باریک حتی که ایحلقه. گرفت آروم ـمم*شکـ روی نشینش،حلقه
 ود،ب امشب از غیر به ایدیگه شبِ هر شاید. بدم بها توخالیم و پوچ باورهای از کلی به گذاشت که بود خیالیخوش
. نزنم پس رو دستش حداقل تا رفتم کلنجار خیلی خودم با امشب اما شد؛می شکافنده و عمیق خوشی، این از نفسم
 به قوی و محکم خیلی برنده و تیز حرف اون. بذارم دستش روی محبت دستِ ذارهنمی حقارت همراهیِ به غرور
 .کردمی حکومت رفتارم، و احساس تمام به بدنم، تمام

 اما کنه؛می گریه داره که رسونهمی تقلب بهم زود خیلی شب، سکوتِ این تو افتاده فینِفین جونِبی و رومآ صدای
 .باشم هاشگریه دلیل دنبال بخواد دلم که اونم از خورتردل که کنم کارچی

 خوابی؟ آقاجواد -
 چی کردم،می توجه هم هانای به اگه اصالً. داشت هم درموندگی و التماس داشت، لرزش داشت، بغض صداش
 حاال نمیاد؟ هامچشم به خواب که ساعته خیلی کردی، بارم که ایتیکه اون لطف به گفتممی بدم؟ جواب که داشتم

 بگیری؟ پس رو حرفت تونیمی مگه بیدارم، که برفرض حاال بیفته؟ خاصی اتفاق چه قراره بیدارم که
 نمیدی؟ جواب -
 .کنه باز لب گریه و بغض با پریسا خوادمی هرچی حاال بزنم؛ که ندارم هم حرف بدم، که ندارم جواب 
 .برهنمی خوابت زودی این به دونممی بیداری؛ دونممی -

 .بزنم تأیید مهر هاشگفته صحتِ به سکوتم شکستن با نبود نیازی
 خوری؟دل ازم یا قهری؟ باهام -

 حرف بتونه که کننمی همکاری باهاش هاکلمه باشه، خوردل که کسی مگه کرد؟می هم فرق مگه دونم، نمی
 .نداشتم گفتن برای هم حرفی اما نبودم؛ قهر بزنه؟

 میشه؟ درست ببخشید با -
 امخوردهزخم تنِ تمام به ایفاصله هیچبی. ساتن تشک روی جسمش یدوباره شدنِکشیده صدای و من سکوت

 هاینفس بار اولین برای داره چرا بکشم؟ عمیق نفس ذاشتینم برنده و تیز حرف اون چرا. ـبید*سـ*چـ
 میده؟ ول گوشم کنار رو ـش*مـ*گر
 !نداشتم بدی منظورِ خدا به -
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 رها گوشم کنار قرارشبی هاینفس باز. زدمی کوک اولش جای سرِ رو دلم دوباره داشت هاشناپرهیزی این با انگار
 .میشن

 که پرشام جانِ به جواد داد؟ مثبت جواب تو به آبروریزی ترس از که دختر یه ؟کنیمی فکری چه من موردِ در تو -
 ...نباشه دنیا خواممی

. گرفت گر درونم آتیشِ شدم، ورشعله. مونبچه حتی نه من، نه بود؛ پرشام جونِ راستش قسم هنوز. زد آتیشم
 پریسا هایدست. کَنهمی تشک کنار از نیآ خیلی رو من آتیش، اون. میشه هم پریسا گیردامن سوزانش هایشراره
 .میشه پرت دیگه سمت یک به ناگهانی خیلی

 .بود اجبار به بود، زور به دونممی. گفتی اول روز از خودت نگفتی؟ خودت مگه بود؟ چی پس نبود این اگه -
 :بگه و بدوزه چشم بهم. بشینه زدهطوفان منِ مقابلِ آروم کنهمی سعی

 .نبود اجبار -
 بود؟ عاشقانه بود؟ چی پس -

 .ببندم رو دهنم ذاشتمی فشار اون کاش. نکنم دادوفریاد شب از وقت این تونستممی کاش
 .نبود هم اجبار ولی نبود؛ عاشقانه نه -

 تمام که روزی اون از گفتم؛. بود دهندهعذاب چقدر صداقت هاوقت گاهی میشه؛ گس کالمش تلخیِ از دهنم تمام
 :گفتم هم به شدهقفل هایدندون مابین از. کردمی دندوندندون رو گذشته چندماه این خوشِ لحظات

 میگی بعد نرفته، یادم دادی بهم دستت کنار یپونه نیشگونِ با لرزون، صدای با که رو ایبله اون من پریساخانم -
 نبود؟ امخانواده فشار و زور نبود؟ اجبار

 ...این سرِ ما بحث اصالً -
 و نیش و وایسم امخواسته و حرف پای که هستم مرد قدراین. بود تو نخواستن از شروعش بود که چیزی هر سر -

 هم کسی پیش حداقلش کنم،نمی افتخار خودم به اگه. کمتر نه بیشتر نه همینم، من پریسا چی؟ تو ولی نزنم؛ کنایه
 میندازی تیکه بهش داری که مردی پریسا. بکشم خجالت بخوام که نمیرم باال هم مردم دیوار از نیستم، سرافکنده

 ...عاد کی تو فهمیدمی هااین از زودتر خیلی روزشه، هر کارِ کردنجمعآشغال میگی و
 ترسیده. کشهمی عقب به تشک روی رو خودش داره پریسا ثانیه،بهثانیه. رسهمی خودش حد باالترین به داره صدام

 .ندازهب بینمون ایفاصله خوادمی و
 :کشممی داد پریسا ترسِ از شدهمهتابی صورت تو
 یکی صدتا دهنِ از که پاکبان میشه اشباادبانه خیلی آشغالی، یه! رفتگر جوادِ هستم، که همینم من پریسا -

 !رفتی زور و فشار همه اون بار زیر کردی غلط بود، سخت قدراین برات هضمش اگه. شنوینمی
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 شد ثابت خودم به بردم؛ ارث به مادرم از هم رو چیزایی یه فهمیدم رنگایسورمه ساتنِ تشکِ این تو امشب،
 .دارم امکردهداغ تن این تو مادرم، از هم رو هاییوریشهرگ

 بحثمون و. کشیدم دراز و کردم پشت بهش هم من. کشید ز*ا*ر*د و کرد پشت بهم. شدم ساکت شد، ساکت
 .ویلون و سِیلون موند، نتیجهبی طورنهمو
 رو فینشفین و گریه صدای شنیدنِ تحملِ و اعصاب دونستممی خوب اما کنه؛می گریه چی واسه دونستمنمی
 .ندارم

 کنی؟ تمومش میشه -
 نفسِ صدای بندشپشت و رسید گوشم به کردمی آروم بالش با رو خودش داشت که ایخفه صدای زود خیلی و

 .کنه تموم رو شاگریه خوادمی گفتمی که عمیقی
 .کنم تمومش اومدم که من -
 .شد شروع تازه کنی تموم خواستیمی که چیزی وگرنه کن، تموم رو هاتگریه و کن لطف تو -
 .رو هاشصحبت هم رو، اشبینی فینفین هم رو، اشگریه هم کنه؛می تموم واقعاً بار این و

 پریسا به خوش روی نتونستم فرستادم، واسطه رو نمداشتدوست هرچی کردم، هرکاری که بود بعدش روز چهار
 رو زخمی اون حتی. بود چسبیده بهم وارکنه همچنان خودش قوت به بعد، به شب اون از خوری،دل اون. بدم نشون

 ما بینِ سنگینیِ برای نتونست پریسا قرارِبی هایچشم نگرانیِ اون حتی رسوندم، دستم به احتیاطیبی روی از که
 هر حاال بذاریم؛ هم روی چشم نتونستیم کدومهیچ مطمئنم که طوالنی شبِ اون گذروندنِ از بعد. کنه کاری افتاده

 .دونمنمی علت، چه به کی
 جا به خشوع با کردممی سعی که نمازی. شدم بلند سریع خیلی اومد،می محل مسجد از که اذان صدای با درست
 بیرون، بیاد دستشویی از پریسا که این از زودتر خیلی و. کنه آروم کمی رو من تونست که بود مسکنی تنها بیارم،
 .زدم بیرون در از سریع پوشیدهلباس

 شدید تکون من توی چیزایی یه امروز اما شدم؛می مشغول کارم به دقت با و حوصله با خیلی روز هر و همیشه
 به رو هامدستکش مشتاقانه خیلی همیشه. کردنرعایت برای قانونی نه بود، کارکردن برای حسی نه. بود خورده
 نداشتم حس حتی روز اون ولی ذاشتم؛می مایه ودلجون از کارم دادنِبهترنشون برای روز هر کشیدم،می دست

 کردممی پرتاب سطل ته به زده چنگ رو هاکیسه وظیفه، روی از تنها و حوصلهبی خیلی. کنم دستم رو هامدستکش
 سفیدیِ و خون قرمزی. گرفت آتیش دستم کف کردم احساس هاکیسه از یکی با دستم برخورد با انیناگه خیلی که

 که نفهمی آدمِ اون از بودم عصبی. کردم ضعف احساس دلم هایتهته اون. داشت زنیهمبهحال تضادِ زباله،کیسه



 

 

164 

 

 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 دید غیرقابل و مات هایپالستیک تو خردشده، هایشیشه جای. نیست زباله خردشده، هایشیشه دونستنمی هنوز
 .نبود
 تماشایِ  بین خون،خروس صبحِ از ساعت این تو حاال کردم؟می رانندگی رو راه همه این چطوری دست این با حاال
 هر پرویز، پیشنهاد قبول برایِ خودم به دارم گرفته، هازباله روی به راه دستم کف از قطرهقطره که هاییخون

 بود، خوب دلم حال که موقع اون شاید. کردممی خودم بارِ داشتم بود نفرین و لعن هرچی. میدم مبلد که ناسزایی
 که این از قبل مون،بچه دنیااومدنِبه از قبل این، از زودتر داشتم دوست نداشت، عمیقی این به زخم دستم کف

 حاال ولی ببرم؛ کوچیک هرچند فرتِمسا یه به رو پریسا بره، زایمان ـمرشکنِ*کـ و گرون هایخرج تو دستمون
 داشت ربطی چه من به موندم اصالً! کنم رانندگی چطوری داغون دستِ و خرد اعصاب این با بندرعباس تا موندم

 روزهسه-دو سفرِ این چرا نبودم؟ بدهکار خریدنمماشین رو من، مگه اصالً بود؟ وبارکار دنبال به اطراف اون پرویز که
 تازه که اشبیچاره مادر با سیسمونی حاال کردم؟می جمع پول پریسا زایمان برای کمکم نباید همگ کردم؟ قبول رو

 به پرویز پیشنهاد قبول از قبل چرا! بود خودم با که زایمان و بیمارستان خرج ماه،نه این خرجِ ولی بود؛ داده، جهاز
 .گیرهمی هاییتصمیم چه فکربی ،باشه خوب آدم دلِ حالِ وقتی ببین! عجبا نکردم؟ فکر چیزها این
 باک شو بلند بگو، یاعلی یه داداش»: گفت و کرد باز رو بحث سرِ یهویی خیلی که بود پرویز شام، از بعد شب اون

 هم خوردوخوراک خرج بریم،می خونه از خودمون با هم چیهمه. برگردیم و بندر تا بریم بزن کن پر رو ماشین
 «.تماشا هم فاله هم. دارم کار اونجا روزسه-دو من. برگشتیم هم روزهسه-دو. نداریم
 این رفتن، زورگویی حرفِ هر بار زیر و کشیدنزحمت هاسال از بعد که کسایی برای جامعه، ضعیف قشر ما برای

 و دل هیچ حاال اما کردم؛ قبول میل کمال با شب همون. بود مغرب از خورشید کردنِطلوع مثل درست موقعیت
 !باشه خوب دلت حالِ که وقتی از امان. ندارم شونهمراهی برای پایی

 ریزیخون این. رسوندممی دکتر به رو عمیق زخم این باید. گیرممی مرخصی مرکز از شرایطم خاطربه زود خیلی
 لباس ایدب. خونه گشتمبرمی باید. باشه همراهم که پول هزارتومنده از دریغ اما گرفت؛می رو توانم تمام داشت
 با مشترکم، زندگیِ اول روزِ از که کارتی. داشتمبرمی کشو توی از رو بانکیم کارت باید. کردممی عوض رو خونیم
 .کنیم اندازپس ازش خورد توقی به تقی اگر یا کنیم خرج خونه خرجیِ برای ازش یا گذاشتیم قرار پریسا

 شاید. رفتمی ضعف داشت دلم. بود مشکل و سخت خیلی، از بیشتر زخمی دستِ یه کمکِ با و دست یه با رانندگی
 و حس هیچ امه*ن*و*د*ر*م و بزرگ هایدست. بود افتاده قندم ناشتا، دهن با خون همه اون ریزیخون از هم

 نداشته، خواب اصالً هم دیشب که دختری بیدارکردن اما بود؛ اجبار. نداشت قفل توی کلیدِ چرخوندن برای جونی
 دم دارِگل چادر تو پوشیده پریسا نرسیده، دوم یثانیه به و زنممی زنگ. شده قاتیش لجبازی حتماً نه، هک شیرین

 .کنهمی باز مپریدهرنگ صورت روبروی رو در دستیش،
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 ...چرا رنگت... جواد؟... آقا...سالم -
 آورده بند کوتاهی دقایق برای ور ریزیشخون جلوی فراوون هایپارچه با که دستم به میشه کشیده نگرانش نگاه
 پریسا نگران نگاهِ اولین این شاید. کشهمی باال پریسا دهن پشتِ تا سریع خیلی رو تهوع سرآستینم، هایخون. بودم

 تنِ من باز و افتاد؛ سرش از دارگل چادرِ افتاد،. دارهبرمی شتاب با رو بینمون یفاصله قدم دو همون. بود من به
 چه پریسا دِ*ی*فـ*س پوست با قرمز، وشلوارکتاپ اون بینممی. بینممی رو ش*ز*با اسِلب تو پوشیده

 .نبود من نفع به اصالً بازی این. کنهمی بازی موشکیقایم
 شده؟ چی دستت -

 هب ترسونی نگاه. زنهمی دامن بدش تهوعِ به اششدهقوی یشامه باز کشه؛می بیرون دستم کف از آروم رو هاپارچه
 :پرسید که بود هراسون. کنهمی بازم زخم

 چی؟ با بریده؟ -
 دیگه طور یه رو نگرانیشدل جواب شاید نوقتاو جسمم؛ حال هم بود، خوب دلم حال هم کاش. داشتم حال کاش

 .دادممی
 دیدمی مینزیرز توی رو تابان خورشید این باال یطبقه از کسی اگه. شه خونه وارد تا زنممی کنارش فشار با کمی
 چی؟ وقتاون

 .نیست مهمی چیز. تو برو -
 ...برات تا بیمارستان بری باید نیست؟ مهم -
 .کنار بری و بدی اجازه شما اگه البته برم، که اومدم -
 تیغ زبونم کمکِ با تیغیجوجه همچون که دلم بود؛ بد خیلیخیلی دلم حالی نبود؛ خودم دست خدا خداوندی به

 .بودم خوردل ازش هم داشتم دوستش هم که کسی سمتِ هم اون کرد،می پرتاب
 .میام هم من پس -
 .ببرم پول اومدم نیست؛ الزم -
 .اومدم کن صبر لحظه یه. میارم من -
 ...خوادنمی میگم -
 !میام االن کن صبر میگم -

 .نشد بیشتر ایلحظه شدنشآماده واقعاً. ندادم نشون چندانی مقاومت هم من و گفت محکم
 به اورژانس از پریسا، وآمدرفت بین بیمارستان، تو روز اون. شد کاشته دلم تو خوب حالِ یه بیمارستان تو روز اون

 تالطم در نگراندل و داشت عجله. بیام کنار خوریدل اون با کمی تونستم صندوق، به حسابداری از حسابداری،
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 نظمیبی و شلوغی همه اون از آخر دست تا کشیدمی سرک وسوییسمت هر به مردان بخش پرستارِ دنبال. بود
 .شد کالفه

 بده؟ رو من جواب نمیشه پیدا نفر یه -
 !هابیمارستانه اینجا زنی؟می داد چرا خانم؟ خبره چه -
 .تکراری خیلیخیلی یجمله یه با شاکی پرستارِ یه
 رسه؟نمی میره، دست از خون داره وشهگ این ساعته یه که من شوهر داد به نیست کسی چرا بیمارستانه اگه -
 گرفتی؟ کجاست؟ پرداختت قبض -

 :میده جواب شاکی و پرحرص لحنی با پریسا
 .بندازه راه رو آدم کارِ که نمیشه پیدا یکی آقایون تزریقات تو. قبض هم این. بله -
 .مشغولن دیگه هایبخش تو حتماً! نیستن که بیکار خانم -
 دربهدر اینجا هم ما شه؟ مشغول دیگه هاییبخش تو تا کنه ول رو خودش پست دبای بخش مسئول پس! آها -

 بگردیم؟ دنبالش
 .کشهنمی دست اشطلبکارانه لحن از اما میشه؛ نشینیعقب به مجبور اجباربه سفیدپوش پرستارِ اون

 .کنم صداشون تا اتاق تو ببر رو شوهرت بفرما شما -
 .کنه تشکر طلبکار پرستارِ از ندید نیازی نگرانی،لد و عصبانیت همه اون با پریسا و

 اون وقتی. ریختمی جونم به آرامش آهسته و کمکم نگرانیش، و سوزیدل با پریسا ساعات، اون تموم روز، اون
 کارِ شده پشیمون حرفش از که این حدس گذاشت، دهنم توی کندهپوست نکردن،ضعف برای رو شیرین کاکائوی

 زباله کیسه یه یا آشغال تیکه یه بود کافی. بود چسبیده قلبم به محکم و سفت خیلی چیزایی یه باز یول نبود؛ سختی
 از قبل خودجوش، تموم، روزسه. شه خراب سرم روی باز اولش شدت به پریسا حرف زود خیلی تا ببینم زمین روی

 ولرمیِ که شیرین شیرِ لیوان یه کرد، عوض تردک یتوصیه به رو دستم بانداژ سرکار، به رفتن برای در از زدنمبیرون
 ما وگویگفت تنها که روز چهار. کردمی روونه رو من و دادمی دستم به داشت فصل آخرای برای نشینیدل و خاص
 .شد من هایدادنجواب سرد و اجبار به و پریسا هایدادن خداحافظی و سالم

 حرف پرویز با خودم بری خواینمی اگه»: گفت کار به رفتنم از بلق هم پریسا خودِ صبح امروز که این با حاال و
 دلم خودمم دونمنمی. کرد برداشت رفتنمون برای رضایت عالمت به رو من سکوتِ اون و کردم سکوت ،«.زنممی
 که خورمدل حرفت از قدری به بگم منتظرش و خوردل مشکیِ هایچشم پیش کالم یه نتونستم خواست،می چی
 از رو کوچیک خوشیدل این خواستنمی دلم. کردی بارم رو ایگنده حرفِ چه نمیره یادم برم هم دنیا ایهرج
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 رقیه و سکینه هایخوندن گوش تو با کوثر، و فاطی هایالتماس و اصرار با که بود شب همون. بگیرم هامونخانواده
 .شیم راهی هم با همگی تا شدن راضی هم اونا مادرم، گوش زیر
 تو پریسا. کردیممی( دستدست) فِسفِس داشتیم دستم، احساسم، دلم، من، اما بودن؛ آماده رفتن برای همگی الحا

 چیده ماشین، تو جادادنشون برای آماده در دم رو مسافرتی چادر یاضافه به رو موردنیاز وسایل تموم کامل، سکوت
 رفتم؟می کجا حال این با آخه. نداشتم رفتن پای هنوز من ماا رفتیم؛می قرار سر همگی باید دیگه ساعتنیم تا. بود

 شد؟می حساب رفتنتفریح پر دلِ این با اصالً رفتم؟می کجا بود، پر پریسا حرفِ ار دلم وقتی نبود، خوش دلم وقتی
 نداری؟ الزم ایدیگه چیز آقاجواد -
 تو کشیده صورت این. بود غیرممکن آوردنشدستبه انگار که داشتم الزم خندون لبِ یه خواستم،می خوش دل یه

 بدبخت دیدی» بودم کرده فکر این به اشثانیه هر که بود چهارروز. بشه کزکرده هم پریسا بود شده باعث همم،
 حرمتتون، یپرده تازه! اولشه تازه این جوادآقا. بیاد کنار شغلت با نتونست دیدی سرت بر خاک زد؟ چشمت تو آخر
. کنهمی تالش فهمیدنم برای پریسا کردممی احساس که بودم احمق چقدر« !رفت و شد پاره گههمدی صورت تو

 .نشسته ثمر به مچندماهه هایتالش کردممی خیال که بودم ابله و ساده چقدر
 رتبنام و سریع خیلی رو وسایل کنم، جمع رو وپامدست زود خیلی میشم مجبور کردنمون،عجله برای پرویز تلفنِ با
 .بشینم فرمون پشت بود کشیده هم تو رو صورتم که اخمی با و بدم جا کوچیکم صندوق تو

 نگران همگی. دادم نشون خوشحال و بازکرده رو صورتم کمی دیگران حرمت به. رسیدیم قرار محلِ به همه از آخر
 .بیفتیم راه شدن راضی همگی ،«.راحتم من»  گفتنِ با اما بودن؛ دستم

 تو هامکردناخم از بعد جاده، یگوشه پریسا هایباالآوردن از بعد ـمرها،*وکـکوه از گذشتن با بعد، تساع چندین و
 پرفشار، و زور با داشت هنوز نداشت؛ اومدنکوتاه قصد خورشید انگار بود، گرم هنوز بندرعباس. رسیدیم مسیر، طول

 از دیدممی. شده قرمز و گرفته گر گرما این از اپریس سفید پوست دیدممی زیرچشمی. کردمی پخش گرما و نور
 .نیست معدنی آب بطری کنِول عصبی، و کالفه گرما،
 از یکی راهیِ پرویز کار به رسیدن و دریا دیدن برای فردا و بمونیم بندرعباس خودِ تو رو امشب گذاشتیم قرار

. کنیم پهن بساط دریا کنار هم ما رسه،می کارهاش به اونجا پرویز تا گذاشتیم قرار. شیم اطراف هایشهرستان
 از دستم، زخم لطفِ به. بکنم حسابی استراحت یه دولت پارک تو صبح، فردا تا تونستممی. بود خوبی وقرارقول

 استراحت برای شیم، شریک شوهرش و پونه با شد قرار که چادرمون تو زود خیلی و شدم منع دیگران با همکاری
 و کنم جمع جا یه رو قرارمبی و سردرگم افکار کنن،می پهن رو شونساده شام بساط هاخانم ات تونستم. گرفتم جا
 .بزنم زمین تن دوباره استراحت برای سبک، و ساده شام یه خوردن از بعد
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 ایینفره اولین پریسا و پونه. دادمی تکون رو چادرمون خنکی باد و افتاده هوا گرمی از کمی خورشید، غروب با حاال
 بودم، خریده نفرهدوازده اسم به که چادری این. بردن پناه چادر به استراحت برای خیرگفتن،بهشب از بعد که بودن

 نفر یک یفاصله به که آقامسعود جسمِ روی از پاهام بلندکردن با. دادمی جا خودش تو زور به رو بالغ آدم چهارتا
. بود کشیده ز*ا*ر*د همه به پشت سفیدرنگش، شال با که پریسایی سم؛رمی پریسا به بود، کشیده دراز پونه کنار
 تنم از هنوز خفگی اون نبود؛ خودم دست کنید باور ولی خوره؛دل جمع بین من محلیکم همه اون از دونستممی

 .نرفته یادم از هنوز گزنده و سنگین حرف اون نرفته، بیرون
 .خانم پونه خیربهشب -
 ...بود نخوابیده رانندگی یخسته مسعود اگه. شدیم شما مزاحم هم ما ببخشید .بخیر هم شما شب -
 .جا همه این! مزاحمتی چه بابا نه -

 جلب هیچ بدون و وارریتم ساکت، و آروم لرزید؛می. میشم پریسا لرزون جسم یمتوجه زود خیلی و کشممی دراز
 شالش زیر هایگوشه نزدیکِ سر. بودم ندیده حاال تا رو حالتی این پریسای. دارهمی برم ترس آنی به. توجهی

. دوستانه تا بود طلبکارانه لحنم نمیگم؛ دروغ. باشه ما وگویگفت شاهد بود بیدار هنوز که پونه خواستمنمی. برممی
 .طلبکارانه اما آروم،

 چته؟ پریسا -
 .شنومنمی که میگه یچیز دیدم؛نمی تاریکی این تو خونی،لب برای رو هاشلب رو، صورتش

 :پرسممی طلبکارانه باز
 چی؟ -
 .نشسته عرق رخشنیم تمام کشم،می صورتش رخنیم سمت رو صورتم بار این و
 چی؟ سروقتمون بیاد کسی اگه باد، این با گوشه، این. ترسممی ثباتبی چادرِ تو خوابیدن از -

 من پریِ دلِ تو که کوچیکی ترس از لرزید هم من دلِ ته لرزید؛می ترس از ترسید،می پریسا گرفت، آتیش دلم
 که دختری از شد،می من یبچه مادرِ داشت که دختر این از حمایت اما بودم؛ خوردل ازش که درست. بود افتاده
 .بود من کارِ بودم، من وپناهشپشت تنها االن
 تمام احتیاط با خیلی ام،دیگه آزاد دست با کنم،می ز*ا*ر*د رو امخوردهبخیه دست. کشممی ز*ا*ر*د جام سر

 ایفاصله هیچ بودنم، از اطمینان برای و کنممی ش*ل*غ*ب کشم،می خودم سمت رو لرزونش و ریزنقش هیکل
 جوریاین باید هم من روزپنج از بعد انگار میشم؛ آروم هم من هیچ، به مونفاصله رسیدن با. نمیشم دارقبول رو

 باورکردنی اما عجیب. کشید قلبم به رو حرفش تیز چاقوی خودش که کسی کی؟ دست به هم ناو. شدممی آروم
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 خودش ش*و*غ*آ تو رو من خوریدل از اینیمه انگیزیشگفت طرز به حاال دست،چاقوبه پریِ همون که بود
 .رفت و کرد چال

 .بخواب بگیر راحت نترس؛ -
 شال پیچیدن همه اون به نیازی افتاده، بیهوش رانندگی خستگیِ از سرم پشت مسعودخان که حاال

 کردنِ خنک برای جونیبی و آروم فوت کشم،می پایین سرش روی از رو سفیدرنگش شال. نبود سروگردنش دورِ به
 .میشه کم نحیفش تنِ لرزش از ثانیهبهثانیه کنممی حس و فرستممی سمتش وگردنشسر
 دلم چقدر. خوابممی آسفالت، سفتیِ زیر غریب، شهر تو همیشه از ترآروم هم من امشب شب،شش و روزپنچ از بعد

 !شده تنگ رنگمایسورمه ساتنِ تشک برای
 بتونم شد باعث پریسا خالی جای. کنممی باز چشم زوربه دیگه، مسافرین پای صدای با ها،بچه صدای با صبح
 کوچیک، خیلی چرخش یه با. پرید چشمم و سر از آلودگیخواب و خماری زود خیلی. کنم باز رو هامچشم زود خیلی
 :میگم و مالممی هم به چشم. بینممی کنارم چهارزانو رو کوثر مسعودخان، جای

 !صبح وقته این خیره -
 .دونمنمی من؟ از. طلبکاره

 بخت؟بد این جون به افتادی شمر انگار شدی چندروزه چته. کنی خیرش و بگی باید شما رو این واهلل -
 چیه؟ منظورش میگه؟ چی

 کی؟ جونِ به من؟ -
 گفت زدم، حرف پریسا با صبحی. دردیتونه یه دوتا شما فهمیدن همه افتادیم راه که دیروز از. من یعمه جونِ به -

 ...یه کرده اشتباه
 .شینممی سریع بدم؛ اشادامه خوابیده بخوابم که اینه از ترجدی بحث

 کرده؟ اشتباهی چه گفته -
 .نیستی بیاکوتاه شما ولی کرده؛ هم خواهیمعذرت زده، نامربوط حرف یه ناخواسته گفت. گفت بله -
 همه؟ سر تو سرتون شهمه گیدمی چی باشه؟ نگفته تو به پریسا که مونده هم چیزی -
 .نبود این من جواب اون از بعد زنه،می من به رو هاشحرف یهمه میاد پریسا! دراد چشمت تا. نه -
 .خورمدل ازش -
 زهرِ مثل داری االن خب! کشوندیش سفر و تفریح  اسم به رو راه همه این حال، این با کردی غلط بودی خوردل -

 هم اون اومدی، رو راه همه این گذاشتی وقت کردی، خرج پول همه این. بیرون کشیمی زبون بس بینیِ از هالهل
 بخوره سرت تو. شیرده من نه گاو شدی سفر؟ آوردی رو توبچهزن هخوش دلت فایده؟ چه خب تلخی؟اوقات این با
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 برای رو زندگی. خودته ضرر به خدا به. بخونه رجز مامان گوش تو این از بیشتر رقیه نذار! کردنتداریزن این با
 .نکن سخت خودت

 میگه؟ چی -
 سالیک این؛ میشه کنن،نمی بحسا آدم هم رو ترهابزرگ کنن،می دارن دوست کاری هر سرخود وقتی میگه -

 .زد رو دلش نشده
 .جونم به افتاده خوره مثل نمیره؛ یادم از حرفش کوثر -
 خواستنِ برای مگه. بدی انجامش ولی باشه؛ سخت نتونی،. همین یعنی داشتندوست برم، قربونت من داداشِ -

 همه صورت تو بشه و بخواد دلش دختر این هرچی اینکه برای اولش از مگه نزدی؟ درودیوار به قدراون دختر همین
 کام تا الم که دختریه خوب خدا به. اینجا یکنندهخفه گرمای خراب، حالِ پر، شکم با خدا؛ به داره گناه واینستادی؟

 .تولدشه امروز. بشور رو صورتت و دست بگو، علی یا یه.. پاشو... پاشو. کنه شکایت و گله نکرده،
 !کردممی فراموش رو مهمی این به روز داشتم سنگین حرف اون هیبت از که آخ
 نیار؛ در دماغش تو از رو این حداقل بیا. کنیم گیرشغافل تا بخرن کیک یه رفتن آقامسعود با خواهرش و فاطی -
 ...تولدش نه رو مسافرتش اولین نه
 !دایی...کمک... دایی... داییزن.... کمک... داییزن -

 داییِ تنها یعنی من، یعنی دایی! من پریسای یعنی داییزن. شد کنده جاش از آنی به قلبم رفت؛ در جا از دلم بندِ
 نبرد زمانی. کشید پر صورتش از رقیه دخترِ نازکِ و جیغکی صدای با که کوثر صورتِ رنگِ از وای. رقیه هایبچه
. دویدم. هست وحشتناکی ایخبره یه بیرون این بگه بهم همگی دادوفریاد صدای که نبرد زمانی شمارش، برای

 هاجولی زدم؛ بیرون. دادم نجات رو خودم وپامدست به کردهپیله چادر از برهنه پای با چطور نفهمیدم چطور؛ نفهیدم
 دیدم چادرمون از دورتر جایی درست و! بچرخونم جهت کدوم به رو نگرانم و قراربی هایچشم باید موندم، واج و

 توی یپاشدهبه آشوب اون از دورتر کمی سفرهامهم تموم دیدم. زنهمی وپادست موندنزنده برای داره آب تو یکی
 رو خانمایران محکم و سفت چطور سکینه و رقیه دیدم پاشدهبه آشوب اون تو. زننمی چنگ وصورتشونسر به آب

 رو زندگیم داراییِ ترینباارزش دارم گفتمی داشت دادوفریادها این. نره پرتالطم هایآب اون سمت تا کردن اسیر
 .میدم دست از

 اون سمت رو خودم نخوردهزمین تا کنم جمع رو وپامدست ذاشتنمی ایرانمامان و رقیه درپیپی هایجیغ صدای
 هامچشم چندبار ندادم؟ اهمیت و سوخت زانوهام سر چندبار رسیدم؟ تا خوردم زمین چندبار. برسونم پاشدهبه آشوب

 ببینم؟ رو پریسا دقیق جای بتونم اشک رفتن با تا شردمف هم به رو
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 چه با دونمنمی. کردمنمی حس رفتمی فرو زیاد فشار با پام، کف که رو هاییریزهسنگ همه اون دردِ چرا دونمنمی
 چه ولی رسیدم؛. کردمی دریا آبِ تسلیمِ کمکم رو خودش داشت که جونیبی و ریزنقش جسم به رسیدم سرعتی

 اون تمام بتونم فقط تا رسیدم کنم، ه*ق*ل*ح نحیفش و الغر تنِ دورِ دست تونستم تنها که رسیدنی سیدنی؟ر
 من اینجام، شد، تموم شد، تموم»: گفتم وقتی شنید پرآبش هایگوش مگه! بکشم خودم ش*و*غـ*آ تو رو طوفان
 از رو داراییم تموم محکم هایوپازدنتدس با ودندون،چنگ با داشتم سعی ولی نبودم؛ بلد شنا هم من ؟«اینجام

 بدم نجات رو خودم هم داشتم سعی کردم،می پرت طرف هر به بیهوده که پاهایی اون با. بکشم بیرون آب دلِ توی
 .شه تبدیل کودکیم دوران یپرغصه یقصه دریایی، پری شومِ سرنوشتِ به ترسیدممی که رو پری اون هم
. بخشید تابشبی مادرِ خصوصاً نگرانشدل یخانواده به من، به رو پریسا دوم برای خدا ،بخشید دریا بخشید، خدا اما

 وقت این بار، این که بودم شانسخوش چقدر. نداد راه قلبش اعماق به و زده پس رو مهمونش بار اولین برای دریا
 ترتمام هرچه سادگی به تونستممی که من پریسای. نداشت رو من پریسای از پذیرایی یحوصله و حال دریا صبح،

 .بدم دستش از
 لرزید؛می و بود دردناک دستم کف. نداشت جون اصالً داشتن، توقع ازش همه که امه*ن*و*د*ر*م هایدست
 کرد،می باز راه داشت کمکم پانسمان، پشت از که رو خونی باریکِ راه دردِ تونستمنمی که بود حسبی هم شاید
 و پریسا نبود، آخر نای همین اگر شاید. بخشید بهم ثوابم کدوم پاس به خدا رو آخر توانِ این دونمنمی. کنم حس
 .افتادنمی دستم از هم با دو هر م،بچه

 و خشک رو پریسا یسرمازده و آب از پر تنِ تونهمی صبح سوزانِ و تیز آفتابِ که جایی به رسم؛می داغ ساحل به
 .کنه گرم

 کمکم به قوا تموم با دستی شکست،می گردن نوزاد مثل داشت ترس اون فشار و هول از ریساپ که وقتی درست و
 هایگریه به سپردم اش،خانواده نگران هایدست به سپردم رو پریسا. برادر اسم به پرویز، اسم به دستی اومد؛

 نگران نگاه و موند پریسا. بود برگشته جونشبی خواهرِ سمت به کیک جعبه یه با خوش، دل یه با که پونه امانبی
 و موندم من تنهایی، و موندم من اما اطرافیان؛ گوناگون هاینسخه و پریسا امان،بی هایسرفه و موند پریسا همه،
 چقدر توصیف،غیرقابل و آوررعب لحظات اون تو. زندگیم تموم دادنِازدست وهراسِهول و موندم من ترس،

 که فکری از شدمی سیخ تنم به مو. شنیدم رو پریسا صدای که باشه باری نآخری دیشب که این از ترسیدم؛
 اشافتادهشمارهبه هاینفس آخرین به اگه وای. باشه بار آخرین برای تونستمی ش*و*غـ*آ اون شاید گفتمی

 چی؟ رفتمی اپریس جونبی هایریه توی آب همه اون از قطره یه تنها قطره، یه اگه! وای شد؟می چی رسیدمنمی
 بعد اگه شد؟می چی شدنمی تسلیم رسیدنم از قبل جونشبی هایدست اون اگه شدم؟می پریسابی من االن یعنی

 پیش لرزونِ پریِ این با من زندگی عمرِ اگر چی؟ رفتمی دستم از پری این سادگی این به خوری،دل اون از
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 از وای! کوثر و خانمایران پرصدای هایگریه از وای! اطرافیان داد و جیغ از وای چی؟ بود چندماه همین تنها چشمم،
 !هابچه شلوغیِ

 ترسم از لرزون یشونه رو دست که بود یکی کاش پریسا، دوره به زدهحلقه جمعیت این تو شلوغی، این تو کاش
 خیربه چیهمه شد؛ تموم چیهمه. باش آروم باش، آروم»: گفتمی امشدهکیپ گوشِ در جمله یه تنها و ذاشتمی

 برای بدنم که سردی آبِ بشه؛ سرد آب جونم، به افتاده آتیش رو تونستمی جمله یه همین تنها شاید« .گذشت
 .داشت شدید احتیاج بهش شدنآروم

 به باز که دختری بود؛ پریسا نجات شادیِ روی از اطرافیان هقهق و شوق سر از گریه بار این که درسته
 افتاده جونم به تنهایی این تو که ترسی از طوفانی بودم، طوفانی هنوز من اما برگشت؛ اشخانواده و من وش*غــ*آ

 .نبود روا برام تنهایی و ترس این ولی بودم؛ بالغ و عاقل مرد یه که درسته. بود
 جریان دونستمنمی درست هنوز. بود اومده جلو مهربون و محتاط خیلی پسرش پای بودنِوسط دلیل به رقیه، بار این

 .بودم شنیده ایرانمامان زبون از رو چیزایی یه بلبشو، اون تو اما قراره؛ چه از
 .شدم مدیونت عمر یه خدا به بگردم، دورت پریساجون؟ شدی بهتر: رقیه
 سِتر اون بودم نتونسته بود، همگی لبِ روی که لبخند همه این وجود با برگردم، خودم حال به بودم نتونسته هنوز
 وتنهاتک اگه چی؟ رفتمی مبچه همراهیِ با پریسا اگه» از بود پر سرم تموم. کنم دور تنم از رو رسون لب به جون

 «چی؟ گشتمبرمی سفر این از
 اطرافمون محوطه تمام که صدایی با. اومده خانی نه رفته خانی نه انگار که سام هایشیطنت صدای بعد ایثانیه و

 دهنم از ممکن شکل بدترین به رو فشار همه اون تنهایی، و ترس همه اون شد باعث بود، گذاشته سرش روی رو
 زدم، داد ـمر*کـ به دست ایستادم؛ لرزونش سر باالی کردم، باز هم از رو مونخانواده بزرگ یحلقه. بدم بیرون
 هایچشم تو پریسا، ورتص تو رو کردم اشتجربه پیش هاثانیه که رو ترسی اون تمام. زدم فریاد شاکی شایدم

 :زدم فریاد پریسا، دیگرانِ حضور از شرمنده
 اون هست معلوم بدن؟ یاد باید هم تو به بری؟ جلو همه این جلیقه بدون نباید فهمینمی ای؟بچه هم تو پریسا -

 بذاری؟ پا طرف اون نباید نیستی بلد شنا وقتی فهمینمی خودت کنی؟می غلطی چه طرف
 ...اطرخبه... من -

 .بود نکرده فکر داراییش همه دادنِازدست به هم من درصد یه بود، نترسیده هم من صدمیک پریسا
 هی هاشدمپایی آوردن برای داشت سام نداره، تقصیر که این زنی؟می داد زبونبی دختر این سرِ چرا مادر: مادر
 ...که بیارم برات من بذار گفت پریساجون جلوتر، رفتمی
 ...ربطی چه تو به نداره؟ بابا و ننه خودش سام مگه! بدتر هدیگ -
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 ...گذشت خیر به که شکر الهی! بسه خدا رو تو داداش: فاطی
 .گذشت خیر به تا اومد باال من حلق از جون خانمفاطی -
 :زدم کنپاره گلو فریادِ رقیه صورت تو 
 نیستی؟ هاتبچه مراقب چرا تو -
 ...رو صبحونه بساط داشتم من -
 ...ناحق تیر -

 .بره شه تموم بفرست صلوات! بسه پسرم: پدر
 .داد رو اجرش هم خدا بود، خیر نیتش هم دخترم کن، گذشت شما پسرم: خانمایران

 .افتاد که گرفت سنگ به پریسا پای دیدم من: سکینه
 مونزندگی روی به ساپری بارداریِ شروع با که کبودی اون. شد کشیده پریسا یکبودشده پای به همگی نگاهِ و

 .بود اینجا از شروعش که ایکبودی نشست،
 بپذیره راحتی به رو هاشهورمون ناگهانیِ تغییر همه اون نتونست پریسا ریزنقش و ظریف تنِ بارداری، این شروع با
 کشیدن. تداش سختی شدتبه بارداریِ پریسا. کرد شروع اول ماه همین از و گذاشتن ناسازگاری سرِ به کرد شروع و

. گذشتمی سالی یک برامون ماه هر. کنم توبه دوم یبچه داشتنِ برای که کرد وادارم استرس و سختی همه اون
 استراحت جایک دکترش ویژه، مراقبت همه این جای کاش. کردمی لبمون به جون سونو، هر آزمایش، هر جواب
 .کردمی تجویز و توصیه رو مطلق

 حالت کردممی حس هم من اواقت گاهی دیگه! درپیپی هایتهوع از وای بود؛ ناتموم و سخت ویارهای با شروعش
 دلش. کردمی سخت هایرژیم تحملِ به مجبور رو پریسا که بود بارداری دیابت همه از اول اون، از بعد. دارم تهوع

 از بعد. بود کشیده قرمز زرگب خطِ یه رو تمومشون دور دکتر اما خواست؛می قنددار هایمیوه و شیرینی بدجور
 هاییشب. رفتمی وپایینباال گاهی از هر که بود فشارش ها،تهوع اون از شدنراحت کمی با ماهش، باالرفتن

 .نداشتیم خواب فشارش باالرفتنِ ترس از پریسا، نه من نه که هاییشب گذشت؛می سخت و اومدمی
 پول میان تا کسایی مالِ. درآمدکم هایآدم مالِ بود؟ بدبخت هایدمآ مالِ بدبختی و درد همه این چرا دونمنمی
 بود گذاشته روزگار مگه بود؟ کشیده سختی کم کم، سنِ این تو پریسا مگه. بدن دکتر و دوا خرج باید کنن، جمع
 پول پول، با گفتنمی راست قدیم از هامونپدربزرگ و مادربزرگ واقعاً انگار ببینه؟ هم رو خوب روزهای خوش طعم
 !بدبختی هم بدبختی با میاد؛
 اضطرابِ و درد آخر، ماه تو درست حاال مون،بچه موندن برای دلهره و ترس همه اون گذاشتِن سر پشت از بعد

 بهشون دادنمیدون برای زیادی وقت که هاییحس. شد خوب حسِ همه اون گیرگریبان بارداری مسمومیت
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 ش*ز*ا*ن کمیه ذاشتمی کاش! کنه ز*ا*ن برام بتونه پریسا تا ذاشت می وقت کمیه دردها این کاش نداشتیم،
 !خوادمی رو چیز فالن دلم بگه بار یه حداقل شده تا ذاشتمی دردهاش کاش! بخرم رو

 تونستمی  بیمه شامل قابلِ غیر سونوهای و سنگین هایویزیت همه اون ها،کردنجخرپول همه اون حداقل کاش
 .میشه متولد کامل سالمت در دخترمون کنه تضمین

. بزنیم لبخند سونو جواب به هانگرانی وجود بدون دل، ته از تونستیم پریسا و من که بود روزی تنها جنسیت، تعیین
 خبر این بابت کشیده، زحمت کردنشجمع برای هاهفته گفت کوثر بعداً که صدتومنی تراول یه با پدرم که روزی
 چشم پیش سر طوری و ندادم اهمیت مادرم اومدن ابرو و چشم به اصالً که روزی داد؛ شاباش ام به خوش و خوب
 سکینه گوش دم آهسته که رقیه یکنایه به که روزی. بیفته مادرم ناراضی نگاه به نگاهش نکنه تا کشیدم پریسا
 خونه این تو حداقل زاد؟ب پسر خوادمی پریون شاه دخترِ مگه وای»: ندادم اهمیت شنیدم ناخواسته و گفت

 «!نیست هنر دخترزاییدن
 که بود دختری خودم، دختر اما بود؛ مختلف هایسن با دختر از پر شدم بزرگ توش که ایخونه و اطرافم که درسته

 خودم رو رفتنشراه حتی رو، شدنشبزرگ رو، اومدنش دنیا به بود قرار شه، تولد داشتم دوستش که زنی از بود قرار
 .داییش حتی نه و برادرش نه باشم؛ دختر این بابای من بود قرار. ببینم چشم با ابتدا ینهم از

 تمام دیگه سیسمونی خرید با که خانمایران و جمشیدخان اندکِ هایکمک با پدرم، کمکِ و همراهی به من
. بربیام پریسا پردردسرِ بارداریِ مخارجوخرج پس از تونستم فاطی، اندازپس از کردنقرض با شد، خالی جیبشون

 بود دکترش اون از بدتر و شد سزارین به مجبور که بود پریسا بد شرایط خاطربه کذایی، هایخرج این تموم سرآمد
. کنم بستری خصوصی بیمارستان تو رو پریسا زایمان، برای شدم مجبور و نداشت قرارداد دولتی بیمارستان با که

 .خوندن رجز مادرم گوش زیر سکینه و قیهر چقدر بستریش، از بعد که بماند
 !دکتر و دوا ماشین، داری؛ بدهکاری کلی پسر بود؟ واجب مالی بدِ شرایط این تو حاال -
 .نیست نرمال شرایطش میگم دارم من مادرِ -

 بود؟ نرمال شرایطم تونهمه سر کنیمی فکر زاییدم؟ شکم چندتا من: مادر
 کرسی به رو حرفش سیاستی و زبون چه با دونمنمی ماشاءاهلل داره؟ خصوصی بیمارستان به ربطی چه خب: رقیه
 میشه؟ نرمال شرایطش کنه زایمان اونجا حاال! نشونهمی

 .گیممی خودت برای بدبخت! نمیره ما جیب تو که پولش: سکینه
 ...و بدی رو هاشقسط تا بزنی وخوراکتخورد از باید خودت نشستیم، مونوزندگیخونه سر که ما: مادر

 ...رو خدابنده مخ! کنید ول خدا رو تو وای: فاطی
 .شد شروع شوندعوا شد، شروع
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 ...برهنه پا تو کنیم نصیحت رو پسر این کلوم دو اومدیم ما باز: مادر
 ...اعصابش با هی هم شما داره، فکر یک و هزار خودش االن این من مادرِ خب: فاطی
 چی؟ اعصابش با: رقیه

 حتی کردمی پشیمون رو من که چیزهایی مسموم؛ افکار پخش و بدزبونی شروع خواهرها، و مادر ثِبح شروع و
 از مقابلش، نقطه از بگم اما بزنم؛ سر مادرم یخونه به بستریه بیمارستان پریسا وقتی هم اون ساده، ناهار یه برای

 برای شوننگرانیدل و سوزیدل از شون،بین اتحاد از هماهنگیشون، و همدلی از. ایرانمامان یخونه آرامشِ
 کننده خفه و گرم چقدر هوا برام بیاد دستش یکی شاید تا بزنم لهله گرما از مادرم یخونه مثل نبود نیازی. همدیگه

 خوردنسرمی هم با کولر کلیدِ سه هر ورودم، یلحظه با درست جمشیدخان، و خانمایران یخونه تو حاال. است
 سمتِ به درست رو من. رفتمی نشونه امگرگرفته صورت سمتِ به خنک و تند باد یه سُرخوردنشون، با و پایین
. کردمی پذیرایی ازم بخش آرام نسترنِ و بیدیمشک عرقِ لیوان یه با پرشام و هدایت خونه جای ترینخنک

 یه توی کشور، یه توی موندم. پرسیدمی سؤال هاموکسریکم از مادرانه خانمایران داد،می دست مردونه جمشیدخان
 چقدر شونخونه هوای و حال میکردن، فرق هم با هاشآدم چقدر خیابون چند اختالف با مشترک، زبان یه با شهر،
 هامنگرانیدل از شدن،می جویا رو احوالم هردوشون. بود کوچیک و بزرگ چقدر هاشوندل بماند، کردمی فرق

 با که طورهمین. کردنمی عذرخواهی ازم نداشت، بهشون ربطی هیچ که مشکل همه اون بابت و پرسیدنمی سؤال
 کرده، قاچ برام رو شیرین و سرخ هایهندونه صدابی و آروم طورنهمو خانمایران بودم، درددل مشغولِ جمشیدخان،

 جای هم داشتم، بهش ریبهت دیدِ حاال که هم پرویز هایحمایت. کردمی خوردنش یآماده کوچیک چنگال با
 احساسِ اما باشه؛ حالم به کمک سخت شرایطِ این تو مالی لحاظ از نتونست پرویز که درسته. داشت رو خودش
 قلب قوت ترینبزرگ برام پدرم از بعد بود، کنارم بعد دقایقی و کردممی تلفن بهش تا که حامی یه یا برادر یه داشتنِ

 با وقتاون تا دیدنمی رو حمایت و محبت همه این رو، آرامش همه این ادرمم حتی یا سکینه رقیه، کاش. بود
 :نزنن سرکوفت من یخسته هایچشم تو کردهغیظ هایچشم

 «.ولویی پدرزنت یخونه بگیرن رو دمُت و سر! کنن ذلیلتزن سر بر خاک»
 «.شدیمی دامادسرخونه رفتیمی راحت! باشه داشته جُربزه باید مرد بدبخت»

 کجا؟ پونه یخواهرانه هایحمایت و کجا سکینه کجا؟ خانمایران یخونه خنکیِ و آرامش و کجا رقیه آخه
 ما یهمه که روزی تو درست. گذاشت دنیا به پا عجله با مردادماه یکنندهخفه گرمای آخرهای سر، آخر دخترم، و

 .نداختیمامی چنگ ریسمانی هر به وقت، گذروندن برای انتظار به بیمارستان در پشتِ آقایون
 حواسم امشونه روی گذاشتندست با دستم، کنارِ پرویزِ شمردم،می هم رو هاثانیه حتی داشتم که دقایقی تو درست

 .کشهمی خودش سمتِ رو
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 بزنیم؟ حرف داری حوصله -
 درددل پای همه اون از بعد اگه بود نامردی. بودم آبروداری به مجبور که کنم چه ولی اصالً؛ االن؟ اونم حوصله؟
 همه این کوتاهی لحظاتِ برای پرویز با زدنحرف با بود بهتر شاید. ذاشتمنمی وقت براش من حاال هام،نشستن
 .کردممی دور خودم از رو منفی افکار و استرس

 .خدمتم در -
 .درآورد حال این از رو تو بشه شاید ولی جاش؛ نه وقتشه نه االن دونممی -

 .دوزهمی پامون جلو هایفرشسنگ به و گیرهمی هامچشم از نگاه. نشدم شرمنده که شکر رو خدا
 .نیست کردممی رو فکرش که هم راحتی اون به بینممی بگم، خواممی که حاال -

. زنهب حرف کی از و چی از خوادمی فهمممی نگاهش و دست حالیِ پریشون اولین با درست من و داره عصبی لبخند
 .دارممی نگه آروم افکارم از ایگوشه رو پریسا کوتاه دقایقی برای

 .زننمی فریاد آدم هایچشم تو ندارن، گفتن به نیاز هاحرف بعضی داداش، پرویز -
 پریسا؟ به تو یعالقه مثل -
 .فاطی به تو یعالقه مثل درست -

 .شد سرخ و گرفتهگر سفیدش، صورت زود خیلی. خورد یکه مردونه هیبت اون سریع و تند زود، خیلی
 ...اصالً... خدا به... خدا به -
 !پرویز ولی نداری؛ و نداشتی بدی نیت دونممی -

 و زدهشرم نگاه ولی همین. ندازهمی جونش به رو اعصاب و روح یجونده هایحس تمامِ ولی، این دونم می
 جوابِ از هم ترس دونممی ولی پرسید؛ حسی چه با دونممین. ندازهمی من ملتهب هایچشم سمت به رو اشکالفه

 .امخانواده و فاطی خواستِ از من، برداشت از داشت؛ قاتیش من
 .دیدم رو نگرانش نگاه من و پرسید

 چی؟ ولی -
 درسته؟ باشی، شناخته رو فاطی باید دیگه سال یه این تو. آسمونه تا زمین مثل فاطی با تو یفاصله ولی -

 .میده تکون هامحرف تأیید روی از سری هشرمند
 چیهمه از زدههیجان چه تو آرامش قبال در دیدی پره؟می خوادمی دلش که سمتی هر به پروابی چه دیدی -

 و کوتاه هایلباس اما داره؛ نجابت چی؟ رو طراوتش و شادابی اون دیدی؟ رو آرزوهاش بزرگ بال زنه؟می حرف
 دیدی؟ رو رنگارنگش

 .نیست ایوغصهغم هیچ نیست، مشکلی هیچ انگار. بشم دنیاش وارد خوادمی دلم جواد -
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 میده؟ اجازه وسختتسفت غیرتِ نیست؟ سخت -
 .نیست غیرت رگ بادکردن به نیازی باره،می روش و سر از نجابت -
 دخالت پوشیدنشلباس تو کسی نداره دوست دونیمی نمیره؟ زور حرفِ بارِ زیر فاطی که دونیمی هم رو این -

 خواهر دیدی دیدی؟ میگی که لعابشوپررنگ دنیای اون کنار هم رو اینا کنه؟ تکلیفتعیین براش کسی کنه؟
 آروم دیدی؟ هم رو خودت اینا کنار در کنترله؟ قابلِ غیر و زیاد چقدر وجوششجنب نداره؟ وقرارآروم جا یه مهربونم

 باشه؟ داشته استقالل لحاظ هر از وادخمی دلش بینیمی. هیاهوبی و
 .میاره پایین هامحرف تأکید عالمت به سر باز و
 رو تفاوت همه این کنه،می قراریبی داشتنش برای دلت که االن داری، عالقه بهش که االن شاید داداش، پرویز -

 .زنهمی فریاد رو خودش تفاوت همه این جایی یه روزی یه ولی نبینی؛
 بذارم؟ جلو پا نیستی راضی گیمی یعنی -
 رو هردوتون میدم؛ نشون بهت رو هاتفاوت دارم من تو؟ از بهتر کی اصالً نیست؛ من داشتندوست سرِ بحث -

 ...اشتباه پیوند یه با خوادنمی دلم و دارم دوست
 اشتباهه؟ عالقه این میگی پس -

 .باشم کرده انتخاب رو نامناسبی یکلمه فکر،بی که باشه زامتنش شرایط خاطربه هم اون شاید بار، اولین شاید
 .بچینید رو همدیگه آرزوهای بال شاید میگم من داداش، نه -
 حتی نبستی؟ چیهمه رو چشم خودت مگه بکنی؟ دل پریسا از تونستی تلخی اون به حقیقتِ وجود با خودت مگه -

 .کنم فکر بهش تونمنمی من که چیزی اون
 ...انگار ولی مونده؛ باقی پدرزنم و من بین موضوع این کردممی فکر. خورممی یکه پرویز رفح از که منم بار این

 .نداره تمومی ما یخونه تو مردونگیت صحبت جواد -
 .بندممی سریع خیلی رو بازشده موضوع زورکی لبخندِ یه با
 خدا به. میشم سرحال هم من فاطی ذوقوشوق همه اون با کن باور. هاتفاوت درکِ یعنی تفاهم من نظربه جواد -

 من مکمل تونهمی تو خواهر ندارم شک. کشهمی خودش با هم رو من نگاه میره که سمتی هر نیست؛ خودم دست
 .کنهمی جور هم با خوب رو وتختهدر خدا هاقدیمی قول به. باشه
 هیچ نتونستم دیگه خواست رو پریسا دلم که روزی از دونممی خوب اما دونم؛نمی رو شدم یا بودم عاشق خودم من

 از خواستمی رو خواهرم محترمانه که رو مرد این نبود روا پس ببینم؛ چشم با رو کمبودی یا مشکل هیچ رو، تفاوتی
 .کنم در به راه
 .بزنی حرف ترهاشبزرگ با بهتره طوره،این اگه پس -
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 نداره؟ اشکالی تو نظر از -
 اشکالی؟ چه نه نه؟ که چرا کنه، خوشبخت رو خواهرم نهبتو خواستن همه این اگه -

 رو سیب یه میگن که جوریهاین. داره تفاوت امروز با گرفتم رو پرویز مشتاق نگاه مچِ که اولی روز از حسم چقدر
 .خورهمی چرخ تا هزار پایین برگرده تا هوا بندازی

 ...با بعد بشه رتسرحال هم پریسا که وقتی برای ذاریممی تاجازه با پس -
 .اومد دنیا به قزیخاله! مژده آقایون... مژده مژده -
 گره فاطی سرحالِ و مشتاق نگاه به شده، پاره هم از مرد دو ما نگاه فاطی، پرسروصدای یجمله و خوش خبرِ با

 زود خیلی. بودم گرفته بود خواهرم بلندباالی جسمِ مقصدش که رو پرویز مشتاقِ نگاه این مچِ بارها من. خورهمی
 گیره؛می خودش به آرامش رنگ کمی اومد،می م*ش*و*غ*آ سمتم دواندوان که خواهرم وجوشجنب همه اون

 بهم رو پریسا سزارین یهزینه تموم که خواهری این. کنهمی منتقل بهم رو دنیا حسِ بهترین که ی*ش*و*غ*آ
 .داد قرض

. بخش تو برگردم خواممی بدید رو من شاباش. مبارک هم شما شدنییدا آقاپرویز. مبارک باباشدنت جونمداداش -
 !زود زود
 .نداشتم درش شکی بود، احساسش از اطالعم و من حضور از شرم پرویز، شرمِ از پر لبخندِ این

 .شما شاباش اینم. مبارک هم شما شدنعمه ممنونم؛ -
 عالقه بهش شدتبه فاطی که شکالتی کشیدم؛ دهبیهو زحمت اسمش کردنِحفظ برای بارها که خارجی شکالت یه

 .خریدممی براش جلدش روی از همیشه من و داشت
 ...شاباش برای ولی عالیه؛! اسنیکرز وای: فاطی

 .میشه خالی فاطی هیجان همه اون یهویی اما گذره؛نمی هم شکالت خیرِ از اما کشه؛می هم به ودهنلب
*** 

 است شده منتشر و ساخته دانلود نگاه سایت در کتاب این

www.negahdl.com 
*** 

 من برکتپرخیرو روح به اگه مدیونید! هاداره دیگه یعمه چهارتا من جز قزیخاله این االن؟ از داشتیم؟ پرویز آقا -
 .بگید وبیراهبد

 .حرفیه چه این بابا نه: پرویز
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 ساعت، این تو شاید. رسید هامونلب به مشقت، و سختی ماهنه از بعد که بود لحظاتی خوشیِ از پرویز و من یخنده
 خیلی« !مبارک شدنتداییزن»: بگه فاطی سؤال جوابِ در خواستمی دلش پرویز گریزون، و پرشرم نگاه این تو

 با تونستم فقط. شد چی و شنید چی و گفت چی دستم کنار یزدهشرم مردِ این رفت یادم خبر، این شنیدنِ با زود
 که خواهرم فاطی باشه، هم امبچه داییِزن تونستمی امبچه یعمه بر عالوه روزی یه شاید که یفاط همراهیِ
 دانمارکی شیرینی جعبه یه با و دویدم پریسا برای شدهآماده اتاق سمتِ بود، دستش توی شکالتِ بازکردنِ مشغول

 .شدم ریکاوری از خروجش انتظار به
 اسمش  شنیدن از خانواده تموم که دختری. رو نرگس دخترم هم رو، الح و حسبی پریسای هم دیدم؛ باالخره

 تختِ یه روی یکی اون و بزرگ تخت یه روی یکی دیدم؛ بیمارستان روان تخت روی رو هردوشون. شدن زدهذوق
 تموم اومدنش برای که بچه وجب یه. قرمز پوستی و بسته هایچشم با وجبینیم دختر یه. کوچیک خیلیخیلی
 دختر یه. کشیدیم ناز کلی اومدنش برای که هفتصدگرمی و دوکیلو دخترِ یه. خریدم جون به رو عالم هایساستر

 یچهره به نزدیک سیمایی بود، دختر پرشام اگه شاید. رفته کوچیکش دایی به زادهحالل گفتمی که کوچولو خیلی
 از ناالن مامان به رنگشمشکی موهای زدمی داد سرش توی گشادِ کاله زیر حتی که دختری اون. داشت رو نرگسم
 حسِ یه. ستدیگه چیز یه برام خودش باز باشه، دختر از پر دوروبرم هم هرچقدر گفتمی که دختری. کشیده دردش
 دخترِ یه برای رو الناز اسم خودم هرچند. کرد انتخاب براش مادرش رو اسمش که دختری به داشتم ناب و خوب

 وجبینیم دختر همین برای پریسا که دردی و زحمت همه اون حرمت به اما داشتم؛ دوست دنیخور و ناز کوچولوی
 چه تو جواد»: پرسید که رو سؤالش جواب تا نکردم باز لب. بدم بهش تونستممی که بود حقی کمترین این کشید،
 کنی انتخاب تو که اسمی هر»: بگم خندون روی با بعد تا سکوت، ثانیه چند تنها بدم؛ «داری؟ دوست اسمی

 «.قشنگه
 از من پریسای. کشیده دراز تخت روی پردرد تنی با دید،می قشنگ دخترم برای رو نرگس اسم که زنی اون حاال
 خواستمی دلش سمتی یه از هرکی که ایلحظه شیرینیِ. کنه مزهمزه رو لحظات این شیرینی تونستنمی درد

 هم بود دخترمون کردنـل*غـ*بــ سر نوبت گرفتن برای که بحثی یِشیرین اون. کنه ـل*غـ*بــ رو دخترمون
 .بکنه درد دنیای از کمی رو پریسا نتونست

 .کنم فرار خانمایران یمادرانه و تیزبین نگاه از نتونستم باز ولی نکنم؛ توجه جلب داشتم سعی که این با
 !خدا به کردی شرمنده رو ما کشیدی؟ زحمت چرا پسرم -

 پریسا گردن آویزِ زنجیر با هامخوشبختی حوالی داشتم که بود یکادیانو پالکِ اون از ایرانمامان شرمندگیِ
 .کردممی
 .کشیده پریسا که رو اصلی زحمت. نداره رو پریسا قابل زحمتی؟ چه مادرجان نه -
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 روم به لبخندی تونهمی اتنه و بینهمی رو دستم زنجیر و پالک گیره،می فاصله هم از کمی پریسا خمار هایچشم
 .کنهمی تند ضربان براش قلبم هنوزم دیدنش و بودن با بیاد یادم باز که بزنه

 بود خوب چقدر. بودم ممنون هاشکشیدنکارت قایمکی این برای پنهونی، هایکمک این برای فاطی از چقدر
 روز دو اگر شاید. دادم انجام درست رو کارم گفتمی که جنسی از نگاه یه پریسا؛ یخانواده پرتشکر نگاه و لبخند
 به خواممی چی بود نپرسیده ازم خواهرانه زکیه اگه دادم،نمی زکیه به زایمان برای رو پریسا شدنبستری خبرِ پیش،

 بعد فکر ترینمهم زن یک برای هدیه، این رفتمی یادم اضطراب و استرس همه این بین بدم، زایمان یهدیه زنم
 .مانهزای از
 که جایی تا. باشم پریسا کنار رو مالقات ساعت از بیشتری وقت تونستممی خصوصی بیمارستان و پول لطف به

 سن،*و*بب رو پریسا ینشسته عرق ی*ن*و*ش*ی*پ. شن پراکنده کمکم تختش دورِ به زدهحلقه جمعیتِ
 تخت کنار بودنش،کم برای خواهیمعذرت و شرمندگی با هست نقد پول اکثراً نداشتم شک که رو هاشونهدیه
 از نیمی سختی، با که پری اون. بخشید بهم رو دنیا حسُ ترینناب و زیباترین که زنی و بمونم من تا برن، و بذارن

 .دردناکه شدتبه اشفرورفته شکم اما گرفته؛ مُسکن که این خالف بر که زنی. کرد یکی رو خودش از نیمی و من
 برم؟ قربونت بهتری -
 پریسا حاال تا آخه. بشم پریشونش مشکیِ تارهای اون قربون به جاهمین تا کنه تر لب بود کافی نبود، دروغ خدا به
 .بودم ندیده درمونده و پریدهرنگ قدراین رو
 جواد؟ -

 .ذاشتمی مایه درد از نالیدن برای انرژیش تموم از داشت انگاری زد،نمی که حرف
 عمرم؟ جونم، -
 .آب -

 کاش. بود عرق ریز هایدونه از پر کوتاهش پیشونی تمام. کنممی هدایت سمت یه به رو پریشونش موهای وندهدرم
 .بود توانم در دادنشانجام که خواستمی چیزی یه
 .نخوری هم آب حتی ساعتشیش تا گفت دکترت برم قربونت -
 .تشنمه -

 .بکوبم یوارد به رو سرم صداش، توی خواهش اون برای خواستمی دلم
 .عمرم کن تحمل کمیه -

 رو لبش فقط خواست، آب تشنمه گفت اگه»! تجربه از امان. میاره هجوم مغزم به مادرم گوشزدِ وارجرقه و آنی خیلی
 «.کن خیس دستمال با
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 و چلونممی رو آب یاضافه. کنممی خیس یخچال داخل سردِ آبِ با رو کاغذی دستمال از برگ چندین زود خیلی
 هایلب روی به رو چسبیده هم به یشدهخنک هایدستمال اون آهسته و آروم. زندگیم تموم سمت چرخممی

 دهنش داخل رو آب قطره چند و کنممی بازیپارتی حسی، چه با دونمنمی هنوز من و. کشممی دارشترک
 .خندیدمی روم به شاداب و رنگخوش خیلی همیشه که هاییـب*لـ برای هم اون چکونم،می
 !خدا رو تو! آب جواد -

 .باشه سخت قدراین عمل از بعد بیمارِ از مراقبت کردمنمی فکر وقتهیچ که وای
 اون از کلی داد، اجازه دکترت و شدی بهتر که دیگه دوساعت-یکی جاش. نیست خوب برات برم قربونت -

 ؟خوبه. کنممی باز برات داری دوست که رو گیالسی هایکمپوت
 !آب خدا رو تو بدجنس -

 .هست هم لجبازشدن بیهوشی داروی عوارض از دونستمنمی! عجب
 ...ساعت چند یه خانمی -
 .شد باز اجازهبی که دری صدای و
 چطوره؟ ما کوچولوی مامانِ حالِ خب -
 :نالید درد از من پریسای باز 
 !خواممی آب دارم، درد خدا رو تو -

 .زنهمی رو خودش حرف و نمیده پریسا یخواسته به یتیاهم بخش اخالقخوش پرستار
 مونید؟می پیشش شما آقا. بیارن شیاف برات میگم حاال طبیعیه، که دردت -
 .مونهمی خواهرش... نه من... نه... نه -

 .باشم داشته رو دیگه چیزای خیلی و درد همه اون دیدن طاقت من که عمراً
 .ببینن باید که هست هم شیردادن آموزش سری یه. بیان ترسریع هرچه کنید صداشون پس -
 .چشم بله -

 .بینممی بهش رو پریسا یخصمانه نگاه میره، بیرون که پرستار
 نداری؟ من با کاری فعالً -

 .میده تکون سر رمقبی
 خودمون؟ یخونه میری -

 .بود شیرین پریسا ونزب از تلفظش چقدر. نداشت صفایی هیچ پریسا بدون که جایی خودمون؟ یخونه
 اونجا؟ برم -
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 .هوم -
 .خودمون یخونه میرم گفتی تو که حاال چشم، -
 !«خودمون یخونه» یکلمه دو همین به زنممی وگشادگل لبخند یه باز و 
 رو پریسا سرد ی*ن*و*ش*ی*پ. دخترم تازگی به و زنم از خداحافظی رسه؛می خداحافظی وقت پونه، درزدن با

 و تشکر پونه از میرم، در نزدیکی تا زوربه. کنه خاموش رو درونم التهابِ این از کمی شاید تا م*س*و*بمی عمیق
 زنم،می لبخند یه. دنبالمه به جاهمه خمارش چشمِ با که هست پریسایی به چشمم هنوز اما کنم؛می خداحافظی

 :میگه بشم رد در از خواممی که ایثانیه تو درست و گیرممی رخ ازش
 جواد؟ -

 .پردرد و خفه صدایی با زحمت، با زنه؛می صدام
 جانم؟ -
 !قشنگه خیلی زنجیر، و پالک بابت مرسی -

 .داره تفاوت باهم چقدر لبخندش هر پشت حسِ فهمهمی که آدمه خودِ تنها اما خندن؛می شکلیک همیشه هالب
 .عزیزم باشه مبارکت -

 یمن به هم دخترم برای تونستممی شاید تا کنم، قرض پول بیشتر تا داشتم رو کمی کاش داشتم، پول کمی کاش
 !نداره سودی هیچ که کاش ای از آخ. ببینم تدارک ایهدیه ورودش

 مکان پله،سیزده اون داشتن با ما یخونه. بشه مرخص بیمارستان از پریسا که وقتی تا البته خودمون، یخونه رفتم
 رو هاشبخیه که زمانی تا هم اون رو ایهفته چند پریسا که بود دلیل همین به نبود؛ یساپر استراحت برای مناسبی
 سوزیدل و مهربونی همه اون مهمونِ شد؛ مادرش مهمون برسه، شخصیش کارای به بتونه وقتی تا بکشه،

 .پدرش و مادر ومرزِحدبی
 پاهاشون پیش خوادمی دلم که جوراون نستمنتو اما گذاشت؛ رنگ یک و هزار دنیای به پا دخترم شد، مرخص زنم

 دورکردنِ و سالمتی نیت به رو خونش بود قرار که گوسفندی یا مرغ نه بود، نیت مهم فاطی قول به. کنم قربونی
 هایچشم تو نتونم شدمی باعث. گرفتمی ازم رو قرار و آروم جونم، به افتاده شرمندگیِ این اما. بریزیم زخم چشمِ
 حتی که شرمندگی اون. شدممی شرمنده دخترم روی پیش که بود باری دومین این. کنم نگاه مستقیم ساپری پردرد

 پیش از داشتم سعی چرا دونمنمی. گرفت آروم ایلحظه نه و شد دور ازم نه ایلحظه کنارم، شلوغ جمعِ این وجودِ با
. بود پرحرف و سنگین قدراین روم به پریسا اهنگ نظرمبه چرا دونمنمی. کنم فرار پریسا یکردهپیله هایچشم
 در پریسا نگاه زیرِ از زود خیلی داشتم دوست. دادمی بروز رو خودش شکلی این داشت چرا شرمندگی این دونمنمی
 کردم شرم. سیدم*و*ب رو نرگسم قرمز و کوچولو هایدست. شد بهانه بهترین بزرگم، سطل و جارو با رفتن و. برم
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 سعی. کردم فرار زود خیلی خداحافظی یه با. بزنم ه*س*و*ب رو پریسا مشکیِ هایخرمن جمشیدخان چشمِ پیشِ
 .شینممی کنم،می صاف ـمر*کـ تا. شده حرکاتم قاتی کردنهول کمی ببندم؛ رو هامکفش بند سریع خیلی دارم

 جواد؟ میگم -
 .بود خجالت از نم،کردهول از شرمندگی، از لبخندم. سرم پشت از پریسا آروم صدای

 جونم؟ -
 آقا؟ چته. سالمت جونت -
 .گرفتمی خبر ناخوشم حال از همیشه از ترآروم حاال اما بود؛ آروم صداش همیشه که این با
 .هیچی -
 داری؟ عجله هیچی همون برای هیچی؟ -

 باز رسونه،می هیچ به رو مونفاصله احتیاط با و آهسته. شد فرار برای تالشم یمتوجه خوب چه حرفبی
 برای پریسا هایدست دیدم که بود بار اولین دخترم جان به بود، بارم اولین. میشه ثابت بهم قلبم بودنِجنبهبی
 قدریاون کاش دارم، نگه رو زمان تا داشتم قدرت کاش. خورهمی گره هم به داره گردنم دور به شدنه*ق*ل*ح

 .دادممی نمکا و زمان ایست به دستور که داشتم قدرت
 :کرد زمزمه همیشه از ترآروم گوشم در هاشنفس بخار با همراه رسوند، گوشم به نزدیک سر
 .هاکنی قایم من از تونینمی رو چیزی نره یادت آقاجواد -

 :میگم خودش مثل درست آروم
 .نکردم قایم رو چیزی -

 تو شیطون. افتاده م*ار*ر*ق*بی قلبِ دست به بدنم اعضای تموم اختیار. شیممی رخبهخر کشه،می عقب سر
 :میگه و زنهمی زل هامچشم

 من؟ به اونم دروغ؟! هیع -
 .میارم زبون به بهتر لباس با رو حقیقت از کمی

 .باشه کسروکم چیزی اینجا ترسممی -
 .کشیدممی سیخ به براش رو هاجگر و دل ترینتازه االن داشتم دوست
 !شده پریسا دستِ یبازیچه که احساسم از وای. خندهمی داره هم هاشبل خنده،می هاشچشم

 جواد؟ -
 جان؟ -
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 کلی من خاطربه که ببخشید. هستم هاتزحمت و هامحبت یشرمنده هم اینجا تا خدا به وکسری؟کم چه دیگه -
 ...هاسختی تموم با که مرسی. شدی بدهکار

 برای واپسیدل همه اون رو آشفتگی و خستگی همه اون تمام انهصادق تشکرِ یه گاهی نبود؛ جبران به نیاز
 شرمندگی اون تمام رنگم،ایقهوه هایچشم تو زده زل پریسا که االن مثل درست. کردمی آسون برات رو بدهکاری

 چه. بود من دردهای تموم برای مُسکن بهترین پریسا. سپرد هادوردست به و شست رو هاواپسیدل اون تمام رو،
 بود مُسکن گاهی. زدمی فریاد رو خودش پردردم سرِ تو گاهی که دردی چه پیچید،می قلبم سرتاسر گاهی که دردی

 .بود ویتامین برام داشتم نیاز که گاهی و
 رفتن یاجازه بهم میشه؛ باز دورم از هاشدست یه*ق*ل*ح زنم،می لبخند قدردانش و خندون هایچشم روی به

 .میده
 هست؟ هاجاز -
 اینجا، بیای سر یه بعد سرکار، بری سخته؛ برات خیلی جوریاین خونه؟ برگردم امشب خوایمی. خدا دست برو -

 .خونه بری بیفتی راه شب دوباره نخورده خورده شام
 .میشه دیر داره که برم. گردیمبرمی باهم فردا -
 .خدا دست برو -

 .کشممی عقب رو در بازکردن اسیِش گذاشته، جا رو دلم اما کنم؛می راه پشت
 نرفته؟ یادت چیزی آقاجواد میگم -

. نذاشت اششدهه*ق*ل*ح هایدست اون از ومرزحدبی خوشیِ فقط نذاشت، شرم فقط بره، یادم شدمی مگه نه؛
 ستهخوا خدا از. بودم داده عادت خاصمون هایخداحافظی به رو پری اون خواست؛می رو هرروزش سهم پری، اون

 باعجله و محکم سمتش به رو کوتاه قدمِ چند همون نبود، حالیش زمان و ساعت که قوی هایحس اون با
 کوچیک پری این کردنمی باور کسهیچ. رو اشدخترونه صورت کوچیکِ اجزای تمامِ. یدمش*س*و*ب. دارمبرمی

 .باشه وجبینیم یفرشته یه مادرِ االن ریزنقش و
 به یدم،*س*و*ب رو هاشچشم حمایت نشونِ به یدم؛*س*و*ب رو یش*ن*و*ش*ی*پ آرامش نشون به

 رو آخر قدم داشتم، بهش که عشقی از نشون به آخر در و یدم*س*و*ب رو هاشه*ن*و*گ دوستی از نشون
 .گرفتم هاشخنده از رو خودم سهم بار اولین برای امروز من. برداشتم

 .دارم اولدست خبرِ یه برات خونه رفتیم بیا، برو! هابره یادت نبینم دیگه آقاجواد -
 .دارم اولدست خبر یه برات هم من اتفاقاً اِ؟ -

 .بودم فراری زیباش هایچشم این از رو امروز تمام که زنی زد؛ چشمک
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 خونه؟ بریم امشب -
 پایین؟ بیای رو هاپله تونیمی -
 .ریممی هم با یواشیواش -

 حس تا بیفته انگیزهیجان هایاتفاق کلی اکشن هایفیلم مثل زندگی تو بودن قرار «هم با»! قشنگی یجمله چه
 یادآور خودت به بود کافی. ببینی بزرگ رو کوچیک هایخوشی و عالقه دقت، کمیه با بود کافی خوشبختی؛ کنی
 .باشن تو االن جای دارن آرزو هاخیلی بشی

 .بریم اومدم باش آماده -
 .آقا چشم -
 !روشن تقشنگ هایچشم -
 که این از بعد. برگشت خودمون یخونه به پریسا اون، و این یخونه بین آوارگی روزچهل از بعد باالخره و

 رسم یه)  یچله آب وقتی. برگشتیم خونه به کردن، اجرا دخترم و زن سرِ روی رو قبل دهه صد چند ورسوماترسم
 رو آبی یه تشریفات کلی با زایمان چهلم روز. دیگه افتخر کلی و نظر و زخم چشم از دوری برای شیراز در قدیمی

 از بعد. برگشتیم خونه به زدن که رو نرگسم و پریسا ،.(پاشنمی بچه و زن سرِ روی میشه خونده دعا همراهش که
 راست واقعاً. برگشتم داشتم نیاز بهش خودم یخونه تو که آرامشی به شد، ترخلوت دوروبرمون تقریباً  اینکه

 بود؛ آروم نفرهیه و نفر یه پریسا. فروغی و روح نه بود صفایی نه نبود، پریسا وقتی. ستخونه روشنایی زن گفتنمی
 .داشت هیجان و شور امخونه برای کلی بودنشآروم همون انگار ولی

 تشکِ کنارِ صورتی، و کوچیک تشک اون. بود چیده مرتب خودمون تشک کنار رو نرگس اندکِ هایوسایل
 تو کوچیک خیلی گلگوش جفت یه حاال نرگسم. بود داده مونخونه به تازه و خوب حسِ کلی خودمون ایورمهس

 اما نداشت؛ رو دلش پریسا اینکه با. بود گرفته جا مخملیش و نرم هایگوش تو که هاییگلگوش. داشت هاشگوش
 هایاتفاق از بعضی که حیف. ردیمک سوراخ رو هاشگوش گوشتش، شدنسفت از قبل و داد گوش مادرم حرف به

 از ضعیفش و یهویی یگریه اون. دخترم گوش کردنِسوراخ مثل شیرینی اتفاقِ افتن؛می باریک برای تنها زندگی
 .بود شده هماهنگ دخترش با که پریسا یهویی یگریه اون شکل؛تفنگی دستگاهِ یهویی فشار اون
 خوابِ کشه؛می نامنظم و تند هاینفس اش،شبانه خواب تو صدابی آروم خیلی گوشش به زده پماد نرگسم حاال

 .بود شده نصیبش شیرش مکیدن از بعد که عمیقی
 .خوابید باالخره اوف -

 .میده لم پشتی به کنارم خسته پریسای
 !!هاخوادمی تن ماشاءاهلل کرده؟ بزرگ کم یفاصله با رو بچه همه این جوریچه مامانت واقعاً -
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 .بدی بهم اولدست خبر بود قرار کن، ول رو اینا -
 .بگو تو اول! بودها رفته یادم جواد وای -
 .مقدمن هاخانم -
 .کشیدم کوثر زبون زیر از باالخره. میگم باشه -

 پریسا و من با کوثر. زنهمی چاقو رو هاهندونه کنارم زدهذوق هابچه همچون که پریسایی به کنممی نگاه متعجب
 .نداشت قایمکی چیزهای

 رو؟ چی -
 و نگم چیزی کسی به کهاین شرط به ولی گفت؛ آخر تا کردم پیله هی نیست، خودش حال تو دیدم مدت یه -

 .نمیشی حساب کسی هر تو هرچند
 !زن کردی سرم به جون وقت؟اون چی -
 ...به... کوثر -
 .نکن اذیت پریسا -

 .خندهمی مستانه
 ...به... کوثر -
 :گفت یهویی آخرش ولی داد؛ کش رو فشحر همه این 
 .داره عالقه پرویز -

 ـمرم*کـ یتیغه به سرد عرقی سریع خیلی. نداشتم شک پرید، رنگم افتاد، دستم از چاقو کوتاهی؛ همین به! یک
 پریسا که گرفت جا تنم تموم توی حالت تغییر سریع قدراین. شد زدهطوفان و ترسید زود خیلی نگاهم. کشید راه
 .شد کهشو
 !جواد -

 فاطی؟ و پرویز... یا... یا پرویز؟ و کوثر. دونمنمی چرا؟ لرزه،می داره هامدست شد، خشک عالقه این ترس از زبونم
 یجاده تو داشت تموممچیهمه خواهر مهربونم، خواهر. بود امسالهششوبیست عمر توی خبر بدترین این
 .خوردبرمی فاطی اسم به اندازیدست به مطمئناً دوید؛می  سرعت با اشعالقه یطرفهیک

 ...اشعالقه پشت بدی قصد هیچ خدا به شدی؟ عصبی پرید؟ رنگت چرا شد؟ چت جواد -
 پریسا؟ -
 جانم؟ -

 .کنم مزهمزه رو پریسا گفتنجان این شیرینی نتونستم که شدم شوکه بد خبرِ این شنیدن از قدراین
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 ...پرویز... پریسا -
 .شده بهش هاییپیشنهاد یه بندر طرف از ولی نداره؛ مشخصی کارِ فعالً پرویز. ونمدمی -
 بهم بیمارستان درِ... درِ پشت. کرد اعتراف فاطی به اشعالقه به من پیش تو زایمان از قبل پرویز... پرویز... پریسا -

 ...خیر امر برای... برای بدم اجازه گفت خواد،می رو فاطی گفت
 .ترسید چقدر هم پریسا کردم حس امشونه روی از پریسا هایدست افتادن با
 جواد؟ -

 :زد صدام ترس با آروم، و خفه مبهوت، و مات
 ...اول روز از گفت...اول روز از... اول روز از کوثر... کوثر میشه؟ مگه چی؟ یعنی -
 و فاطی وصلت اگه بیاد؟ کوثر سر ارهقر بالیی چه! پریسا. نشسته دلش به فاطی مِهر اول روز از گفتمی پرویز -

 ...!خواستهمی رو شوهرش خواهرش، بفهمه فاطی اگه بگیره، سر پرویز
 .میره داره عالقه بهش که چیزی دنبال پرویز. پرویزه بازی این یبرنده... جواد -
 .میشه داغون کوثر پریسا، بشن؟ عشقی مثل یه ضلع دوتا خواهر تا دو کردمی رو فکرش کی -
 درآوردم، سرش بازیزبون کلی. شه ترمحکم هاحرف این از کوثر و من یرابطه قراره کردممی فکر... نه کوثر نه -

 .انداختم تیکه بهش خواهرشوهرشدنم برای کلی
 دهنمون جفتمون باید باشه برنده پرویز قراره اگه. بندیممی رو دهنمون جفتمون... جاهمین از... جاهمین... پریسا -
 گوشیت پریسا کو؟ گوشیم بزن؛ زنگ بهش االن اصالً... اصالً. زنممی حرف کوثر با... کوثر با. داریم نگه بسته رو

 کو؟
 .زنیممی حرف باهاش باشه، باشه،. باش آروم جواد... جواد -
 کو؟ گوشیم میگم -
 شب؟ نیم و یازده ساعت جواد -
 ...میشه جنگ خواهرام بین... امخواهر بین داره مهمه؟ ساعت االن مگه... مگه -
 !نترسون هم رو من خدا رو تو. ندارن رو هم با جنگیدن قصد کدومهیچ کوثر، نه فاطی نه جواد، -

 بذاره؟ هم رو چشم هم پریسا بذارم که بخوابم و بذارم هم رو چشم تونستم تشک تو زدنغلت همه این بین مگه
 کنار چشمم پیش از ایثانیه کوثر معصوم و مظلوم یچهره مگه ؟داشتبرمی سرم از دست پلید افکار این مگه
 ساعت مگه بخوابم؟ برم که داشتبرمی سرم از دست فاطی داشتنِ برای پرویز مشتاق هایحرف مگه رفت؟می
 بگیره؟ رو کوثر یشماره نشسته، انتظار به موبایل این تا گذشتمی
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 جلو غیظ با باید کوثر دیدنآسیب کمتر برای. کنم فکر چیهمه به مداشت سعی ولی کنم؛ فکر هیچی به تونستمنمی
 اگه بزرگته؟ خواهر دنبال هاشچشم دنبالشه، چشمت که مردی گفتممی باید زدم؟می حرف دوستانه باید رفتم؟می

 هرچیزی رو پا کوثر به اشعالقه خاطربه فاطی نداشتم شک چی؟ بردمی بو فاطی اگه چی؟ فهمیدمی پرویز
 نه بریم فاطی خواستگاری برای پریسا، شدنسرحال از بعد بود قرار خواست؟می رو پرویز فاطی، اصالً. ذاشتمی

 به باید گرفتم؟می رو کی طرف باید بود؟ چی دوراهی این با من تکیلف. کوثر احساس خردکردنِ و شکوندن برای
 کوثر زدنمی فریاد سرم تو منطق کاش زدم؟می پرویز احساس یریشه به تیشه یا دادممی دون و آب کوثر یعالقه

 آروم کمی پرویزه، برای فاطی از ترمناسب کوثر گفتمی که فریاد این کاش! میاد در جور بیشتر پرویز با لحاظ هر از
 !گرفتمی
 خرج روزچهل از بعد خواستممی که رو احساسی همه اون چرا کردیم؟ خراب بد خبرهای این با رو امشبمون چرا

 دارم چی بین بزنم؟ چنگ ریسمونی هر به مخمصه این از کوثر رهایی برای بودم مجبور حاال کنم، همسرم
 برای رو هاممرخصی کاش زندگیمه؟ شبِ ترینبخشآرامش امشب کردم فکر چرا زنم؟می بیهوده وپایدست

 به بزنم تیشه و بگیرم دست تیشه تمام، قساوت با رارق که روزی برای نه کردم،می خرج زندگیم روزهای بهترین
 ...که ایعالقه

 بزنی؟ چرتی یه خواینمی هشت، ساعت شد جواد -
 .زنممی چنگ بالش کنار از رو گوشی. پرممی جا از فنروار یهویی هشت؟

 .خوابه خدابنده جواد -
 .گفتم حرصی و عصبی

 !که میرهنمی بخوابه، کمتر رو امروز یه حاال -
 .شی آروم کمیه بذار نمیشه؛ که طوریاین -
 وسط فاطی یعالقه پای اگه اتفاقیه؟ کم مگه شم؟ آروم جوریچه جونم، به افتاده آتیش حاال تا دیشب از پریسا -

 جوریچه شناسی؟نمی رو پرویز مگه شناسم؟نمی رو کوثر مگه چی؟ نباشه میلبی پرویز به هم اون اگه چی؟ باشه
 !عمر یه عمره، یه حرفه پریسا روزه؟ دو و روز یه حرف مگه باشم؟ آروم فکر همه این با

 ...بعد ساعت یک و. سوزونهمی رو گلوم بغض کنم،می مکث اسمش روی کنم،می پایین و باال رو هامتماس لیست
 سمتمون به رو پلهزدهسی پریسا یموردعالقه تنقالت از پر پالستیک یه با خندونم خواهرِ بعد، ساعت یک درست و

 .اومد پایین
 .صبحی اول باشه خیر. سالم -

 بود؟ کجا خیرش عالقه یه به خواهر دو پای بودنوسط کجا؟ خیرش و کجا عالقه این بود؟ کجا خیر
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 کشیدی؟ زحمت چرا. اومدی خوش عزیزم سالم: پریسا
 کجاست؟ نرگسی. چسبهمی غذایی پرهیز مدت یه از بعد گفتم -
 .زنهمی دید رو جاهمه داره خانمفضول خورده، شیر االن همین نشجوعمه -
 ...بیا و کنم آبدارش ماچ چندتا یه برم من، برم قربونش... آ -
 .بزنم حرف باهات خواممی تو بیا کوثرجان -

 .بشنوم نتونم که حدی به نه ولی میشه؛ ترآروم کوثر صدای
 چشه؟ ما داداشِ خان این جونپری میگم -
 .میرم کمکش به و بینممی رو پریسا هولکی و عصبی لبخند ونا

 .دارم حرف باهات بشین بیا -
 .زنهمی سالن توی پشتیِ به ـمر*کـ کرده گم وپادست کوثر دیدممی
 شکلیه؟ این هاتونقیافه چرا شده؟ چیزی -

 .بودیم داده قورت زور هب که بود یدلهره و استرس همه اون مالِ بود، دیشب بدخوابی مالِ هامونقیافه
 ...صحبتِ یه... خواستمی آقاجواد... واللّه: پریسا
 .بچسبونه هم به رو کلمات تونهنمی هم پریسا حتی

 که دختری برای این نبود، کوثر حق این. زدم تیشه خواهرم احساس تمام به تمام، قساوت با کردم؛ شروع
 تونممی کردم فکر که کردم اشتباه. نبود روا زد،یم داد اشدخترونه یچهره تو مهربونی و معصومیت

 خواهرم احساس روی هامحرف بین تپقی هیچبی بتونم که بود بیخودی تصور. بزنم رو حرفم کندهپوستورک
 .کنم اسیدپاشی

 ...پرویز... پریسا زایمان از قبل... از قبل... که بگم... بگم خواستممی کوثرجان -
 زنه،می هولکی لبخند پریسا خوره؛می گره هم به نشستن هم روبروی که زن دو این نگاه وسط، میاد پرویز اسم تا

 !بپرسن هم از چیزی ندیدم که من. میده تکون تأیید عنوان به سری
 .کرد خواستگاری من از رو فاطی پریسا، زایمانِ از قبل پرویز -

 .شبش هایتاریکی تو شدهبافته رویاهای به اهرم،خو احساسِ به زدم؛ رو خالص تیر مقدمه،بی و زود خیلی
 باورش کی. بود کرده خوش دل بهش که رو چهاون تمام رویاهاش، تمام خواهرم، یخواسته و احساس تمام ریخت،

 چرا فروختم؟ برادرزنم به رو مهربونم خواهر شدمی باورش کی زدم؟ ضربه خواهرم احساس به دست به تیشه شدمی
 .بود من با حمایتش همیشه که خواهری کنم؟ حمایت خواهرم حساسا از نتونستم
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 یعالقه از من خدا به کوثر کنه، سکته ترس از نبود کم دادم جواد به رو عالقه این خبرِ وقتی دیشب خدابه: پریسا
 .نداشتم خبر جونفاطی به پرویز
 .دونستمنمی... نمی...هم من...  من:  کوثر

 ...که جنگنمی کسی داشتنِ برای مردا کوثرجان بردار؛ اتطرفهیک یعالقه این از دست برم قربونت! آبجی -
 ...به... به نیازی... داداشخان -

 دلم. دیدمی بعید ازم نداشت، انتظار ازم. افتادمی شماره به داشت مهربونم خواهرِ نفس رفت،می داشت خواهرم نفس
 .ریختمی جونم به زدنش، هقهق با وثرک که آتیشی از هم اون شدمی کباب داشت

 ...پریسا حالِ بهترشدنِ از بعد بود قرار -
 کنم؟ هدیه هیزم جونش به افتاده آتیشِ به بود نیاز مگه اصالً. کنم تموم رو حرفم ذاشتمی کوثر هقهق کاش
 ...نرگسم جان به. دونستمنمی منم خدا به کوثرجونم: پریسا
 !نکش وسط رو نرگس پای داداشزن: کوثر
 .کنه جلوگیری احساسش و وجود هایخرده ریختنِ از ما چشمِ پیش داشت سعی خواهرم چقدر

 ...دیگه چندوقتِ یه شاید آبجی، کوثرجون -
 !بسه آقاجواد: پریسا

 کوثر. بذاره پیش پا فاطی خواستگاری برای دیگه چندوقتِ شاید! حقیقته ولی تلخه؛ سنگینه،. حقیقته پریسا -
 به فاطی یا. خورهمی لطمه تو به فقط وسط این ببین... تو... تو آخرش چون بکش؛ عالقه این از دست برم تقربون

 تونینمی که اولی عشق میشه فاطی منفی جواب با یا شوهرخواهرت میشه پرویز و میده مثبت جواب پیشنهادش
 .جنگنمی خوانمی خودشون که کسی برای مردا چون کنی؛ فراموشش

 ...رویاهات به کلی دونممی بکنم؛ برات کاری همه دادم قول بهت دونممی کوثر: ساپری
 !بسه گفتین چی هر... بسه... بسه -
 باشه؟ مونه،می خودمون بین جاهمین امروز، همین راز، این ها،حرف این کوثر -

 .دزدهمی چشم ما از کالفه و خندهمی عصبی من دستور به کوثر
 دیشب پریسا کاش. کنم انتخاب رو یکی خواهرهام بهترین از تا دو بین نبود نیاز کاش داشتم، ابانتخ حق کاش
 زندگیِ برای کوثر، یکشنده احساسِ برای بودم؛ نگران االن از. بازیه این یبرنده پرویز بود نگفته جدی خیلی
 کاش. باشه فاطی زندگی پشت بود قرار که غمگینی هایچشم برای گرفت،می شکل پرویز با شاید که فاطی
 .نبودیم حملش به مجبور رو سنگین راز این کاش بود؛ نکرده باز اعتراف به زبان کوثر وقتهیچ
 .نداشتم بلندشدن برای حسی هیچ پاهام تو من و ایستاد کوثر
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 مهربونم خواهر که صبحی اون از. گذشت شوم و نحس صبحِ اون از ماهشش دقیقاً و سالیک امروز درست و 

 .بازار وسط یزادهامام سمتِ رفت و زد بیرون. زد بیرون امخونه از شکستهدل کنان،هقهق و گریون
 حال؟ این با کجا کوثرجون: پریسا

 .رفتیم هم با بارها که جاییهمون زاده،امام میرم -
 درد، با دخترم که ایهخرد و سالیک. کشید طول گذشتنش هزارسال، قدر به برام که بعد ماهشش و سالیک

 دیدن با و بگه بابا دیدنم با گرفت یاد بگه؛ عمه رو اشکلمه اولین پونه ـل*غـ*بــ تو گرفت یاد درآورد؛ دندون
. بود ازدواج شرف در سکینه. شد قبول تیزهوشان یمدرسه توی پرشام که سالییک. بزنه نق کنانتاتیتاتی پریسا
 پدرانه که مردی تاج،خان که اندی و سال یک این تو. کرد رد رو قلبی یحمله یه پدرم که بعد ماه شش و سالیک

 وکارشکسب به توست پرویز که سالییک. شد آسمانی و کشید پر بودم قائل براش زیادی احترام و داشتم دوستش
 رو کوثر داشتم، مک. کنه تبدیل بزرگ تقریباً غذاخوری سالن یه به رو کوچیکش ساندویچی اون بتونه و بده رونق

 این تو کاش. بودم عزاردار تاجخان برای که روزهایی تو هم اون داشتم کم رو سوزمدل و مهربون خواهر داشتم، کم
 از بعد کاش! گرفتمی آروم قلبم التهابِ همه این از کمی تا بود کنارم کاش! دیدمی و بود کوثر اندی و سالیک

 نه کردمی ترک رو من نه آرزوهاش، ریختن از بعد هاشون،خنده دیدن زا بعد پرویز، و فاطی عروسی دیدن
 !رو اشخانواده

 کوثر،. موندمی داشتم احتیاج بهش که من کنار حداقل و کردنمی فداکاری خواهرش زندگی برای قدراین کاش
 و شاد ایرانانمام که شبی همون درست. خورد شکست پنهونیش و طرفهیک یعالقه تو خورد، شکست خواهرم،
 کوثرم احساس تموم. گرفت اجازه خیر امر برای مادرم و پدر از که روزی کرد؛ تلفن پدریم یخونه به سرزنده
 .اومد کنار فاطی سختِ شرط با پرویز وقتی شد ذوب و سوخت
 .دهب محکم تضمین یه بهم پس قبول، نداری پوشیدنملباس و ظاهر به کاری درست، داری دوستم میگی: فاطی
 چطوری؟: پرویز

 .بده بهم رو طالق حق -
. نبودم انجامش به حاضر پریسا به عالقه همه اون وجود با هم من حتی که کرد رو کاری پرویز ناباوری کمال در و

 رو طالق حق میل کمال با اش،عالقه دادنِنشون برای عقدشون، یصیغه شدنِجاری از قبل محضر تو روز همون
 زندگیِ که بود روز همون. خشنودن و راضی معامله این از گفتمی دوشون هر خندون هایلب. داد فاطی به

 و من یواسطه به خواست،می رو فاطی پرویز نبود؛ کشیوقت به نیازی آخه. شد شروع پرویز و فاطی مشترک
 نبود میلبی هم خیلی و بود راضی شرایط از فاطی. بودن اومده کنار هم با راحت و بودن آشنا هم با هاخانواده پریسا
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 به بود، عاقل فاطی. شد شروع شهر مرکز حوالیِ آپارتمان یه تو پرویز و فاطی مشترک زندگیِ بعد ماه دو درست و
 به خریده رو اشموردعالقه شکالت  براش که روز همون گفت بود؛ برده بو خودش به نسبت پرویز یعالقه

 .ندید خواهرش هایچشم تو رو حسرت و عشق وقتهیچ بالغ و لعاق دخترِ همین اما برده؛ پی احساسش
. درخشیدمی بلندباال و طویل تورِ اون با پف، بدون سفیدِ لباس اون تو چهارده، شبِ ماه مثل درست فاطی، خواهرم،

 و گرد صورت تو که خواهرم حالتخوش هایچشم شد عاقبتش  دویدن، زبردست آرایشگرهای دنبال به همه اون
 شوهرش و خودش برای رو امشب یه که شهرپایین از دختری. کردمی ی*ر*ب*ل*د پرویز برای عجیب فیدشس

 کوتاه خیلیخیلی هاشونخوشبختی عمر که نقشه توی مکان ترینگوشه شهر،پایین هایبچه. درخشیدمی خوش
 .داشت کوتاه عمری آب روی حباب مثل درست هاشونخوشیدل. بود

 بهترین عروسی از تونستممی نداشتم، خبر هاشچشم تو ینشسته غم از کوثر، سنگین و بزرگ راز از اگر شاید
 جفت یه. گذاشت تمومسنگ فاطی خواهرم برای پنهونی بغض یه با چطور شب تمام دیدم اما ببرم؛ لذت خواهرم
. رفت و گفت تبریک یزپرو به خندون روی با و داد کادو خودش یکردهجمع پولِ با کوچیک و سبک گوشواره

 !دنیا ظالمه خدا به دنیا، ظالمه. کشید پر و زد رو نرگسم دیدنِ قید که درست ماهشش و سالیک
 چاقو دادن برای شاباش گرفتن از بعد خواهرش، عروسی برای پروابی هایرقصیدن از بعد بالسبک یپرنده یه انگار

 رو ناتمومش هایگریه بتونه شاید تا رفت. کشور شمال تِسم رفت و کشید پر کشید؛ پر شوهرخواهرش، دست از
 رو خواهرش زندگی شبِ بهترین رو، خودش زندگی شب بدترین تا رفت. کنه تمام شمال ناآروم ساحلِ کنارِ

 و اصرار با. زندگی برای وپازدندست دوباره به کنه تالش دوباره، شروعی برای تا زکیه کنارِ رفت. کنه فراموش
 شروع با بعد تا باشه سرش سقف زکیه، یخونه خالیِ اتاقِ تک گرفت اجازه مادرم و پدر از اش،کنندهدیوونه پافشاریِ

 یه بودنِ منشیِ با حاال گرفتم خبر دیگران از که بعد ماهشش و سالیک. دربیاره رو خودش خرج کارکردن، به
. بده زکیه به خرجیکمک عنوان به رو شحقوق از کمی و دربیاره رو خودش ومخارجخرج تونسته پزشکدندون

 .نزد زنگ من به دیگه که شوم صبحِ اون از بعد ماه شش و سالیک
 هم گوش در هم، با بتونه که نداشت رو کسیهیچ روزها این من پریِ. نداشت صحبتهم هم پریسا حتی روزها این
 رو من چیزیهیچ ذاشتنمی بزرگ خیلی غم یه نبود، کوثر که روزها این. بخندن همدیگه با ریز خیلی و کرده پچپچ

 منی با نداره؛ حرفیهیچ من با که وقته خیلی دیگه بفهمه کسی نذاشت کوثر که ماهشش و سالیک. بیاره سرحال
 قطع این اما بود؛ خوردل پریسا و من از چقدری دونمنمی. زدم صورتش به ممکن شکلِ بدترین به رو حقیقت که

 پسرِ و خودش از که هاییعکس اون. کنه فکر زندگیش سخت روزهای به ما با بودن با خوادنمی گفتمی اشرابطه
 .نچشم رو کوثر مثل خواهری داشتنِ طعم دیگه شاید گفتمی فرستاد،می فاطی برای تنها زکیه یچهرهخوش
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 رو کسی اون جز و خواستمی رو فاطی پرویز، بود؛ مفید خودش برای بودنتلخ قدراون نبود، من دست خدا به
 دیگه سمتِ به نگاهش کشیدن برای تالش به نیازی. ببرم زیرسؤال رو کوثر غرور و شخصیت نبود نیازی. دیدنمی
 وچهارساعتبیست که کوثری. بود کوثر بازی این یبازنده خواست،نمی یا و خواستمی فاطی یا صورت هر در. نبود
 بهم هم کسی و دونستمنمی. کرد سفر پریسا و من از خداحافظیبی بسته یلباروبند فاطی، عروسیِ شبِ از بعد

 عقدِ برای شوقی و ذوق هیچ. بودم دیدنش منتظرِ تمام صبریبی با ولی نه؛ یا میاد سکینه عقد برای که رسوندنمی
 از بعد که اشنقحبیب و سکینه. بودم ظاهرم حفظ به مجبور اما نداشتم؛ گندهشکم و چاق مردک اون با سکینه
 .رسید عروسی و عقد به کارشون فاطی، زودهنگام ازدواج از بعد رقیه، شوهرِ معرفیِ

 .هستن ما منتظر محضر تو همه نمیشی؟ آماده آقاجواد -
 .انآماده رفتن برای زده ـل*غـ*بــ رو دخترم که زنم به کنم؛می نگاه پریسا به
 چنده؟ ساعت -
 .نیم و شیش -
 نه؟ یا میاد ثرکو نگفت فاطی -
 .عقد به مونده ساعتنیم که حاال نه بود، اومده االن تا بیاد خواستمی اگه برم قربونت -

 .شدمی ترکیب هاشجمله ترینکوچک با پریسا هایصدقهقربون این روزی چه از نمیاد یادم
 .نداده مرخصی بهش دکتر گفت دروغ میگم من -
 .باشه گفته راست شایدم بگم؟ چی -
 ...که داره مریض چقدر مگه کرده باز رو مطبش تازه که تجربهبی جوون دکترِ یه آخه -
 ...بردار فکرها این از دست رو امشب یه حداقل جواد -
 .کشید هم در چهره ناگهانی خیلی و
 شدی؟ چی پریسا؟ شد؟ چی -
 .بگیرم دستش از رو نرگس خواست ازم ابرو و چشم و اشاره با
 .کشهمی تیر امسینه یقفسه یهویی میشه، جمع شیرم که هاییوقت یه. گیرممی شیر از رو نرگس دارم -
 .خوادمی رو شیرش سهم زبونیبی زبون با که نرگس باز
 .نگرفته شیر لجِ نرگس باز تا بریم بریم -

 محبتش از رگیبز سهم حاال که زنی. بود نکرده اعتراف من به احساسش به هنوز که زنی بازوی زیر انداختم دست
 ...روزهایی یه که زنی. داشتم
 .داشت دخترانه و جوون ایچهره هنوز مادربودنش، وجود با که زنی به زنممی لبخند
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 و ایرانمامان حاال. بوخوش و اتوکشیده مرتب، و شیک خیلی هاشون؛شوهر همراه به خواهرهام تموم بودیم؛ همه
 کوثر خالیِ جای شدتبه همگی وجود با اما داشتن؛ حضور ما جمع تو دوطرفه وصلت این لطف به هم جمشیدخان

 .زدم زخم احساسش تمومِ به تمام، قساوت با که خواهرم ترینکوچک و آخرین. زدمی چشم تو
 بود، شده پاک زائد موی همه اون از صورتش که حاال. بود گرفته خودش به ایزنانه یچهره سکینه، صورت

 هاشزنی هم به دو از هاش،انداختنتیکه از هاش،حرف از خوشی دلِ. داره رو مادرم به یکنزد ایچهره دیدممی
 .اومدمی جوش به زندگیش روز بهترین دیدن با خونم بود، خواهرم بود که هرچی اما نداشتم؛
 زبونِ تونستمی حبیب شاید. صبور و آروم جاافتاده، بود مردی اما نبود؛ موجه خیلی ظاهر لحاظ از که مردی حبیب،

 مجلسی، مرتبِ هایلباس با باال، به رو تقریباً هاییسن با هردوشون حاال. کنه تحمل رو سکینه دارِنیش و تلخ
 درست. داشتن نگه سرش باالی رو تور طرف دو پریسا و رقیه. نشستن عقد، یسفره سرِ شمعدونِ و آینه روبروی

 وبرقپُرزرق یسفره روبروی. ایستادن آقاحبیب بزرگ خواهرِ و مادر نچپشو دست کنار و پدرم و مادر دستشون کنار
 !بودن ما بین هم زکیه و کوثر کاش. نشستیم وصلتشون تماشای به دیگه برادرای و خواهر ما عقدشون،

 .کنه شروع رو کارش بتونه آقاحاج تا فرستیممی خانخدابیامرزحبیب پدرِ روحِ برای صلواتی ابتدا
 آروم فاطی کنار سریع خیلی برسونه، بهمون رو پنیرها و نون زود، خیلی داره سعی که پرویز دواندوان پای صدای

. بپوشونه رو خواهرم بازوهای لختیِ از کمی تا کشهمی جلو رو فاطی دوش روی شالِ از کمی زنوننفس. گیرهمی
 راحت خیلی که بودم نزدیک من و بود ساکت جمعیت قدریاون ولی کنه؛ پچپچ همسرش درگوش داشت سعی

 :میگه که بشنوم
 ببینه؟ رو تو بازوهای این کسی میشه حسودیم من نمیگی تو خانم -
 :میگه و زنهمی اشه*ن*و*گ روی ایه*س*و*ب فاطی. بینممی رو پرویز غیرت العملِعکس چشم یگوشه از
 !هاکنی خرم جوریچه بلدی خوب جونور آی آی -
 .هستم جونوری چه میدم نشونت بعداً -
 .شنوهمی جواد! کوفت هیس، -

 باسیاست و آرومیبه حاال خشک، هایتعصب و غیرت همه اون با پرویز اینکه از شنیدنش؛ از بودم خوشحال اتفاقاً
 همه اون برخالف که دستم کنارِ زوج این به زنممی عمیق لبخندی. میده خواهرم خورد به رو اشخواسته تمام داره

 .بیان کنار هم با آمیزمسالمت و آروم کننمی سعی هم، با شونفاوتت
 فاطی؟ میگم -
 داداش؟خان جونم -
 .هاسبزه خیلی کوثر جای -
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 .کنه درست رو آرایشش دستشویی رفته. میاد االن -
 !اومده؟ واقعاً؟ -

 حاال بوده، عقد یخطبه ندنخو مشغول که که آقاحاج. چرخنمی من یبلندشده صدای سمت حاضر، جمعیتِ تمام
 تو نرگس جاییجابه با. شده چی پرسهمی ابرو و چشم با دور، چنداننه راه همون از پریسا. میده غرهچشم بهم داره
 .کنممی وجورجمع زود خیلی رو یهویی فریاد اون آثار و زنممی هولکی لبخندی ـلم*غـ*بــ
 .میام من ولی نمیاد؛ کوچیک یبچه با زکیه که بود گفته داره؟ تعجب مگه زنی؟می داد چرا -

 :میگه باز و اندازهمی سرم پشت به نگاه
 .اومد خودش بفرما -

 سرم، پشت به تردید و شک با من و چسبونهمی پرویز به رو خودش بیشتر دیگران آمیزسرزنش نگاه از عصبی فاطی
 ساله،هشتوبیست دختری بینممی. چرخونممی سمتش رو تنم تمام زیبا، بانوی اون دیدن با اما اندازم؛می نگاه

 ابروهای پهن، و سیاه چشمیخطِ لباسش، رنگهم آرایش اون با رنگش،طالیی و مشکی بلندِ لباسِ تو پوشیده
 از بیشتر صورتش سفیدیِ االن ولی داشت؛ مو کلی رفتمی اینجا از وقتی که صورتی با و شده همیشه از ترنازک

 خودش به جدیدی یچهره اندی و سال یک از بعد که مهربونم و معصوم خواهر کوثرم،. میاد چشم به یشههم
 بانوی این از چشم تونستمنمی. ریخته دور هم رو قبلش ظاهر طرفه،یک احساس اون دورریختنِ با انگار. بود گرفته
 آهسته و آروم رنگشمشکی بلندِپاشنه کفشِ با که بانویی. بردارم باشه، من خواهرِ کوثر داشتم شک که زیبایی
 .شد کشیده مخالفم سمت به هاشدست من، به رسیدنش از قبل درست و داشتبرمی قدم من سمت

 !بود شده ذره یه برات دلم که وای خوبی؟ اومدی؟ کی برم قربونت خودتی؟ کوثرجونم -
 .نداد نشون میلبی دیگران وکنجکا چشم پیش هم رو خودش اما زد؛می ذوق توی رفتارش سردیِ

 .پریساجون سالم -
 خودش. نداد که نداد جواب هاشسؤال از کدومهیچ به اما داد؛ جواب نرم خیلی پریسا سختِ و سفت ش*و*غ*آ به
. بود تاببی زدنشـل*غـ*بــ برای دلم. کشید راه من سمت باز و کشید بیرون آروم من پریِ شِ*و*غ*آ از رو

 هایچشم به غمگینی و عمیق نگاهِ. بود شده آرزوم موش از پر یچهره دیدنِ حتی که شدمی ماه شش و سالیک
 .کشهمی نرگسم سمت رو نگاهش و زنهمی روم به محتواییبی لبخندِ اندازه،می مشتاقم

 هک بیا! خودت برای شدی خانمی چه بگردم دورت. ببینم عمه ـل*غـ*بــ بیا قشنگم، سالم جون،عمه سالم -
 .آوردم سوغاتی کلی برات
 دست. بود سوغاتی بهترین من برای خرده و سالیک این از بعد امون،بی هایگریه اون از بعد کوثر دیدن که وای

 اگر که ایعمه. کنهمی غریبی اشعمه آخرین و ترینکوچک با داره دخترم اما کرده؛ دراز نرگس سمت به انتظار
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 ش*ش*و*غ*آ در رفتن برای نرگس که بود کسی ترینوابسته بود، مونده ارمونکن و دادمی ترجیح رو موندن
 و ه*س*و*بمی محکم خودم ش*و*غ*آ تو رو دخترم. خودم تنِ تو کشهمی تن نرگس. کردمی باز دست

 :میگه و کشهمی دست رو رنگشمشکی موهای
 .شودمی کوچک پریسا -
 ...مهاجر سکینه خانم ارسرک مکرمه، یدوشیزه... دوم بارِ برای -
 تا کشهمی ترعقب فاطی. میده هول شوهرش سمت آروم کمی رو فاطی گیره،می ازم نگاه کوثر روحانی، صدای با

 سکینه سرِ باال هم پریسا که حاال. اندازهمی نگاه سفره سمت و گیرهمی ازم نگاه. شه جا خودش و من بین کنارش،
 رو وحواسمهوش از کمی تونستممی کاش خونه،می رو دوم یخطبه بیشتری حکمت با داره عاقد که حاال برگشته،

 دادم؟می ترجیح مراسمی و جشن هر به رو کوثر دیدن و بودن که کنم کارچی. بدم روم پیش مراسم به
 .خانمخوشگل خیربه رسیدن: فاطی
 !هاساخته بهت خوب شمال وهوایآب ماشاءاهلل آبجی، میگم: پرویز

 .پرویز گفتنِآبجی از شد خون خواهرم دل که خدا به
 .گرامی شوهرخواهرِ داریم تشکر -

 دریا طرفای همون رو خوبش دونه یه خب کنی؟ در به راه از رو کی خوایمی ابروت و چشم این با بالگرفته: فاطی
 تری؟عرضهبی زکیه از تو یعنی. کردیمی تور

 این پشت کرده،نازک هایچشم این پشت که کنمنمی شک. زنهمی موزیانه لبخندِ کوثر بینممی که باره اولین
 من هایگوش اما کنه؛ زمزمه فاطی گوشِ درِ آروم خوادمی دونممی. هست خبرهایی یه شده رنگسرخ که لبخندی

 .بودن شده تیز خیلیخیلی پیش هاثانیه از
 .بینیمی منم یعرضه -

 خبریه؟ کلک ای :فاطی
 .باشه خبری هم شاید میشه؛ خبری خبر؟ -

 امخونه از رفته گریونِ و ناالن دخترِ اون با حاال که کوثری. کوبهمی کوثر بازوی به آرومی مشت فاطی بینممی
 .داره باطن و ظاهر تفاوت درجهسیصدوبیست

 ...چی دیگه بگو من مرگ کوثر واقعاً؟ فاطی جونِ -
 .بیرون کنه پرت رو مونچهارتا-سه هر آقااجح که االنه. آروم دخترا! هیش: پرویز

 .بله ترهابزرگ و پدرم و مادر یاجازه با: سکینه
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 صدای. محضه واقعیت کنارم در کوثر ایستادن خوش حسِ گفت که خواهرهام و مادر کشیدنکل صدای و
 عقد همین با که مشترکی زندگیِ ساله؛چهل حبیب و سالهوسهسی یسکینه مشترک زندگیِ شروع و کشیدنکل

 .شد شروع بعدش، یچندساعته مهمونی و ساده
 .شه موندگار خوشم روزهای تو تونست سکینه ازدواج از بیشتر کوثر اومدنِ با امروز،

 کوثر. بزنم لبخند ایجونده فکرِ هیچ بی تونستممی که بود ایهفته یه. شدم هم ترخوشحال بودم که خوشحال
 برای دکتر رفتن با که بودیم کشیده فاطی زبون زیر از. نبودم گریبان به دست وجدانعذاب با دیگه من و بود اومده
 .بزنه سر ما به تا داشت مرخصی ایهفتهسه-دو کوثر حاال کشور، از خارج به شخصیش کارای

 خوشِ یهوا از ببرم لذت. بزنم لبخند تونستممی هم هنوز سکینه، عروسیِ و عقد از هفته یک گذشت با حاال و
 .دونفره ابریِ هوای از بارون، از کنم کیف امروز و پاییزی
 نشینخونه هاماشین زیر هم هاگربه حتی بعدش؛ معضالت و بود بارون. بود فایدهبی شهر سطح تو تمیزکاری امروز
. بخورم یساپر با رو صبحونه دارم تصمیم بود، سببش بارون  که اجباری توفیق این با و صبحِ نه ساعت. بودن شده

 نرگس هایآرومیبی خاطربه پریسا دیشب میاد یادم بدم، فشار رو زنگ میام تا. ایستادم در پشت کرده، عوض لباس
 !آرامشی چه هوم نشینی،دل سکوت چه. ندازممی قفل به کلید. بخوابه درست نتونست دندونش برای
 لرزه،می هاشدست. کنهمی شکار رو پریسا لرزون رخِنیم هامچشم که میرم آشپزخونه سمت دست به بربری نون
 من قلب و. کردن اسیر رو سرش موهای پیشونیش روی هایعرق نشسته، عرق به خوابشلباس تو پوشیدهِ تنِ

 خانمایران صدای که ذارممی جلو سریع قدم یه. کنهمی ریزیبرنامه رو کردنهول مغزم ترسیدن، به کنهمی شروع
 :شهمی جلودارم

 خوردی؟ رو قرصات شدی؟ بهتر مامان؟ پریسا پریسا؟ -
 بود؟ چی دردش چی؟ برای کی؟ از قرصات؟. کشهمی اعتمادم به خراش بلندگو، روی یزدهوحشت صدای

 شدی؟ آروم مامان پریسا؟ -
 و بود یمارب روحم، و جسم به فرد تریننزدیک من همسر،. بده رو مادرش نگرانیِدل جوابِ نداشت نفس من، همسر

. کرده ویروسی رو امه*ن*و*د*ر*م هیکلِ تموم بدبینی و شک بدونم؟ که نذاشتن و نخواستن یا دونستم؟نمی من
 .گفت مغزم به داده این سوای چیزی قلبم و احساس باز و
 پریسا؟ -
 حرکاتِ به. بودم عصبانی شونکاریپنهان از. زنم از مادرزنم، از بودم خوردل. دونمنمی زدم صداش حسی چه با

 پریسا؟ دادنازدست برای ترس. بودم مشکوک پریسا یزدههول
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 ول دستش از قرص کوچیک یشیشه ترسش از. من دهان از اسمش شنیدن با هم اون کردغ هول من زنِ پریسا،
 نهمچنا ولی... ولی کابینت؛ زیر به خورهمی قل بطری. میشن پخش اطرافمون کوچیک و گرد هایقرص میشه،

 به نذاشت عصبانیت. تلفنی تماس شدنِقطع آروم صدای. زنهمی دودو من هایچشم تو دلهره و ترس با پریسا نگاه
 .شم نگران ریزنقشش جسم و هادست لرزش برای نذاشت کنم، رحم پریسا ترسِ

 ...من... جواد... جواد -
 .کرد نفوذ گفتارم توی تموم قدرت با زود چقدر رحمیبی
 چیه؟ برای هاقرص این ه؟چت پریسا -

 اون از تمام رحمیبی با من اما... من اما اش؛سینه یقفسه تموم به زنهمی چنگ داره نداره، حال نداره، نفس
 .زنممی زل زدنحرف برای وپازدنشدست به رحمانهبی. کنممی نگاهش فقط کاریپنهون

 ...قایم... خواستمنمی... خدا به... چیزه -
 بیاد جاش سر هاشنفس تا بدم فرصت بهش تونستممی کاش بدم، فرصت بهش که خواستممی یا تونستممی کاش

 روی به بربری نونِ جونِکم گرمای. کننمی یکی به دست عصبانیت، بدبینی، شک،. توجیه به کنه شروع بعد و
 .شده جهنم آتیش برام دستم

 و دونهمی مادرت چرا کردی؟ قایم من از رو چی کنه؟می درد کجات چیه؟ برای هاقرص این چته؟ میگم پریسا -
 دونم؟نمی من
 خودش تو رو خودش خوردنکتک ترس از ندارم شک و دونممی. کنممی خیز پریسا سمت تیز و کنممی رها رو نون
 و گیرممی رو ستشد مچ خشم با. نبینه هامچشم نینی توی رو عصبانیت و خشم تا گیرهمی رو ازم کنه؛می جمع
 پریسا،. کشممی خودم سمت رو پریسا خشمگین و محکم خیلی میدم، بازوم به که زوری با و میشه صاف. کشممی
 وجودِ با صبح، وقت اون برای صدام. خورد امسینه به تمام شدت با سخت، و سفت کوتاه، ایثانیه عرض در

 .زدممی داد دادممی جون براش که زنی سرِ داشتم من. رفت باال معمول حد از پیش دخترم، بودنخواب
 چته؟ میگم نیستم؟ تو با مگه -

 درد همه اون فشارِ از. داغ داغ تنش سرخ، سرخِ شد صورتش. کشیدم عقب سر ترس از که کشید درد از آهی
 .شد سفید و لرزون هاشلب اما نشست؛ اشک به هاشچشم
 و ریز گردن رفت، حال از لرزونم هایدست تو. رفت حال از و زد چنگ اشسینه قفسه به بود؟ چش من زنِ خدایا

 تو آرامشم تموم. نشد من گفتن«پریسا پریسا» گویجواب کسهیچ و شکست پرخشمم، هایدست تو باریکش
 .رفت و کشید پر یهویی خیلی گذشته دقایق
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 خواب از که زدهوحشت نرگسِ هایگریه .کرد کوچ آباد ناکجا به آرامشم تمام دقایق، کمترین تو بود، خراب حالم
 .کشهمی مشدهضعیف اعصاب به مته پریده،

 از کاش بخوام؟ کمک کی از بزنم؟ زنگ کی به کنم؟ کارچی رو ناآروم نرگس کنم؟ کارچی حاال شد؟ خوب حاال
 بودم نکرده یسع کاش. بودم شده حقیقت جویای آرامش با کاش. نبودم خوردل کاریشپنهون بابت ایرانمامان

 ترجیح پریسا که بود جدی حد چه تا بود؟ جدی حد چه تا بیماری این مگه. بگیرم رو مچش درآورده، قیصربازی
 گفتم؟می نباید کی به گفتم؟می باید کی به کنه؟ پنهون ازم بود داده

! بذاره روم پیش امکردههول مغزِ که حلیراه از دریغ و کردم فکر ثانیه صدم تو هانباید و باید این تمام به نبرد، زمانی
 جلوی صندلیِ روی اشآشفته وضع و سر همون با زدم، ـل*غـ*بــ رو آلودخواب نرگسِ زدهِ،شتاب و سریع خیلی

 درِ تا نداشتم ایچاره ولی بود؛ رحمانهبی شاید. بود وقت ـمربندش*کـ بستن برای مسیر کل تو نشوندمش؛ ماشین
 به دست با ترس شتاب، همه اون وجود با پریسا، سمت زنممی دو. بزنم قفل امانشبی هایگریه روی رو، ماشین

 زود خیلی. کننمی پا کله هاپله پایین سمت به رو من سوم، پلکان روی از اضطراب و فشار همه اون کردن یکی
 اما کنم؛می حس امپیشونی تراس سمت رو خون یباریکه گرفتنِراه. میشه مخابره مغزم به پیشونیم سوزشِ و درد

 روی تا که کنهمی خطور ذهنم به آنی به. کنم فکر خودش جز چیزهیچ به ذارهنمی پریسا مسکوت و جونبی جسم
 سبک و ریزنقش جسم حرکت، یه با. بکشم دراز کابینت، زیر از رو خوردهقِل قرصِ یشیشه برداشتنِ برای شکم
 رو اشکیم هایغده داشت کمکم و بود افتاده جونبی هامدست رو آرزوم و امید متمو. کشممی ـل*غـ*بــ رو پریسا

 .ترسیدممی داغی این از من و بود داغ تنش. انداختمی کار به
 راه دیگران از نورباالدادن با چقدر زدم، بوق مدام عادتم برخالف چقدر. دونمنمی کردم؟ رانندگی بیمارستان تا چطور

. برداره کردنگریه از دست نرگس کمی تنها کمی شاید تا گفتم باباجون باباجون چقدر. دونمنمی هم رو این گرفتم؟
 خوش جا گلوم تو داشت بغض مرد، یه عنوان به زندگی هاسال از بعد امروز. گفتم پریسا پریسا فایدهبی چقدر

 .دویدممی تمام سرعت با تمداش پرفرازونشیب یجاده این تو ، سفریهم هیچ بدون تنها، دست. کردمی
 شاید تا داره نگهش نبود کسی. بود دهنم و لب و صورت توی نرگس موهای! ایآشفته وضع چه با هم اون رسیدم،

 درد دنبال هرکسی برسه؛ مونده راه در منِ به تا نیست کسی اما شلوغه؛ بیمارستان اطراف. برسم پریسا به بتونم من
 .بود خودش

. دادم دست از رو خودداریم اورژانس در مقابلِ درست! شکستم. کشیدم که بود همینی وانمت آخرین شکستم؛ و
 شکست، پیش دقایقی که احساسم شکستم،. گرفتمی هرکاری برای رو توانم تموم نرگس امونبی هایگریه

 زانوهای هم با هاینا تمام و شکسته پریسا کاریِپنهون با غرورم شکست، ایرانمامان صدای شنیدن با که اعتمادم
 .زدم فریاد رو آوردنکم این درمونده آوردم، کم. خوردم زمین دخترم با مستاصل. شکست هم در رو اممردونه
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 !کنه کمک یکی خدا رو تو -
 این. کوتاهه خیلیخیلی عمرش شهرپایین هایبچه هایخوشی بودم گفته. درموندگی اوج بیچارگی، اوج خفت، اوج
 .اشدیگه ینمونه یه هم

. دوهمی سمتم خودم ساالی و سن هم مردی بینممی شه، جمع توش اشکی نذارم داشتم سعی که هاییچشم با
 .ستزنده هم هنوز مهربونی داد نشون بهم که بود آسمانی وحیِ مثل برام اومدنش

 چیه؟ مشکلت! توام با داداش داره؟ مشکل بچه این چیه؟ مشکلت داداش؟ شده چی -
 ...زنم ،امبچه

 زنم، جونِبی جسم بذارم یا بسپارم؟ هاغریبه دست رو دخترم کنم؟ کارچی تونستممی من اومدنش با ولی اومد؛
 و موضوع این پریسا وقتی کردم؟می کارچی باید خالی دست وتنها،تک من بره؟ هاغریبه دست رو چشمم جلوی

 .بود مهم براش دیگران نفهمیدن یعنی بود، کرده قایم من از حتی رو بیماری
 !توام با. کن جمع رو خودت مَرد شده؟ چی داداش -

 نداشتم؟ ترس احساس مرد منِ مگه شد؟می محسوب مثبت پوئن فشار همه این تحمل برای مردبودن مگه مرد؟
 لب رومآ تونستم فقط بدم؛ نشسته روم پیش خیّرِ این به که نداشتم جواب حتی من شدم؟نمی درمونده مرد منِ مگه
 :بزنم

 ...ماشین تو... زنم -
 .کجاست دردم شنید نرگس ینداخته راه بلبشوی اون تو شنید، من ناجیِ. ذاشتمی نرگس هایگریه اگر شنید،می
 .کنم خبر رو هاپرستار باش جاهمین -
 بود مقصدش ماشینم تسم که برانکارد هایچرخ صدای بود، طویل شیری راه یاندازه به برام که بعد هاییثانیه و
 .وجودم تمام به انداختمی خط و شدمی رد. شد رد ذهنم و قلب روی از

 آروم ـلم*غـ*بــ تو اورژانس اتاق درِ پشت داد، دستش کجا و کی دونمنمی که پفیال پاکت اون با نرگسم حاال
 رو پرنمک هایدونه اون باید ناشتا از اومدنبیرون برای که دخترم برای کشهمی تیر دلم ته از ایگوشه. گرفته

 نجات برزخ این از رو من زودتر بخش دکتر اون کاش. شدمی تموم سرعت به اولیه هایمعاینه اون کاش. خوردمی
 من باز ولی زد؛می دامن اممعده ته تهوعِ به بدم، حال به هولکیهول وآمدهایرفت اون بیمارستان، شلوغیِ. دادمی

 .میاد زنم سرِ به داره که هرچی از باشم داشته هراس دزدکی بترسم، اشکییو بودم مجبور
 زارع؟ خانم همراه -
 همین برای مونده کم. ریخت زمین روی نرگس دست از پفیال چندتایی. میشم بلند ـل*غـ*بــ به بچه هراس با

 :خواستم دخترِ از دلم، ته از که بزنه نق تلفات دونه چندتا
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 بیا بیا، بابا؟ باشه. خرممی اینا از برات بخوای هرچی! نکنی گریه تو خدا رو تو خدا، رو تو رم،ب قربونت باباجون -
 .مامانی پیش بریم

 زارع؟ خانم همراه -
 .همراهشم من منم،... بله... بله -
 گره مدره هایاخم با که میانسال تقریباً دکترِ اون. میشم هدایت معالجش دکترِ سمتِ پرستار دست یاشاره با

 جواب هم اشدونه یه به نتونستم حتی که خواستمی رو هاییسؤال جوابِ ازم روش پیش هایورق در سر کشیده،
 .بدم

 بود؟ چی خانمتون مشکل -
 .دونمنمی -
 میشه؟ طوریاین چندوقته -
 .دونمنمی -
 چی؟ خاص بیماریِ یسابقه -
 .نداره ردمکمی فکر پیش ساعت یه تا یعنی... یعنی... نداشت -
 کنه؟نمی مصرف خاصی داروی -
 .خوردمی این از داشت... داشت... کردم پیدا خونه تو صبح رو شیشه این... چرا ولی دونم؛نمی یعنی... نه -
 .ببینم -

. بودم نکرده تجربه رو خفگی و خفت این وقتهیچ. کندممی جون دکتر آمیزسرزنش نگاهِ سنگین بار زیر داشتم
 که نخواست تخت روی یرفته حال از پریِ اون نبودم، بدی شوهر من خدا به بگم و بزنم فریاد تونستممی کاش

 که پریسا گذرمنمی ازت. باشم پرستارها و دکتر آمیزسرزنش نگاه یشرمنده خواست که که بود اون. بدونم من
 .بدم قورت جایک هم با رو خفگی حس همه این شدی باعث
 یچهره آنی به. رسونممی دکتر منتظرِ هایدست به و کشممی بیرون امشدهقلمبه جیب از رو قرص یشیشه
 مبهوت و مات که کشید اغتشاش به زود قدری به کنارم آرومِ جو. میشه کشیده هم در دوباره اخمش از بازشده
 .موندم

 .   هست breast cancer بیمارِ کن عجله شاکر خانم -
 .زدن حلقه من پریسای دورِ به مرد دکترِ دونه یه و رستارپ سه که نکشید ثانیه به
 .باشید بیرون شما آقا -
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 بریدگیِ حسِ. کرد باز رو زنم مانتوی هایدکمه یکِبهیک دکتر، اون دیدم همسرم دور به انداختهچنگ هجوم تو و
 اون و. رفت همسرم یسینهقفسه سمتِ دکتر دست وقتی درست هم اون کشید، خط تنم تموم به عمیقی و عجیب

 بوی. شدمی کشیده گلوم سمت به اممعده ته از تهوع. ببینم رو این از بیشتر چیزی نذاشت دیگه شدهکشیده یپرده
 سمت از بدبویی نمِ که بود پیش دقایقی از. زدمی دامن تهوع این به خورد،می مشامم به نرگس سمت از که بدی

 خالی وهراسهول همه این از مغزم بود قرار کی. کردممی حس بودم زده ـلش*غـ*بــ که دستم روی به نرگس
 داشت بدنم دفاعی سیستم یعنی رفت؟می گیج سرم داشت کمکم چرا بسوزه؟ ترس این هایریشه بود قرار کی شه؟
 یشیشه دندی با دکتر چرا بود؟ چی دردش من پریسای داشت؟ جانبی اثرات قدراین ناشتاموندن یعنی آورد؟می کم

 به  داشتن که دقایق و هاثانیه این بود؟ وخیم چقدر اوضاع بردن؟ هجوم سمتش همگی یهو چرا کرد؟ هول قرص
 پریسا یسینهقفسه با کردن؟می بدتر رو شرایط داشتن یا کردنمی کمک اوضاع بهترشدن به گذشتن،می سختی

 زمینم داشت و کرده یکی به دست استرس با ترس این چرا داشت؟ معنایی چه خارجکی حروف اون داشتن؟ کارچی
 و دکتر چشم پیش خفت همه اون از یواشکی، ترس همه این از هم اون بریدم؛می داشتم دیگه مرد منِ زد؟می

 سرم از دست بیمارستان راهروی بینِ درموندگیِ این چرا. زدمی چنگ قلبم به که ایواهمه و ترس از. پرستارها
 ت؟داشبرنمی

. گرفتن بیخودی هایبهونه به زدن،نق به کنهمی شروع داره باز نرگس و شده تموم پفیال کوچیک یبسته اون حاال
 نه کشیدمی ساعت به هادقیقه نه. نداشتم نرگس ناتموم هایگریه برای اعصابی نگرانی، و غصه همه این با واقعاً

 هایبچه خوشبختیِ عمرِ گفتم گفتم، دیدید کردم؟می کاریچ تنهادست باید. شدنمی کشیده جلو به هاساعت
 این تو اما کرد؛می مزهمزه زبونم زیر داشت کوثر دیدنِ و اومدن شادیِ که بود هفته یه تازه! کوتاهه چقدر شهرپایین

 و رفتار امشآر با که خواهرم. بود خودش! کوثر آره کوثر؟. بود زهری هر از ترتلخ دهنم بارونی، روزِ از ساعت
 دست به رو نابسامان اوضاع خوب خیلی همیشه که خواهرم کرد،می دعوت آرامش به رو من همیشه گفتارش

 تونستمی هم فاطی شاید. داشتم احتیاج بهش شدتبه حاال من اما بود؛ خوردل شدتبه ازم که خواهری گرفت؛می
 و پریسا اومدنهوشبه از قبل تا نداشتم دوست پرویز حضور با اما باشه؛ خواستنکمک برای مناسبی یگزینه

 .کنم مطلع رو کسی هاش،حرف شنیدن
 رو کوثر یشماره زود خیلی. کشممی بیرون جیبم از رو گوشی زود خیلی و نمیدم نرگس هایزدننق به اهمیتی

 ...شیش... پنج... چهار. شمارممی رو آزاد هایبوق گوشی، برداشتن امید به و گیرممی
 الو؟ -
 کوثر؟ -
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 فهمیدمی. فهمهمی رو چیهمه سکوتت با بفهمه باید که اونی خرابه؛ حالم بگی تا بزنی داد نبود نیاز اوقات گاهی
 وپادست دارم سرابی چه تو بفهمه تا ببینه رو امپریدهرنگ صورت نبود نیازی. گرفته خودش به بغضی چه صدام که
 .زنممی
 شده؟ چی جواد؟ -

 من مثل کی. دربیاد کسیبی و درموندگی همه این از اشکم شاید که نکنه تندتند اما عمیق،. کشیدم نفس عمیق
 کنه؟می اشخفه داره تنهایی حس اما اقوامه و خواهر از پر وبرشدور

 جواد؟ الو؟ شده؟ چی داداش جواد -
 پیوند این از دورتر یگوشه رو خودش درد دقایق این تو ام،زدهطوفان صدای شنیدنِ با اما بود؛ خوردل خواهرم
 .کرد پنهون بینمون مقدس

 ...پریسام... کوثر... پریسا -
 کجاست؟ نرگس! بزن حرف جواد کردین؟ تصادف ؟ کجایی داداش جواد شده؟ چش پریسا شده؟ چی پریسا -

 !بزن حرف خدا رو تو جواد خوبه؟ حالش
 ...کشیدمش... ترسید... زدم داد... خوردمی قرص... بود خونه پریسا -
 زدیش؟ -

 حواس و هوشبی پریِ اون رو دست اگه شه خمیر و خرد بازو، و آرنج و مچ یناحیه سه از دستم. بکنم غلط من؟
 .کنم بلند

 .نزدم نه -
 کجایی؟ االن. میگی چی تو فهممنمی من. نمیشه نچ -
 ...رضا امام بیمارستان -

 .بود داده آشنایی دست من هایحنجره به پیش وقت خیلی کوثر ترسونِ صدای مثل
 .میام االن... االن -

 دخترکم؟ برای یا زندگیم؟ برای یا من؟ پریسای برای من؟ برای بود؟ ترسیده
 کوثر؟ -
 جانم؟ -
 باشه؟ بیا، تنها. نگو چیزی کسی به -
 ...ولی... ولی -
 .بیار برام مامان یهخون از رو نرگس هایلباس از دودست-یکی راه تو. بگم بهت تا بیا -
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 .اومدم زود باشه -
 طول خیلی. کنم تحمل رو نرگس یکهنه از یدادهپس ادرار بدِ بوی تا نکشید طول خیلی. اومد زود هم واقعاً و

 بزرگ آرم هم اسمش هم که بخشی. شد ویژه هایمراقبت بخش وارد زود خیلی پریسا دکتر، تشخیص با تا نکشید
 بیشترِ گذشت با حاال. انداختمی شدهقرنطینه بیمارانِ یاد رو من که ترسی انداخت؛می لمد به ترس ممنوعش ورود

 این از ترجدی پریسا بیماریِ و موضوع بودم فهمیده هاکردنغیظ اون با ها،آمدن ابرو و چشم اون با دقایق،
 .هاستحرف
 احتیاط برای همیشه پریسا که نرگس رنگیرنگ هایلباس از پاکت یه با اومد، آرامش اومد، من ناجی اومد، کوثر
 بدم سالم خواهرم به که نکشوند ذهنم به  حتی ادرار بدِ بویِ این درد، و فکر همه این. داشتمی نگه مادرم یخونه

 خون باریک راه اون دید. اومدم در روزی چه به دید اشگشادشده هایچشم با من ناجی. بپرسم رو واحوالشحال یا
 هم اون. کنهمی فوران تنم تموم از خوبه که پیشونیم از آشفتگی این دید. شده خشک و خورده قحطی هب حاال

 حس که زمان این تو صورتم، کنار یشدهخشک هایخون این وجود با بحرانی، و سخت شرایط این تو ندید واجب
 .هبگذرون بیهوده احوالپرسیِ و سالم به بخواد ندارم چهره به رنگ کردممی
 شده؟ چی سرت. زمین بذار رو نرگس -

. گذاشتم پایین کوثر پای پیش دارمنم هایآستین و رفتهخواب هایدست از عمرم یشیشه مثل درست رو نرگس
 .گردهبرمی من سمت کنانغریبی نرگس،

 ...سرت به بخش تو بریم برسم نرگس به بذار خوبی؟ جواد -
 .خوبم من -

 ؟ بزرگی این به دروغ
 میری؟ باشه؟. بخرم به به برات برم من تا برو جونعمه با بابا، رگسین -

 دقایق با داشتم ویژه هایمراقب بخشِ درِ پشت که دقایقی تو و. بود حلراه بهترین توجهیبی اما زنه؛می نق کمی
 با حاال که ترمدخ. برگشت دخترم با کوثر بد، بوی اون از رهایی برای هامسرآستین شستن از بعد جنگیدم،می

 دست به دست دست، به تافتون نون یلقمه یه با رنگارنگش، هایلباس با اش،شدهاسبیدم و شدهشونه موهای
 .دراومده شلختگی و آشفتگی از اشچهره زده، صورتش و دست به آبی که حاال. اومدمی سمتم کوثر

 .ببینم رو سرت بذار. بشین بیا جواد -
 .بشینم تونمنمی که من نیارن خبر ازش تا شینم؟ب چطوری تونم،نمی -
 خانم؟ایران پیش نذاشتیش چرا داره؟ گناهی چه بستهزبون این. کنیمی قراربی هم رو نرگس جوریاین بشین بیا -
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 شدت این به اوضاع االن نبود، خانمایران هایکاریپنهون اگه شاید. میشه تازه دلم داغ خانمایران اسم شنیدن با باز
 .شدنمی بغرنج برام

 یه؟چ جریان... پس... نشده که هم دعواتون نکردین، که تصادف کو؟ پریسا داداش؟ شده چی -
 .من دارنم و خیس آستین بین تا باشه کوثر ـل*غـ*بــ تو داده ترجیح نرگس که خوب چه
 .دونمنمی -
 ی؟چ برای نفهمی و بشینی در این پشت میشه مگه دونم؟نمی چی یعنی -
 !دونمنمی نرگس جانِ به دونم،نمی خدا به -
 چتونه؟ چته؟ -

 یعنی نبود؛ چیزیمون ما بگم؟ چی از بگم؟ کی از بود؟ شده شروع کجا از مگه اصالً. کنم شروع کجا از دونستمنمی
 .نیست کردممی فکر که االن تا
 کردین؟ دعوا -
 .نه -
 باشی؟ زده چشمش تو که بود گفته برات چیزی -
 .میگم سرافکنده زبا
 .نه -

 .شک با اما پرسید؛
 داشت؟ عادت بوده؟ جورهمین همیشه -
 داری؟ ازم توقعی چه شنوم،می دکترش و مادر زبون از االن رو مهمی این به موضوع وقتی. دونمنمی... نه -

 نداشتم؟ مآستین تو آماده جوابِ کدومشونهیچ برای که پرسیدنمی ازم رو هاییسؤال همه امروز چرا
 گفت؟ چی دکترش -
 .کنممی صحبت باهاتون مفصل معاینات، و هاآزمایش سری یه از بعد گفت -
 .نداری رو به رنگ بخور؛ رو کیک و شیر این بیا -
 که بودم ترسناک قدراین یعنی نذاشت؟ مامانش نداشت؟ اعتماد بهم. گفتن دروغ بهم کردن، قایم ازم کوثر -

 بهم حقیرانه چقدر دکتر ندیدی اومد،می برام ابرویی و چشم چه دکتر ببینی و نبودی باشه؟ سخت بهم اعتمادکردن
 ...انگار منم و بود زده زل
 .کنیمی صادر حکم نشنیده کردی عادت -
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 جا زندگیمون تو دروغ کردممی فکر زنمم، راز محرم کردممی فکر پیش ساعتسه-دو تا کنم؟ کارچی میگی خب -
 میگی وقت اون. کرده قایم ازم رو چیزایی یه مادرش کمک با من چشم از دور بینممی االن چی؟ االن لیو نداره؛
 ابرو و چشم برام خفتی چه با پرستارها و دکتر ببینی بودی کجا تو نکنم؟ برداشتی هیچ نکنم؟ صادر حکم
 اومدن؟می
 .دارن یواشکی هایحرف مامانشون با دخترا یهمه جواد -
 ها؟کاریپنهون این از ها؟حرف این از -
 .پرسیدیمی ازش -
 .کرد مِنمِن نداد، جواب پرسیدم، -
 ...ببینیم بذار باش داشته صبر کمیه -

 گوشیش نور پ یصفحه روی رو دکتر اسم واضح خیلی. کنهمی قطع رو حرفش دستش توی موبایلِ زنگ صدای
 .ذارهمی پایین دستم کنار صندلیِ روی ـلش*غـ*بــ از رو نرگس آروم. بینممی
 تماس باهاتون بعداً تونممی نیستم، خوبی شرایط تو ببخشید... مرسی ممنونم... دکتر سالم. گردمبرمی االن -

 بگیرم؟
 شرایط تو اگه شاید. کنهمی پچپچ کمی و کنهمی پشت بهم. رساست و واضح هنوز صداش اما میشه؛ دور ازم داره

 و گنگ شرایط پریسا، نبودِ اما کردم؛می سؤال خندون و براق نگاهِ همه اون دلیل از شتاقانهم بودم، بهتری
 .کنم فکر هیچی به ذاشتنمی نذاشت، اشپیچیده
 .شینهمی کنارم و زنهمی ـل*غـ*بــ رو نرگس باز گرده،برمی سابقش جای به باز بعد دقایقی

 ...بگه تا ادنمی بیرون شدهخراب این درِ از یکی چرا -
 زارع؟ خانم همراه -
 اون پرشتابی، طوفانِ چه فهمممی حاال. هافیلم از خیلی تکراریِ سکانسِ مثل درست کوثر، و من دویدیم؛ هم با

 فقط من خبرم؟بی چیزا خیلی از هم االن حتی که بودم همراهی چه من آخه. کردهمی هدایت رو شوننگرانی همه
 .میده جواب کوثر من جای. بودم همراه اسماً

 .هستیم ما بله -
 .اتاقشون بفرمایید بچه بدون لطفاً کنن، صحبت باهاتون خوانمی دکتر آقای -

 .ندازیممی نگاه هم به برادرمستاصل و خواهر
 .نیست خاصی چیزِ که شاءهللان برو. هست نرگس به حواسم برو تو -
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 پاهای داشتن وجود با حاال که خواهری. داشتم نگه رنجیده دمخو از رو خواهرم اندی و سالیک که کردم اشتباه
 پاس به. زد ایکنندهگرمدل لبخند روم به و اومد دکتر اتاق درِ تا بازومبازوبه خواهرانه بود، دستم عصای حسمبی

 .م*س*و*ب*ب رو یش*ن*و*ش*ی*پ برادرانه محکم خیلی تونستم تنها دریغ،بی محبت همه اون
 .کن دعا برام کوثر -
 .بود سرد هم بفرماییدگفتنش حتی. مونممی دکتر یاجازه منتظرِ و زنممی در
 .دکتر آقای سالم -
 کرد؟نمی روشن رو دلت سفیدی همه این وجود با اتاقی چه داشت؟ وهراسهول همه این اتاقی کدوم به گذاشتن پا

 گفتمی. نداره برام رو خوشی خبرای دهکشی ابرو به اخم دکترِ این که گفتمی من حدسیات من، هایحس
 .پرهنمی دلش از هاسادگی این به من از خوریشدل
 .آقا بشینید بفرمایید -

 .نداره من نادونیِ از خوشی دل گفتمی نگاهش وگرنه بود؛ ادب سرِ از هم تعارفش نداشتم شک
 .مطلب اصل سرِ میره ایمقدمه هیچ بی. چسبونممی تن رنگمشکی هایچرم اون روی اجباربه
 .ندارم خوبی خبرای براتون متأسفانه -

 .پرسهمی باز که کنممی سکوت. بودم زده حدس درهمش یچهره حالتِ از رو چیهمه من گفتم؟ دیدید دیدید؟
 درسته؟ هستید همسرش -

 .ادنافت تالش به همه این زدنحرف کلمه یک برای امحنجره و گلو دیدممی که بود بار اولین
 .بله -

 ...هستن مبتال breast cancer به شما خانم متأسفانه -
 .رسیدمی گوشم به خارجی اسم این که بود باری دومین این

 .میشه شروع سینه بافت از که سرطانی بگم بهتره یا -
 بیرون به رو سرما دارم زدهیخ طوراین که کشید سقوط به کارم ارتفاعی چه از. احساسم هم قلبم، هم! آزاد سقوط

 خودش دکتر این مرد، این زد؟ چنگ مغزم به هولناک فکرهای یهمه سرعت این با چطور کنم؟می منعکس تنم
 زده؟ زل بهم نشسته غم به یچهره این با حاال که فهمید خودش انداخته؛ پایین دره از رو من فهمید هم
 یمتوجه چطور. کرده درگیر هم رو دیگه هایاندام رسیدگی، و توجه عدم با که شده شروع کوچیک یتوده یه از -

 شد؟نمی متورم لنفاویش هایغده نداشت؟ نفستنگی نکردید؟ اقدام زودتر کمیه چرا نشدید؟ ظاهری تغییرِ همه این
 پریسا گاهی بودم دیده. بودم دیده رو عالئمش آره بودم؟ شنیده بارچندین رو این! شود آسان گشت حل چو معما
 دکتر به رو هااین باید. بود کرده پنهون من از رو دردش نرگس، گرفتن شیر از یبهانه به بود هاماه میاره، کم نفس
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 که شده گرفتار دردی چه به من زبون داشت؟ سودی چه دکتر برای دونستنش گفتم؟می چرا اصالً گفتم؟می
 بده؟ خودش به حرکتی ترینکوچک تونهنمی

 خوبه؟ حالتون جناب. کرده تخریب هم رو سالم هایسلول که کشیده جایی تا ،شده شروع سلول یه از -
 تموم به احساسم، و زندگی تموم به داری و گرفتی دست به که خنجری این با! ایمسخره سؤال چه خوبه؟ حالم
 قطرهقطره که زهری به و بشینم لرزشی هیچ بی داری توقع باشه؟ خوب حالم داری توقع کشیمی آرزوهام و امید

 بزنم؟ زل ریزیمی زندگیم به
 سن این در احتماًلش که هست نادری موارد از یکی شما همسر چون نیست؛ راحت منم برای گفتنش متأسفانه -

 از یکی سرطان نوع این که درسته. باشه عاملش تونهمی هم ارثی یزمینه گفت بشه شاید. میلیونه در یک
 ...کمیه سن این تو اما هاست؛سرطان ترینشایع

 .بیچارگی آخرِ یعنی بدشانسی، آخرِ تو داشتنزمینه یعنی سن این تو
 همین و گرفتن نادیده رو عالئم خانمتون اما بود؛ درمان حتی یا کنترل قابل بود شده داده تشخیص موقع به اگه -

 .شده متاستاز باعث
 چی؟ یعنی... این... این -
 .بدن یدیگه هایبخش به انتقال یعنی -
 ...دارو اون چی؟ داروهاش -
 کاهش رو سرطان از ناشی ومیرمرگ تونهمی که میشن مصرف استخوان تقویت برای که قیمتارزون داروهای -

 رو استخوانش پوکی دکترش که این مثل هستن؛ هااستخوان تحلیل از از جلوگیری برای که «فسفونات بیس». بده
 .بوده داده تشخیص هم
 کنم؟ کارچی... کارچی باید حاال... حاال ...دکتر -
 جوابگو دیگه درمانیشیمی یا پرتودرمانی دونممی بعید همسرتون بیماریِ به توجه عدم و پیشرفت با متأسفانه -

 ...باشه
 باعث مردبودنم کاش. افتهمی تالطم به مغزم بدتر خبرهای شنیدنِ برای باز کنم،می شک باز کنه،می سکوت دکتر
 .نلرزن ترس از قدراین امچسبیده هم به هایدندون ردیف اون دستم، شدمی
 ...بشه جراحی باید... باید -

 دخترکم؟ مادرِ من؟ پریِ ریزنقش جسم جراحی؟ عمل؟
 عملی؟ چه... چه -
 .ماستکتومیه من تجویز بیماری، میزان درنظرگرفتن با -
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 چرا زد؟نمی حرف مادریش زبون با کالم دو چرا بافت؟می نم گوش در داشت دکتر که بود چی هاوپرتچرت این
 نیست؟ حالیم هیچی من گفتمی میون در خط یه چرا بکشه؟ رخم به رو سوادش خواستمی
 .نشستممی شما جای آوردمسردرمی خارجکی اراجیف این از اگه من! بگید واضح لطفاً... لطفاً... دکتر -

 مادرش و پریسا یا دکتر؟ خودم؟ بود؟ کی ضرر به تعویض این. کنهمی تعویض نیتعصبا با رو جاش داره ترس حاال
 .انداختن دنیام به آتیش شونکاریپنهون با که
 ...کمیه حال این با شما به گفتنش -
 اشهبچ تونهمی دیگه بار یه بگید فقط مونه؟می زنده بگید فقط. دیگه بگید هم رو اشبقیه گفتید که رو اینجا تا -
 ببینه؟ رو

 .نداد دست از رو ظاهریش هرچند آرامش دادزدنم با که بود دکتری خوب
 .شاید هاشـه*ـینـ*سـ برداشتن یا ماستکتومی جراحیِ با -

 وجودم تموم. شدم پرت آرزو و امید بومِ روی از دکتر هایدست قویِ فشارِ با افتادم، امید بلندِ بومِ از من
 ...بدونِ هم اون زن یه زندگی شد، خردوخاکشیر

 ...سی دوتا هر جراحیِ به مجبور همسرتون بیماریِ سریع روند به توجه با -
 داره؟ درد -
 بیهوشی با جراحی. نباشه ایسینه عضالت و ـل*غـ*بــ زیر لنفاویِ هایگره برداشتنِ به نیازی بیارید شانس -

 ...عادی که هم عمل از بعد دردای میشه، انجام کامل
 .نبود عادی درد همه این من پریسای برای بود،ن عادی

 کماست؟ تو یعنی بیهوشه؟ االن چرا پس... پس -
 .میشه پایین و باال هوشیاریش درد فشارِ و شدت دلیل به. نه -
 کشه؟می طول چقدر عملش -
 .شه مرخص تونهمی عمل از بعد ساعت چهار و بیست معمول طور به -

 یه برای مگه چی؟ اشه*ن*ا*ن*ز دنیای از چی؟ زندگی از شد،می مرخص ارستانبیم از بعد ساعت چهار و بیست
 از تونستمی مگه شه؟ مرخص هاشمادرانه از تونستمی مگه نبود؟ هاشاولویت ترینمهم از اندامش زیبایی زن

 شه؟ مرخص هاشهـمسرانه
 از دارم هاستساعت که تکونی با ی؟تکون چه با هم اون کرد، بیدار خوش خواب از رو من نامرد دنیای آخرش

 .لرزممی شوکش
 .بدیم انجام هم رو بازسازی جراحیِ زمانهم تونیممی یاید بر اشهزینه پس از تونیدمی اگه -
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 به افکارم بازارآشفته و قراریبی این تو. بودم نکرده فکر دیگه اینجاش به شد؛ آوار سرم روی هاشبدی تمام با دنیا
 .بیمارستان مخارجوخرج پول، هزینه،. بودم نکرده فکر بدبختیم ترینبزرگ
 ...مرد منِ... من حاال کنن؟می پیشکش نفر یه به رو بدبختی هم با چندجا چندجا مگه

 به یا کنم فکر پول هم اون نداشتنِ به جونش؟ تو افتاده دردِ به یا کارپنهون پریسای به کنم؟ فکر چی به
 دیگران؟ جلوی هدوبار درازکردنِدست
 .درموندگی همه این از بدبختی، همه این از درد، همه این از گرفتم، گر گرفتم، آتیش

 هایجیغ و کوثر فریادهای به ندادنجواب از بعد بعد، دقایقی و کنهمی علم قد سریع جونم به افتاده آتیش این 
 محترم جوادِ اون بامنطق، و آروم جواد اون دیگه من نبودم، من. جمشیدخان یخونه سمت کشید شعله نرگس،
 روی رو لجبازم و قراربی انگشتِ. بود افتاده منم هایریه به تنگینفس اون. بود افتاده منم جونِ به پریسا دردِ نبودم؛
 و کنممی خواهش و بفرمایید همیشه که زبونی اون با زدم؛ لگد رنگکرم در به مدردکشیده هایپا با گذاشتم؛ زنگ

 :زنممی داد بلند و باریک یکوچه اون تو بار این گفت،می کردید فلط
 !کنید باز -
 :زنممی لگد قوا تمام با
 !کن باز رو در لعنتی. کنید باز رو در میگم -

 عصبانیت روبروی در ترسون هایچشم با پرشام. کشهمی عقب رو من در، پشت از کسی هراسونِ پاهای صدای
 .عقب میدم هولش. کنهیم باز امسابقهبی
 کو؟ ایرانمامان -

 .نیفته تا گیرهمی یاس یشدهخشک درختِ باریک یتنه به رو دستش حیاط، تو میشه پرت
 .جوادآقا... جواد -

 .شکست پیش ایثانیه ندارم شک که بتی بود؛ ساخته بت خودش برای من از که ایپسربچه سرِ کشممی فریاد
 ...آشپزخ... داخل -
 :زنممی فریاد گلو ته از کوچیک، حیاط اون میون زنم،می فریاد زبا
 ...خانمایران بیرون، بیا میگم خانمایران -

! مسخره چه. برسه من هایفریاد به تا پیچهمی خودش دور رو چادر داره پریدهرنگ و هراسون خانمایران بینممی
 .بود کرده قنداق خودش دور به انگار که چادری

 ...آب لیوان یه تو بیا بیا،... جانم... پسرم انمج -
 بودم؟ شما پسر من پسرم؟ -
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 ...توئه با حق دونممی... من.. من بیا.. تو بیا. نزن داد برم قربونت مادر -
 چرا؟ م؟بشنو دکتر از گذاشتید چرا انصافابی نگفتی؟ بهم چرا چرا؟ خانمایران -
 :زنممی فریاد گلو ته از باز 
 ؟چرا -
 .چرا بگم تا تو بیا مادر خب -

 .کشممی بیرون پرچروکش هایدست از رو بازوم وحشیانه. داره قرارمبی هایدست گرفتنِ در سعی
 .ندارم هم رو مسکنش یه پول بزنم جارو هم رو کشور کل اگه که االن. بگید خوامنمی دیگه االن -
 چیه؟ برای سروصداها این شده؟ چی خبره؟ چه اینجا -

 موهای حرمت تونستم می عصبانیت از دور به کاش. آبروییبی از ترسیده صدای جمشیدخان، یترسیده صدای
 .دارم نگه رو سفیدش

 قابل که خانمهایران پیشِ خبرایی یه چرا چرا، نه. نیست خبریهیچ دیگه االن خبره؟ چه گیدمی تازه خبره؟ چه -
 .بگن هرکسی به دونننمی

 .کنیممی صحبت آرومی با داخل ریممی نزن، داد باش، آروم پسرجان: جمشیدخان
 زدیدمی حرف باید وقتی. کنیم گریه خون باید دیگه االن باالتر، بذار رو کالهت جمشیدخان کنیم؟ صحبت -

 بگید؟ چی خوایدمی اوضاع این با حاال شدید؛ ساکت
 پرشام هایچشم تو ترسِ برای دلم نسوخت؛ مخانایران پاهای ضعفِ برای دلم هیچ ساعت این تو امروز، یه

 خوشی دل کاریشپنهون با هرچند زنم، برای سوخت،می دخترم و خودم برای دلم فقط و فقط االن من. نسوخت
 این متحمل که بود ریزنقشی جسمِ برای دلم سوزش. سوختمی پریسا امونبی دردهای برای دلم. نداشتم ازش
 .بود درد همه

 .تو بریم بیا... بیا. زنن داد پسرم -
 :زنممی داد باز طلبکارانه. کشممی دستش از بازو

 دل یه با وقتی که بگم چی من خانمایران بگم؟ چی من پس آبرویی؟بی از چی؟ از ترسیدید؟ چرا؟ نزنم؟ داد -
 اشکلمه هر با دکتر وقتی پس ترسیدید؟ خوره؟می قرص یواشکی چشمم از دور داره زنم دیدم خونه اومدم خوش

... کنمنمی حاللت خانمایران افتاد؟ جونم به ترسی چه ببینید که بودید کجا شما انداخت، آتیش من دنیای به
 ...که نبود رسمش این جمشیدخان
 چه فهمید هم اون بود؟ خبربی چیهمه از من مثل درست هم پدر این. بندهمی رو دهنم جمشیدخان زانوشکوندن

 پیچه؟می هم به رو دگیمزن داره گردابی
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 داده؟ آب دستهگلی چه پریسا باز پریسا؟ میگه؟ چی پسر این کردی؟ کارچی... ایران... ایران: جمشیدخان
 سر سرش از که چادری اون برای دلم. نسوخت خانمایران هایکردنهقهق برای دلم هیچ خورممی قسم مردونه
 .نکرد پمپاژ ترحمی هیچ منقلبش لتِحا اون برای دلم نیومد، رحم به بود خورده

 پول... رو درمانیتشیمی پول هم با گفتم...گفتم... بگو شوهرت به گفتم... گفتم... خودش مرگِ به... خدا به -
 پرویز و فاطی به گفت... بدهکاره جواد... گفت. نکرد گوش حرف شدهذلیل... شدهذلیل. کنیممی جور رو داروهات
 .بگم هیشکی به نذاشت... بگم نذاشت هخیرندید... بدهکاره

 گوشی احمق من مگه نداشتی؟ تجربه سنش قدِ مگه شما دادی؟ گوش حرفش به چرا شما کرد، غلطی یه اون -
 .نداشتم شخصی

 !لرزونیمی رو من تن همه این که نگذره ازت خدا پریسا... خدا... خدا: جمشیدخان
 .شده ذلیل چطوری خیرندیده اون ببین مارستانبی برو بیا. نگذشته رو بار این جمشیدخان -
 شدن، خسته فریادزدن همه اون از همه که حاال. بست رو همگی دهنِ که بود خانمایران امانبی هایهقهق باز و

 حیاط به ما لرزون تنِ برای خنک آب لیوان سه کرده فرصت پرشام گرفتن، سکوت یروزه اجبار به همگی که حاال
 .بیاره

 گفت؟ کی فهمیدید؟ کجا از شما شد؟ شروع یک از -
 .بده رو من هایسؤال جواب تا گیرهمی سرش مثالً چادر با رو بینیش آب و اشک خانمایران

 و پریسا که روز یه اما. طبیعیه گفتممی دادمی شیر چون. کردمی شکایت درد از شهمه بود، پیش سالیک -
 دلش درد از مبچه... درد از زدم دستش تا. کنهمی گریه داره پریسا دیدم سرکار، رفتی اینجا گذاشتی رو نرگس
 یه تو شیر شدنجمع) کرده شیرمایه شاید گفتم داره، درد گفت بده، شیر نرگس به تونهنمی گفت... رفت ضعف

 .امبچه برای بمیرم... دیدم.. دیدم که بدوشم برات بذار گفتم ،(نه*یـ*سـ از قسمت
 ...بودید گفته بهم رو چیهمه روز همون... وزر همون اگه -
 به حداقل گفتم نکن، پنهون گفتم گفتم، بهش چیه جریان گفت دکتر تا اومدیم، دکتر از تا نرگس جان به خدا، به -

 .نکرد گوش... ولی بگو؛ شوهرت
 بدم؟ رو دکترش دوا خرج نتونم که بودم بدبخت قدراین بودم؟ ترسناک قدراین من -

 چطوره؟ حالش کجاست؟ پریسا: انجمشیدخ
 .زنممی پوزخند

 چطوره؟ بگم که داره حالم مگه چطوره؟ حالش -
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 خانمایران سمت به هادندون بین گیرکرده عصبانیت اون با نگاهش، تو خشم این با نبود، من حضور اگر شاید
 .کسیه چه ملهح این یبازنده بود مشخص که آهویی به شیر یحمله مثلِ درست شد؛می ورحمله
 .برگشت ورق ناغافل چقدر

 تموم ها،زباله جاروزدن جای تموم، چهارروز. گذشت نگرانیدل و ناامیدی با وهراس، هول با چهارروز گذشت، اما
 یه پیش چندروز جوادِ اون شدن متوجه همکارام یهمه که چهارروز. ریختم هاخیابون و کوچه کف رو پرتیمحواس
 نفس یه و پشت یه باال، منطقه هایبچه از همکارم و دوست بهترین کمال، که چهارروز. ردهک تموم صدابی جایی

 سنگینی امسینه روی امروز به تا که چیزی هر از گفتم، تا کرد پیله و پرسید قدراین. بود بدم حالِ این دلیلِ جویای
 بساط در آه هم اون بکنه، برام کاری ستنتون هم کمال. بشم گرفتار بغض این به بود شده باعث که هرچی کرد،می

 سر یه. پسر بزرگه خدا»: بگه و بده فشار رو امشونه مردونه تونست تنها بگیره؛ رو دستم دوستانه بتونه که نداشت
 بشه شاید. شهر باال هایمنطقه بکشی رو خودت تونیمی ببین میشه، ببین بنداز تاریکی تو سنگی یه مدیریت برو

 پسر. کنهنمی برات اقوام و آشنا که کننمی آدم برای کارایی یه هاباالشهری این خدایی. کنی عوض رو اتمنطقه
 هم هاییوقت یه. گیریمی عیدی هم خوب نره، یادت عیدی بگی تا هست، هم غدیر و قربان عید نزدیک روزا این

 «!ماست گنج اونا آشغال نمیشه باورت پسر. میدن خوبی دستمزد بدی انجام که کشیاثاث یا باغبونی مثل کارایی
 تمیزی مبلِ دست اون. کردممی حس داشت من با زیادی تفاوت که زندگیش وضع روی از رو این گفت؛می درست

 پونزده درست و. بود آورده دست به هاباالشهری یخونه آشغال از که بود گنجی دیدم، اشخونه تو عید پارسال که
 .  کردم پر رو اممنطقه جاییجابه برای تقاضا فرمِ مدیریت اتاق داخل کمال، رامیدپ هایحرف از بعد دقیقه

. دادمی سر ناله درد از باز ولی گرفت؛می سرُم از رو قوی هایمُسکن کشید،می درد زنم که بود تموم چهارروز
 بین کشنده بمب این کیدنتر با که بود بعد روز چهار. زدمی وپادست بیهوشی و هوشیاری تو که چهارروزی

 درش بیشتر زدممی وپادست هرچی که سرابی شدم؛ سرابی چه دچار شنیدن و دیدن شونهمه حاال مون،خانواده
 همدردی احساس زنم برای ترآروم کمی پرویز و فاطی کرد،می گریه خون نه، که اشک پونه. رفتممی فرو
 حالت یه با بزرگم خواهر دو و مادر.  رفت فرو خودش الک تو غصه زا اشخونه اتاق از ایگوشه پدرم،. کردنمی

 دست به رو پریسا و من از خوریشدل تموم حاال که خواهرم کوثر،. دوختن چشم من زندگی غوغای به خنثی
 با ی،چشای حسِ تموم با که شد چهارروز. شد قدمهم ما با سخت راه این تو قدمبهقدم ما، پایپابه و سپرده فراموشی

 که آتیشی این وجود با. بود سوزان و داغ چقدر جونم به افتاده آتیش کردم، حس رو واقعی جهنم المسه، حس تموم
 این تموم که دوزخی. است جاوادنه بلکه نیست، وعده خلف جهنم، عذاب بودنِابدی آوردم ایمان نداشت، خاموشی

 زندگیِ از هاخانواده کل تموم، چهارروز. کرد جمع رو هیزمش امبر ها،خانواده ترحم با دیگران، یناله و اشک با مدت
 چی کیه، یخونه دونستمنمی. نداشتم خبر هم دخترم از حتی که نحس چهارروز. افتادن خودشون یروزمره
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 جای همگی قلب تو بلکه من، قلب تو تنها نه پریسا انگار خوابه؟می کی کنار مادرش جای هاشب حاال و خورهمی
 که درزدن تونستم؛ که دری هر به پول پیداکردن برای تموم چهارروز. بود کرده باز خودش برای وسیعی و زرگب

  پولی، نه نبود، اما کنم؛ پیدا فروشی قابل جنسِ بتونم بلکه چرخوندم چشم خونه کل تو روز و شب. زدم لگد خوبه،
 زیر ماشینِ من، اندازپس تنها. باشه شده قایم رقانسا دست از گوشه یه که ارزی نه طال، نه بهایی،گران جنس نه
 هزاررنگِ دنیای این تو که چیزی تنها داشتم؛ پریسا از نشون عنوان به که بود طالیی زردرنگِ یحلقه همین و پام

 .داشت مالی ارزش قمارباز
 هاوآمدرفت دیدممی که شب از یپاس تا و زدممی بیرون خونه از پریسا خالیِ جای از قراربی سحر، یکله از چهارروز

 فکر درآوردنپول به چقدر رفتممی راه که مسیرهایی طول تو. گشتمبرمی خونه به اجبار به میشه، کم شهر سطح تو
 ینقطه به کرده جمع رو مافتادهزمین روی شرم، با اما زدم؛ رو دستم، گرفتن امید به نفر چند به. دونمنمی کردم؟

 شاید! کنم؟ فکر گریتکدی به تونستم گرفتارشده برزخ این بین چطور من. نشمردم دونم؛نمی بازم تم؟گشبرمی اول
 به من امید رو من آرزوی تونستمی دیگران دلِ سوزوندنِ شاید داد؛نمی پول ضمانتبی من، به کسهیچ چون

 ولی بودم؛ درمونده هرچند کنم؟ امتحان ور شرمانهبی کارِ این تونستم چطور. بکشه بیرون بیمارستان از رو زندگی
 ...زیر به سر و بشینم پارک سفید و زرد هایجدول کنار تونستم چطور
 کردم؟ کارچی رحمتت به نداشتن امید چشم روی از کردم؟ کارچی ناامیدی روی از کردم؟ کارچی من خدایا وای
 روی از بود، شرم از بود، خجالت از تنم امونِبی هایلرزش اون. سوزوند شدتبه رو دستم دستم، کف هزاریِ اون

 گفته راست. نبود من کارِ کار، این نه. بخوره نون هاراه این از بتونه که کسی ارزونیِ مفت هزاریِ اون. بود حماقت
 گفتن درپیپی هایدارم دوستت من نیست، کافی عشق تنها زندگی برای بودن

 کردم تجربه و فهمیدم رحمانهبی چقدر. بود دردناک لمسش و درک قدرچ. نمیشه آب نمیشه، نون نیست، کارساز
 رنگخوش هایاسکناس اون تنها. زنهمی رو اول حرف و مهمه پول تنها ئالایده زندگیِ یک برای مهمه، پول تنها

 و عشق همه این وجود با عاشق، منِ االن، مثالً. ببخشه خوشبختی و قشنگی زندگی به تونستمی که بود پرلعاب و
 شدنِمرگپیش من، داشتنِدوست همه اون بکنم؟ تونستممی کارچی پریسا درد کردنکم ساعت یک برای عالقه

 باشه؟ همسرم برای ایقوی مُسکن تونستمی کنه؟ کم رو دردش از ایثانیه تونستمی پری، اون برای من
 منِ اما کنه؛ کم رو همسرم درد از هاساعت پول ازای در بود تونسته نداشت، همسرم به احساسی هیچ که دکتر اون

 جمال و قدرت بود این پول، یمعجزه بود این. کردممی فکر گدایی به داشتم باالشهر از اینقطه تو اینجا مدعی
 و کوچه باید کی تا کردم؟می جور رو سنگین عمل این پولِ باید کجا از حاال. نمیاره خوشبختی پول بگید باز. پول

 بدم؟ نجات درد از رو پریسا بتونم و شه جمع هم روی تومن دوهزار تومن، هزار تا کشیدممی جارو رو هاخیابون
 کنم؟ جور پول من تا کردمی صبر جونش تو افتاده دردِ مگه بود؟ دوزار قرون یه مگه کردم؟می بند کجا به رو دستم
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 زمان تا ساعتی دو. رسیده بیمارستان به باز مسیرم آخرِ سرگردون، و پیاده بینممی باز که بود کشنده افکار همین با
 اشتباه اگه بود؟ کی من غذایی یوعده آخرین. پیچهمی اممعده توی ضعفی آنی و سریع خیلی. مونده وقت مالقات

 گرسنگی از. ردارمب شونکردهپهن یسفره تو از رو ایلقمه چند تونستم مادرم و پدر زور به که بود دیروز ناهار نکنم
 سمت. نبود کنه سیر رو من که قیمتیارزون چیز نبود؛. اندازممی بیمارستان اطراف به نگاهی. میره سیاهی چشمم

 قدم، اولین با. کنم سیر رو خودم کوتاهی مدت برای شیر، و کیک با بتونم تا دارمبرمی قدم بزرگ هایپرمارکت اون
 .بود پدرم یشماره. زنهمی جیغ امساده و قدیمی گوشیِ

 .بابا سالم -
 .بود چسبیده گلوم به وار پیله که بود بغضی اون بزنه، بیرون تنم از نبود قرار که فشاری تنها روزها این

 کجایی؟. باباجون سالم -
 .مالقاتم ساعت منتظرِ بیمارستان در دم -
 .عیادت بریم هم با که اومدن هم خواهرهات. ریممی هم با بعد بخور ناهاری یه بیا باباجون -

 .نبود تعارف برای جایی. شدتبه بودم؛ گرسنه
 .باباجان چشم -
 درست وقتی هم اون میگن، مردا به که مَثل یه. ) رسیمی زود داره دوست مادرزنت دونممی! بابا هااومدی زود -

 .(داره دوستش زنش مادر میگن برسه، غذا سر
 در رو بزرگی اشتباه بار این که ایباتجربه زنِ دیدم؛می مادرزنم رو دردها این تمام بمسب من داره؟ دوستم مادرزنم؟

. بود شده سنگین خیلیخیلی ما بین وهوایحال روزها این که مادرزنی. شد مرتکب دخترش و من زندگیِ قبال
 .کنه دعوت قبلی جواد همون به آرامش به رو من هاشنبودن چشم جلو با هاش،محبت با داشت سعی که مادرزنی

 به رو خودم تاکسی با زود خیلی. نداشتم رو پدرم یخونه تا رفتنراه همه اون برای جونی دیگه ظهر از وقت این
 .ذارهمی ناسازگاری سرِ زیاد روزها این که این مثل مشغوله؛ اشقراضه پیکان با در کنار پدرم. رسونممی سفره

 .بابا سالم -
 .کشهمی بیرون ماشین یورودهدل داخلِ از رو اششدهروغنی دست

 .بیرون کشیدی ما دماغ از جون چندروزه این کجایی؟ هست معلوم. باباجون سالم -
 .نداشتم واپسیشدل همه این برای جوابی اندازم،می پایین سر
 .اومدم بشورم رو دستم هم من اندازه،می سفره داره مادرت برو باباجون، برو -

 اهمیتی. خورهمی گوشم به واضح زننمی حرف هم با که رقیه و سکینه صدای. گیرممی داخل به راه حسبی و آروم
 هاییکفش اون. بود دیگران سرِ پشت کردن، غیبت کارشون مادرم گاهی از هر همکاریِ با دوتا این چراکه نمیدم؛
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 داخل به رو قدم اولین تا کنم،می باز رو افتاده هم ویر درِ تا. کشممی بیرون زور به چسبیده پام به عرق با که رو
 .میده قلقلک رو کنجکاویم پریسا اسم آوردن ذارم،می

 واسه گفتمی پونه خودِ بیمارستان تو روز اون. ارثشونه هامرض و درد این انگار! گرفتنشزن با هم جواد: رقیه
 .درآورده رو رحمش زیاد ریزیخون
 !بیاد گیرش دیگه بچه یه ذارهنمی چرا گفتم! که نداره سنی هم پونه مدلیه؟ چی گهدی این! عجبا: مادر

 داره کمه رحم دیده شده، بلند شونهمه دست رو زده کرده شاهکار ماشاءاهلل که کوچیکه خواهر این: سکینه
 ...ندازهمی و کنهمی یهو رو چیهمه
 حضور از همگی. شد کج گردنش که محکم قدراون. مداو بند زبونش که زدم صورتش به محکمی سیلی چنانآن

 .کردن هول ترسیدن، امبارهیک
 !هیع: رقیه
 جواد؟: مادر

 به این حاال برید،می زندگیش از چیزها خیلی دادنازدست برای داشت من زنِ بزنه؟ رو حرف این تونستمی چطور
 آتیش داشتم سعی که بود چهارروز کشید،می ردد داشت بود چهارروز من زنِ یهویی؟ میگه داره خواهر اصطالح

 ...رو ریخت بنزین سوخت، من آتیش به سکینه آخرش اما... حاال اما بکشم؛ خاموشی به روشی هر به رو درونم
 .داد پس رو من اضطراب و استرس همه اون تقاص سفیدش صورت اون. شد من بد حس همه اون قربانی آخرش

 اینجا تونیمی فقط تو وقت اون زنهمی وپادست زندگی و مرگ بین داره من نِز! عوضی شو خفه... شو خفه -
 ترسی؟نمی زمین گردیِ از ترسی؟نمی خدا از بزنی؟ زِر و بشینی

 .نداشت منظوری مادر جواد -
 هم من اوقات گاهی میدم نشون من باز. میده نشون تمام قوت به رو خودش مادرم ژن از شدهپنهان رگِ اون باز

 .ذارممی نمایش معرض به رو هامشیشهخرده
 !کنممی پشیمونت بیاری زبون به رو پریسا اسم دیگه باریک فقط بار،یک فقط اگه قسم، علی والی به! کرد غلط -
 درد از فریادی. زنممی چنگ رو بلندش موهای. میشه خاموش احساسم و کور مغزم استرس، و فشار همه اون از

 از بعد زدم؛ داد. همیم مثل مونهمه دادیممی نشون باید بودیم، خانواده یه از ما اگه. نمیدمث تاهمی. کشهمی
 :زدم فریاد فرودادن بغض چهارروز

 ...بیاری رو پریسا اسم دیگه بار یه اگه -
 .دادمنمی اهمیت. کردمی گریه زد،می جیغ. دادم پرش هامدست دور کشیدم، رو موهاش

 فهمیدی؟! کنممی آویزونت اتموه همین با -
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 !جواد. میاد شوهرش االن کن ولش مادر جواد -
 آتیش تو منِ اما سوخت؛می رقیه نگاه تو ترسِ برای دلم کاش بدم، اهمیت مادرم هایگریه به تونستممی کاش
 .کنممی فکر تنهاسوختنم به فقط مونده

 .کشتیش کن، ولش جواد باباجون،: پدر
 میدی؟ چی رو شوهرش جواب. مونده صورتش رو دستت جای فطرتپست. کن ولش وحشی: رقیه

 ترس از بیاد پریسا اسم کنممی کاری! ندازمتمی خوردنپُخ به سکینه، کنممی آدمت خریه؟ کدوم شوهرش -
 .بیاد بند زبونت
 نام به مردی پای پیش. کردمی نگاه روش پیش آشوب به داشت وواجهاج در، کنار که مردی سمت کردم پرتش
 .داشت پُری مغز چربیش، از جلوزده شکم برخالف که مردی. حبیب

 .خونه ریممی بپوش سکینه -
 وقتی زنن؛می داد ترسن،می وقتی مردا. نترسید مردها از. نترسید هم شما. نترسید زدهطوفان من از نترسید؛ حبیب

 با تالفی برای خورن،می زمین دارن کنن حس اگه نهایت در و شکوننمی چی زانوزدن جای میارن، کم
 .زننمی رو دیگران ایبهونه ترینکوچک

 .کردمی گزگز محکم سیلیِ اون فشار از دستم کف هنوز
 .نبود جام جاهیج جونم به افتاده آتیش این با دیگه نشد، جام هم پدریم یخونه تو دیگه دیدید؟
 .آرود باال پرچم خواهرم نفع به کرد، بیرونم مادرم

 صورت به کردم، فکر سکینه هایحرف به. زدم قدم بیمارستان در تا باز گرفت،می ازم رو قدرت که ضعفی همون با
 کردنِقبول جای کاش. بود پریسا من فکر تموم. زدنمی دور افکارم تو پشیمونیِ هیچ متأسفانه دردش، از شدهسرخ

 بودن با اونجا، به رفتن با حداقل کاش. بودم کرده گوش اونجا به رفتن برای فاطی هایالتماس به پدرم، دعوت
 اون ولع، با زود خیلی. میرم بزرگ هایپرمارکت همون سمت باز آخرش اما گرفتم؛می آرامش کمی فاطی، پیش کوثر
 .شم راحت دلم ته ضعف اون دست از حداقل تا زنممی دندون رو کاکائویی کیک
. نیستم یا خورمدل ازش دونستمنمی که زنی سمت زنممی پر خالی دست باز. میشه شروع مالقات وقت زود خیلی
 راه به پدرم یخونه تو که انقالبی اون با. نشه ترسنگین این از دردش بذارم یا کنم گله ازش دونستمنمی که زنی

 کنارِ. تنبیه هم شاید یا بودن کرده غیظم هم شاید پریسا؛ سمت نه اومد من سمت نه امخانواده از کسهیچ انداختم،
 و خانمایران فاطی، و پرویز سمتش، یه کوثر و پونه. زنممی زل فقط و ایستممی مسکوت پریسا یدونفره اتاقِ در

 زدن؟ خیمه من پریسای دور به تخت، کنار من از زودتر که اومدن کی از هااین. سمتش یکی اون جمشیدخان
 رنگمشکی هایخرمن اشکی، هایچشم با خانمایران بینممی. جلوترن همه از همیشه مادرها و پدر گفتنمی راست
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 از که پریسایی. بود پریسا یپرگره موهای پوشوندن قصدش که کالهی. کشهمی سرش کاله نزدیک رو پریسا
 .زدنحرف برای داره جونی نه خندیدن برای داره نایی نه شده، عاجز درد همه اون تحمل

 مامان؟ عزیزِ بهتری -
 سری. کنهمی سوزنسوزن رو قلبم تمام که میشه تیزی خار ریزه،می هاشچشم کنار از که جونیکم اشکِ اون

 و کنم آماده رو پول چهارروز این تو تا داشتم عرضه من اگه. کشهمی رخم به رو عرضگیمبی تمام که میده تکون
 گوش هم دکتر حرف به گفت شدمی که بود وقت اون کنم، واریز نبیمارستا حساب به درد همه این از رهایی برای
 بیماری متأسفانه. کنیم شروع رو جراحی تونیممی کنید، پرداخت رو بیمارستان هایهزینه ترسریع هرچه». بودم داده

 «.نیستن جوابگو هم هامُسکن که رسیده ایمرحله به
 .شد ترسخت آوردن دست به پول دویدم، بیشتر من یهرچ. دویدم پول دنبال رو چهارروز این تمام من و

 کجاست؟ جواد: پریسا
 .بود کرده هاچه نشینشدل و نازک صدای با درد که بمیرم وای

 .میاد داره گفت زدم زنگش: فاطی
 من ودادهاشجیغ با مامان کهاین از بعد برد، گرفت رو زنش دست حرفی هیچبی حبیب که این از بعد. نبود دروغ

 از پرسید، رو احوالم. زد زنگ فاطی داد، تکون برام تأسف رو از سری پدرم که این از بعد کرد، بیرون خونه زروا
 .میام دارم گفتم تنها من و پرسید خوردوخوراکم

 .سالم -
 خودش سمت به رو حواسم که بود چیزی تنها پریسا درد از خمارشده هایچشم. چرخید سمتم به همگی نگاهِ
 گفتنش«مادر سالم». گرفت رو ازم شرم با خانمایران بود حواسم. دیدمش هوشیار چهارروز از عدب. کشیدمی

 .بود جونبی خیلیخیلی
 هستی؟ تو فاطی. کنممی زحمت رفع باید دیگه که من دیگه، خب: کوثر

 .داشتم دوست رو کوثر سیاست همیشه
 .کار سر برگردم خواممی منم نه -

 :زد رویزپ بازوی به آروم دیدم
 هستی؟ تو پرویزجان -
 .داد شوهرش نشون رو خروج در و کرد اشاره چشم با دیدم باز
 .بریم هم با میام، منم دیگه نه -

 .کردنمی گیریکناره من نفع به داشتن همگی
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 .برسونمتون من بذارید پس: جمشیدخان
 و بود هوشیار کمی امروز که زنی اب زنم، با من تا رفتن. کردن خداحافظی خاصی سردی با همگی بعد دقایقی

 اما... اما بود؛ پریسا یمحاکمه روزِ امروز چهارروز، از بعد کاش. باشم تنها بده تشخیص کنارش رو بودنم تونستمی
 هاشچشم تو ترسِ به تونستممی چطور بگیرم؟ نادیده رو دردش از خمارشده هایچشم اون تونستممی چطور

 یا که بود چهارروز از بعد امروز آخه. کنه فرار دستم از داشت دوست بود، مطمئن بودنم زا که حاال. ندم اهمیت
 .کردمی ناله تنها بیهوشی و هوشیاری بین ما که چهارروزی. کردمی فغان و ناله درد از یا بود خواب
 تونستممی کاش. میشه کور احساسم تمام به ـلی*غـ*بــ تختِ دیدِ. کشممی رو کنارش سفیدرنگ یپرده

 و بودم خسته چقدر. شینممی تختش کنارِ پالستیکی صندلیِ روی. کنم کر هامحرف روی به هم رو هاشگوش
 .دونستمنمی

 چرا؟ پریسا؟ چرا -
 .بده فراری مخالف سمت به کردنخم با رو گردنش تونهمی تنها دزده،می لباسم ییقه از نگاه
 .بودم تنگشدل درچق. گیرممی دست رو اشچونه

 باشم؟ همدردت نذاشتی چرا بفهمم؟ نذاشتی چرا -
 .زدممی فریاد دردش از شدهسرخ صورتِ تو رو هااین نبود، هاشچشم توی دردِ و ترس اگر که خدا به
 برات قدراین ترسیدی؟ چی از بشنوم؟ رو گفتنتآخ صدای من نذاشتی ولی گزیدی؛ زبون درد از سالیک چرا -

 گفتی؟ دروغ بهم روز پنج و شصت و سیصد! سال؟یک نامرد باشم؟ همدردت نذاشتی چرا نامرد بودم؟ اکوحشتن
 کردی؟ تنت چهارروزه که چیه بدرنگ و ریختبی لباسِ این تونستی؟ چطور
. بکشم خودم سمت رو اشچونه فشار با اگه حتی کنه؛نمی نگاهم هم هنوز. کنهمی پر رو پیشونیش سرتاسر عرق
 با رو عرق درشت هایدونه اون تموم. کنهمی غوغا اتاق سکوت تو کاغذیدستمال از برگ یک کشیدن ایصد

 .خوردل باز اما میگم؛ باز. گیرممی دستمال
 شکایت درد از اول روز از اگه. بدوییم درمون و دوا دنبال هم با تا بودی گفته بودی، گفته اول روز همون از کاش -

 ...کاش. کردینمی رو من پولیبی مراعات کاش. افتادیمنمی حال این به کدوممونهیچ االن کردی،می
 باالخره. نمیده اهمیتی کناردستیش مریض به زنه،می هق پروابی. سوزونهمی رو مندیمگله سر بغضش، شکستن و

 .بزنه مُسکن حالپریشون منِ به شد پیدا هم یکی باالخره. سوختم. کرد نگاهم
 گفت وقتی ولی باشه؛ گفتم. کن شروع رو درمانیشیمی گفت دکتر دکتر،... ترسیدم... ترسیدم خدا به... ترسیدممی -

 .شدم دودل ریزهمی هاتمژه و ابرو گفت وقتی ریزه،می موهات
 .گیرهمی رو اشکش آستینش با بچه مثل درست کرد،می تحمل رو سرُم تیزی که دستش اون با
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 .کشممی پایین رو دستش آروم
 بلندتم؟ موهای عاشق نگفتی بارها خودت مگه -

 .کنم قایم رو هامچشم تو اشک بتونم هم من تا زدنمی هق جوریاین کاش
 ...گفتی تو بره؟نمی خوابت شب نباشه موهام نگفتی خودت مگه... مگه -
 :زنهمی هقهق باز
 ...نیست یادت االن! گفتی خودت خدا به -

 .میده ادامه مصرانه باز اما ه؛میار کم نفس
 .ترسوند رو من اینا دادنازدست -

 موهاش نزدیکیِ تا رو خودم. برهمی دل من از هنوزم اما شده؛ چسبناک زنم،می کنار رو پریشونش و مشکی موهای
 نفس موهاش بین. کنه دور ازم چندروز برای رو اون باز تنش به تماسی ترینکوچک ترسممی کشم؛می باال
 خسته وقتی بره یادم میشه مگه میشه؟ مگه نبود؟ یادم. میده زندگی حسِ من به باز اما داد؛می چربی بوی. کشممی
 چیزی تنها کشیدم،می عمیق نفس بوشخوش موهای بین وقتی کشیدم،می ز*ا*ر*د رنگمون ایسورمه تشک تو
 صورتم و دهن تو رفتن با هاشب گاهی که موهایی همین. بود رنگشمشکی و بلند موهای همین کرد،می آرومم که

 هایچشم با بار این اما زده؛ زل هامچشم تو بینممی باز چهارروز از بعد. داشتم دوستشون باز اما کرد؛می امکالفه
 .درد از شدهسرخ و اشکی

 بره؟نمی خوابت هاتبدهکاری فکر از نگفتی... نگفتی شب اون مگه -
 درست رو ابروش اومدی پریسا! گند زدی، گند پریسا ببین؟ رو اشنتیجه گفتی؟ دروغ حرفم همین خاطربه پریسا -

 بهت کاش کنی؟می فکر کشیمی داری که دردهایی به کنی؟می فکر هم اینا به. کردی کور رو چشمش زدی کنی
 !بودم نگفته کاش الل زبونم! بودم نگفته

 .من االن مثل درست کرد؛می پارهپاره دردناک خیلی رو وجودت تمام هابعد که بود درون گرگِ یه کاش، ای
 ...جورکردنپول برای ببینم... ببینم... که بود این از بهتر... بود این از بهتر -

 یش*ن*و*ش*ی*پ به رو یم*ن*و*ش*ی*پ آروم. ذارننمی هاشگریه نمیده، یاری نفسش
 .نم*بو*س*چمی
 کردی؟ کارچی من با تو دختر کردی؟ کارچی باهام.. .پریسا... پریسا... هیش -
 ...جواد... جواد -

 .میشن تزریق جونم به ترقوی هامُسکن بار این. زنهمی صدام تنگیشنفس میون
 .نمیشم ناراحت خدا به خدا، به... برو و ببند چشم فقط... برو -
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 .میشه سوا پیشونیش از پیشونیم. خورهمی سر موهاش کنار از دستم. خورممی یکه
 ...که حاال برم؟ کجا برم؟ -
... ندارم هم دیگه و نداشتم تو به داشتن برای هیچی ببخشم، بهت هیچی نتونستم وقتهیچ من... من جواد -

 !برو فقط... برو پس...پس
 شم؟می ت*خ*ل احساس و زندگی از بشن هرس اگه که حاال برم؟ کرده برگ و شاخ همه این احساسم که حاال -

 داری؟برمی من دادنعذاب از دست کی بندازی؟ جونم به سرما خوایمی
 ...مشکالتم و من خیالِبی -
 ...می قرض هم خرده یه بنگاه، برممی رو ماشین فردا کن، تحمل رو فردا یه... هیس -
 تو. رسیدی بهش که بود آرزویی نهات اون... نه خدا رو تو... نفروش رو ماشینت... نه رو ماشین... نه خدا رو تو... نه -
 !نکن ول رو اون خدا رو

 که هقیهق اون از ریزه،می من حالبی پریِ که اشکی همه اون دیدن با هم اون زنه؛می نیش چشمم کنار اشکِ
 .ذاشتنمی براش نفس

 اصالً. خوامنمی نمماشی! خوامنمی هیچی نباشی تو... خوامنمی هیچی... کن بس کن، تمومش خدا رو تو پریسا -
 داشته ماشین من که بکشی درد تو. کنممی ـل*غـ*بــ خودم هم رو نرگس بریم، پیاده هم با رو جاهمه خواممی

 !خوامنمی نه باشم؟
 !نه خدا رو تو... جواد -

 اون. فروشممی داربنگاه اصغر خودِ به رو ماشین. نمیدم گوش رو حرفش رحمانهبی من اما خواد؛می من از عاجزانه
 .کنم تبدیل نقد پول به تومنپنج از بیشتر نتونستم رو تومنی میلیون شیش ماشین

 اما درگیرن؛ هم با حسابی مغزم و قلب. ندارم برداشتن برای دلی و پا هیچ وبرقپرزرق یمغازه این کنار حاال و
 هول جلو به رو امه*ن*و*د*ر*م یکله تمام رفت،نمی کنار چشمم پیش از ایثانیه که پریسا پردرد هایچشم
 .کنهمی اعالم رو حضورم پرسروصدا هایمنگوله اون در، بازکردن با. میده

 .آقا سالم -
 .خدمتم در بفرما؟. باباجان سالم -

 .میشه خوب دلم حالِ کمی! مهربونی پیرمرد چه
 .بفروشم رو این خواستممی... خواستممی -
 ؟باباجان داری رو فاکتورش -



 

 

222 

 

 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 از رو امحلقه سنگین، خیلیخیلی بغض یه با نارضایتی، با اکراه، با. میدم تکون سر نشدنشپشیمون برای تندتند
 تنها این کنم؛می نگاه بهش افسوس با. گیرممی مهربون پیرمرد پرچروک صورتِ روبروی,  کشممی بیرون انگشتم
 .بود پریسا وجودِ از من نشونِ و دارایی
 سرد باید زار حالی با حاال اما بودم؛ شاد کرد دستم رو حلقه این ظریفش و سرد هایانگشت با پریسا هک روزی چقدر

 .بود مونده یادگار به برام پریسا از که چیزی تنها با هم اون. کردممی وداع باهاش سخت و
 درگیر حسابش ماشین ازوتر با زود خیلی هم اون. رسونممی پیرمرد هایدست به رو فاکتورش و حلقه زود خیلی
 خریدیم رو هامونحلقه که زمانی از چقدر. اندازممی طال روزبه رخِ تابلویِ به نگاهی بیهوده انتظار روی از. میشه
 بتونم کردم ضرر زیادی روش که ماشینم برعکس شاید. میده غنج رو دلم ته کوچیکی خوشحالیِ! کشیده باال طال
 .بکنم خوبی سود این روی

 به کارت دیگه ساعت یک تا برات یا خوایمی نقد تومن، هزار هشتاد و شیشصد و میلیون یک میشه پسرم خب -
 کنم؟ کارت

 بود، کشیده قمار میز پای به رو من حواسی،بی تموم با وقتی از بود، زده نارو بهم ناغافل قدراین روزگار وقتی از
 دنبال تا باشم داشته رو پولم دزدیدنِ استرس دادممی ترجیح بود؛ ترسیده کسهمه و چیهمه از دلم و چشم
 با مهربون پیرمرد اون. ببرم خودم با نقد رو داراییم ترینباارزش پولِ دادم ترجیح. باشم امحلقه فروختن کردنِثابت

 کوچکِ یبسته اون درازکردن با و کننمی آماده برام صدی و پنجاهی هایتراول از باریک ایدسته پسرش، کمک
 :میگه لبخند با مهربون پیرمرد پول،

 .کنی خرج رو پولش شادی به شاءاهللان -
 کنه، کم رو پریسا درد تونستمی دیگه هایقرض کمکِ با پول، این اگر شاید شاید، ؟ همسرم عملِ پول شادی؟

 .شد خرج شادی به بگم تونستممی وقت اون شاید
 برای رو لحظات تمام. گیرممی تاکسی بیمارستان سمت زیاد، چنداننه دسو همان از شادمان و زود خیلی تشکر با

 توی کالفه و قراربی حسابداری پیشخوانِ جلوی بعد ساعتنیم و کردم، شمارش بیمارستان حسابداریِ به رسیدن
 و چرخممی سریع. زنهمی ضربه رنگمطوسی بافت روی به ام،سرشونه به سرم پشت از کسی. ایستممی صف
 :میگم زمانهم
 ...بفرما بله -

 مادری اون اما کنم؛می سالم سرد و سنگین. دوم ردیف متهم بود، همسرم دستهم که کسی خانم؛ایران مادرزنم،
 .میده رو جوابم بامحبت و گرم و کرده

 .کنم جبران هاتخوشحالی تو شاءاهللان. مادر بده عمرت خدا. نباشی خسته پسرم سالم -
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 .زنممی لب آروم خوشحالی؟ کدوم دیگه پریسا اوضاع و وضع این با ام؟هخوشحالی
 .باشید سالمت -

 .نشده برطرف مادر این از من خوریِدل هنوزه که هم هنوز. نشده آروم ما میون جوِ هنوزه که هنوزم
 سعی. نیست اینجا هاحرف این جای دونهمی هم خودش انگار اندازه؛می اطراف به نگاهی زده خجالت خانمایران

 .بده توضیح برام آروم کنهمی
 قضیه، این سر یه من، جای بذار رو خودت لحظه یه ولی... ولی باشی؛ خوردل ازم داری حق دونم،می پسرم -

. ترسیدمی خیلی موهاش ریختن از عوارضش، از درمانی،شیمی از ترسید،می پریسا خدا به. بود دخترم برای رازداری
 ترسوندش،می تو دادنِازدست. نریزه موهام تارِ یه ولی کنم؛ تحمل رو درد حاضرم گفتمی و کردمی گریه
 خاطربه خودش جان به خدا، به... جواد با آخر یلحظه تا بذار گفتمی. بود گرفته ازش رو آرامش تو کشیدنپاپس
 .بستم رو دهنم ترسش و عالقه همین
 با پریسا کنار در که روزهایی این تموم. نبود ناگسستنی و محکم قدراین من هب پریسا یعالقه گفت؛می دروغ

 بود آسمون تا زمین فرقش. شده وابسته بودنم به کرده، عادت من به تنها پریسا داشتم اطمینان بود گذشته آرامش
 طویل، صف این کنارِ مادر، این نداشت، شکستنش در سعی پریسا که سکوتی وجود با. وابستگی و بستگیدل بین

 :میگم طلبکار گفت؟می داشت چی اطرافیان فضول یا کنجکاو نگاهِ چشمِ پیش
 مگه خوام؟می جورههمه رو پریسا نگفتم مگه نکردم؟ ثابت شما به رو بودنم حالج مرده چند باریک من مگه -

 من کشیدم؟می پس پا کردید فکر چطور دخترم وجود با حاال نگذشتم؟ چیهمه از پریسا داشتن برای مگه... نگفتم
 گفتید؛می من به یواشکی حداقل شما کرد، پافشاری پریسا که هم هرچی دیدید؟ مسئولیتبی و ضعیف قدراین رو

 ...درمان به کردممی وادارش رفتم،می زبونش زیر سیاست با خودم وقت اون
 چطور بود؛ دچار ممکن درد بدترین به بدشانسم شههمی دختر اون دخترم،. بود سنگین درد این منم برای خدا به -

 پیش رو دخترم مردن لرزیدم، خودم به ترس از منم ترسیدم، منم خدا به کنه؟ کار درست مغزم داشتی توقع ازم
 تو رو دخترم تا دادم قورت چشمت پیش رو بغضم چقدر دونهمی کی کشیدم؟ چی من فهمید کی. دیدم چشمم
 ...ب و ینکن ول عمرش آخر روزای

 !بسه خانمایران -
 .داد قسمم نباشه دنیا خواممی که نرگس جون به خودش، جون به داد، قسمم خدا به -
 .شه رد بحران این از سالمت با پریسا که اینه مهم االن نیست، مهم هیچی دیگه االن! بسه دیگه بسه، -

 صدابی و آروم مادرش مثل درست هم پریسا. اندازهمی پریسا یاد به رو من خانمایران صدایبی و امونبی هایاشک
 بس. ببینم خانمایران صورت هایچروک مابین تونممی رو پریسا. زنهمی لک پریسا دیدن برای دلم. کردمی گریه
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 اشمادرانه احساس گرفتننادیده بود، بس کشیده مادرِدرد این به من احترامیِبی بود، بس همدیگه از خوریدل بود،
 افتاده پریِ برای من از بیشتر اگر زن این. کنم خراب رو سرم پشت هایپل تموم اشتباه یه با نبود درست. بود بس
 گریون زن این دختر اول بره، جراحی تیغِ زیر من زنِ بود قرار اگه. نداشت هم کمتر نداشت، نگرانیدل تخت روی
 نگاه با تعجبش نهایت در و شممی ترنزدیک خانمایران به ،گیرممی فاصله سرم پشتِ مردِ از. رفتمی که بود

 رو منم نبود نیازی بود؛ کشنده مادر یه برای تنهایی، به خودش درد این. زنممی ـلش*غـ*بــ پسرانه متعجبش،
 .بپاشم نمک زخمش

 ...عصبانیت و ناراحتی از ببخشید، هم رو من. نکنید ناراحت رو خودتون دیگه. بسه -
 .زنهمی تکیه بهم مادرانه کنممی حس. کنهمی ه*ق*ل*ح دورم رو پرچروکش و لرزون یهادست

 درد این از سوختم؛ دخترم برای مادر، سوختم! کن حاللم پریسام جانِ به رو تو کن، حاللم. پسرم مشرمنده -
 .سوختم دخترم بدشانسیِ برای. سوختم

 :میگم و گیرممی رو هاشاشک. کشهمی یقیعم نفس. کشممی بیرون امسینه تو از رو صورتش
 پریسا دوباره باز خدا تا کنید دعا برام دل ته از. کنید دعا دخترتون برای دخترم، مادرِ برایِ زندگیم، برای زنم، برای -
 .ببخشه بهم رو
 .شماست نوبت آقا. بعد نفر -
 حسابداری از گذشتن از بعد رو عمل ینامه تا چرخمیم. زنممی ایکنندهگرمدل لبخندِ خانمایران گریون یچهره به

 ینامه. میره در دستم از هامبدهکاری حسابِ دیگه. ریزممی بیمارستان حسابِ به رو عمل یهزینه از کمی. بگیرم
 رو عمل وقت و رسونده پرستاری ایستگاه به رو پذیرش نامه متصدی، یتوصیه با و گیرممی پذیرش از رو عمل

 .گرفتم نه ساعت صبح فردا یبرا
 کنار چتر یه زیرِ دونفره که هوایی. زدنقدم دونفره برای دادمی جون که هوایی زیر زد؛می نمنم که بارونی زیر

 هایپلکان تموم دردهاش، زودتر شدنآروم برای پریسا، شدنعمل ترسریع هرچه برای من. بمونی همدیگه
 دلش من یه نفر، یه. عمل وقت دنبال دویدن نه بود، بودن پریسا با هوای هوا، این. مدوید پایین و باال رو بیمارستان

. بکنیم دل هم از نیاد دلمون باز ولی شیم؛ خیس دومون هر بزنم، قدم همسرم دست تو دست االن خواستمی
 حاال کاش کنه؟ نگاه هامچشم تو نتونست که بود شرمسار چقدر نداشتنم، ماشین دیگه از بود شرمنده من پریِ چقدر
 بهش االن زندگیش تموم زنش، خواستمی دلش من یه نفر، یه. نیفته امحلقه خالیِ جای به نگاهش یادش، هاحاال
. باشه یادتون رو تفاوت این هاوقت خیلی. خوادنمی خدا ولی خواد؛می چیزها خیلی دلش االن نفر یه. بزنه زل

 .خوادنمی خدات اما خوای؛می تو که گیرنفس و سخت ایلحظه
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 پریسا دادنازدست فکرِ دارم سعی مصرانه. اندازهمی چنگ دلم به اضطراب اول، روز شدتبه باز صبحِ، هشتِ ساعت
 نظرمبه چیهمه چقدر پیش هفته یک چسبیده؟ افکارم تمام به وارعنکبوت که کنم چه. بندازم بیرون سرم از رو

 خواهرش خانم،ایران من، از ترناآروم برگشت؟ ورق مثالِ زندگیم تموم هفته یک عرض در چطور اومد؛می آروم
 خنده با بارها پریسا شده؟ سپرده کی دست نرگسم کجاست؟ روزها این پرشام.  گریبونه در سر پرویزِ برادرش پونه،
 رقیه و سکینه جز به امهخانواد تموم. حرفش اثبات برای نمونه اینم بیا سپرد، مردا دست رو بچه نمیشه بود گفته
 !زدن رو قیدم که دادن پسغام پیغام که درک به 1قهرن باهام که جهنم به شدن، جمع اتاق درِ پشتِ

 شک اما شلوغه؛ دورمون ظاهراً. ایستادن پریسا ترسونِ چشمِ پیشِ باصالبت و قوی ظاهراً خندن،می ظاهراً همگی
 الکرسیآیت خوندن با مادرم. شده یقه به دست خودش شوم فکارا با شده، اسیر خودش تنهایی تو هرکس ندارم
 :میگه و سه*و*بمی رو عروسش پیشونیِ پدرم. سپارهمی خدا دست رو پریسا

 !هابخورم اتخوشمزه پرِشکم مرغ اون از دوباره زود خیلی خواممی. کنیمی چه ببینم برو دخترِشجاع؛ تو قربون -
 این سنگینیِ از زود خیلی پرویز. زننمی بیرون در از گریون و میدن دست از رو اریشونخودد پریسا خواهرِ و مادر
 .ریزهمی اشک بهار بارون مثل فقط و فقط هااین تمام با من پریسای و. میره بیرون مادرش سر پشتِ درد،

 ...من اما و
 تموم بود قرار که ساعتی این تو االن شاید. افکارم کمکِ با هم اون بودم، زده خودآزاری به دست و داشتم مرض

 یعنی دقایق گذشتنِ برای انتظار چی؛ یعنی تدریجی مرگ کردممی حس داشتم عمل، اتاق ببرن رو جسمم و روح
 چی؟ یعنی تضرع چی؟ یعنی خدا درگاه به التماس چی، یعنی خوش خبر یه شنیدنِ برای دادنجون چی،
 پریِ این گذشته، اخموی پریِ اون من، زنِ. چی یعنی جسم از وحر جداکردن کردممی حس فهمم،می االن

 به اصالً بزرگ سبزرنگِ لباسِ این. رفتن برای شدمی آماده داشت پرستار دستور با حاال حال،گریون و اخالقخوش
 که کرد کم وزن قدراین روزشیش-پنچ عرض در چطور. اومدنمی پوستش سفیدیِ به رنجورش، و نحیف جسم

 وجودم از نفس، کنممی حس حالش،بی و سفید روی و رنگ دیدنِ با گذاشت؟ نمایش به هم صورتش تو رو رشآثا
 برگرده، نحس اتاق اون از پریسا وقتی تا کنم کار خودم روی باید چقدر بگذرم؟ باید کی از من. نمیشه خالی و پر

 .میشم آواره دارم رسما شم؟ آروم چطوری من نباشه پریسا بشینم؟ جا یک آروم بتونم چطور
 خواستمی دلم بود؟ سنگین و سفت قدراین که بود قلبم روی چی. میشم سرگردون و آواره رسماً من پریسا رفتن با

 کاش. بزنم زار خانمایران با بود بهتر شاید. شم آروم کمی بلکه کنم، گریه فاطی و پونه پایهم حاال تا بودم زن
 خودش دادنتکون به قادر دهنم، تو شدهخشک زبونم اما بزنم؛ خودش به رو هارفح این از کلمه یک تونستممی

 .نیست
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 اومد؛می مرگ بوی کنارشوگوشه از که اونجایی کرد؛می سیخ تن به مو سرماش که اتاقی تو رفتمی داشت زنم
 بمونه؟ تنها دلم نکنه ؟مونده سرگردون کجا دلم ببین. فروختنمی آرامشی هیچ دیوارهاش که سبزرنگی راهروی

 از، بعد آورد؟می طاقت عمل این سنگینِ بارِ زیرِ کم، سن این با من، یمیزهریزه پریسای من، بوی خوش گلِ
 براش چی زن یه عنوان به دیگه داره؟ نگه سرپا رو خودش تونستمی چطوری بدنش از عضوی دادنِازدست

 تندتند هایبغض از امان! آشوبم دلِ از وای داشت؟ رو درد همه این تحمل سالهبیست زنِ این موند؟می
 !گلوم ته یدادهقورت
 .گردیبرمی سالمت و سالم خوب، حال با داخل میری شاءاهللان. نکن گریه دیگه برم قربونت: فاطی
 باشه؟. نخور هم رو هیچی یغصه: کوثر

 نیاوردیش؟ چرا پونه ببینمش؟ نتونم دیگه و نرم. دخترم فاطی م،بچه کوثر: پریسا
 .باباته بغلِ بیمارستان حیاط تو ندادن، راهش آوردمش بگردم دورت مامان: خانمایران
 نرگسم بود چندروز چی؟ من اما بود؛ دخترش ذکرش و فکر خودش جسمیِ شرایطِ بدترین تو که زنی برای بمیرم

 فهمیدم که بود خوابه؟امروزمی کی پیش یا و پوشهمی چی خوره،می چی دونستمنمی بود چندروز بودم؟ ندیده رو
 .پدر از نه میشه یتیم مادر از واقعاً بچه فهمیدم. کنن بزرگ بچه تونننمی مردا چرا

. بخوابه مامانش پیش هاشب داره عادت نرگسم فاطی خوابیده؟ مامانبی روزه چند! مبچه برای بمیرم: پریسا
 ...نتونم دیگه نکنه... باید دیگه چندشب

 .ستآماده عمل اتاق ترسریع ای؟آماده زارع خانم -
 وارریتم پونه. کشید صورتش به چنگ خانمایران. ریخت بلندتری صدای با هااشک شد، کشیده آشوب به جمع

 من شم؟ آروم چطوری من نباشی تو دلم، آشوبِ خدا به بود؟ نبود، آخر وداع این خدا به« .پریسا پریسا،»: کرد زمزمه
 واقعی معنای به. ببره خوابم پریسابی نداشتم عادت هم من شده؟ درگیر هم دلم که حاال بگذرم؟ تو از باید چطوری

 اون وجود از پریسا، نبودِ از کردممی سکته داشتم. کردممی سکته ویلچر روی نشستنش از رفتنش، از داشتم کلمه
 من و میگفت بیگانه هایاسم با که توضیحاتش از هاش،نصیحت از دکتر، هایحرف از. جراحی چاقویِ و تیغ همه
 پریسا، برنگشتنِ از کردممی سکته داشتم میگم تعارفبی آره،. افتادممی التماس به باید اشکلمه هر فهمیدن برای

 پخش از رو سوزناکش صدای همیشه که رو ایخواننده اون حالِ تونستممی االن شاید. سرما از پر اتاق اون از
 .شدمی دگرگون حالم شنیدنش با همیشه که محلی سوزناک آهنگ یه. کنم درک شنیدم،می ماشینم یهکهن

 ندارُم چاره بَرنمی را گُلُم»
 .گذارُمنمی رِسَد دستُم اگه
 غربت سوی در بَرنمی را گُلُم
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 .سپارُممی خدایَش به را گلم
 میای کی میای کی عزیزُم

 «.یادگاری دستت دستمال بده
 با برهمم و درِم افکار توی آهنگ این کاش. رفت ویلچر روی پرستار، مهربی هاندست کمکِ با رفت، زنم رفت،

 .شدنمی روشن بلند صدای
 .خزونه باد و برگ یقصه زمونه، رسمِ رسمیه، عجب»

 «.مونهمی جا به هاشونخاطره فقط اونا از آدما، میرن
 !دنیا ظالمه دنیا، ظالمه گریون؟ پریِ این هایخاطره و بمونم من نکنه
 .رودمی جانم آرام دیدم چشم به من
 !خدا رو تو... لحظه یه... خدا رو تو... پرستار؟ خانم -

 :میگه طلبکار و ایستهمی اخمو پرستارِ اون
 بله؟ -
 !لطفاً! کنممی خواهش ببرمش؟ عمل اتاق... اتاق دم تا من... من...بذارید میشه... میشه -

 برداشتن قدم یه هر برای رو دلم داره کنه،می ترسخت برام رو دوری این داره خانمایران امونبی هایگریه صدای
 .آشوبم دل به اندازهمی چنگ. کنهمی ترتاببی

 .سمتم کنهمی رها رو ویلچر یدسته دو و میده تاب برام ابرویی و چشم پرستار
 !هاعمل اتاق درِ تا فقط بفرمایید؛ -
 کاش. هامنفس از ثانیهبهثانیه یعنی دنیام، تمام یعنی من برای بیماره، یه تنها اون برای پریسا اگه دونستمی شکا

 سرمای از بیرون سرمای از کمی شاید. بخشیدمی گرما کمی من یسردشده زندگیِ به پرستار گرم دستِ جای
 اشک تنها حاال. موندن جا ما سرِ پشت حاال اومدن، یساپر ی بدرقه برای که جمعیتی اون تموم. شدممی جدا درونم

. کردنمی درخواست رو پریسا بازگشت خدا از عاجزانه داشتن االن که اونایی یهمه. پریسا خالیِ جای و مونده آه و
 پریسای ام،پریدهرنگ پریسای. شد همگام ما از ترعقب قدمسه-دو با پرستار اما موندن؛ جا سرمون پشت همه

 نکنه ترسونه؛می رو من بیشتر کنه،نمی آرومم هم هاشخنده این دیگه حاال. کنهمی نگاهم سر باالی از گریونم،
 دستِ تقدیم رو بدنش از جزئی میره داره که دقایقی این تو بخنده؟ روم به و نیاد دیگه نکنه باشه؟ بار آخرین این

 دوستم بپرسم بود؟ خوشبخت من با بپرسم چیه؟ من به احساسش بپرسم ازش که هست جاش کنه، روزگار غارتگر
 با که مردی بودم؛ عمل مرد من. نبودم زبونم با دادنرواج کار اهل نبودم، زبونی هایصدقهقربون مرد من داشت؟

 .ریخت زنش پای به رو داشتنشدوست و احساس تموم همسرش، کشیدنِش*و*غ*آ باردر هر
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 جون. داریم واهمه دو هر داریم، ترس دو هر. شیممی خیره سفید راهروی به ود هر. کشهمی پایین سر پریسا
 :بگم بغضم کردنپنهون با تا کنممی
 پریسا؟ میگم -

 مقاومت آخر بغض این ندارم شک. بود چسبیده گلوم به روزها که بغضی کردنمخفی برای بود ایبیهوده تالش چه
 .میده دست از رو خودش

 جونم؟ -
 که بود باری آخرین این. کنممی نگاهش افتاده هامونقد بین که ایفاصله این با ایستاده، سرش، باالی از

 کاری هر از برام منحنی اون دادنازدست تصور... که بود باری آخرین ببینم، رو تنش زیبای هایمنحنی تونستممی
: بگم لرزونش تنِ کنار تونستممی شکا. چسبونممی گوشش کنار به سر میشم، خم ـمر*کـ روی. بود ترسخت

 چه با سالموسنکم زنِ اون معصومم، پریسای کردممی حس امپنجگانه حواس تموم با و دیدممی «فدات جونم»
 با. نمیارم روش به رو ترسش باز نمیدم، اهمیت باز. دارهمی نگه جا یه آروم ویلچر، روی رو خودش لرزی و ترس

 من کشیِوقت همه این از سرم پشت پرستارِ کنه خدا. چسبونممی کالهش زیر به اششدهقایم موهای به سر ولع
 .نشه کالفه

 میشه؟ تنگ دلم نباشی دونیمی پریسا؟ میگم -
 .وحشتناک اتاق اون درِ به رسیدن تا نمونده راهی میشن، ترجونبی قدم به قدم پاهام 

 .شدمی دوطرفه داشت چیهمه انگار. کنهمی همکاری باهاش هم من سر اما میده؛ تکون پایین به سر پریسا
 پریسا؟ -

 با گفت اشک با. نیست بود کرده توصیه دکتر که عمل از قبل آرامش اون از خبری افتاده، هقهق به من پریسای
 :گفت کنه متوقفشون زدنحرف برای کردمی سعی که هاییگریه

 جونم؟.. جو -
 باشه؟. باشیم پریسا و جواد فقط بیا باشه؟. نباشیم تاریخمون هایافسانه زا کدومهیچ شبیه بیا پریسا -
 .میشه دوطرفه ناخواسته احساس این باز. میشه هماهنگ باهاش هم من سر و میاره پایین تأکید سرِ باز
 میدی؟ قول یه بهم پریسا -

 هم پریسا به و داشته واگیر منم ستر انگاری. میشه ترنزدیک و نزدیک بهم زانوزدن خطر لرزه،می داره پاهام
 همین تو دونفر ما بین. زنهمی چنگ هامدست دوتا به چرخونه،می ویلچر روی رو جسمش تموم. کرده سرایت
 .پاشهمی نمک هامزخم تموم به داره کنه،می پا به آشوب داره کوچیک فضای

 بده؟ قول باشه؟. کنیمی بزرگش خوب رنگشتمب اگه بده قول نرگسی، مراقب بده قول... بده قول بهم جواد -
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 بد حس همه اون فورانِ دلم خواد،می گریه دلم االن من میشه، فراموشم داره مردبودنم. رسممی بزرگ درِ اون به
 .خوادمی رو
 !هاهستی تو من دلِ بهار پریسا بده؟ قول باشه؟. گردیبرمی بده قول بهم پریسا -
 !بده قول خدا رو تو تو، یرمم دارم! بده قول جواد -
 !نمیدم قول. نبودم پذیریمسئولیت و خوب پدر پریسا بدون من. نمیدم رو قول این نمیدم، نه
 .داخل بریم باید عقب برید لطفاً محترم آقای -
 که رو رنجینا دفترِ اون هاش،تهته اون... هاملباس کمدِ ته برنگشتم، اگه... برنگشتم اگه میرم، دارم جواد... جواد -

 .بردار خریدی برام
 ...کن ول رو هاشوندست لطفاً زارع خانم -

 ترسهمی که چشمی نداره، زدنحرف نای که زبونی بدم، تکون تونممی نه که تنی! ندارم شک میدم، جون دارم
 نیست؟ مردن عالئم اینا مگه. بریزه اشک

 ...جواد... نوشتم برات نشد وقت بگم بهت خواستممی که رو هرچی! ها داری برش جواد -
 تو پریسا از که چیزی تنها. کنهمی شل هم به رو هاموندست سفتیِ خودش، سمت به ویلچر کشیدن با پرستار
 اون با پراشک هایچشم این با نگاه، این با. رفت و گذاشت یادگار به برام که بود گوشیش موند، جا من هایدست

 این. نداد فرصت بهمون که بود روزگار کردم پیدا یقین. داره دوستم هم پریسا دمکر پیدا یقین عاجزانه التماس
 .نداشتم شک بهش دیگه االن که ایعالقه از بود؛ عالقه از انداختمی سرش پشت به که تابیبی هاینگاه

 سبب به که رفت اتاقی اون سمت بود، دوخته من به فقط و فقط که هاییچشم با رفت؛ پرآب هایچشم با همسرم
 .کرد قدغن اونجا به رو ورودم قرمزرنگش، و بزرگ یدایره اون
 .شنیدمی باید پریسا چراکه زدم؛ داد هامجازات و هاقانون تموم خیالِبی زدم، داد
 .منتظرتم در این پشت نره یادت پریسا... پریسا -

 تارهای تونستنمی چطور پس بود؛ ندهلرزو رو راهرو کل من پرخواهش صدای شنید، که مطمئنم شنید، دونم می
 کنه؟ تحریک رو پریسا گوش یپرده

. بیمارستان شلوغ نسبتاً راهروی میون زدم، زانو. شکست پریسا خالیِ جای از فشار، از درد، از زانوهام شکستم؛
 رو هامچشم اشک آخرش. خوردم زمین باالخره افتادم، باالخره داد، دست از رو خودش توان بغض اون باالخره
 از بعد اولم، کالس گذشتِ از سالبیست از بعد درست سالگیوهفتبیست سن تو که اشکی اولین. کرد خیس

 باز درپی،پی وآمدهایرفت و شلوغی این بینِ باز حاال، مدرسه، تو روز اون پرسروصدای و شلوغ جوِ از ترسیدنم
 پرنیازی احساسِ چه بخواد گریه دلت اینکه! کردنگریه بود قشنگی حس چه. کردم گریه جواد، من،. ریخت اشکم
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 از داشتن سعی که جونیبی هایدست با بود، شکسته بیمارستان براقِ و سفید هایسرامیک سمت که گردنی با. بود
 خوشِ بوی گرفتن،می پیشی هم از ریختن برای که هاییاشک با کنن، جلوگیری قوا تمام با خوردنمزمین صورت با

. راه در مونده منِ برای میشن چتر دیگه سمت از فاطی همیشگی خنکِ و مالیم عطر بوی سمتی، یه از رکوث عطرِ
 پایهم ریختناشک بود، خوب کردنگریه. دارنمی نگه محکم و سفت زمین به رو اتصالم بندِ کردنم،ـل*غـ*بــ با

 .مدرون آتیش برای شدمی پرآب سطلی اشک، قطره هر. بود خوب خواهرهام
 تنم به امروز به تا المدتیطویل و شدیدی این به سردرد. کنم باز هم از رو هامپلک تونستمنمی هامچشم دردِ از

 خرمای بوی. ریختم خواهرهام وش*غــ*آ تو پروابی که بود هاییاشک اون عوارض دردها این تموم. بودم ندیده
 .کردمی بد رو حالم بینیم زیر
 .کردی یخ سرده، زمین بریم، پاشو کن، سب خدا رو تو داداش -

 یه صدای. بدم تشخیص نتونستم بود آورده هجوم سرم به که دردی همه اون بین. دونمنمی فاطی؟ یا بود کوثر
 خواهرهام از هرکدوم صدای. بکنم دل سرد زمین از حتی نخواد دلم که بود دلیلی تنها ایرانمامان کردنِگریه نفس

 :گفت پرویز که ندادم گوش. بود دردناک و گرفته بود
 .میده انرژی بهت بخور. نزدی لب هیچی به حاال تا دیروز از بخور، رو خرما کله یه این حداقل خدا رو تو داداش -

. کنم صرف پریسا برای رو انرژیم تموم داشتم تصمیم من اما. بود شده بم و گرفته بغض، اون با پرویز صدای چقدر
 هم رو برگش یه االن تا. زدممی پرسه خودم افکار تو و زده ـل*غـ*بــ رو پریسا احساس متمو نارنجی، دفتر اون

. باشه توخالی و پوچ ترسیدممی حاال و بودم داده خودم به که هاییخوشیدل از حدسیاتم، از ترسیدم؛می. بود نخونده
 با تونستممی من تا ذاشتنمی تنها ذاشتن؛می تنها رو من کمی تنها کمی پردردم، تنِ به چسبیده جمعیت این کاش
 بود، غریبه یه اگه شاید. کردمی بازارگرمی درد این برای کمتر خانمایران کاش. بمونم تنها پریسا ینگفته هایحرف

 کجاها به ساده کاریِپنهون یه ببین. بودم بسته هاممشت با رو دهنش و دم تمام داشتم که خرابی اعصاب این با
. زنهمی جوش دلم تو خانمایران از خوریمدل باز کرد؟ گیرزمین رو من چطوری موردبی اعتمادیِبی یه ببین ید؟کش

 باز که باشه شنیده کاش. باشه شنیده که کاش. زنممی صدا رو کوثر نداشت، نایی هیچ که صدایی با خفه و ناامید
 .زنممی صدا رو کوثر باز امحنجره به فشار کمی با. نبود من نسیِشاخوش روزِ روزها این انگار. نباشه تکرار به نیاز

 کوثر؟ -
 .چسبهمی جونمبی جسمِ به زود خیلی

 خوای؟می چی داداش؟ جونم -
 .داره نگه دهنم به جا تریننزدیک رو گوشش باید سؤالش جواب شنیدن برای

 !کن خلوت رو دورم مکیه خدا رو تو ببر، اینجا از رو هااین یهمه خدا رو تو -
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 :زنهمی لب برسه اطرافیان گوشِ به نکنه که آروم صدایی با اندازه،می بهم پردردی نگاه هاشچشم تو غمِ با
 ببرمشون؟ دارم رشونب کجا سوخته، دلشون هم خداهابنده این! هازنیمی هاحرف داداش -

 بتونم که ذارنمی هااین نه گفت، خودش نه ؟بخونم رو پریسا هاینگفته از خط یک تونستممی کی من پس
 .بخونم

 بابا؟ جواد -
 .بود دویده کارا یهمه به دادنسروسامون برای من پایهم صبح امروز از که بود پدرم

 عقب زدن،پلک تند چندبار با رو هامچشم دور یزدهحلقه اشکِ. ببینم درست رو پدرم بتونم تا کشممی باال گردن
 .حرفم به گوش شه متوجه پدرم تا بود کافی نگاه همین. زنممی
 .بیا باهامون هم تو ریممی داریم همه. ناهاره وقتِ پاشو باباجون، پاشو -

 .دادمنمی اهمیت بهش اصالً که چیزایی تنها خوردن؟ ناهار؟ وقتِ
 .بابا ندارم میل -

 خم هم با ـمر*کـ و زانو پدرم همدیگه، با نشدنموموازی برای هم، به رسیدنمون برای هام،بچگی یدوره مثل
 .سمتم کنهمی
 پاشو. خشک و سرد زمین رو شد خشک پاهات. نخوردی درموندرست غذای لقمه یه روزه چند چیه؟ ندارم میل -

 .پسرم پاشو بابا،
 که دردی ینا با سن، این با االن، من اما داد؛می رو بچگیم دوران هایگفتن پسرم اون طعم گفتنش پسرم اون
 کار خوردنجم پریسا جسم کنارِ از. ندارم هاوقت اون شنویحرف جوادِ به شباهتی هیچ بود، پوشونده رو قلبم تمام
 .نیست و نبود من

 و سرد زمین این از سنگینم جسمِ بلندکردنِ برای کندنم، برای میشه؛ حلقه بازوم دور پدرم پرچروک و پیر هایدست
 .کنهمی فایدهبی تالش خشک

 :زنممی نق کشم،می عقب رو بازوم مامانی و لوس هایبچه پسر مثل
 .کن ولم خدا رو تو بابا -
 !ها میدی کشتن به رو خودت کارات این با باباجون -
 .امخسته کن ولم خدا رو تو بابا -
 ولم. کنهمی ول نارنجی دفتر اون با پریسا، گوشیِ با رو من خودم، حال به کنهمی ولم کنه،می ولم واقعاً رو بار این و

 .موندنزنده برای جونی من نه داشت تابیدن برای جونی آفتاب نه که روزی مابین کنهمی
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 اون تو کاش. کنه پیشگیری تونستمی موقعبه تشخیص با تا بود داده گوش دکترش حرف به پریسا کاش
 االن که بود این اشنتیجه شاید بود؛ داده سر ناله ،درد از گزیدنلب جای کردم،می ش*ل*غ*ب که هاییوقت
 تومن هزار دو تومن هزار دنبال هاخیابون تو منم موقع اون. شدیمنمی درد همه این متحمل ما از کدومهیچ
. چی یعنی بودنبدشانس چی، یعنی کار توی گذاشتنکم کردممی حس دهنم تلخیِ تموم با االن من. دویدمنمی

 به که خوندندرس برای اشتیاقش همه اون همه از اول. بود شانس بد واقعاً پریسا گفت؛می راست نایرا مامان
 اون برد، غارت به و زد چنگ رحمانهبی نامرد مردک اون که پاکیش از اون شد، کور شروین ز*او*ج*ت*م دست

 دادن دست از باز مدتش،کوتاه زندگیِ رگبز بدشانسی آخرین و! افتاد رفتگر منِ گیرِ میلیبی تمام با که ازدواجش از
 اتفاق یه این نگفت دکتر مگه بود؟ چندسالش پریسا مگه. بودن ترینمهم برات زن یک عنوان به که چیزهایی

 چی؟ برای چی؟ یعنی بدشانسی همه این شد؟ کم درصد این شاملِ پریسا چرا پس بوده؟ نادر بسیار
 هایتوده اون کردنآب با کاش. کردمی معجزه براش رو هاشخوبی مامت اجر خدا کاش کرد،می معجزه خدا کاش

 ریزنقشش جسم به کرده، تیز دندون هاشه*ن*ا*ن*ز ربودنِ برای همه چرا. چی یعنی معجزه گفتمی سرطانی
 ...بدشانسی همه اون با حاال و اومد دنیا بدشانسی همه این با چرا بود؟ چی پریسا تقصیر انداختن؟می چنگ
 آرامش. گرفته آروم زیادی سروصدای از وبرمدور کنممی حس که گذشته ساعتی چند یا دقیقه چند دونمنمی

 نگاه روبروم سیاه سنگ به و کشممی دیوار از سر کنم،می باز رو پردردم هایچشم. زنهمی زانو دستم کنار عجیبی
 دفتر که بود ترس با خورممی قسم. افتاده التماس به ریساپ ینوشتهدست از خط یه خوندن برای دلم تمام. کنممی
 .زدمی چشمم تو نارنجیش روشنِ رنگ که دفتریِ. کردم باز هم از رو
 «شد زندگیم عشق و معجزه که پاکبانی به تقدیم»
 حساسم،ا تموم قلبم، تموم شدم؛ آروم. زنهمی نیش بیرون به امنشستهخونبه هایچشم از اشک قطره یه باز و

 من داشت، دوستم پریسا. بزنم جونکم لبخند یه تونستم هاساعت و روزها از بعد. نشست آروم جاش سر تمامش
 انداخت، بهم رفتنش لحظات تو که نگاهی اون با گفتم که، گفتم. داشت دوستم پریسا شدم، پریسا زندگیِ یمعجزه
 کف داد، بهم نوشته خط یه همون که جونی با. افتهمی رومروب سیاه سنگِ به نگاهم باز. داره دوستم زدمی فریاد
 .میرم اطالعات سمت و میشم بلند میدم، فشار زمین به بلندشدن برای رو دستم

 .پدرجان نباشید خسته -
 کشید؟ پر گلوم از بغض همه اون چطوری. گرفت جون نوشته خط یه همون با بدنم و تن چقدر

 .باشی سالمت -
. بیفته داره امکان شده لَق میگم، رو بخش دیوارِ به چسبیده سرامیک هست، سیاهِ سنگ این ،پدرجان که میگم -

 .نیفته کسی پای رو موقع یه بدم اطالع گفتم
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 .میدم اطالع خدمات زنممی زنگ االن. پسرم ممنونم -
 از خط یک همون خوندن با حاال. امگرسنه هفته یک این وسعت به کنم حس تونستممی حاال و بود بهتر قلبم حال

 دلداری خودم به بودم تونسته کنم، پیدا رو خودم بودم تونسته بود، هاحرف از دنیایی درش که پریسا هاینوشتهدست
 اون تمام تونستممی بهتر حاال. نبود طرفهیک سمتش به هامدویدن نبوده، طرفهیک احساسم و عشق که بدم

 یه دلم اصل در شاید خواست،می خوراک و غذا دلم. برگردونم جاشون سر یکییکی رو امشدهگم هایاحساس
 .دربیاره رو گرسنگی همه این تالفیِ که غذایی یه. میخواست پریساپز دمپختِ
 .رسهمی گوشم به بیمارستان بلندگویِ بلند صدای بگیرم، رو فاطی یشماره میام تا. کشممی بیرون جیب از گوشی

 .عمل اتاق زارع پریسا خانم همراه -
 دقایق این تو بود؟ شده چی. بزنم دو عمل اتاق درِ تا درست کنهمی مجبورم پاهام جمله این یدوباره تکرار با و

 هامچشم با رو راهرو سرتاسر سرگردون شد؟ چی کنم تازه نفسی رفتم تا بخورم هوایی یه رفتم تا شد؟ چی کوتاه
 .چرخونممی
 زارع؟ خانم همراه -

 .کنهمی زدهوحشت رو پرستار که طوری سرم؛ پشت چرخمیم سریع
 .همسرشم منم،. منم بله -
 .دارن هاصحبت سری یه باهاتون دکتر باشید، داشته تشریف جاهمین -
 .هستم جاهمین... هستم... چشم بله -

... نکنه شده؟ ومتم آورشدلهره عمل ساعت چند اون داشت؟ چیکار باهام بود عمل سرِ که دکترش بود؟ شده چی
 باشه؟ اومده پیش مشکلی عمل طول تو نکنه

 مهاجر؟ جناب -
 .میشه کشیده دکتر صدای سمت به خورده ممنوع ورود مُهرِ بزرگِ درِ روی از حیرونم نگاه زود خیلی
 رها ازشون رو خودم تونستممی دکتر از پرسیدنش و زبونم تکون با شاید که بد افکار و حس کلی داشتم، سؤال کلی
 .زبونم نه داد یاری جرئتم نه ولی کنم؛

 هوش به هستن، ریکاوری تو االن هم خانمتون شد، تموم موفقیت با عمل شکر رو خدا مهاجر، آقای باشید آروم -
 .بخش میرن هم دیگه ساعت یک تا. هستن گیج کمیه کامل بیهوشی رفع تا ولی اومدن؛
. ادمی امشدهسست پاهای یاری به شتاب با بار این برید،می رو همسرم بدن از جزئی داشت هاساعت که دکتری
 .میدن جاخالی امشدهضعیف زانوهای ام،شده سست پاهای

 خوبید؟! مهاجر آقای -
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 و خوبی حجم همه این از اما شدم؛ خوب پریسا دردهای شدنِتموم شنیدنِ با شدم، خوب یعنی بودم؛ خوب آره
. پیچوند هم تو ضعفش با رو وجودم تموم که بود خبر این خوشحالی! خونه گردهبرمی پریسا. نداد یاری پاهام خوشی
 !شکر بار هزاران خدایا شکر، خدایا. خونه گشتبرمی پریسا

 .خدمتتون کنممی عرض اتاقم بیارید تشریف... که هست مسائل سری یه مهاجر جناب فقط -
 افکارِ برای بزرگی اندازدست فقط اون کنم، خوش دل میام تا ؛میشم حالی به حالی بهار، ثباتبی هوای مثل درست
 .میشه خوبم

 .خدمتم در... بله... بله -
 با مادرش تند هایقدم از افتادهِعقب کودکِ مثل درست هم من و میره اتاقش سمت محکم و تند هاییقدم با دکتر
 .کنهمی آروم رو سردم هایستد رو، حالم کمی دکتر اتاق گرمای. میشم روونه سرش پشت زار حالی

 .بشینید بفرمایید -
 اون روی خودکارش گذاشتن از بعد زود خیلی. گیرهمی جا خودش کارِ میزِ پشتِ من، به توجهبی اما زنه؛می تعارف
 .کنهمی شروع پزشکی یپرونده

 ولی بذارم؛ پرستارها یهدهع به رو کار این خواستممی شما مسئولیتیِبی و کاریکم خاطربه اولش راستش -
-پنج این تو شما که بود مالحظهبی و مسئولیتبی مرد یه شما از من تصور. کردم بیجا قضاوت بگم باید متأسفانه

 .بدهکارم شما به عذرخواهی یه. داشتم شما نادونی از اشتباهی برداشت چه دادید نشون گذشته روزشیش
 .مطلب اصل سرِ بره بلکه تا زنممی زوری لبخنِد 
 از مهاجر جناب. بشم یادآور بهتون رو نکات از سری یه و کنم صحبت باهاتون خودم خواممی حاال جبرانش به -

 از بعد هایمراقبت ولی دارم؛ خبر هم زدید پول پیداکردن برای که دری همه اون از دارم، خبر مالیتون وضعیت
 .عمله از ترمهم خیلیخیلی بیمار یتغذیه و عمل

 خوبه؟ همسرم حالِ -
 زمان گذشت با. بودیم عضو دو هر جراحیِ به مجبور که دونیدمی متأسفانه میشن؛ هم بهتر جسمی لحاظ از -

 ضربه شوناراده به بسته روحی لحاظ از شما خانم زیاد احتماًل به اما میشه؛ تموم هم نقاهت دوران دردِ همین
 .خورنمی
 چی؟ خاطربه... خاطربه -
 شغلم یواسطه به من شاید کنیم؛ درک رو شما خانم روحیِ شرایط تونیمنمی هستیم مرد شما و من مهاجر نابج -

 واقعی درد بشه؛ شروع تازه همسرتون اومدن هوش به از بعد شما هایسختی شاید بگم باید اما کنم؛ درکشون بتونم
 .میده نشون رو شخود تازه حقیقت با روبروشدنشون و بیدارشدن از بعد ضایعه این
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 شدید؟ خیلیخیلی گیدمی یعنی... یعنی -
 بهش تونیدمی شما هم رو کمک ترینبزرگ بگم باید و و شناسیدمی من از بهتر رو همسرتون روحیات شما -

 ...نداشتن دلیل به شما از همسرتون شاید. بکنید
 .بسه برام ستزنده که همین... فهمیدم... فهمیدم -
. باشه داشته درکغیرقابل هایالعملعکس بیدارشدن با شاید. دارین رو پیش که هست سختی راه ولا تازه این -

 .نشید خسته هاشگریه از کنید، کمکش
 .چشم بله -
 شدید فعالیتِ هفته یک تا باشید مراقب. میشه مرخص اداری ساعت آخرِ تا فردا نیاد، پیش مشکلی خدا امید به -

 داره غذایی رژیم هم سری یه. کنیممی شروع رو هاشفعالیت خودم صالحدید و تشخیص با باشه، نداشته فیزیکی
 ...هایمراقبت و کنممی عرض خدمتتون ترخیصش وقت که

 .اندازهمی فاصله هاشتوصیه مابین دکتر میز روی تلفن
 بله؟ -
 .دکتر برای تفکر یه و من یدرمونده هایگوش برای سکوت یه
 .بخش کنید منتقلش یستن مشکلی پس خب -
 :میگه من قراربی هایچشم تو نگاه با و ذارهمی جاش سر رو سفیدرنگ گوشیِ بخشاطمینان لبخند یه با
 .بخشید بهتون رو همسرتون خدا. بخش شدن منتقل هم خانمتون شکر رو خدا خب -
 .بود بار سومین این -
 جانم؟ -

 .بخشید من زندگیِ به رو پریسا خدا که باری سومین یبرا سپاس و حمد بود، خودم با من یزمزمه این
 سمته؛ کدوم قبله اتاق این تو دونمنمی. کشممی اتاقش سردِ هایسرامیک روی به دکتر چرمیِ هایمبل از رو پاهام
. بود بدهکار سپاسگزاری برای که بود قلبی مهم بود، نیت مهم. چسبونممی زمین پیشونی کنم،می سجده ولی

 «العالمینرب حمدهللال»
 .بینممی رو دکتر خندون نگاه که کنممی بلند سر
 خانمتون؟ عیادت بریم هست مالقات وقت هنوز تا -
 .میام یعنی... بریم... بله... بله -
 .بزنم سر بیمارم به میام من -
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 حضور اما کرد؛می حس رو درد زد،می وپادست بیهوشی و بیداری تو پریسا! عیادتی چه هم اون عیادت رفتم
 بود شده قایم سفید ایملحفه زیر که پریسا ریزنقش جسم کنار لرزونم، هایدست کنارِ. کردنمی درک رو اطرافیان

 .ایستاده دکتر
 شنوی؟می رو صدام خوبی؟ زارع خانم -

 دادنتکون برای داره زیادی سعی چه برداشته، ترک خشکی از هایلب اون با من پریِ کردممی بغض و دیدممی
 .نمیشه شنیده گلوگاهش سمت از چیزی مبهم صدایی جز و کنهمی زبونش و سر
 ...هوم -
 چندتاست؟ این بگی تونیمی زارع خانم -
 گفت درست فهممنمی من و میده جواب خفه اندازه،می دکتر سمتِ به پردردی و خمار نگاه لرزونم، درد از پریسای 
 .نه یا
 .میشه رفع بیهوشیه اثرات نداره، لیمشک شکر رو خدا -

 به. ذاشتمی نمایش به رو سابق پریسای همون دقایقی و دادمی نشون شدید خیلی رو خودش دقایقی که اثراتی
 به که سفیدی یملحفه اون از هامچشم ترسیده، هامچشم قراره،بی دلم لرزه،می پاهام میشم، نزدیک تخت

 شهمه وقتی کردممی کارچی اما ترسیده؛ زده ملحفه به ردش که هاییخون اون از مدل. ترسیده چسبیده شباالتنه
 باید من کنم؟ فرار حقیقت از تونستممی لرزونم پاهای این با مگه بود؟ مونزندگی اجبار وقتی بود؟ حقیقت
 شده، تموم عمل بودم هداد خبر کاش بودم، داده خبر هامونخانواده به کاش. دیدممی رو مونزندگی هایحقیقت

 به باید گفتم،می باید. میشه روبرو زندگیش حقیقتِ تریندردناک با داره کمکم بخش تو االن پریسا بودم گفته کاش
 هر به درد از که قرارمبی پریسای دورِ خودم، دور کمکی نیروی کلی باید زدم،می زنگ تونستممی که هرکی
 دیر هم من. برممی سفید یملحفه سمت به رو لرزونم دستِ مصمم. کردممی جمع کنهمی کج گردن وسوییسمت

 نکنم؟ یا کنم دستدست باز نبینم؟ یا ببینم. شدممی روبرو واقعیت این با باید زود یا
 جواد؟ -

 ملحفه باالی که لرزونم هایدست. ترسیدم فاطی طلبکار صدای شنیدنِ با ترسیدم، صدازدنم یهویی این با ترسیدم،
 کشیده فاطی یطلبکارانه صدای سمت هم با صداکردنم، یهویی این با امشدهشوکه تنِ با همراه بود زده چنگ رو

 .شدیم
 .ترسیده و بود غمگین نگاهش بار این. نبود طلبکار بار این دیدم،می سرم پشت رو فاطی حاال

 !خدا وای. هیع -
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 ببینم دونممی. برگردونم سرجاش به رو به نگاهم دارم سعی دودل. فشتأس از پر نگاه فاطی، نگاه از ترسممی باز
 من هایغصه و افکار تو وضوحش تمام با خراشدل یصحنه این. شد و میشه غیرممکن کردنفراموش دیگه

 دردناکم روزهای تو بدم، روزهای تو پردرد یصحنه این. شد موندگار
 اشه*ن*ا*ن*ز هایبرآمدگی اون جای دیدم. بتادین زردیِ با کمی خونی، کمی و بزرگ باند اون دیدم،. شد ثبت
 تا خفگی و دیدم. زدمی بیرون ازش مایعاتی که هاییلوله کرده، پیدا راه بیرون به جسمش داخل از لوله دوتا حاال

. نشست دلم به عالم هایغصه تموم و دیدم. کرد پر رو چشمم یکاسه تموم اشک و دیدم. اومد باال پربغضم گلوی
 ترهوشیار لحظهبهلحظه که پریسایی برای سوخت دلم. سوخت روزگار آتیشِ دل تو درست ِشپی و رگ تمو با دلم
 .شدمی نزدیکتر زندگیش واقعیت به ثانیهبهثانیه داشت که پریسایی. شدمی

 قبل تا ونستمنت دیگه برگردونم، جاش سر رو سفید یملحفه نداد یاری هامدست دیگه نرسیدم، دیگه
 یا خودش از من، از کشید؛می خجالت بود، ترسیده بود، کالفه پریسا،. کنم وجورجمع رو خودم پریسا هوشیاری از 

 شاید. بودن عمرممون روز بدترین گرنظاره غصه از دنیایی با در پشت که مونخانواده از حتی یا فاطی از هم شاید
 :بزنه داد ما همگی صورت تو تا داد جسارت داد، توان ضعیفش همیشه یحنجره به که بود بد هایحس این تموم

 .بیرون برید...بیرون برو -
 .هستم زندگیش عشق و معجزه من بود نوشته که زنی رفتنم، برای کردمی التماس

 .نمیره... مامان... مامان... بیرون برو خدا رو تو... بیرون برو  میگم -
 به. بمونم دور ازش ایثانیه خواستمنمی دیگه بود، برگشته و رفته مرگ دم تا پری این. مخواستمی نه تونستممی نه

 پراشکم هایچشم تونستمنمی باز ولی سمتی؛ یه به هاملباس سمتی، یه به هامدست میشم، کشیده عقب به اجبار
 جسم این از تموم یهفته یه. کنم جدا ایثانیه پری پرخجالتِ هایچشم از ریختمی اشک محابابی حاال که رو

 ...ایثانیه خواستنمی دلم دیگه و بودم دور ریزنقش
 .بیرون برو بیا خدا رو تو جوادجان: پرویز

 .بریم بیا. نکن لج پسرم: جمشیدخان
 .گردیمبرمی دوباره شد آروم بریم بیا باباجون: پدر
 !خدا رو تو آقا جواد: پونه

 رو پریسا دلم فقط من قسم خدا به. داشتم حواس درکش برای کمی دمشنیمی که حرفی همه این از کاش
 بیشتر ثانیه یه خواستمنمی دیگه من. خواستمی رو اششدهچرب هرچند موهای ش*ز*ا*نو دلم. خواستمی

 شدم کشیده پونه و پریسا هایاشک زور به پدرم، و پرویز هایدست زورِ به آخر دست اما بدم؛ دست از رو دیدنش
 .بیرون
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 !بفهم باش داشته شعور بیرون برو میگه خوادنمی دلش وقتی! باش داشته درک کمیه احمق: فاطی
 !جانابه هایقضاوت از اشتباه، هایبرداشت از امان امان،

 ثانیه یه طاقت داشتم؛ رو خودم دالیل هم من. نداشتم دوری طاقت دیگه اما داشتم؛ فهم و درک داشتم، شعور من
 من بودم، تنگدل من نبودم، شعوربی من نبودم، نفهم من. نداشتم رو هاشچشم اون ندیدن دقیقه یه دوربودن،

 .داشتم حرص دیدنش برای
 آبی مادرم، و کوثر هایدست فشار با دادن؛ تکیه اتاق بیرونِ صندلیِ به رو امه*ن*و*د*ر*م یخسته تنِ زور با

 .ریختن حلقم ته خنک
 خوب هم اخالقش یواشیواش میشه، درست بده وقت بهش کم یه. کشیده خجالت کمیه ،مادر نشو ناراحت: مادر

 .مادر بکن صبر. میشه
 تو بیشتری مهربونی و نرم زبون داشت، بهتری هوای و حال سکینه و رقیه ندیدن و نبودن با روزا این که مادرم

 .داشت رفتارش
 کی؟ دیگه مادر؟ کی -
 .خوبیه دوای خودش زمان گذشت کم،کم -
 بتونم تا بگذره بکشم، دست رو موهاش خرمن بتونم فقط تا بگذره. بگذره کندی این به زمان نداشتم طاقت من اما

 .گذشتننمی من برای دقایق و هاساعت گذشت،نمی. کنم لمس رو سرُمش دور سیاهی اون
 ...لحاظ هر از...که من نه؟ رو من اما خواد؛می رو مادرش پریسا چرا -
 اون. یاور هم یارِ هم دوسته هم دخترش برای مادر دارن، خودشون برای دنیایی یه مادرش با دختری هر رمپس -

 .بدی انجام براش بتونی که نداری رو رغبتش یا تونینمی تو که داره زنونه کار کلی
 .دونهمی خودشم نیستم، بدرغبت من -
 .دیدم زایمانش سر میگی؛ راست تو آره -
 .بود شده آشوب دلم خون همه اون دیدن از فقط من -
 دخترا. بگیری براش رو مادر جای تونینمی جاهایی یه باشی داشته دوست رو زنت که هم هرچقدر تو مادر جواد -

. بده انجام براشون مادرشون فقط رو کارایی یه دارن دوست بزنن، مادرشون به فقط رو هاییحرف یه دارن دوست
 ...شیاف براش ریب داری دل بگن بهت االن

 !بسه مامان بسه -
 .زبونبی دختر این به هم بدی وقت خودت به خرده یه هم که گفتم رو اینا -
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 من. شینهمی کوثر راضیِ و خندان نگاه تو نگاهم. دممی تکون براش رو دردم از شدهسنگین سرِ اما نمیدم؛ جواب
 کاش بود، طوریهمین همیشه کاش. زنممی رمماد خوب رفتار سرِ از رضایتمندی لبخند جون و حسبی هم

 .کنه عوض رو جناحش دیگران هایحرف دادنمی اجازه وقتهیچ
 میارید؟ تشریف مهاجر جناب -

 .زنممی دور ایستاده پریسا به نزدیک جایی که پرستار صدای سمت و کشممی صندلی از ـمر*کـ سریع خیلی
 خانم؟ بله -
 بهش و ببینید حتماً الزمه که هست هاآموزش سری یه کنید، مراقب ایشون از قراره که خانم شما و مهاجر جناب -

 .بیارید تشریف دوباره شدنچک برای میدن دکتر که هاییتاریخ طبق و کنید عمل
 .متوجهم بله -
 ...مهمه خیلی مراقبتشون که هستن هالوله این همه از اول -

 میارید؟ درشون کی: خانمایران
 رو دستش هایکاغذ پرستار. بزنم دار رو خودم نپرسیدنش برای داشتم سعی که بود سؤالی این
 :میگه و کنهمی دراز ایرانمامان سمت به
. کشیده عملی هم نوشته هم کاغذ این تو هم انجامش ینحوه که هست ورزش سری یه. دکترشه تشخیص به -

 .مفیده و مهم خیلیلیخی هاتشونه خشکی برای هاورزش این کن توجه زارع خانم
 جایی هاشغصه با داره دونممی. کنهمی نگاه رو ما از دور جایی داره گریون و زیرسربه که پریسا به افتهمی نگاهم

 .نیست داخلش من از تصویری هیچ که جایی. زنهمی قدم درهمش افکار با شلوغ جمع این و تخت این از تردور
 .بده انجام دستور طبق صحیح و منظم خیلی رو هااین پس -
 .حتماً چشم -

 دست رو دیگه کاغذ یه پرستار. میده رو پرستار جدیِ تذکرِ جواب تخت رو افتاده پریِ جای که بود ایرانمامان
 کنهنمی اعتماد همسرشم که من به چرا... من به که پرستاری از گیردل میشم، گیردل من و. رسونهمی ایرانمامان

 نمیده؟ من به رو هابرگه و
 و قند مثل رو ساده قندهای مصرف دی؛می اهمیت رژیم به خیلی رو بعد چندماه زارع خانم. غذایی رژیم هم این -

 توضیح براتون اینجا شهمه رو اینا. طورهمین هم رو پرچرب قرمز گوشت. کنیمی محدود شدتبه رو مربا و شکر
 بیشتر کن سعی. طبیعیه کامالً این که باشی اشتهابی حتی یا باشی داشته استفراغ یا تهوع حالت ممکنه. داده کامل

 حد از بیش رو پروتئین و نباش وزناضافه نگران کنی، استفاده جامد غذاهای جای پروتئینی مایعِ هاینوشیدنی از
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 مصرف زیاد رو بادوم خودِ یا زمینی بادوم خشک، شیر یا پروتئین پودر پنیر،. شه خوب زودتر زخمت تا کن مصرف
 نیست؟ سؤالی. نشه فراموش هم نخی و راحت لباس. کنیمی
 فکرهای کلی داشتم، غصه کلی جاش به اما نداشتم؛ فروختن برای هم چیزی نداشتم، هم پولی نداشتم، سؤالی من

 برای شت؛دا سخت یدوره این گذروندن برای اضطراب کلی داشت، نگرانی کلی خانمایران انگار ولی داشتم؛ جونده
 .زد بیرون اتاق از پرستار به چسبیده که بود هم همین

 و زمخت صدای بعد هاییثانیه و کشوندم صندلی روی به زوربه رو خودم فاطی ابروی و چشم با زود خیلی باز و
 :گفتمی که مردی خشن

 .تمومه مالقات وقت. بیرون آقایون و هاخانم -
 رو مغزم از قسمتی روی کردممی حس کوبیدنش هربار با کوبید؛نمی درِا به محکم رو دستش توی کلید اون کاش

 .بودم حوصلهبی و تاببی کافی قدر به من. اندازهمی خراش
 که این تا بود اون و این یخونه بین دریبهدر و تنهایی دیگه شب یه گذروندنِ کردم،می باید که کاری تنها حاال

 هم رو آرامش رفتنش با که ایخونه زندگیش؛ و خونهِ سر برگردهِ و شه رخصم دکترش تشخیص به فردا پریسا
 یخونه ببریم ترخیص محض به رو پریسا که کرد اصرار خیلی تصمیمم شنیدن از بعد ایرانمامان. بود برده باهاش

 همه این از دری،دربه و دوری همه این از دلم دیگه. نبود رضا دلم اما کنه؛ نگهداری ازش بهتر بتونه تا خودشون
 دلم. خواستمی رو دخترم و زن با تنهابودن خواست،می آرامش دلم دیگه حاال. بود پریشون نرگسم و خودم آوارگیِ

 شماریلحظه آرامش به رسیدن و رفتن برای جمشیدخان، یخونه پُرسروصدای وآمدهایرفت اون با خواستنمی
. داد بهم رو اشهرروزه مساعدتِ قول اما برداشت؛ بیهوده اصرار از ستد جمشیدخان هشدار با هم ایرانمامان. کنم

 و عالقه تموم با تونستممی بلکه نبود، سختی کار تنها نه دادممی جون براش که منی برای پریسا به رسیدگی
 اون که رمماد بود؛ راحت مادرش با آدم فقط رو هاییحرف یه کارایی یه مادرم قول به اما بدم؛ انجامش جدیتم
 همین خاطربه و« .بگیرم براش رو مادرش بودن ثانیه یه جای تونمنمی حتی جایی یه»: بود گفته آخر یلحظه
 کارای یه شاید که کردم گوشزد خودم به  بارها و اومدم کوتاه خانمایران یوزه هر حضور قبال در که بود حرف
 بود، سخت برام کثیفش یکهنه شستن و کردنعوض د؛بو سخت نرگس به رسیدگی من برای. باشن داشته زنونه

 که نداشتم اعصاب بدوم دنبالش برنج قاشق یه خوردن برایِ که این از. بود سخت برام وخوراکشخورد به رسیدن
 بود؛ شب آخرین کوثر برای هم امشب یه. نذاشت برام نگرانیدل برای جایی فاطی و مامان همکاریِ قول با هم این

 گشتبرمی باید و خواستمی. بود کنارم کوثر که شبی آخرین. کوثر موندن شبِ آخرین و هامتنهایی شب آخرین
 بین پریسا عملِ و بستری برای انتقالیم، کارهای برای دویدن پول، پیداکردن برای که چندروزی این تو. سرکارش

 نه اما میشه؛ ترطوالنی و بیشتر روزبهروز دکتر هایتماس کردممی حس و دیدممی دویدم،می مختلف هایبخش
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 تونستممی بود، برگشته خونه به هااین از زودتر پریسا اگه شاید. شنیدن برای ایحوصله نه بود پرسیدن برای وقتی
 هم برای هامونیواشکی از باز و بشینیم چایی، استکان دوتا پای بشینیم بشینم، مهربونم خواهر با رو امشب یه

 منتظر تخت روی و شده عمل که امقصه پریِ منتظرِ که بود این کردم،می باید که کاری تنها االن حاال. بگیم
 خواهر این کنار داشت، رو آرامش منبع حکمِ برام همیشه که ایخونه تو دارم امشب یه اما باشم؛ حالش بهترشدن
. کردمی آماده مغذی غذای یه امدهشضعیف یمعده برای داشت آشپزخونه تو که خواهری. کنممی سر مهربونم
 همگی اصرار برخالف رو نرگس که بود خواهرم فاطی،. بودش خوابونده و رسیده نرگس امورات به حاال که خواهرم

 کردم، ـلش*غـ*بــ وقتی. رسوند دستم به و گرفت پونه یخونه دم از داریم، نگهش ما هم رو امشب یه بذار که
 تازه بودم، تنگشدل چقدر کردم حس که بود موقع اون تازه سیدم*و*ب رو شبوخوش و مشکی موهای وقتی

 خواب به رنگایسرمه تشک توی که دخترم کنار راحتی لباس با که حاال. چی یعنی خانواده دادنِدستاز فهمیدم
 رو چیکشکو و کوتاه هایپیشونی وقتی. بودم کرده فراموش رو هامپدرانه که شده وقت خیلی فهمممی رفته
 .ایهقویه مسکنِ دلم هایزخم برای چقدر فهمممی سم،*و*بمی
 میره جلو که ساعتی یه هر نداره؟ جلورفتن قصد چرا زده تکیه دیوار به آسمان و زمین مابین که کوفتی ساعت این

 باشه؟ داشته لج سر باهام که میشه. نمیره انگارجلو باز اما کنه؛می خونه رو دلم داره گیره،می رو من جون داره انگار
 بیشتر رو من که اومدمی صداهایی بود، مشغول داخلش کوثر پریسا، جای حاال که امخونه کوچیک یآشپزخونه تو از
. کردمی سرگرم ظروف و ظرف همه اون با رو خودش سخت پریسا که روزایی تنگِدل کرد؛می پریسا تنگلد

 اون گاهی. زدیممی هم به کوچیک یپنجره همین بین از گاهی که یهایحرف داشتم؛ براش هاحرف چقدر
 اون و خونه من  بود؛ دور هم از مقصدهامون چقدر امشب یه. من گاهی و شنیدمی اون گاهی من، گاهی و گفتمی

 ازش یشکارپنهون خاطربه ایثانیه ذاشتنمی خالیش، اینجای کنارِ شب، از ساعت این تو االن اما. بیمارستان
 .باشم خوردل
 .شام بیا جواد -

 رو اشتهام شده سرخ که کنارش زمینیسیب و مرغ وبویرنگ. شینممی شدهپهن کوچیک یسفره کناره زود خیلی
 .میشم اذیتم روم به کوثر سنگین نگاه با اما کنه؛می ک*ی*ر*ح*ت
 آبجی؟ شده چیزی -
 .میشه تنگ برات دلم برم که فردا -
 .بود مهربون هم هنوز هاشخوریدل یهمه وجود با
 خوری؟دل ازم هنوز -
 .دونمنمی هم خودم مشکالتت همه این با روزا این تو -
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 .کردم بد خیلی یکی تو به. کردم بد -
 .پریسا نه تو نه ندادی؛ گوش هامحرف به -
 .بود فایدهبی خدا به -
 ؟ نشنیده -
 .خواستمی رو فاطی عاشقانه پرویز -
 .خوشحالم براش هم خیلی بینم،می دارم -
 ...حسی هیچ دیگه میگی یعنی -
 صادر حکم برام هامحرف شنیدن بدون و محاکمه میز پای کشوننمی رو من زننمی زنگ بهم صبح روز یه -

 خیلی برام این جواد. کردم خیانت امخانواده به کردم احساس کشتم، آدم کردم احساس. کنهمی اذیتم این کنن،می
 .بود سنگین

 .ببره سؤال زیر رو تو شخصیتت و غرور تا شه باز کسی پای خواستمنمی شه، تربزرگ این از ماجرا خواستمنمی -
 .بندازه دردسر همه این به رو کسی که بود نکرده رشد قدریاون هنوز طرفهیه یعالقه این جواد -
 مطمئنی؟ خودت -

 .داد جواب قاطعانه و محکم
 تو نه ولی شد؛می بیشتر شاید موقع اون آره بیشتر، برخوردهای با بیشتر، وآمدرفت با شاید که عالقه یه. دمبو بله -
 بپیچه، کسی پروپای به که نداره ریشه قدریاین کوفتی یعالقه این بابا بگم نذاشتید بزنم، حرف نذاشتید پریسا نه

. کردین من تن رو اششدهتنگ و دوختید و بریدید تادو خودتون. وایسه چیهمه پای که نداشت جون قدریاون
 ...زدی تهمت علناً بهم داداشم تو... تو اما بشم؛ آبروییبی یمایه که نبودم وابسته قدریاون

 ...خواستمنمی من...من -
 یهاعالقه اهلِ دونستیمی خودت. دادی انجامش ناخواسته یعنی بزنم حرف نذاشتی وقتی اما خواستی؛نمی -

 .نیستم نگاه یه تو عالقه و عشق اهلِ دونستیمی نیستم، ثباتبی
 .شی داغون تو بشکنی، تو وسط این ترسیدممی. بود ترس از نبود، عمد از خدا به -
 هیچی؟ برای -
 بود؟ هیچی تو برای پرویز یعنی -
 و سنگین قدریاون بگم؛ رو اینا نذاشتید پریسا و تو. شد هیچی برام خوادمی رو فاطی گفتی که وقتی همون آره -

 ترسیدم، خودم از که بود موقع اون. کنم زندگی اینجا نتونستم بغض همه اون با دیگه که وسط گذاشتی پا خشن
 .بکنم اشتباهی یه نکنه گفتم خودم به که بود موقع اون
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 ...رو تو وقتاون و شه باز هاحرف این به پرویز پای ترسیدممی -
 .اومدنمی وسط وقتهیچ پرویز پای بود، وسط فاطی پای وقتی .شدنمی باز -
 .دیدم فاطی برای رو ازخودگذشتگیت همه اون -
 .بود هم خودم برای نبود، اون برای شهمه -
 ...پر به ایعالقه دیگه یعنی -
 ؟!داداش -

 :تأکیدی و محکم
 زدی؟ رو قیدم ایخرده و سالیک هیچی همین برای -
 وگرنه بخواب؛ چندساعتی یه بگیر برو و بخور رو شامت نده ادامه هم دیگه. دمبو خوردل ازت -

 ...بستری بیمارستان که توئه نوبتِ بعدش
 هر از موبایلش یویبره صدای شبنیمه سکوتِ این تو. ذارهمی تمومنیمه رو حرفش موبایلش یویبره صدای
 .کنهمی قفل رو صفحه و دازهانمی موبایلش یصفحه به نگاهی. بلندتره برام صدایی

 .شد سرد بخور رو شامت -
 نمیدی؟ جواب -
 .دیگه وقت یه برای باشه -
 کوثری؟ -
 بله؟ -
 کنی؟می کار دکتر آقای پیش هم جوریهمین! شدی خوشگل -
 :میگه و زنهمی پوزخند. اندازهمی بهم مرموز نگاه یه
 بکشی؟ حرف نمزبو زیر از کنی شروع هاحرف این با خوایمی -

 .ترهزرنگ هاحرف این از خیلی امخانواده دخترِ آخرین یعنی دختر، این
 داره؟ دوستت -

 .اندازهمی باال شونه
 .آره میگه که خودش -
 خوادت؟می -
 .آره میگه -
 داری؟ دوستش چی؟ تو -
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 که یکی کرده، خودش یدنباالکش برای رو تالشش تمام که شهریپایین یبچه یه نجیبیه، و خوب مردِ دکتر -
 هم رو من هایحقارت داشته، رو من کمبودهای. بکشه باال رو خودش تونسته تالش با حاال ولی خودمه؛ جنسهم

 .رو خودش یا دارم دوست رو این دونمنمی. مونده دلش به زیادی آرزوهای چشیده،
 رسیدی؟ وضعت و سر به قدراین دکتر آقای همین برای -

 .پرنفس و لندب کشهمی پوفی
 چندتا نیست، شهرپایین یمحله اون تو خودمون یخونه فقط دنیا تموم جواد! هاشبازی این با دنیا این از پوف -

 رنگهم آسمونِ یه زیر شهر یه تو تضاد و تفاوت همه این نمیشه باورت. ایهدیگه دنیایِ یه انگار باالترش چهارراه
 زندگیم مردِ که باشه من قسمت شاید. عجایب سرزمین در آلیس میشی انگار ترباال میری چهارراه چندتا وقتی. باشه

 .کنم پیدا اونجاها رو
 بزنی؟ انتظارچشم دکتر این به زنگی یه خورممی شام من تا خواینمی -

 :میگه لبش روی شیرینِ لبخندِ با و زنهمی بهم محکمی گردنیِپس
 .بخور رو شامت تو... بخور -

 تو هاسال که مردی. درآورده سرها تو سری حاال که خودش جنسهم مردی داشتن داشت؛ رو لیاقتش کوثر داشت،
 .داره تمیز و شیک مطب یه خودش برای باالشهر تو حاال و زده دودو شهرپایین هایکوچهپس و کوچه
*** 

 با همراه داره، نشینیلد گرمای اتاقم بخاریِ که حاال شده، جمع کوثر دست به کوچیک یسفره همون که حاال 
 و ببینم بیشتر رو احساسش. بخونم رو پریسام هاینوشتهدل خوادمی دلم دکتر، با کوثر هایپچپچ کردنِضمیمه
 ازش رو پریسا نشیندل و گرم صدای شد باعث بارها که موبایلی گرفته، آروم دستم کنارِ موبایلش که حاال. بخونم
 زنگ کوچه سر خیابون، تو کار سر که رو روزایی اون کنم تکرار خوادمی دلم. دارمبرمی مکنار از رو موبایلم. بشنوم

 به رو گوشی این کسی دونممی بوق هرچندتا گذشتن با حاال ولی داد؛می رو جوابم هابوق اولین با پریسا و زدممی
 که خودم یشماره باز که این بدم؛ شانجام که داشتم دوست ولی بود؛ منطقیبی و مسخره کار. نمیده جواب روم

 لیست نفرات اولین جزو پریسا یشماره و اسم. افتهمی گوشیش روی ببینم دادم، عذابش کلی پریسا به دادنش برای
 من؟ یعنی عشقم بینم؟می درست «عشقم»... بعد ایثانیه و میدم فشار رو اتصال یدکمه زود خیلی. بود هامتماس
 چه از. شینهمی رضایت سرِ از لبخندی لبم روی کجا؟ از کی؟ از. میشه پرآب باز هامچشم یدنشد با... این یعنی
 گوشیم تو رو اون بهش، احساسم تمام با من که دختری شد؟ پریسا گوشیِ یذخیره صفت این با من اسم روزی
 جای تونممی که هست هاصفت خیلی بینممی حاال اما من؛ احساس تموم یعنی پریسا. کردم سیو «پریسا» فقط

 شده، ذخیره  پریسا دست گوشیِ تو قشنگی این به احساسم تمام هویتم، اسمم، بینممی که حاال. بیارم اسمش
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 بیرون بالشم زیر از رو رنگنارنجی دفتر اون. دارم هاشنوشتهدست خوندن برای بیشتری اشتیاق و کنجکاوی
 برگ رو اول یصفحه زود خیلی. زنهمی لبخند بهم جمله اون باز. ترهباارزش گنجی هر از من برای این. کشممی
 خط کالس برگزاری برای همکاری قول بهش تابستون سال هر پریسا بخواد دلش داشت حق شکری خانم. زنممی

 این برای که رو زمانی تونستممی. ببینم کلماتش تکتک بین ما تونستممی رو عالقه و دقت. بده نویسیخوش و
 تموم. شده نوشته احساس و عشق با هاکلمه به کلمه اون تموم کنم حس تونستممی. ببینم گذاشته زیبانوشتن همه

 :میشه بازیابی ذهنم به پرشام حرف سریع خیلی. بود شده نوشته آبی خودکار با اول یصفحه کلمات
 .دهمی نشون خاص رنگ یه با باشه داشته که حالی و حس هر پریسا آبجی -
 چطوری؟ یعنی -
 و بد نه خوبه نه یعنی آبی. سبز خودکار با باشه خوشحال. نویسهمی مشکی خودکار با باشه ناراحت وقتی یعنی -

 .نویسممی قرمز با باشم ترسیده وقتی میگه
 پس ساپری. شد موندگار بلندمدتم یحافظه تو زود خیلی داشت، ربط پریسا به عادات و کلمات این که اونجایی از

 جای باز خنثی؟ میگن بهش که حالتی یه بد؟ نه بودی خوب نه کردیمی پر رو دفتر صفحات اولین داشتی وقتی
 .بود باقی شکرش

 .اشتیاق و شور با هم اون کنم؛می رنگآبی هایپیچوتاب اون تموم خوندنِ به شروع
 و اضطراب همه این کنار در هم بدی حس اما گرفتم؛ بابا و مامان فشارِ با رو زندگیم تصمیم ترینبزرگ امروز»

 به خواستممی وقتی صبح روز هر که رفتگری اون شاید کردم احساس امروز. نداشتم شدمی وارد بهم که فشاری
 رنگخوش نارنجی به سیاهی از رو من دنیای تونهمی دیدم،می رو ـمرش*کـ و سرِ پشت تنها برم مدرسه
 حرف تاجخان با متانت و ادب با چقدر که بودم دیده من و بود ندیده اون بارها که یرفتگر. کنه تبدیل هاشلباس

 هاشزدنتپق اون توی رو صداقتش من. داره زبون لکنت کردم فکر ایستاد، که من روی پیش وقتی اما زنه؛می
 باشه بد که کسی. کنهمی کار خوب زبونش باشه بد که کسی بودم کرده تجربه و دونستممی. دیدم زدنحرف برای
 بهم غیرمستقیم وقتی که مردی. کنهمی وصله هم به رو هاکلمه مسلط و قشنگ خیلی دیگران زدنگول برای

 به احساسی هیچ دیگه که خودم از ترسیدم، خودم از جاش اما نترسیدم؛ ازش داره بهم هاییحس یه کرد اعتراف
 بهش که داشتم رو بدبینی و ترس فقط من اما داد؛می من هب رو احساسش تمام داشت اون. نداشتم مخالف جنس

 دوست شکستمی رو مونخونه سکوت جاروش صدای با خونخروس صبحِ روز هر که رو رفتگری اون من. بدم
 مردی به احترام احترامه؛ بلکه نیست، داشتندوست و عالقه. داشتم لطیف و خوب حس یه بهش همیشه اما ندارم؛

 نیاید از خارج که
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 اون پوشیدن که مردی. کنهمی تالش حالل رزق برای و جوونه که مردی. باشه خوبی مرد تونهمی رنگشنارنجی
 اون با کوچه، تو نفرِ اولین حضور با که رو دبیرستانم دوران خوبِ حسِ اون من. نیست عار براش هانارنجی

 مورد در خوبم حس همین به دارم تصمیم و دارم ادمی به هنوز اومدمی چشم به تالشش و جوونی اون با آرامشش،
 «.کنم تکیه بهش و اعتماد مون،محله رفتگر

 چقدر پریسا دیدمش؟نمی من و دیدمی رو من اون که روزایی اون از شد؟ شروع من به پریسا اعتماد اینجا از پس
 صددرصد اجبار نبود، هم نفرت کرش رو خدا اما نبود؛ عالقه که درسته داشت؟ خوب حس من به هااین از زودتر
 بلندِ موهایِ خرمن کاش بود، خودش کاش بزنم؟ جونکم لبخند یه تونممی چندمدت از بعد امشب من. نبود

 .بود کنارم رنگشمشکی
 نخونده که هایینوشته. بود نوشته سبز رنگخوش خودکار با حاال که احساسی به کشممی دست باز زنم،می ورق باز
 .بود خوب نوشتنش با پریسا حال که چرا کنه؛ خوب پریسا مثل هم رو من حال نستتومی

 فهمیدم پیچید، گوشم تو جواد مشتاقِ صدایِ تا. زنممی زنگ جواد به خجالت با خبریبی روزپنج از بعد که امروز»
 خودم به دادم، عذاب خودم به خیلی رو گذشته روزِ چند این فهمیدم. نبود پیش تلقینی بد، هایحس اون تموم

 که هاییحرف از. پرانرژیه و شاد صداش زنهمی حرف باهام وقتی هنوزه که هنوزم مرد اون اما گفتم؛ بدوبیراه
 وقتی زد، زانو سرم پشت حوض لب وقتی اما کشم؛می خجالت هم ترسیدممی هم بشنوه اون و بزنم خواستممی
 این.  کردم اشتباه مرد این شناخت تو بازم من. کردم اشتباه بازم میدمفه نشست، پشتم باابهت و محکم کوه یه مثل

 خرج خودش یعالقه و من برای رو زیادی هاییمردونگی داره رسیده، هیچ به باهاش امفاصله حاال که مردی
 «.کردم اعتماد بود چسبیده چادرم به که مردی به بازم امامزاده تو امروز. کنهمی

 حالم کمی خوب روزهای اون یادآوری با حاال خوبه، رنگخوش سبزهای اون خوندن و دیدن اب هم من حال حاال،
 حالم کنم،می بازیخاطره دارم خوابه، شکمم به چسبیده که دخترش درکنار پریسا، هاینوشته با که حاال. بهتره
 !بهتره خیلی
 .خونممی رو نگارونقشخوش هایآبی بار این. زنممی ورق رو پریسا احساس باز زنم،می ورق

 همیشه. باشم خوشحال مردی همچین داشتن برای ترسممی و بینممی. کنممی سکوت اما و بینممی من»
 سکوت و بینممی. میشه شروع حسادتش فلک، گوش به اتخنده صدای رسیدنِ محضِ به بوده؛ طوریهمین

 داره بربیاد دستش از کاری هر مردی یه شهرپایین هایکوچهپس و کوچه تو اینجا که نشنوه و نبینه فلک تا کنممی
 که مرد این به باز من. کشهمی بیرون باتالق از رو من داره بسیارش تالش با که مردی. میده انجام قربانی یه برای
 باز هستن، دنشپاره حال در غیرتش هایرگ وقتی که مردی. کنممی اعتماد خوادمی داشتیچشم هیچ بی رو من
 «.میده بیشتری ارزش من حرف به
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 بود؛ کرده پیدا زیادی ارزش برام امشب از انگار که رنگی سبز؛ رنگخوش هایرنگ اون دیدنِ برای شادم باز من
 .زدمی فریاد باهاش رو هاشخوشی من پریسای که رنگی

 کمتری اجبار با روزها این من. حد این تا کردمنمی فکر ولی میشه؛ عوض چیزایی یه ازدواج با بود گفته مامانم»
 و بود صبور جواد بود، بلد اون برداره، بزرگ هایقدم خودش اثبات برای نبود نیازی. رفتممی جلو جواد پایپابه
 امروز جواد،. کردم گز ترسیده گوشه یه که منی سمتِ بیاد؛ سمتم به قدمقدم باید اعتمادم خریدنِ برای دونستمی

 احساسِ این که روزی اون به افتاد یادم ترسونتت،می من دادنازدست گفتی بهم تلفن پای بار اولین رایب وقتی
 دادم قول خودم به امروز. کردم هم درکت کردم، حسش شناختم، رو ترست. داشتم نامرد اون قبال در رو وحشتناک

 که بکشه رو دردی کسی دیگه نذارم
 «.رسوند لبم به رو من جون
 هامتالش از بودم خوشحال من و نوشتمی سبزرنگ رو تمامش روزها این. نوشتمی پرمعنا اما کوتاه، وزهار این
 .بود رسیده ثمر به خلوت کنجی در که
 بینممی. کنیمی هاموندونفره برای آرامشم، برای تالشی چه بینممی اعتمادیمبی تمام با روزها این من جواد»
 هاحمایت اون تموم من ندارم، توقع خدا خداوندی به. کنی راضی خودت از رو من تا ایستییم همه روی تو تنهیه
 خودت به کمیه جواد. اقتدارت از برممی لذت و بینممی هاشونکنایه و نیش مقابل در خواهرهات برابر درد رو

 «.بده استراحت
 .روشن خیلی سبز یه با نویسه؛می برام باز
 که رو داراییم ترینبزرگ ببخشم؟ بهت چی بکنم؟ تونممی کارچی بگذره خودش از خوادمی که مردی برای من»

 دست همگی یسینه تو نجابتم حفظ برای داره که مردی به پیشکش برای مونده چی برد، و دزدید ازم نامردی
 جواد که چطوریه پرسمیم خودم از همیشه. بیاره معاینه اسم روم تو کسی ذارهنمی که مردی جنگه؟می خالی
 زندگیت ت*ذ*ل ترینبزرگ از احساست، از خودت، از که دیدی چی من تو جواد، داره؟ اعتماد من به قدراین

 «ندارم؟ هیچی تو به بخشیدن برای من بزرگی این به دنیای این تو چرا گذشتی؟
 براش موهاش خرمن ش*ز*ا*و*ن با نزماهم تا بود گرفته آروم کنارم بیمارش جسم کاش! بود امقصه پریِ کاش

. رفت هم با ایمونم و دل و دیدم. دیدم رو شبش رنگِ پرنجابتِ هایچشم دیدم، رو پاکش احساسِ من. گفتممی
 این و دیدم رو رفتارش توی آرامش من گفتممی براش کاش
 .بود زندگی لذت ترینبزرگ برام

 کردی؟ تزریق آرامش بهم چقدر آرومآروم  بگم گرفتی؟ رو هامدست که باری اولین و روز اولین از بگم برات جواد»
 دارم؟ نگه هامدست تو ترمحکم بیشتر، آرامش امید به رو هاتدست داشتم دوست هم من اینکه از داشتم شرم بگم
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 خراب رو روزمون بهترین شروین که روزی از بگم چطوری وای وای بکشم؟ پس پا که خواستم و ترسیدم بگم
 «.نکنم باز دهن که بهتر همون ذاره؟می احساست از پر هایچشم پیشِ خجالت مگه ؟کرد

 .هارنگ این با دارم مستقیمی ارتباط چه. گیرهمی دلم قلمش سیاهیِ از بعد یصفحه تو
 برای حضورت کنم حس شد باعث افتاد بینمون شروین دیدنی خاطربه که ایفاصله روزپنج اون دونینمی جواد»
 «.گشتمی مُسکن دنبال که کسی مثل درست. خوبه چقدر بدم الح
 .نویسهمی سبز رنگ با برام بعدش یصفحه تو باز زود خیلی اما
 باور غیرقابل از ترس، از بلکه احساسی،بی و بدجنسی سرِ از نه. بندممی لب آروم و بینممی رو چیزا خیلی من جواد»

 تاببی زغال روی یجوجه شدنبرشته برای مشتاقانه چطور دیدم آقاجون یهخون حیاطِ تو شب اون من. بودنشون
 «.باشه من میل باب چیهمه تا نشستی انتظار به دونستممی بودی،

 .پریسا حال به وای ترسوند،می هم رو من که قرمزی هایخط بود؛ هامچشم پیش که قرمزرنگی هایخط از وای
 خونه به رسیدنمون برای شتابش اون از. ترسیدممی هاشچشم توی شوق همه اون از من ترسیدم،می من»

 تو آوردنِکم از ترسم،می آبروییبی از ترسم،می اصرارهاشون از ترسم،می سکینه و رقیه بودن از. ترسیدممی
 .وسط میاد اینجا اما یه... اما ترسم؛می
 بود چیزی اولین هاتچشم بسپارم، بهت رو خودم خوایمی ازم یوقت اما ترسم؛می رو، هاتمردونگی میاد یادم اما
 این یعنی تصرف بود، این تصرف. کرد پادرمیونی برات که بود چیزی دومین هاتدست. کردن رو ضمانتت که

 «.کردم حس درش من که آرامشی
 حس رو هامچشم خستگیِ دخترم، تکون با. کنمنمی حس خواب از خماری هیچ هنوز من و صبحه سه ساعت

 خونم،می رو پریسا احساس خطبهخط دارم که ساعت این تو. بکنم دل احساس همه این از نمیاد دلم اما کنم؛می
 .باشن خسته هامچشم هرچند بکشم؛ دست احساس این از نمیاد دلم من و میده دست بهم بودنشنزدیک حس

 .من هایانتبی لبخندِ و رنگخوش سبزهای باز زنم،می ورق باز
 تو اشمزه همیشه برای تو کنار که غذایی اون نرفته؟ بیرون دهنم از دمپخت اون یمزه هنوز من دونیمی جوادم»

 برات خودم بذار دادی؟ رو جوابم چی و دادم سالم خونه؟ زدی زنگ صبح روز یه یادته جوادم. شد موندگار دهنم
 به سیاهت، چشمون به ماهت، روی به سالم: گفتی کردم؛ حفظ قشنگ. بگم

 بار اولین برای جوادم. بدم رو جوابت نتونستم که لرزید دلم همچین کنم اعتراف باید جواد... جواد. کمندت ابروی
 بهم وقتی یادته. کرد گیر محکم هاتدست بین جایی یه دلم کرد، گیر دلم. بنده دستم گفتم دروغ گفتم؛ دروغ

 دلم تو بودنت و داشتن از خوب حس کلی که بود روز اون دوباره باز ؟ نتهخو و قلب تو جام برم هرجا دادی اطمینان
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 همه این خواست دلم که روزی اون. کنممی رسیدگی بهش بیشتری اشتیاق با دارم حاال که هاییجوونه زد؛ جوونه
 «.خوشبختی و بود آرامش تمومش اومدن تو سمت. کردم و کنم ـل*غـ*بــ رو مهربونیت

 .اسمم آخر مالکیت یمم اون سبب به هم اون کنهمی پمپاژ تازه خونِ وجودم سرتاسر به تنم، تموم به قلبم
 !بود گفته بهم هااین از زودتر کاش. شدم پریسا مال باالخره من

 من و بود زیاد. کردمی سیاه رو دلم که بینممی رو هاییرنگیسیاه باز که نیومده بیرون دهنم از میم اون یمزه هنوز
 .ترسوندمی ور
 غصه چقدر جامنابه حرف اون برای نشنیدی و نبودی. ترسیدم هاتدست زخم از چقدر ندیدی و نگفتم! جوادم»

 به چهارروزه که میشم خفه دارم. بریم وهواحال این با قراره که مسافرتی این از منتفرم. ریختم اشک و خوردم
 شهمه بدم؟ قورت رو بغضم چطوری من کنیمی رانندگی داری تو که حالی این با االن. ننداختی نگاه هامچشم
 هم از ما ناراحتی نبود قرار انگار. بودم نذاشته ماشین تو سفر برای رو پام کاش که فرستممی لعنت خودم به دارم
 چادر زا کوثر تا کردممی چشمچشم طورهمین بیارم، براش رو خانمرقیه یبچه هایدمپایی رفتم وقتی. شه تموم
 غم تو قدراین. ندیدم رو پام جلوی سنگ که کردم چشمچشم انقدر. نیستی خوردل ازم دیگه بگه و بیرون بیاد

 از واضحی تصویر کنممی فکر هرچی. میشم غرق رنگآبی هایآب تو دارم نکردم حس که شدم غرق تو هایچشم
 اون جواد. شدم ترهوشیار همیشه از کردم حس یدم،د رو هاتدست کف خونِ وقتی اما ندارم؛ بارممرگ لحظات اون
 با کمی تو تا دادم قورت رو خفتی چه نمیره یادم نمیره، یادم زدی سرم همگی چشم پیش روز اون که رو هاییداد

 .شی آروم دادزدن
 قتیو کشید، چادر داخل هاملباس کردنعوض برای رو من که وقتی. مدیونم حرفش این خاطربه فاطی به همیشه

 روی از شهمه هاشداد این نشو، خوردل لوس دخترِ: گفت و زد کوچیک لبخند یه دید، رو ناتمومم هایگریه
 .زنهمی داد و کنهمی خالی رو خودش طوریاین دادنتازدست ترس از. شهعالقه
 سرش همگی کنجکاو چشم پیش که وحشتناکه قدراین کسی دادنازدست و داشتندوست میگه؟ راست فاطی جواد
 «کنی؟ تحقیرش و بزنی داد
 زندگیم عشق آخرین و اولین راحت خیلی تونستممی که روزی اون به نحس؛ روز اون به گردمبرمی سؤالش این با
 رو نگاهش رسید، بودیم جمع ساحل کنار که جمعمون به کردهعوض لباس پریسا وقتی روز اون. بدم دست از رو

 رفع برای ذاشتنمی تنم وهراسهول اون دستم، دردِ ولی خوندم؛می هاشچشم زا رو خوریدل بود، سنگین من
 .شد من ناجیِ کوثر باز که بود اونجا. کنم کاری خوریشدل
 .مبارک تولدت پریساجونم... مبارک تولدت... تولد... نوبتِ باشه هم نوبتی. خب خب -
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 دوره مشتاقانه کیک دیدن با هابچه. کردن همکاری به شروع هوا و حال این از آوردنمونبیرون برای همگی و
 برای بودم، کرده اشتباه چقدر  شناختنش تو فهمیدممی حاال که پونه. بپربپرکردن به کردن شروع و زدن حلقه پریسا

 کوتاه هایثانیه تو و. من نزدیکِ جایی به خواهرش کشیدن و زدندست محکم به کرد شروع بینمون خوریِدل رفع
 دادنهول و فشار با اما داشتم؛ زوری لبخند من داشت، زوری لبخندِ پریسا. کردنهمکاری به کردن شروع همگی

 از نبود کم که رو زندگیم تمام. زدم ـلش*غـ*بــ مشتاق که بودم من و چسبوندن هم به رو پریسا و من دیگران،
 گوشش کنار آروم و زدم ـل*غـ*بــ رو امبچه هم رو خودش هم آروم بار این. زدم ـل*غـ*بــ باز بدم دست
 :گفتم

 !هابری آب طرف نبینم دیگه -
 :کنه زمزمه رو جوابم گوشم کنار آروم هم اون تا گرفته حقیقت رنگِ پریسا لبخندِ کردم حس بار این و
 .بگی شما هرچی چشم -
 :بود نوشته برام این از بعد صفحه یه
 اینا یهمه و ذارممی پا مادرانه دنیای به دارم. کنممی تجربه رو دنیا سح بهترین دارم جواد! میشم مادر دارم جواد»

 و صبور تو مثل تو؛ مثل پدری داشتن خوبه چقدر کنممی حس. کنهمی پیدا دیگه مفهموم و معنا یه برام تو کنار
 فرزندمون برای پدر بهترین ندارم شک پس بودی؛ خوبی همسری من برای تو جوادم. سوزدل و مهربون محکم،
 مامانم جواد. شدی و باشی زندگیم یمعجزه گذاشتم که این از کردم، اعتماد بهت که این از خوشحالم چقدر. میشی
 دردی میشم؛ دچار تو درد به دارم هم من بینممی دارم روزا این. داره واگیر اما نیست؛ مریضی عشق بود گفته

 «.برسونم بهت رو خبر این تا ندارم قرار و آروم من مجواد. ریختی جونم به آهستهآهسته تو که شیرین
 جسم روی بیمارستان اتاقِ تو که خونی قرمزیِ به داشت رنگی صفحات، تمام که بود بعد به صفحه این از

 .کاریپنهون برای دلهره بود، ترس تمامش. دیدم اششدهبریده
 شنید رو ریزم هایخنده صدای تا دیدی ؟باشم فلک گوش مراقبِ باید گفتم دیدی. میشم خفه دارم جوادم»

 ساز باهام چطوری دارم هایینقشه چه احساسم برای رسید فلک گوش به وقتی دیدی آورد؟ درش دلم از جوریچه
 کوتاهه؟ چقدر من هایخوشی عمر دیدی زد؟ مخالف

 زندگیِ یمعجزه جواد،. دکتر رفتم مامان، زورِ به امسینه یقفسه تو درد تحمل هاهفته از بعد صبح امروز جواد،
 رو، احساسم رو، دردم کردم؛ پنهون. نگفتم هم رو راستش اما نگفتم؛ دروغ. ببخش رو من خدا رو تو مدتم،کوتاه

 خیلی که چیزهایی دادنازدست ترسِ. شدم ترسو زیادی من روزها این. کردم پنهون رو چیهمه رو، هامواپسیدل
 بی اول هایکلمه همون از دکتر. باشه دادنازدست از ترراحت باید خداحافظی اما م؛کن خداحافظی باهاشون باید زود

 فرو مناسبه، سنم برای نه کنم،می رو فکرش نه که باشه منتظرم چیزایی شاید که گفت بهم رودبایستی هیچ
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 این دونستممی ردم؛ک تسلیم رو خودم نداده خون شدم، خرد نداده آزمایش. شدم داغون نکرده ماموگرافی ریختم،
 و پول کم دنیای برای درد این. باشه کمی دردِ تونهنمی میشه اضافه فشارش به روزروزبه که دردهایی

 جیب برای زیادی برم بارشون زیر خواستمی دکتر که شیمیدرمانی جلسات اون. بود گرون زیادی وبرقمونزَرقبی
 نداشتنِ برای رو من روزی یه اگه نگفتم هنوز من. نکردم اعتراف احساسم به هنوز من جواد. بود باال قیمتش ما

 ازم زبون لکنت با که رو رفتگری اون من نگفتم برات هنوز مونه؛نمی باقی من از چیزی دیگه کنی ترک هامزیبایی
 و سمت به هرچی اصالً دارم، دوست رو شغلش دارم، دوست رو خودش. دارم دوست باشم، زندگیش زنِ خواست

 که دارم کارا خیلی هنوز من. دارم برات هاحرف خیلی هنوز من جواد. شده ستایش قابل من برای میاد تو یسو
 «...نباشن سرم زیر هات*و*ز*ا*ب اگه نگفتم بهت هنوز من. بدم انجام تو با دارم دوست
 دیر چقدر. زده زمینش چطوری درد و غصه دیدممی. باشه امونشبی هایگریه از کاغذ خشکیِ زدممی حدس

 .خوادمی رو من وسالسنکم زنِ این فهمیدم دیر خیلی خواستن و دونستن برای عطشم همه اون با فهمیدم،
 دکتر رو این. درمانه به طبیعی کامالً واکنش یه هاتونمژه و موها ریختن درمانی،شیمی جلسات شروع با زارع خانم»

 من رو امسینه تو درد اون بگیرم؟ تو هایشب خوشیِدل تنها ونستمتمی چطوری. جونم به زد آتیش باهاش و گفت
 رو زنی تونیمی کنی؟ تحمل رو بودنم کمند ابروی بی رو، شدنمکچل تونیمی تو ولی کنم؛ تحمل تونممی تنهایی
 بندیه مامان گرده؟برمی و ذارهمی جا رو هاشه*ن*ا*ن*ز و هازیبایی درمانیشیمی جلسه هر با که کنی تحمل

 کردنشل*غ*ب برای روزها این که مردی جونِ به میده قسمم کنه،می التماس زنه،می زار گوشم درِ داره
 «.بزنم فریاد رو درد و کنم لش*غ*ب ترسممی دارم، درد ترسم،می
 !شد شروع جاهمین از اشتباهت پریسا پریسا، وای

 بهم که دردهایی یه میشه، کشیده ـمرم*کـ و هامدست تا که تحملبلغیرقا درد یه میشم، غرق درد تو دارم جواد»
 هایقرص این که آخری روزهای. باشه تحملم یآستانه آخر روزهای روزها، این ندارم شک. میده تهوع حالت

 «.میدم قورت رو مصرفبی
 مختلف؛ هایرنگ از پر صفحه یه. دردهاش از هاش،واپسیدل از هاش،خوشیدل از بود؛ صفحه آخرین صفحه این
 عمرم، عشقم، زنم، زدم،می وپادست خبریبی تو من که روزهایی اون تو. سبز خط یه و قرمز خط یه آبی، خط یه

 .زدمی وپادست درش داشت، که حسیبی یه. بود شده حسبی چقدر زندگیم
 بدون کردم حس من گرفت، رو طالقش حق پرویز داشتندوست ضمانتِ برای فاطی که روزی اون تو جواد»

 نرم وپنجهدست سوزسینه دردِ این با دارم که روزها این. چقدرخوشبختم ضمانتبی و تضمینبی طالق، حق داشتنِ
 جواد. دارم خوب جواب یه براش کردی؟ ازدواج جواد با چرا بپرسه ازم کسی یه روزی یه اگه کنممی حس کنم،می
 یخنده اون نه، یا رسهمی دستت به منامه ببینم تا کشیدم سرک مونخونه درِ الی از صبح شیش که روزی اون
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 داشتنمدوست برای تو فهمیدم کرد خوشحال هم ترسوند رو من هم که موندر به یهوییت نگاه اون لبت، روی
 ...زیادی
 تمام با احساسم، با روحم، با بگم بهت خودم و بمونم کن دعا بزنم، بهت رو هاحرف این و بمونم کن دعا جواد

 «!بمونم بذاره هم خدا بمونم خوادمی دلم هم خودم که روزایی این کن دعا جواد. کردی کارچی من هستیِ
 .نرگسم موهای به کشممی دست و کنممی دعا شده، پر اشک از حاال که چشمی اون با کنم؛می دعا

 !بذار منت سرم بازم خدایا -
 با پاییز هوای روشن و تاریک تو تضرع، و خشوع با اشک، پر هایچشم با ان،اذ نزدیکای صبحه، چهار ساعت

 داشتن که خواممی چیزها خیلی خوام،می خدا از بازم خون،خروس صدای با بارون، نمنم صدایِ یزمینهپس
 .کنه قسمت برام رو اشدوباره

 بیداری؟ هنوز تو -
 کوثر؟ -
 جانم؟ -
 کنه؟ جمع تونهمی رو خودش... تونهمی... همیشه مثل دگیمزن خونه، بیاد پریسا یعنی -
 .اندازهمی نگاه عمیق امپرغصه و پرآب هایچشم تو. شینهمی دوزانو کنارم باز
 گفت؟ چی بابا خونه بیایم خواستیممی وقتی یادته -
 اومدی، بیرون بزرگ امتحان این از واقعی مرد یه مثل پسرم، آفرین»: افتممی پدرم آخر یجمله و خداحافظی یادِ به

 «.آوردی دست به هم بزرگی یتجربه حاال
 تو بودنم خالی دست و پولیبی از بارها من مُردم، بارها خودم تو من شبونه؟ هایغصه و تنهایی این تو مرد؟ یه مثل

. بسوزه حالم به لشد کسی نذاشتم و خورد رو خونم خون. ببینه رو بدم حال کسی نذاشتم و شکستم شکستم، خودم
 اون ها،خودخوری اون ها،شکست این ها،خردشدن این سخت؟ امتحان یه از اومدنبیرون سربلند اینه مردبودن؟ اینه

 قیمتِ به شد؛ تموم بزرگی و گزاف قیمت به برام تجربه این داشت؟ آفرین دیگران جلوی هادرازکردندست
 کارِ برام دستم توی یحلقه از گذشتن بابا سوختم، من بابا بگم درمپ به تونستممی کاش. همسرم هایه*ن*ا*ن*ز

 گرفتم یاد تا ریختم اشک باز. داره ادامه شهرپایین هایبچه ما یغصه کردم تجربه تا سوختم من. نبود آسونی
 که روزهایی یه جاهایی یه فهمیدم رنج و پردرد یهفته یک این تو. نداره تمومی اما داره؛ زیاد و کم هامونغصه
 با تا نکشید طول خیلی. بره یادم نفسکشیدن که کنهمی پیچمنسخه همچین روزگار کنمنمی هم رو فکرش اصالً
 به زنجیروار ما دردهای و هاغصه گرفتم یاد. لنگه پای مالِ سنگه هرچی گرفتم یاد مهمُرد و زنده هایسلول تمام
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 خون یک از میشه اوقات گاهی که گرفتم یاد تا شکستم و شدم خرد! ناگسستنی و محکم یوصله یه وصله؛ هم
 .نبود همدل و دردهم نبود، دل یه اما بود؛

 این به بخشید، تو به رو پریسا بازم خدا. مونهمی یاد به هاشتجربه بعد میشه، تموم و گذرهمی هم روزها این جواد -
 .باش رو مورد یه این شکرگزار و کن فکر

 شرایط ترینسخت تو خدا بود گفته پدرم. کردممی ناسپاسی داشتم من. ندازممی پایین سر رفشح بودندرست از
 .ذارهمی جا به هم رو شکرش جای

 شروع هاتسختی و کار تازه فردا از. باشی سرحال بری ترخیص برای خواستی بخواب ساعتیسه-دو حداقل پاشو -
 .میشه

 .بود اشخونه خانم برگشت منتظر که هاییچشم. نمیاد هامچشم به خواب دونممی هم خودم اما میدم؛ تکون سر
 .پاشو داداش، پاشو -

 .کنهمی باز دستم کف رو اششدهبسته مشت و کنهمی باال به رو رو دستم کف گیره،می رو دستم
 کاریه؟ چه... این... این! کوثر -
 بخواب. بخری خونه برای باید وپرتخرت کلی. زنجیره و کپال همین دارم که باارزشی چیز تنها. داداش ببخشید -

 خوبه؟. پریسا دنبال بریم بعد خرید بریم باهم صبح
 .نیست درست این نه... نه. کنم قبولش تونمنمی نه کوثر... نه... نه -
 .باالتره و بیشتر زنجیر و پالک این از من برای پریسا و تو ارزش... هیش -
 .کنم جبرانش برات نمتونمی من...من آبجی -
 .ستشده جبران تو هایمحبت -
 که نکردم پیدا کنه مدیونم رو دختر این که توجهی قابل محبت هیچ زدم، شخم رو خاطراتم و افکار هرچی و

 .بود سوزدل بهانهبی کوثر بود، مهربون بهانهبی کوثر. نکردم
 فرودگاه؟ رسونیمی رو من فردا داداش -
 ...بگیرم رو بابا ماشین -
 بریم؟ اتوبوس با هاقدیم یاد به -
 .بریم -
 فراموش وقتهیچ رو امروز من. کنممی مشت محکم دستم کف رو هاشخواهرانه تمام رو، کوثر محبت تمام و

 یه خورممی قسم. گذشت اشموردعالقه زنجیر و پالک از من، یخونه خوردوخوراکِ برای که خواهری. کنمنمی
 !خورممی قسم. کنم جبران رو محبتش این جایی یه روزی
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 هایپاکت با بیمارستان، به رفتنمون از قبل که فاطی مدیون. شدم هاخیلی مدیون کوثر از غیر به روزها این تو من
 جا کابینت و یخچال تو رو هاشسوزیدل و مهربونی. اومدن پایین سمتم به رو پلهسیزده پرویز و خودش دستِ پرِ

. بیمارستان رفت و انداخت برق رو متریمشصت یخونه پردردش پاهای با که مادرم. بیمارستان متس رفت و داد
 اون و گذاشت پیشم رو ماشین بدم، انجام رو پریسا ترخیص کارای تا سپرد دستم رو ماشینش که شدم پدرم مدیون

 فروختن با رو بیمارستان پول مابقی که شدم جمشیدخان و خانمایران به رو اصلی مدیون. بیمارستان رفت هم
 هم خانمایران خالیِ گردنِ مدیون حاال. کردن حسابتسویه بیمارستان با من از قبل و کرده جور جمشیدخان ماشین

 داشته گردنش هامریمی این از یکی باید مادرزنی هر»: گفتمی همیشه که رو( بندگردن طرحِ یه) مریمی اون. بودم
 جمشیدخان کردم، اصرار و خوردم قسم هرچی. بودم هم مریمی اون خالیِ جای مدیون و شرمنده حاال« .باشه

 .کنم کسی بدهکارِ رو خودم این از بیشتر نذاشت
 .نیست جبران و تشکر به نیازی. کردم خودم دختر برای رو کار این من جوادجان: جمشیدخان

 .کردم جبران رو اشتباهم کار نمک فکر کار این با بذار. کن حاللم خدا رو تو پسرم: خانمایران
 که پریسایی. برم پریسا سمت و م*س*و*ب*ب. م*س*و*ب*ب رو پدر و مادر این دست تونستم تنها من و

 .سردتر سالمش بود، سرد نگاهش
 خونه؟ بریم ایآماده خانم -
 مامانم؟ یخونه ریمنمی چرا -

 به رو خجالتش این گیرم،نمی دل به. گیرهمی ماز رو و کشهمی عقب سر برم؛می رنگشمشکی موهای سمت دست
 .شالش از زدهبیرون موی چندتار اون به کنممی پیله باز. گیرمنمی دل
 .داریم خونه خودمون که ما -
 ...کاریهیچ تونمنمی فعالً... من -
 !ام؟کارهچی اینجا من پس خانم -

 حاال من بدونه باید دارم؟ خبر خودم به اشعالقه و احساس ومتم از االن من که بدونه خوادنمی یا دونهنمی پریسا
 .شیم پروانه هم با باز تا کنممی پیله بهش قدریاون. کنممی پیله بهش بیشتری ذوق و شوق با
 کجاست؟ نرگس -

 .پرسهمی طلبکارانه چه
 ...تو برای دلش هم اون. خالشه پیش -
 ریم؟می کی پس -
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 مردونه خودم به من اما میشه؛ ترمچاله ثانیهبهثانیه داره دلم. رفتارش توی کالفگیِ و ریصببی این زجرآوره چقدر
 نه؟ مگه بودم، داده قول

 .بریم و بگیرم رو داروهات برم -
 برای که هاییواپسیدل با میرم کنه،می سنگینی پاهام روی که هاییغصه با دلم، با نه هم اون برم تا چرخممی

 .زده یخ پریسا هایحرف سردِ لحنِ با که دلی با. دارم یمونزندگ یآینده
 فرودگاه؟ ببری رو کوثر خواستینمی مگه -

 .اندازممی نگاه حسشبی نگاه به و چرخونممی سر. زنممی اشنشدهفراموش هایمهربونی به غمگینی لبخندِ
 نداره؟ که عیب. دگاهفرو برممی رو کوثر بعد رسونممی رو تو داره، تاخیر پروازش -

 .خفه صدای یه با لبخند با کشیدنپوف شبیه چیزی یه زنه؛می جونیبی و غمگین لبخند
 عیبی؟ چه بابا نه -
 که کنممی فکر این به. میشه ترطوالنی مسیری هر از برام داروخونه کوتاهِ مسیر برهمم و درهم فکرهای این با

 .سخته خیلیخیلی عادی دگیِزن به برگردوندنش و پریسا کردنِراضی
 جلدهای همه اون دوا، و قرص همه اون روی رو هدفمبی نگاه. ایستممی داروخونه بلند پیشخوانِ جلوی منتظر،
 اون به فکرِ از دلم ته. میشه استپ هااسپری اون روی هدفمبی هایچشم یهویی خیلی و چرخونممی رنگیرنگی

 .میره غنج شیرینی
 .بدید بهم هااسپری این از هم دونه یه زحمتبی... ببخشید خانم -

 .گیرممی اسپری اون همراه به رو داروها
 یه مثل درست که وقتی تا خونه، برگشت هقهق با پریسا وقتی تا شب، تا اما زنه؛می پر بودنمون هم کنار برای دلم

 ...جلوی ناپدری
 و در بازکردن برای زودتر کوثر پیش دقایقی کردم،می هدایت اهپله پایینِ سمتِ به آهسته و آروم خیلی رو پریسا

 دونستمنمی. شد شروع پریسا پرصدای یگریه کرد، باز پریسا روی به رو در تا و بود اومده پایین بخاری زیادکردن
 دنشکرهقهق اون با رو همگی حال تونست خوب خیلی اما خوره؛می رو چیزی حسرت شاید یا کنهمی فکر چی به

 دیگه بار یه ذارمنمی بودم خورده قسم اما بکشه؛ کنار رو خودش و بزنه عقب رو هامدست داشت سعی. کنه خراب
 برای حرفی کشیدم، امینه*سـ تو رو سرش آهسته و آروم. باشه مرگ با روبروشدن به نیاز اشعالقه اعترافِ برای
 و ذهنم به نه ایکلمه هیچ دادنشدلداری برای من و بود هداد دست از رو داراییش ترینبزرگ پریسا. نداشتم گفتن

 هنوز. بگیره آروم کمی بود سوخته درد این از بدجور که داغم از پر یسینه مابین گذاشتم فقط. رسیدنمی دهنم به نه
 اشخاله ماشین از داشت که نرگسم پرشوروشوق صدای که بودیم نداده جا ب*ا*و*خ*ت*خ*ر تو کامل رو پریسا
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 دوباره باز رو پریسا که صدایی رسید؛ گوش به پایین سمت به زدمی پر رو هاپله بین یفاصله مامانش دیدنِ برای
 تالش داشت هم نرگس. رفت در سمت احتیاط و شتاب با خیلی زد، بیرون اتاق از زود خیلی. داشت نگه سرپا
 .بیاد پایین رو هاپله باعجله اما دقت با کردمی
 ...مامانی ...مامان -
 .برم قربونت بیا. مامانی بیا...نرگسم -
 برای که دختری و مادر بین کشیدم دیواری تمام قساوت با امخواسته برخالف آخر یثانیه تو درست و

 .خاردار هایسیم از پر کشیدم دیواری. دادنمی جون همدیگه کشیدنوش*غــ*درآ
 !جواد -
 ...هالوله پریسا -
 من از پریسا. انداخت نگاه هامچشم به خشم با. حسرت با ریخت اشک. قراربی و تاببی اما د؛ایستا خورد، یکه 

 به چنگ مادرش دیدنِ برای نرگس زور و فشار که دونستمی کی اما! نداشتم شک شد،می متنفر کار این خاطربه
 بود کافی. کشوندمی من چشم به هم رو اشک مادرش دیدن برای اصرار اش،معصومانه هایگریه زنه؟می قلبم

 زحمت هزار با جمشیدخان رو اشتسویه پول که بیمارستانی همون برگردیم دوباره تا بزنه ـل*غـ*بــ رو نرگس
 کار این پدری کدوم. کردمی امخفه داشت که چرخید وارپیچک گلوم توی سریع قدری به بغض اون. بود کرده جور
 که دخترش برای زدمی هق داشت گریون پریسای. زدمی زار مادرش وش*غــ*آ برای داشت نرگسم کرد؟می رو

 بد بین بودم مجبور من کردم؟می کارچی باید من اصالً کردم؟ کارچی من جاش ولی کرد؛می تابیبی براش قدراین
 اون. بیاره یاد به من از رو تلخ یخاطره این نتونه دخترم وقتهیچ کردممی خداخدا. کنم انتخاب رو بدبودن بدتر، و

 به همگی پریسا، یخانواده تمومِ پدرم، و مادر خواهرهام، بودن، دورم که کسایی تمام بلکه من، تنها نه ساعت
 .گرفتن رو هاشوناشک جلوی زحمت
 سعی بود، همراه بغض با که ایبچگانه صدای با زنه،می ـل*غـ*بــ رو نرگسم و کنهمی پادرمیونی پونه زود خیلی

 .داره دخترم کردنراضی در
 شده؟ بوفی مامان گفتم یادته. بدم نشونت خاله بیا. جونخاله بیا نرگسی -

 هایچشم. چرخونهمی مادرش صورت و سر روی رو کنجکاوش هایچشم و میده تکون سر گریونم نرگس
 :میگه اشپونه خاله به رو که کنهنمی شکار چیزی کنجکاوش

 آله؟ کو -
 .بدم نشونت بیا ...بیا -

 .بشه روبرو مصیبت این با هم دخترم تا کشممی عقب رو تنم. اندازهمی بهم پرافسوسی نگاه پونه
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 کو؟ میمی... مامان... اِ -
 .پریسا بغض شکستنِ بلندِ صدای تکرارِ دوباره باز

 یه. خواستمی وجرئتلد چقدر خواست،می توان و تاب چقدر هاحرف از بعضی شنیدن ها،صحنه از بعضی دیدن
 .هاحسرت و هانداشتن از دنیایی بود، درد از دنیایی درش اما بود؛ ساده یجمله

 ؟(نخورم) اَخورم میمی( دیگه) دیده آله -
 یشیره از رو دخترش سخت خیلی که زنم برای بمیرم شد؛ گرفته شیر از دردناک قدراین که دخترم برای بمیرم

 .کرد محروم جونش
 .بخوری( غذا) گذا باید. شدی بزرگ دیگه تو آله نه -
 ...از جداشدنش برای زنهمی نق نرگس باز و

 خرده کی به دونستم؟می مقصر رو کی کردم؟می گله کی پیش نحس روزهای این از ردشدن و گذروندن برای
 !گرفتمی گردن به رو درد همه این مسئولیت یکی کاش گرفتم؟می

 .آوردم خوشمزه چیزهای کلی برات بیا برم قربونت عمه: فاطی
 اون ولعابرنگ گول زود خیلی. کنهمی دو فاطیش عمه سمت به مادرش، سیدن*و*بآروم از بعد زود خیلی دخترم

 خیلی از رو نرگسم حواس روش پیش تنقالت کلی با کننمی سعی کوثر کمک به هم فاطی. خورهمی هاخوراکی
 و کوتاه هایداستان با رو حواسش کنن، پرت آشپزخونه تو داشتنشنگه و شام پختن با رو حواسش. کنن پرت چیزها

 برسیم، پریسا به بتونیم ما تا کنن سرگرم آشپزخونه تو رو دخترم. کنن جمع دیگه چیزای سمت واقعیت به نزدیک
 .بکشه رازد استراحت، دقایقی برای رنگایسرمه تشک توی کنیم کمکش هاشدست گرفتنِ با و برسیم

 لحظات اون داشت اجبار به هرکسی که سخت هایساعت اون از گذشته، گیرنفس و سخت ساعات اون از که حاال
 که حاال کرد،می پهن مونخونه توی رو خودش جای داشت عادت که حاال گذشته، کردمی تحمل رو گیرنفس

 و موندم من زنم، و موندم من بودن؛ رفته گذاشته مه رو فردا یبرنامه و گفته خیربهشب واپسیدل کلی با همگی
 رفتنِ خواب به ساعت یک از بعد هنوز که مادری. بود رفته خواب به مادرش پردرد تنِ پیش اصرار، با که دخترکم

 و قشنگ خیلی ارث یه بردن؛ ارث به خودش از زدمی داد که موهایی. کشیدمی دست موهاش به هنوز اش،بچه
 برای بلکه من، برای تنها نه هالوله اون رعایت. داشت سخت حموم یه دکترش یتوصیه به که دریما. نشیندل

 این که دادمی تشخیص زودتر دکتر کاش. بود وپاشدست تو چرخیدمی سمتی هر به انگاری. بود سخت هم پریسا
 .بکشیم بیرون جسمش داخل از رو هالوله
 رودربایستی یه ترس  یه انگاری گذاشتن؛ فشار تو هم رو من جورایی یه ذرن،گمی سختی به دارن که هاساعت این

 دوگانگی یه دچار رو من گذرن،می هویتبی جوراین دارن که هاساعت این. خجالت یه هم شاید افتاده، بینمون
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 اظهار و زنهمی داد وکش تو شدهقایم نارنجیِ دفتر اون ولی نزده؛ حرف کالم یه من با اومده وقتی از پریسا. کردن
 هم رو احساسش بتونه بدنش از عضوی بریدن و کردنعمل با نفر یه نمیشه کنممی فکر این به دارم. کنهمی وجود
 یه یفاصله به پریسا باز کنممی حس اما... اما بذاره؛ منفی اثر طرف احساس رو بتونه بیهوشی کنمنمی فکر. ببره
 پیداکردنش برای که روزهایی مثل درست دور. شده دور خیلیخیلی پیشمون هفته یه دگیِزن از. شده دور من از دنیا

 از رو فرصت این بارها پریسا و من.  زدم گول رو خدابیامرز تاجخان سرِ پیداکردنش برای که روزهایی. گفتم دروغ
 هیچبی که فرصتی. ورزیمب عشق هم به ایپرده هیچ بی و پروابی که هاییفرصت این. بودیم گرفته خودمون

 جو این ذاشتمنمی برن، در دستم از هاساعت و روزها ذاشتمنمی دیگه نه،. کنیم ابراز هم به رو مونعالقه ایواسطه
 .بگیره دستم رو اختیارم و قدرت شده، حاکم  بینمون که سنگینی

. ببخشه قوت کمی رو خالیش یمعده بتونه ولرم شیرِ لیوان این شاید. گیرممی دست رو ولرم شیرعسلِ لیوانِ
 .ببره خوابش تا بریزه اشک صدابی قدراون بذارم تونستمنمی اما گیره؛نمی رو اشنخورده شام جای که دونممی
 نداره؟ تمومی که گریه همه این از نگیره سردرد. پرآبه و خیس هاشچشم هنوز. بینمشمی خواب اتاق درِ کنارِ
 .کردممی شروع جایی یه از باید ولی دونستم؛می رو المسؤ جواب دونستم،می
 پریسا؟ بیداری -

 داشتن دفعه هر برای چرا چرا؟. داشت حسبی و سرد نگاه یه من پریِ. پرتمسخری نگاه چه! ایمسخره سؤال چه
 کردممی حس. دمبو آورده ایمان بهش که دنیا بودنظالم از وای گذشتم؟می چیزها خیلی از باید دختر این احساس

 روم پیش سنگالخ از پر جاده یه باز بینممی االن اما میره؛ و میشه آب هامغصه تموم خونه به پریسا برگشتن با
 دخترِ به و گیرهمی ازم هم رو گذرا نگاه همون حاال. کشیدممی هم با رو دخترم و خودم تنهیه باید که راهی یه. دارم

 جا بغضم کنار که هاییحرفی بزنم؛ حرف کنانپچپچ نرگس بیدارنشدن برای کنممی سعی .اندازهمی نگاه مومشکیم
 .بودن کرده خوش

 .شیرعسل آوردم؛ چی برات ببین پریسا -
 به چهارپایی یه و کوچیک یحشره یه زحمتِ گفتمی همیشه. اومدمی وجد به خوردنش با همیشه پریسا که چیزی

 .میشه طعمخوش خیلی هم کنار در بزرگی اون
 .ندارم میل. مرسی -

 باز. کشیدممی خودم سمت به زندگی، سوی و سمت به رو دختر این باید کشیده باال همت یپاشنه باز شد، شروع
 کردم؛می دیگه کارهای خیلی باید باز. خریدممی اعتماد باید باز کردم،می توجه جلب باید باز کردم،می کاری باید

 .دختر این داشتن بار دومین یبرا کارهایی
 گفت؟ چی دکتر رفته یادت. نخوردی هیچی حاال تا ظهر از خودته؟ دست مگه -
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 ...بالیی چه که بره یادم ذارنمی لعنتی هایلوله این مگه بره، یادم رو دکتر هایحرف. هوم -
 پری؟ -

 از ترسید، زنممی حدس. گفتنمپری اولین ینا به دوزهمی نگاه. پردردم و خسته هایچشم تو شینهمی سریعش نگاه
 .کردمی رو من پردرد دلِ مراعات کمیه کاش. ترسید اسمش صدازدنمحکم اون

 .کنی تکرارش خودت با هی نیست الزم. کن تمومش -
 ...و کنهمی رشد هالعنتی این نکنم تکرار نکنم؟ تکرار -
 .کنیمی بیدار رو نرگس یجوراین. شنوممی دارم! ترآروم پریسا. هیس -

 از خیلی به مجبور روزها این من بودم، مجبور. پرونهمی خواب از رو نرگس هاشگریه بلندِ صدای این دونستممی
 .ترسیدممی تلخش خاطرات از تنها و شدم کارها
 .کنممی بلندش یاعلی یه با و اندازممی نرگس زانوهای و گردن زیر دست ذارم،می تشک کنار رو شیر لیوان

 بریش؟می کجا -
 .خوابونمشمی بیرون -
 .زنهمی رو شورش دلم. بخوابه جاهمین بذار -
 .بخوابه بچه ذارهنمی تو هایگریه و داد -
 که رو امشب یه. بشه بدخواب برده خوابش دردسر با که دخترم خواستمنمی تنها نبودم، بدذات و بدجنس خدا به

 خواستممی سالن، توی خوابوندنش و بردن با. دربیاد دلش از خواستمنمی خوابیده، ادرشم پیش خوشحال دخترم
 .شم آماده وخمپرپیچ یجاده اون به گذاشتنقدم برای خودم

 .کنمنمی گریه دیگه خدا به -
 نه؟ یا ذاریمی. بخوابم جام سر خواممی پریسا -

 از باز تا کشیدمی طول گذشته دوسال مثل درست ذاشتم،می لوج پا کردندرک و زدنشل با اگه مالیمت، با اگه
 چهارسال شدمی هم روی جوریاین. همیشگی پریسای اون بشه باز تا کشیدمی طول. سردربیارم احساسش

 .خواستمنمی رو این من و عمرمون روزای بهترین از کردنحروم
 .بخواب بیرون رو امشب یه جواد -

 !رو این ذاشتممی دلت به حتماً؛ آره
 از من. بخوابم اینجا خوادنمی دلش علت چه به و چرا نمیارم خودم روی اصالً و اندازممی بهش ایطلبکارانه نگاه
 نرگس. بکشم پس پا بخوام چیزها از خیلی نبودن با حاال که بودم نرفته سمتش ظاهری زیبایی برای هم اول روز
 زن اون بینممی و گردمبرمی. گردهبرمی و میاد باهام پریسا قراربی هایمچش بینممی و خوابونممی بیرون رو
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 اششدهنوشته احساس همه اون برگشتن دوباره نیت به کنم،می تحمل باز. گردونهبرمی رو ازم غیظ با وسالمسنکم
 نه خودم، زندگیِ مثل ستدر شده؛ کمتر خیلیخیلی گرماش. گیرممی دست رو شیرعسل لیوان. کنممی تحمل باز

 چقدر کردم؟می تالش باید دیگه چقدرِ. بود رسیده مویی تار باریکیِ به مقاومتش که خودم زندگیِ. گرم نه سرد
 کنار رو ساعت یه درموندرست خواستیممی کی بود؟ الزم زندگی این سرپاشدن و شدندرست برای ازخودگذشتگی

 بود پریسا نوبت کی نداشت؟ بازخورد زندگیمون تو پریسا احساسِ همه اون اچر کنیم؟ زندگی واپسیدل هیچ بی هم
 بیارم؟ کم نکنه کنه؟ کاری زندگی این برای تا
 باریک مگه کرده؟ پشت بهم پریسا چرا. خورهمی آرومی تکون لیوان توی شیرِ زنم،می زانو رنگایسرمه تشک تو

 اینجا نشدنشمعذب برای. ش*ر*م*ک به نزدیک جایی میشم؛ کنزدی بهش رو؟ عاقبتش و آخر بود نکرده تجربه
 .زنهمی تشر گناهبی من به. کشممی هاشچشم جلو سر پشت از رو شیر لیوان. کنممی انتخاب نشستن برای رو
 !خورمنمی گفتم -
 .بگیرش -
 .ندارم میل -
 .بگیرش -

 .کشهمی دستم از اکراه با رو انلیو که گیرهمی رو قراریمبی گیره،می رو صدام توی تحکم
 طوریاین با. پیچهمی بینیم توی دوباره باز بتادین و خون بوی. رسممی آرامش به. کنممی ش*ل*غ*ب
 فاصله روز اون. بازار توی یامامزاده همون به گردمبرمی ازدواجمون، اول سال به گردمبرمی زدنشـل*غـ*بــ

 چادرِ اون بودن با کنممی احساس. سفیده یه*ف*ح*ل*م یه مونفاصله تنها الحا اما بود؛ مشکی چادر یه امون
 .بود کوتاه خیلیخیلی عمرش که خوشبختی یه. بودم االن از ترخوشبخت مشکی

 .مونزندگی برای مون،خونه تو، برای بود؛ شده تنگ برات دلم پریسا -
 .رحمهبی چقدر بگم بهش شدمی کاش. کشهمی امچونه زیر از رو اشسرشونه

 زندگی؟ میگی این به تو -
 .باشه بس کردنزندگی برای تو داشتن کنممی فکر من -
 کنه؟می وادارت ترحم یا کنی؟می اممسخره -
 .زنیمی زخم بهم داری چطوری بفهم! میگی چی بفهم پریسا -
 .چی یعنی داشتنزخم دونممی هرکسی از بهتر من روزا این! هه زخم؟ -
 ...من برای پریسا -
 .ندازممی راه فریاد و داد نیست مهم برام بگی اگه نرگس جانِ به -
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 و بینممی هاششونه لرزش از تنها من و ریزهمی که هاییاشک باز. نفسشبی هایهقهق باز کنه،می شروع باز
 .فهمممی
 نیست؟ مهم براش مردی کدوم میشه؟ مگه میگی؟ دروغ چرا -
 هنوزم میگم، راست. نشستم ترسونش جسم کنار امامزاده تو مشتاقانه که روزی اون هوای و حال به گردمیبرم باز

 .رسونممی صفر به لرزونش جسم با رو امفاصله محکم من باز هم بار این. مشتاقم قدرهمون
 !نچسب من به عقب برو -

 تونستمنمی بدم گوش دختر این حرف به بود قرار اگه من. میاره بیرون سر درونم از نکنمگوشحرف روی اون
 .کنم تجربه رو بودنش و داشتن

 !عقب برو خدا رو تو کنار، برو -
 .کنم پرت دیگه جای رو حواسش کنممی سعی

 شده؟ عوض ممنطقه فهمیدی... پریسا -
 .خوشبختی دل تو افتادی پس. هه -

 !شد؟ چی خواستممی چی! نگاه رو من اقبال
 .عقب برو میدم بو. عقب برو مادرت جان خدا، رو تو جواد -

 خودش سمت رو من که بود اشخوردهگره موهای رو شامپو بوی کرد،می رو فکرش که بویی نه اما داد؛می بو آره
 .بود کشیده تنش به زحمت با که صابونی اون بوی اما داد؛می بو. کشوندمی
 اشدوباره ریزیخون از ترسیدم،می هالوله اون از ترسیدم،می. کشیدمی تقال به کارش زدنمپس برای داشت کمکم
 خیلی نه دور خیلی نه جایی یه و کردم نشینیعقب. کردم نشینیعقب زود خیلی که بود هاهمین خاطربه. ترسیدممی

 و هادویدن همه اون از بعد. ذارممی بالش رو سر آروم روزیهشت-هفت از بعد. گرفتم آروم کنارش نزدیک
 خوابی. گیرممی آروم پرغصه و عصبانی پریِ این کنار رو امشب گلوم به فشار و بغض همه اون از بعد ها،قراریبی
 دیدم، خوابی نه. بود گرفته آروم خاصی آرامشِ با هم مغزم حاال که خوابی کنم، حس رو ساعت گذشت نذاشت که
 خیلی و زد زنگ خورد؛ زنگ بلندکردنم برای ساعت که وقتی تا هم اون خوابیدم فقط کابوسی؛ حتی نه رویایی، نه

 .کنه بیدار رو پریسا نکنه تا کردم قطع رو صداش زود
 بهش مادرش یا  برگردم من یا که وقتی تا کردم آماده سینی تو پریسا برای رو کوچیکی یصبحونه زود خیلی
 جدیدم یمنطقه و محل آدرس و رفتم. مرکز رفتم و زدم ـل*غـ*بــ رو اماتوکشیده و شسته لباسِ زود خیلی. برسه

 این از تا دو کردنعوض. دویدم هااتوبوس دنبال جدیدم یمنطقه به رسیدن برای زودتر خیلی و. گرفتم رو
. ولعابرنگخوش و جدید دنیای یه شدم؛ دیگه دنیای یه وارد کنم حس تا بود کافی رنگآبی و زرد هایاتوبوس
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 در یفاصله که هاییخونه بودن؛ کرده خوش جا هم کنار منظم و تمیز خیلی همگی که باال متراژ با هاییخونه
 کشیدننفس برای نبود نیازی که داشت دارودرخت قدراین که هاییخونه نبود؛ دیدن قابل ساختمونش تا ورودیش

 اون انگار. کنی کج راه کوچه سر رکپا به رویپیاده قدم دو برای نبود نیازی بزنی، دمن و دشت به تازه هوای تو
 بود؛ بهشتی خودش برای خونه هر تو اینجا. ساختنمی هاخونه همین حیاط برای رو دراز و بلندشاسی هایماشین
 کردممی حس که درهایی این دیدن! نخوردهسیب هم اون بودیم، شده رونده ازش پریسا و من انگار که بهشتی
 که هاییتنه. دادمی تضاد و تفاوت بوی هم هادرخت خشک یتنه حتی. خاصیه یدنیا و جنس یه از هم رنگش
. بود وپاگیردست و زشت خیلی خودم هایمحله درخت هایتنه اما بود؛ عکاسی برای مناسب  و باکالس خیلی اینجا
 باور و بود گفته کوثر کار؟چی هاخونه این صاحب با و کردمی کارچی من با بود؟ کرده کارچی بشریت با پول واقعاً

 سبب به حاال که مردی برگرده؛ اتوبوس با رو مسیر همه این نداد اجازه بهش دکتر که کوثری. بودم نکرده
 با که بود کسی کنار خواهرم بعد ساعتی و کردمی رزرو هواپیما بلیط براش دور راه همون از خواهرم به اشعالقه

 .نیست میلبی دکتر اون داشتن برای هم همچین دادمی نشون رفتارش
 رویپیاده یاندازههم که هاییجوب از کردم؟می شروع کجا از چرخونم،می چشم اطراف به مبهوت و سرگردون

 هیچ کنار نه تیربرق کنار نه نبود؛ آشغالی نداشتیم؟ هم هامونخونه تو حتی ما که هاییباغچه کنارِ از یا بود؟ ماها
 بزرگ سطل دوتا اون کنار از باشه بهتر شاید آها ریختن؟می کجا رو آشغالشون نشینعیون هایمنطقه این. ایخونه

 به گوشت و مرغ ضایعات و هااستخوون کشیدنبیرون برای هاگربه که سطلی کردم؛می شروع بود کوچه کنارِ که
 .کردنمی کاریفکثی هاانسان از بیشتر هاگربه اینجا شاید. بودن انداخته چنگ ایکیسه هر

 سرسبز، ایمحله تو هواوآبخوش یمحله این تو پاییز، گیردل و قشنگ فصل این تو شنبه، روزِ صبحِ شیش ساعت
 یه امروز از شاید. چسبیدمی پریسا با زدنقدم تنها جادار، و بلند روهایپیاده این تو تمیز، و خلوت هایکوچه این تو

 کمتر هم زحمت و کمتر شدنموراستخم کمتر، کارم امروز از دیدممی االن همین از. شدمی بهتر من برای چیزایی
 .داشت پردردش افکار اون تو پریسا که بابتی اون از نه اما خوشبختی؛ دل تو افتادم پریسا قول به شاید. میشه

 .واینستا اونجا بیکار عمو هوی -
 داشتم که بود صدایی صدا، این بود، کشیده خط غیرتم تمام به روزی که صدایی این زمخت، و بم صدای این

 این. ببینم رو صاحبش نذاشت روز اون پریسا که صدایی اون. شنیدممی سرم پشت از هم اون دوم بار برای... برای
 زمینِ عجب خدایا. زنهمی چنگ کارم شأن به حاال و عصبانیتم به شخصیتم و غرور به غیرتم، به باز که صدایی
 نحسش صدای سمت به روز اون مثل هم امروز! بزرگی این به دنیای کوچیکیِ از عجبا خدایا! آفریدی گردی
 برگردم ذارهنمی و میشه ه*ق*ل*ح دورم پریسا استخونی هایدست کنممی حس تونممی بازم امروز. گردمبرنمی
 .بود کرده درازیت*س*د من حقوق و حق به که نامردی دزدید؛ رو همسرم دارایی همه که مردی سمت
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... و عیده که هم دیگه روز دو میری؟ در هم کار زیر از گیریمی پول جاروکشیدنه؟ وضع چه این! تواما با هوی -
 عیدی نره، یادت عیدی زنیدمی در فرت و فرت زود خوب میشه که عید! بده انجام درست رو کارت و بکن جون
 .بزنی جارو رو جاهمه درست تا بپره اتهکل از خواب کن باز رو هاتچشم. نره یادت
 من دنیای و من به فقط تا شده آفریده نامرد این انگاری. میشم خفه تحقیر همه این بار زیر دارم میشم، خفه دارم
 تقدیر انگار. کارم شأن به هم حاال و احساسم به بار یه و بزنه چنگ غیرتم به بار یه تا شده آفریده انگاری. بزنه زخم

 ماشینِ با بینممی چشمم یگوشه از که شروین نام به مردی بمونه؛ باقی من دشمن همیشه مرد این که هاین
 به من اما میره؛ وسوییسمت کدوم دونمنمی. میره و زنهمی بیرون بزرگی اون به درِ از رنگشمشکی بلندشاسی
 مردی. زد بیرون ازش پریسا دنیای نامرد من، ندشم که میشه میخ یخونه درِ به نگاهم. میرم خودم از دورتر جایی

 .برد خودش با رو خوشم حال و حس تموم که
 .آقا سالم -
 که رو دختری یا زنی دونم،نمی. ریزهمی هرّی بزرگ در اون یدوباره بازشدنِ از دلم. گردمبرمی صدا سمت به

 مهربون لحن نه، بود؟ خواهرش بود، اومده یرونب خونه همون در از که زنی. بینممی هست سکینه هایسالوسنهم
 که راحتی هایلباس با دختری، یا زن بینم،می. نداشت نامرد اون پرخشم و طلبکار صدای به شباهتی هیچ صداش

 .بپوشن مهمونی تو داشتن آرزو من خواهرهای شاید
 .خانم سالم... سالم -
 درسته؟ اومدید، آقامصطفی جای شما -

 .گفتمی اندامخوش و روخوش زن این که بود طوریهمین حتماً یول دونستم؛نمی
 شدید؟ خوردل شروین هایحرف از -

 مالطفت و مهربونی همه این با زن این. بود نامردش خودِ بم و زمخت صدای اون صاحب بودم؛ زده حدس درست
 شروع و تأکید به مجبور شاید تا زنممی هولکی لبخند جواب برای داشت؟ نامرد اون با نسبتی چه گفتارش و رفتار

 .نشه دردسرهام
 .داده گیر شما به دیدم آیفون توی از خودم باشید، راحت -
 .میره آشغال بزرگ هایسطل اون سمت دستش توی یکیسه دو با باال وسالسن با زنی سرش پشت از
 .نباشید خوردل هم من پسرِ تدس از لطفاً پس. بشید خوردل کسی از کاریتون روز اولین تو ندارم دوست -

 ...همه این با سن؟ این با هم اون پسر؟
 .باباشمزن من کنید؛ تعجب دارید حق -

 .هست خبرهایی خبرچین هایکالغ از هم اینجا انگار. پایین میاره ممکن حد ترینپایین به رو صداش
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 .درمیاره دید که هرکی سرِ هم رو اون تالفی. دعواشه باباش با شهمه کمم سنی تفاوت همین خاطربه -
 و جوونی این به زنِ حسابش توی هایپول لطف به حاال که مردی بود، گفته ازش پریسا که گندهکله مردِ یه

 .داشت اندامیخوش
 .چشم... بله... بله -
 خواستید چیزی یا و داشتید کاری هر وقت هر. هستم شهاب من. اومدید خوش ما یکوچه به حال هر در -

 .بخواید جونسیمین از تونیدمی
 .کنهمی تأکید رو اربابش حرف و میده تکون سری برام ادب روی از سرچادربه زنِ اون

 .چشم. ممنون خیلی... خیل -
 هایانگشت بازکردنِ با گوشم، نزدیک سرش کشیدن با و کنهمی نزدیک بهم رو ظریفش و بلند جسم اون کمی
 :میگه هامشمچ پیش کشیدنش و دستش یه کاملِ

 .بینینمی رو بداخالق دیو اون دیگه بیای، دیرتر دقیقه پنج هاصبح اگه -
 ادبیبی با رو محبتش حرفبی و ساکت یا دیوه؟ یه شروین که کردممی تأکید و کردممی تشکر گفتم؟می چی

 دست از که صورتی در فتم؛گرمی قرار موردلطف خانواده اون اعضای از یکی دست به داشتم من کردم؟می جبران
 کارچی ببرم؟ در به سالم جون روزگار هایبازی وماتکیش این از چطوری بود قرار. بودم خورده زخم یکیشون

 من با کردنبازی از روزگار انگار... بابایزن که زنی به احترام گذاشتن یا ادب؟ مبادی زنِ این به ادبیبی کردم؟می
 هایکوچهپس و کوچه این تو نبود قرار انگار. کنهمی رو برام جدید ورق یه جایی یه دفعه هر که برهمی لذت زیادی

 ذارهنمی و دارهبرنمی سرم از دست هم باالشهر هایکوچه این تو. برداره گیرکردنمغافل از دست شهرهم باال
 .داشتم شهرپایین یمحله تو حداقل که آرامشی باشم؛ داشته آرامش

 .شهاب خانمِ لطفتون از ممنونم -
 .کمه هم شما لباس سرده هوا داخل؛ بریم بیایید رزیتاخانم -

 داخل خدمتکارش با خندون و زنونقدم داشت که اندامیخوش خانمِ. بود نگراندل اربابش برای که بود خانمسیمین
 .شدمی

 رو، سطل کنار تونستم زود خیلی دبو داده رو ترتیبش برام روزگار و دنیا دست که گیریغافل همه این با امروز
 که هاییمحله از. کنم فرار سریع خیلی و بکشم جارویی روپیاده اون و هادرخت پای از رو خشک و زرد هایبرگ
 رو خودم زود خیلی و کنممی فرار. دیدیمی سختی به رو هاشآدم دورویی که هاییمحله. بود تفاوت درش قدراین
 ولی... ولی نداشت؛ چیزها خیلی دیگه که زنی پیش. منه مالِ زیرزمینش جا مترشصت یه که رسونممی ایمحله به

 .زنهمی بیرون غذا خوش بوی ازش که جایی مترشصت به گردمبرمی. بخره آرامش من برای تونستمی
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 فرو یا بیرون زده یا و شده قلمبه جاهاش بعضی که دری به پریده، رنگش از جاهایی یه که دری به اندازممی کلید
 کمک شدنشخوب زودتر هرچه به کردنورزش با داره سعی که بینممی رو زنی و میشم داخل زدهشتاب. داخل رفته
 .کنه

 پریسا؟ -
 با اول که خانمایران شاید. شدمی نیافتنیدست آرزویی برام داشت کردنشل*غ*ب کشید،می پر براش داشت دلم

 خوشحال مادرانه لبخندی با حاال ترسش برخالف که دید هامچشم تو رو این بود، آمده وجل داریجانب برای ترس
 .رفت و بست رو اتاق در کشید؛ عقب

 جواد؟ شده چیزی -
 کرده جمع برام رو سوختن این هیزم چیزها خیلی بودم، سوخته امروز من. بود من روی به ترسونش و مات نگاه

 گفتن ولی بود؛ افتاده اتفاق کلی گذشته ساعتِشیش-پنج همین. بود شده هم زاچی خیلی بود، شده چیزی آره. بودن
 فهمیدمی باید هم پریسا گفتم؟می هاشاهانت از باید گفتم؟می شروین از باید بود؟ پریسا صالح به یکیش کدوم
 افتادن اون گفتممی ایدب زیباش؟ و جوون بابایزن از یا گفتممی شروین از کنه؟می توهین من به هم شروین حتی

 هم به رو احساسم رو، حالم که نامردی کنار دقیقاً هم اون افتادن زدی،می حرف ازش که خوشبختی دل تو
 نکنم؟ فکر کرده خیانت زنم به که نامردی اون به رنگخوش و بزرگ درِ اون دیدن با تونستممی چطور ریخته؟می

 از رو بد حس همه اون تونستممی چطوری کردم؟می کارچی گیرمنفس احساسِ با بذارم؟ پا غیرتم رو چطوری
 دونستمنمی که چیزها خیلی از. سوختم من نامرد، اون بابایزن دیدنِ با گفتممی پریسا به چطوری کنم؟ دور خودم

 .بگم کدومش از
 از. خوردم رو چیزها خیلی حسرت جوون بابایزن اون دیدن با امروز ولی نداشتم؛ کسی به ناپاک نگاه وقتهیچ

 اون که حسرتی شد؛ حسرت من برای همیشه، برای چیزهایی یه داشتن فهمیدم امروز. شدم مندگله سرنوشتم
 هایاهانت کجا؟ بابازن اون غلتیدن خوشبختی تو و کجا من پردرد پریسایِ زندگیِ. زدمی دامن بهش بابازن

 .کردن جمع سوختنم برای رو زیادی هایهیزم شیطانی افکارِ این و شهاب خانم هایزیبایی شروین،
 .میشم خفه دارم دارم، احتیاج بهت پریسا -

 .ترسید من از دوم بار برای ترسید، من از باز ترسید،
 ...رو تو! جواد -
 !همیشه از بیشتر پریسا -

 و گله از پر االن من. فتگرمی دندونم داشت که هاییحسرت بودم؛ حسرت از پر االن من نبود، مهم هیچی برام
 صفرهاش تونستینمی که وکتابحساببی بانکیِ کارت یه داشتنِ. بود گرفته آتیش عدالتیبی از دلم. بودم شکایت
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 به هااین کجای تموم،چیهمه زنِ یه داشتنِ میلیونی؛ صد چند هایماشین زندگی، و خونه داشتنِ بشماری، رو
 اما داشت؛ رو اشبچه وسالسنهم زنی پول یواسطه به گندهکله مرد یه چطور بود؟ نزدیک انصاف به عدالت

 زیباییِ به زنی هم بود؛ خریده چیهمه پول با که مردی. نداشت هم رو هاشه*ن*ا*ن*ز دیگه حتی من پریسای
 اهخوعدالت ذاتِ کجای این. رو گناهکارش پسرِ آبروی هم رو، زن اون جوونیِ هم و احساس هم شهاب، خانم

 حسرت اشکِ داشت نداشتن، بازسازی عمل پول برای نداشتن،پول برای من پریسای اینجا اما داشت؟ جا پروردگار
 .ریختمی
 .کن اعتماد من به رو امروز یه پریسا -

 !نداشتم شک بودی، کرده اطاعت به مجبور رو زن که بودی دیده رو امروز یه خدایا
 .نمیشه قبل ثلم هیچی دیگه بفهم خدا رو تو جواد -

. بندازه راه دعوا خوادمی کردممی حس زنه،می پسم داره کردممی حس نبود هیاهوشبی و آروم لحن اگه شاید
 .شنیدم هاچه و دیدم هاچه امروز فهمیدمی هم پریسا کاش

 شده؟ عوض چی ما بین مگه -
 .کنه رسوام ایرانخانم هایگوش پیش دخوامی که صدام از وای! میشه جانببهحق داره که صدام از وای

 ببینی؟ خواینمی یا بینینمی واقعاً -
 دونمنمی چشمی،وهمچشم حسادت، حسرت،. بافهمی رو دارَم طناب داره شهاب آقای هایپول میشم، طاقتبی دارم
 هم خوب اتفاقاً بینم؟نمی کنهمی فکر چرا پس نیستم، که کور. کردمی بیخود خود از داشت رو من اما بود؛ چی
 .دیدممی خوب هم خیلی بود اومده هردومون سر که رو ایبدبختی. بینممی
 مگه. خیابون و کوچه تو من کشیدی، زجر بیمارستان تخت رو تو. دیگه طور یه من کشیدی درد طور یه تو پریسا -

 ندید؟ میشه ببینم؟ نخوام نبینم؟ رو بدبختی همه این که کورم
 من. بود تکمیل امروز برای ظرفیتم. بودم دیده هم شنیده هم کافی حد به امروز من. کنهمی پشت بهم باز انصافبی

 خرج دخترش برای که هاشمادرانه به تونستمنمی کنم؛ فکر خانمایران هایخواهش به تونستمنمی امروز حتی
 با. میرم سمتش مصمم اما آهسته. بود شده ترسخت هم اولش روز از دختر این یدوباره داشتنِ. بدم بها کردمی

 رو خودش. نمیدم اهمیت من و خورهمی یکه. زنممی کور ایگره هالوله زیر ش،*م*ک*ش روی رو دستم احتیاط
 .برسه ایرانمامان گوش به صدام نکنه تا زنممی لـب آروم. دارممی نگهش ترسخت من اما کشه؛می جلو

 !کنم تحمل تنهایی رو مشکل همه این تونمنمی دیگه بفهم خدا رو تو پریسا -
 کنم؟نمی تحمل تنهایی رو درد همه این من مگه -

 .زنممی ه*س*و*ب رو شخوردهگره اما بوخوش موهای
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 رو من بیای و برو ندیدی؟ رو من وتابتب کنی؟می تحمل رو درد این تنهایی داری کنیمی حس واقعاً تو یعنی -
 ندیدی؟

 .بود شده انصافبی و احساسبی خیلی روزها این پری این که بد چه! بود انصافبی خیلی
 .بینممی دیگه چیز یه برای رو وتابتتب که فعالً -
 و سختی بینی؟نمی رو هامدلهره بینی؟نمی رو من واپسیِدل همه این واقعاً. ممنون خیلی نکنه درد دستت -

 ...گ به دست تو خاطربه من ندیدی؟ رو کشیدنمخفت
. بود خبربی درونم طوفان از که کنم خرد کسی برای رو شخصیتم و غرور نبود نیازی. شدم خفه اوج تو درست و

 کردم؟ گدایی دیگران از رو هزارتومن عمرم تو من بدونه بود الزم مگه
. زدمی چنگ رو لبمق سرتاسر حسرت. بود بد حالم. ریخت درونم آتیش همه اون روی سرد آبی شد، شل هامدست
 چیزها خیلی از. بودم عصبی شهاب آقای داشتنِپول همه اون از. کردمی کجیدهن شخصیتم به شروین هایحرف

. زدمی دامن بدم حالِ این به پریسا دونممی خوب اما بود؛ مرگم چه دونمنمی جمله یه تو بودم؛ عصبی و خوردل
 .عرکهم بیارآتیش بود شده هم پریسا حاال،
 این بودم، نرسیده خواستممی که چیزایی از خیلی به من. رو هامخواسته هم رو، باریکش رِ*م*ک هم کنم؛می ولش
 خودم از. کنه خاموش رو پردردسرم و شلوغ افکار بتونه خنک آبِ لیوان یه شاید تا میرم. شهمه سرآمد هم یکی

 جلو به پری این که قدریاون بود؟ زیاد کردنمول شدت قدرنای یعنی. میشه پرت جلو به قدمی یک کنم،می دورش
 به رو جونم رفتارش این با بود شده عادتش. کنه خون رو من دل کشیدنپس پا با داشت عادت دختر این بشه؟ پرت
 .برسونه لبم

 دارم و هستم هک هرچی به حسیبی با. بود سخت خیلیخیلی پریسا تنِ عطرِ بوی استشمام با اتاق این هوای تحملِ
 در، تق صدای با انگار. نبود من جای دیگه هم اتاق متر چند همین تو انگار برم؛ بیرون کوچیکم اتاق از تا چرخممی
 .دارهبرمی ترک هم من دلِ
 ...جواد -

 نگاه سرم پشت به ندارم دل حتی که شدم حسبی قدراین کنمنمی باور. دونمنمی حسی؟ چه با زنه،می صدام
 .سمتش برگردم بخواد چه دازم،بن
 .بیرون نرو -

 بغض تونممی بزنه حرف سرم پشت اگه حتی بود؟ اومده چشم به هامحسادت اون زارم؟ حالِ داشت ترحم چرا؟
 .کنم حس رو صداش

 .گردیبرنمی روز چند تا بری اگه دونممی -
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 هامنداشته با تا کنممی سکوت قدراین دونستمی هم اون باشم؟ سابق آدمِ تونمنمی چندروز تا دونستمی هم اون
 بیام؟ کنار

 .گرفتی ازم رو خودت روزپنج شدنمآروم و من کردندرک یبهونه به هم روز همون -
 بود؟ این برداشتش چرا بودم؛ داده فرصت بهش که بودم گفته هم بار اون بودم؟ بچه من مگه ترسید؟می قهرم از

 پشت از رنگممشکی بافت... که بزنم بیرون خواممی خیالبی. کنم ثابت کسی به رو یزیچ نداشتم توان خیال،بی
 .جونشبی هایپنجه بین میشم قفل. میشه کشیده

 .میاد بدم کننمی قهر که مردایی از. نرو میگم بازم ولی ترسم؛می... نرو خدا رو تو... نرو -
 ذوق تو زیباش هایه*ن*ا*ن*ز خالی جای. کشهنمی م*ر*م*ک از رو دستش اما سمتش؛ چرخممی که این با

 .شده ترورورنگبی و الغرتر صورتش چقدر. زنهمی
 .نکردم قهر که گفتم -
 .میگی دروغ هم حاال. گفتی دروغ خودت نفع به. گفتی دروغ -

 کنممی فکر هاییوقت یه. شدنمی خیره بهم مظلوم و معصوم هایچشم این با کاش زیر،بهسر و آروم قدراین کاش
 داره، فرق خیلی دیدهمی رو جوابم و وایمیسته صورتم تو احساسبی و قشنگ خیلی که پریسایی اون با پریسا این

 .داده جا خودش تو رو دیگه یکی کنممی حس
 .نگفتم دروغ -
 قهری؟ باز -
 .شی آروم که میرم -

 به زنممی جونیبی لبخندِ. کشهمی م*م*ک*ش سمتِ زا رو لباسم بار این و کشهمی م*ر*م*ک از رو دستش
 جون داشتنش برای که منی از خبرهبی. خورمنمی جم جام از وجبی من و کشهمی رو من. هاشکشیمنت این

. کنهمی باز بافتم دورِ از رو مشتش. خورمنمی تکون وجبی من باز و کشهمی رو مشکیم بافت رو، من باز. میدم
 .میاد سمتم به قدم یک آروم و اندازهمی جسمش به فرورفته هایهلول به نگاهی

 باشه؟. کنیم تحمل هم با رو چیهمه بذار -
 بغضی امسینه روی به هالوله حس با. زنهمی ه*ق*ل*ح م*ن*د*ر*گ دور رو هاشدست زحمت با و میگه
 عدالت این خدا به نبود، انصاف این. تنداش کم شهاب خانم از چیزی من پریسای. زنهمی چنگ گلوم به وارکنه
 گفتم؟می کی به باید رو اینا! نبود

 .شی آروم بگم چیزی یه بذار -
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 الغرش و پریدهرنگ صورت. بشنوه بگم خواستممی که رو چیزی تا ایستهمی رخمبهرخ کشه،می بیرون رو صورتش
 .داره غصه رنگشسیاه هایچشم چقدر. گیرممی قاب رو
 قدراین چرا بکنم؟ کارو این تونمنمی دیگه کنیمی فکر چرا پس آوردم، دست به رو تو یعالقه بار یه من ساپری -
 ای؟دندهیه
 .زنهمی روم به جونکم اما قشنگ، لبخند یه
 خوندی؟ رو دفترم کلک -

. م*س*و*بمی رو پردردش هایچشم.میشه نزدیک سابق پریسای به داره کنممی حس که داره خوبی حالِ چه
 .برداشت سمتم رو قدم اولین بار اولین برای که زنی از من استقبال میشه این

 .بود کرده رو هوات دلم قدراین امروز چرا دونمنمی پریسا -
 .چرا بگم بهت تا بیا -

 شخود چیزها خیلی دادنازدست از قبل کاش. بود کرده رو برام رو شیطونش روی این هااین از زودتر کاش
 دوست دادمی وفق شرایط با رو خودش زود خیلی که رو پریسا خصلت این چقدر. بود اومده سمتم به قدمبهقدم

 .بودم خصلتش همین مدیون رو خوشم حال این. داشتم
 .احساسم مرگ از قبل هم اون نوشم؛می رو نوشدارو تمام من نوشم،می

*** 
 تونممی که آرومم قدریاون. بگیره ازم رو آرامش این تونهنمی شهاب خانم مثل صدتا که قدریاون آرومم،
 .بزنم زل ورومرنگبی پریسای به و بشینم حرکتبی هاساعت

 .خریدم چیزی یه برات پریسا -
 .میندازه نگاه آرومم نگاه به و دارهبرمی بازوم روی از رو سرش

 چی؟ -
 .بیارمش برات تا شو بلند -
 هایچشم جلوی و میارم بیرون رو اسپری اون. برممی دست داروهاش یکیسه سمت من و میشه بلند احتیاط با

 :میگه و خندهمی. گیرممی کنجکاوش
 !خریدی؟ مو یگره اسپریِ -
 .نگو که شده تنگ دورت مینداختی کردهشونه و باز که موهات برای دلم قدراین -

 :میگه و گیرهمی خودش به درهمی یچهره
 .کنم شونشونه نداشتم حس حتی که همیش روزیده -
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 .کنم عملی بود انداخته غنج دلم ته که رو شیرین فکرِ اون که وقتشه حاال
 .کنم اششونه برات بشین -
 :میگه زاری حالت با
 !داره گره خیلی -
 .دیگه خریدم برات همین برای رو اسپری این -

 .کنه قایم چشمم پیش از رو شهازخم بتونه تا گیرممی ازش رو. زنهمی خجلی لبخندِ
 .کنهمی پشت بهم شدهپیچملحفه میارم، رو اششونه تا
 !هایواش -
 .بکشم شونه رو کسی موهای خواممی که باره اولین این چون نمیدم؛ قول -
 !هایواش جواد -
 .نمیدم قول -
 .نکن اذیت جواد -
 سمت به رو اسپری سرِ. بزنه صدا رو اسمم بهونهبی بارهر باز تا کنممی بازی اعصابش بندهای با جورهمین من و

 رو شونه آروم خیلی کنممی سعی. میشه پخش اطرافمون خوبی بوی کوچیک فشار چند با و گیرممی پریسا موهای
 .داده تکیه بهم آروم هنوزم اما کنه؛می جمع رو خودش کمی. بکشم موهاش هایگره بینِ

 پریسا؟ -
 بله؟ -

 .نداشتم دوست رو جواب این
 !بال -
 این؟ از بیشتر -

 .گرفت غم رنگ شوخیم زود چقدر
 جواد؟ -
 :کنممی زمزمه شیطنت با گـوشش کنار دلم ته از
 جونم؟ -
 بدم؟ یاد نویسیخوش هابچه به تابستون امسال ذارهمی اوضاع این با شکری خانم یعنی -

 داشتن بدون دیگه کردمی فکر که هاشخوشیدل از هاش،واپسیدل ترینبزرگ برای میشه؛ پر غصه از دلم
 .بود دنیاش یاندازههم هرکس آرزوی واقعاً. بیاره دستش به تونهنمی بدنش از عضوی



 

 

271 

 

 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 .بدم اجازه امسال باشه هم خداش از باید -
 جمع رو شخود زود خیلی. کنهمی گیر موهاش یگره بین شونه. کنممی شکار رو شیرینش لبخندِ اون رخنیم از

 .موهاش شدنکشیده برای طبیعی واکنش یه کنه؛می
 !گرفت درد یواش. آی -

 .کشممی بیرون هاگره بین از رو شونه آروم
 رو هاتانگشت مگه بدی؟ انجام داری دوست که رو کاری تونینمی دیگه عمل این با کنیمی فکر چرا پریسا -

 زنی؟می جا داری زود قدرینا چرا شده؟ سست قدراین تاراده چرا بریدی؟
 .نداره بهم رو گذشته دید کسی دیگه مطمئنم و دونممی -
 ...با تو مگه داره؟ استعدادت به ربطی چه -
 ...بقیه کنجکاو چشم پیش ظاهرم از شاید -

 بود؟ چی برای عجله همه این کنه؟ تموم رو حرفش دیگری ذاریمنمی کدومهیچ چرا
 پریسا؟ -
 قسم. بمونه دلش به جسمش هاینداشته بابت سالهیکوبیست زنِ این آرزوهای ذارمنمی خدا به ذارم،نمی نه

 .ببینه بربادرفته رو آرزوهاش ذاشتمنمی بودم، گفته علی یا دختر این به روز یه من! ذارمنمی خورممی
 جانم؟ -
 !عمرم فدات جونم -

 .شدمی ردوبدل بینمون زبون با احساسات این هک باری اولین گفتم،می زبونی داشتم که باری اولین
 .بینممی هاشلب روی رو گرفتهجون شیرین لبخندِ اون باز
 ...میدم قول. کنممی جور رو بازسازیت و زیبایی عمل پول میدم قول نرگس جان به خودت، جانِ به پریسا -

 درد، با و سختی به. ایستهمی هدفبی واه توی هامدست توی یشونه کشه،می بیرون هامدست بین از رو سرش
 .شینهمی هامچشم تو پرحرفش و ترسون نگاه. چـسبیده تنم به هنوز ش*ر*م*ک. چرخونهمی سمتم گردن

 به روزی اگه امیدواری این. کنهمی امیدوار رو من قول این! کنی عمل بهش نتونی که نده قولی جواد نده؛ قول -
 دونیمی اصالً. ترسممی نشدنشعملی از نده؛ بهم قولی هیچ جواد، نده قول. کنهمی نداغو رو من نرسه واقعیت

 نکردم؟ فکر بهش خودم کنیمی فکر چقدره؟ زیبایی عمل اون خرج دونیمی چقدره؟ پروتزها اون از یکی پول
 .میشه حساب زیبایی عملِ جزو اما بازسازی؛ عمل میگن دکترها

 ...خورممی قسم دارم بهت که ایعالقه تحرم به خورم،می قسم -
 .کنهمی گیر گلومون تو بزرگه، خیلی ما برای لقمه این! نخور قسم جواد... نخور قسم -
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 .کنممی جورش بکشم رو جا رو شهر جایهمه شب و روز شده! کنممی جورش خدا به -
 .م*س*و*بمی زده زل بهم پایین از که رو غمگینش هایچشم

 .کنممی قولم کردنعملی برای رو تالشم تمام االن از. هادادم قول بهت نره یادت -
 جواد؟ -
 جونم؟ -
 بود؟ چت امروز نمیگی -

 از یکی با شونه اون باز. کنم تموم رو کارم تا چـسبونهمی بهم ر*م*ک باز. کشممی نفس بوشخوش موهای بین
 .میاره در رو پریسا صدای و میشه دعواش هاگره

 !یواش هوی -
 .ببخشید ببخشید -
 نمیگی؟ بهم -
 رو؟ چی -
 .بود چت امروز که -
 .کشممی عمیق نفس نشسته قلبم روی که آرامش همه این از
 .هیچی -
 میگی؟ دروغ باز. نچ -
 .بود شده تنگ تو برای دلم -
 .فهمیدم خودمم که رو این. این از غیر به -
 ...هوم -
 نتونستم بود هاتچشم تو که حسی همه این خاطربه شاید. ناراحتی و یعصب کردم حس ترسیدی، کردم حس -

 .چته دقیقاً بفهمم
 بلدی؟ هم خونینگاه پس -
 .حدودی تا ای -
 .زنهمی پس رو سرم گردنش با. هامچشم تو زنهمی زل متعجب. کشممی هاشچشم جلوی سر شیطنت با
 .نکن اذیت جواد -

 .دقیقش ونیِخنگاه این از زنممی قهقهه
 .بلدی خونینگاه واقعاً انگاری نه -
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 .گشنمه ناهار؟ بریم -
 .خوادمی ازم خواهشی پریسا که ایجمله یه همین با گیرممی تازه جونی انگار و
 خوردی؟ رو صبحت شیرعسل -
 .کنی شیرین عسل با رو شیر بلدی خوب خیلی. بله -
 ...گرفتم یاد تو خاطربه -

 .کنم کامل رو حرفم ذارهنمی در صدای
 بکشم؟ رو غذا ناهار، بیاین هابچه -

 .خنده زیر زنیممی آروم و اندازیممی بهم ایزدهخجالت نگاه پریسا و من
 .ایرانمامان میایم االن -
 .بردی رو آبروم که برو شو بلند شو، بلند -

. شه بلند آروم بتونه تا کنممی بدنش اهگتکیه رو امسرشونه کنم،می هاشدست قفل رو هامدست کنم،می کمکش
 و آرامش جاش به بینممی میشه، دور ازم قدمبهقدم و آروم اشخوردهشونه بازِ موهای اون با پریسا که حاال
 پریسا ممکنه گفت دکتر که روزی همون کردم؛ فکر درست بینممی. میشه ترنزدیک بهم قدم به قدم خوشیدل

 کنهمی غلبه مشکالت تموم به زود خیلی من یپریسا بودم مطمئن و دونستممی بشه، دگیافسر دچار عملش بعداز
. داشتم دوستش آشکارا که دختری داشت، دوستم یواشکی که دختری همون. همیشگی پریسای همون میشه باز و
 نه، باشه خاص ونظاهریش شکل که این نه خاصن؛ برات نفراتی یه وقتایی یه کنممی فکر دورشدنش، و رفتن با

 و قلب به شادی قدریاون ولی بده؛ بهت جسمش از که نداره چیزی که کسی. عزیزن برات توقعی هیچ بی فقط
 و رفتار طبع قدریاون. بریمی یاد از رو اشدیگه هایپیشکش که بخشهمی لبت به لبخند یا ذهنت به آرامش
 من همسر پریسا،. روحش لطافت به بندیمی دل نداری، چشم جسمش به دیگه که کنهمی درگیر رو تو منشش

 باریک همون برای کنم احساس بذاره تونست اما ببخشه؛ من به رو ایه*ن*ا*ن*ز هیچ نتونست که بود زنی
 خدا که درسته نداد، وشلوارکت با پرکندهن شغل یه من به خدا که درسته. بودم خوشبخت زیادی هم کردنزندگی

 از من. کشید پررنگ خط هامنداشته تمام روی من، به پریسا دادن با ولی بخشید؛ دختر یه من به نهات دنیا دار از
 سردی این تموم بیاد، کنار خجالتش با بتونه پریسا اگه شدم مطمئن دکتر هایحرف از بعد بیمارستان، تو روز همون

 شدم مطمئن ،«!بدون رو ایران مامان رقد» بود رسونده بهم که فاطی هایصحبت با. میشه آب بینمون سختی و
 مرد بتونه تا زده حرف دخترش با چقدر بود گفته فاطی. کرده زندگیم شدنگرم دوباره برای بزرگی کمکِ خانمایران

 برای هاماشک از چقدر هام،غصه از چقدر ایرانمامان بود شنیده ناخواسته فاطی. داره نگه سرپا دوباره رو زندگیش
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 زندگیِ به که بود گرمش نفسِ مهم نبود؛ مهم من برای هاشه*ن*ا*ن*ز برسه باور این به پریسا تا گفته پریسا
 .ببخشه گرمی هم من

 پریسا روحیِ و جسمی حال ببینم گردم،برمی هواوآبخوش یمنطقه اون از که روزی هر بود این مهم من برای
 وقتی شدممی شاد. اومدن عیادتش به بیشتری جرئت با ندار دوستش که کسایی حاال ببینم و برگردم. شده بهتر

 گرفته تصمیم باز من پریِ. میده انجام رو هانرمش و هاورزش داره حالش بهبود برای پریسا دیدممی و گشتمبرمی
 که هایینرمش و هاورزش. بشه همگام سرنوشت دستِ با دیگه بار یه بود گرفته تصمیم برگرده، زندگی به بود
 گاهی دادم،می قلقلکش گاهی کردم،می کمک بهش انجامشون برای بازوهاش و هاسرشونه روی شیطنت، با یگاه

 .بشه تحمل قابل اشسینه یقفسه توی درد تا گرفتممی دندونش
 رو لهپسیزده پریسا عیادت برای خدابیامرز تاجِخان دختر پروین، من با زمانهم گردم،برمی کار سر از که رو امروز
 .چهارمغز از پر کیسه یه و تازه هایمیوه از پر کیسه یه با هم اون میره؛ پایین

 .کردی مونشرمنده خواهر، کشیدی زحمت -
 !شدی عوض چقدر... جونم خدا وای. عزیزم اومدی خوش. جونپروین سالم -

 کنهمی کنترل رو  نگاهش زود یلیخ پروین ندوزه، پریسا یباالتنه به رو کنجکاوش و خیره نگاه داره سعی دیدممی
 .میده رو پریسا زدگیِذوق جواب و
 .دور ریختم رو بودنخوب یبچه سال چند این تالش و سعی تمام ؟ دیگه کنم کارچی -
 بزنه؛ حدسی بود نتونسته اممردانه شم متأسفانه اما شده؛ عوض درش چیزی کردممی حس داخل بود اومده وقتی از

 .اومد چشمم به صورتش تغییرات تموم پریسا شادیِ از پر یملهج با حاال ولی
 .شده باز وروترنگ دختر، کردی کاری خوب -

 :میگه ایرانمامان به رو و میره سمت همون کنه،می انتخاب نشستن برای رو پریسا به نزدیک جایی
 .بزنم بهتون سری یه اومدم بدم، زحمت نیومدم. نکشید زحمت خدا رو تو خاله -
 .شی گرم بیارم چایی یه دخترم؟ زحمتی چه -

 .زنهمی قفل پریسا گرم هایدست بین رو سرماش از سردشده هایدست و شینهمی پریسا نزدیک
 بهتری؟ -
 .شدم بهتر دیدم چهره این با رو تو میگم، جدی جونپروین -

 .داره افسوس از زنگی صداش کنممی حس. گیرهمی غم رنگ نگاهش
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 به. دیدمی غیرموجه و زشت مجرد، دخترای برای رو هانظافت و کارا این که بود بیستی دهه یه بابام زخدابیامر -
 اعتقادش به هاسال من، امورات به رسیدگی و مامانم به وفاداری همه اون لطف به سرش، باالی یسایه لطف

 .گذاشتم احترام
 .کنه رحمتشون خدا -
 .بیامرزه رو عمو خدا -

 .براومد پریسا و من ازدست پروین پرخونِ دل تسکین برای که بود کاری تنها این
 .کنم خداحافظی ازتون هم ببینم رو تو هم اومدم امروزم پریساجون. باشید سالمت -

 :پرسید که بود خانمایران. شینهمی ما همگیِ چشمِ و ذهن توی سؤال کلی و تعجب
 مادرجون؟ سالمتی به کجا -

 :میگه و زنهمی همگی به نیمهربو لبخند پروین
 که مردی خواستن تو هاسال کنه، کار خونه از بیرون دختر نداشت دوست بابام چون خوندم؛ فایدهبی درس هاسال -

 زندگیِ به سروسامونی خواممی شدم، تنها و رفته بیامرزم خدا پدرِ که حاال. سوختم نداره رو لیاقتم کردمی فکر بابام
 هم پای به هاسال خواست،نمی بابام و خواستممی رو هامکالسیهم از یکی هاستسال. دمب خودم تنهایی و

 همسر پیشنهاد به بهتر زندگیِ امید به. ایمآماده وصال برای هردومون حاال[ اندازهمی پایین سر شرم از... ]نشستیم
 .کنم عمل پدرم وصیت آخرین به اومدم هم حاال میرم؛ ایران از دارم مآینده

 زنهمی گرم لبخندِ یه پروین. ذارهمی روش پیش رو چایی ـمرباریکِ*کـ استکان ایرانمامان! ما سؤال از پر نگاه باز
 .گیرهمی سر از رو حرفش آروم و
 االن. نداشت کسی ظاهر به کاری وقتهیچ بینه،می خوبی به رو هرکسی ذات و درون بابام بودم مطمئن همیشه -

 آقاجواد به خاصی یعالقه خدابیامرزم بابای. کرده بزرگ رویه همین با هم رو من حتی بینممی رفته، ما بین از که
 عشقِ دیدن با گفتمی بود، خاص وهواشحال خونه، گشتیمبرمی که وقتی عروسیتون شب. داشت پریساجون و

 .افتادم مامانت و خودم یاد جواد هایچشم توی
 .اندازیممی هم به دلربا و قشنگ اما یت،هوبی نگاهی پریسا و من
 تونمنمی دیگه هم من رفتنش از بعد بود برده بو برم، اینجا از روزی یه قراره دونستمی همیشه انگار -

 هاسال تو هم اون منم، مخاطبش اما و زنهمی قدم من از قبل یدهه چندین تو داره کردم حس. کنم زندگی اینجا
 رو چیزی یه ازم خاصی حالت و حسرت یه با خونه نزدیکای بود، نشسته ماشین تو کنارم وقتی شب اون بعد؛

 .خواست
 .برداریم دهنش و چشم به دوختنچشم از دست همگی تا میده ادامه و ندازهمی پریسا به پرمحبتی نگاه



 

 

276 

 

 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

 و جواد دست سپارب رو خونه کنی، زندگی خونه اون تو نخواستی روزگاری روزی اگه خواست ازم و گفت بهم -
 خواممی میرم، دارم که هم حاال. گفت رو جمله همین دقیقاً. منن پسرِ و دختر هم اونا کنممی حس تو از بعد پریسا،

 .بدم گوش میشه هم وصیتش که حرفش آخرین به
 صیت؟و این با تاج؟خان میشه؟ مگه. زنهمی قل همگیمون دل تو تعجب دادمی نشون همگیمون گرد هایچشم
 اش؟محله رفتگرِ برای هم اون

 من هم میشه شاد پدرم روح هم کنید، قبول اگه ولی تونه؛سلیقه باب چقدر زندگی و خونه سبک این دونمنمی -
 .افتهنمی هاغریبه دست پدریم یخونه که میشم خوشحال

 بود گفته بهم تاجخان بارها. کنم فکر پروین هایحرف خوشحالیِ به ذاشتنمی تعجب و بهت این شد،نمی باورم
 به لبخندش و محبت بودم کرده حس بارها بود، زده امشونه رو مردونه بارها داره، دوست اشنداشته پسرِ مثل رو من
 !حد این تا دیگه نه اما داره؛ریشه و عمیق چقدر من
 خر» داشتم مادربزرگم ولق به. کردمی پر رو قلبم سرتاسر داشت کمکم موعد از زودتر شادیِ و خوشحالی یه

 گفتمی داشت که احساسی. کردم شرکت بزرگ قرعهکشی یه تو کردممی احساس« .بستممی باروبندیلش نخریده
 من کوتاه هایثانیه اون تو جمله یه همین با. نزدیکه من اقبالِ و بخت به آخرش یدونه یه اون جزبه ارقام تموم
 شرایط این سببِ به زدمی قلقل دلم ته داشت که جوششی این. بافتم یرینش رویاهای کلی پریسا و خودم برای
 که منی برای دویدم،می هزارتومن دنبال که منی برای. بود باالتر چی یه عالی از  من برای شرایط این. بود عالی

 غرورم سرِ تو پریسا بازسازیِ و زیبایی عمل به فکرکردن با کمی هواوآبخوش یمنطقه اون تو تموم یهفته دو
 باالشهر دنیای بودن؛ گفته راست هامدوست و همکارام. کردم قبول میل کمال با رو منطقه اهالی مالیِ کمکِ و زدم

 عیدی همه اون خوشحالی از من و بود و قربان عید. بود خودمون هایکوچهپس و کوچه با مقایسه غیرقابل دنیایی
 یه داشتم نرسیده غدیر عید هنوز و. بودم مشتاق و تاببی دستش به پول همه اون رسوندن و پریسا به رسیدن برای

 پول پریسا دست پالستیکیِ قلکِ اون تو تونممی باز که بودم خوشحال. کردممی تجربه رو شادی اون دیگه بار
 یعنی بذارم، هم روی پول پریسا عمل برای تا گشتممی پول دنبال به دردربه که من برای فرصت این. بریزم
 هم خیلیخیلی بودم، خوشحال نمیگم دروغ. کنندهشرکت همه اون میون اسمم دراومدنِ یعنی. التاری تو شدنبرنده

 من لبخند دومین این امروز مصیبت، و ترس همه اون از گذشت از بعد پریسا، بیماریِ ماجرای از بعد! بودم خوشحال
 .رضایته سرِ از

 !نمیشه باورم اصالً من راستش. رو خان نهک رحمت خدا: ایرانمامان
 دونیمی آخه... رو دیوار و در و بزنه آسیبی خونه به ترسممی ست؛بچه خیلی هنوز ما نرگس جونپروین اما -

 .نادونه ستبچه
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 ثباع که هاییسنگ نندازه؛ سنگ راهمون سرِ پریسا کاش. پرده توی هایمخالفت این از ریزهمی پایین هرّی دلم
 نگرانیِدل برای رو جوابش تا کنممی نگاه پروین به ترسون. بخوریم زمین خوشبختی این به رسیدن راه تو شدمی

 :میگه و زنهمی گرمی لبخند پروین اما بشنوم؛ پریسا
 گذاشتم کردم جمع رو یادگاری و مهم چیزای اون از بعد. نکن چیزا این درگیر و ناراحت رو خودت پریساجون -

 .ستآشپزخونه یقابلمه و دیگ پشتی، و فرش مونده و هست هرچی. امعمه یخونه
 .فشرد محکم کمی رو پریسا هایدست دیدم

 .مامانی دلِ کنجِ میای دقیقاً که کن فکر این به فقط تو -
 گفتمی هاشچشم توی مهربونی این گرم، لبخند این. پاشید ما یهمه روی رو مهربونش و گرم لبخند باز و گفت

 هایدست بین هاشدست گرمی اون. کنه پشیمونش نرگس هایشیطنت که اونیه از ترمصمم دختر این تصمیم
 هنوز من اما نشسته؛ ما پیش هاشمحبت کردنخرج برای حاال و کرده رو فکرش هااین از بیشتر گفتمی من پریِ
 باز لب پریسا باز! بیدارشدن رویایی همچین از دبو حیف. نباشه بیش رویایی خوشحالی این ترسیدممی ترسیدم،می
 :پرسیدم که بود ترشدنمطمئن برای. پرممی حرفش میون ترسون کنه، کالم که کنهمی
 کنیم؟ پرداخت چطوری رو اجاره یهزینه خب -

 .گرفتممی گر فضولی آتیش تو داشتم دونستنش برای که بود چیزی تنها این
. بیفته غریبه دست یا و بخوره خاک پدریم یخونه خوادنمی دلم میرم دارم که گفتم! دمنبر اجاره از اسمی که من -
 چیه؟ هاحرف این. نزدم اجاره از حرفی وسط این کنم، عمل پدرم وصیت به خواممی گفتم جوادآقا تر،مهم اون از

 .میشه خورخاک پدریم یخونه برم که من
 ایران؟ ردیگبرنمی یا خواینمی دیگه یعنی: پریسا

 .زنممی سر چندروزی برای بشم تنگدل ولی نه؛ زیاد احتماًل به -
 بذاری؟ اومدنت برای مکان و جا خواینمی یعنی: ایرانمامان

 تونم؛می حاال دارم هم رو امموردعالقه مرد دارم، رو اندازمپس. ندارم وابستگی اینجا دونیدمی خودتون جونخاله -
 روزگاریروزی اگه که میدم آقاجواد به االختیارتام وکالت یه فقط. کنم شروع رو زندگیم مدار دوست که جایی

 .باشه جوادآقا دوش روی زحمتش بدم، انجام اداری اینجا رو کاری خواستم
 به خان محبت این جبران برای مبلغی کمترین این بدم، انجام دختر این برای تونستممی که بود کاری کمترین این
 .بود من

 ...یشرمنده داریم عمر تا که ما. بخواه جون شما حرفیه؟ چه این عزیزم نه: پریسا
 ...من بزرگتون لطف این برابر در -
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 کمال با هم من بود خدابیامرزم بابای خواست این. نیارید هم رو اسمش اصالً جوادآقا پریساجون، -
 .دارم پرواز صبح نبهچهارش من. کنید کشیاسباب تونیدمی هم شنبهپنج تا. دادم انجامش میل 

 اطمینان. من اسم به هم اون دراومد، هم التاری این یشماره آخرین. تنم هایسلول مابین خوشی بمب انفجارِ! بوم
 چه نبی ابراهیم کردممی حس االن شاید! بود دراومده کشیقرعه این تو من اسم. زنممی لبخند. کردم پیدا خاطر
 اومد، پایین دوشم روی از سنگین بار همه اون کردم حس. افتاد گلستان میون به آتش دل از وقتی داشت حالی
 اجاره، کردنجمع برای نبود نیاز دیگه. شد حل ممکن شکل ترینساده به زندگیم یدغدغه ترینبزرگ کردم حس
 قدراین من. دارم نگه سرپا وقتدیر تا رو جاروم خونه، پیشِ پولِ زیادکردنِ برای نبود الزم دیگه. شم راست و کج

 من. کردیم اشبدرقه چطور نفهمیدم. کردم خداحافظی پروین با چطوری نفهمیدم که بودم خوشحالی این درگیر
 .گشتممی خونه پیش پول گرفتن برای مناسبی روز دنبال. کردممی فکر کشیاسباب به فقط حریصانه داشتم

 سختی همه اون گذروندن از بعد رو اشوعده هاخیلی که بود سپیدی صبح نهمو امید، نور همون دقیقاً شرایط این
 این و گیریمی رو اجرش ندی دست از رو ایمانت و امید سخت لحظات این تو اگه بود گفته پدرم. بودن داده بهم

 و خوشحالی ههم اون تشنج بدون آروم، و زیبا چه خدا. بود پوشونده رو قلبم سرتاسر شادیش که بود اجری دقیقاً
 اون تو وهوا،آبخوش یمحله اون تو رو من نزدیکی یفاصله چه به. کرد تزریق شدم سرد زندگیِ به رو گرما
 خیلی رو چشم باید گرفتم،می نادیده رو نامرد اون وجود باید هرچند. داد جا دوستانسان و نشینعیون یمحله
. ببرم لذت بود نمرد درشون انسانیت پول همه اون داشتن با هنوز که هاییانسان کنار بودن از تا بستممی چیزها

 به یاری دست اول یهفته همون از شوندوستانهانسان حس روی از تماماً که شهاب خانم همسرِ مثل هاییآدم
 با که دانشگاهی استاد کاشف، خانم. نزدم پس رو شوندرازشده دستِ احتیاجاتم سبب به هم من و کردن دراز سمتم
 برای رو ایدخترونه هایبازیاسباب و عروسک مرتب، و شیک هایلباس حاال زندگیم بم و زیر از شدنمتوجه
 خانم جدیدش، هایعروسک برای دلش ته هایذوق اون نرگس هایلبخند این شکبی. دیدمی تدارک نرگسم
 .دادمی سوق بهشت وسویسمت به رو کاشف

 بچینه؟ هم کنار رو من خوشبختیِ پازل دقیقی و زیبایی این به نستتومی خدا خود جز کی واقعاً
*** 

 .کشممی پربارش و سرد هوای این بین عمیقی نفس میام، بیرون امالک بنگاهِ یسردشده آهنیِ درِ از
 .شد تموم هم این! شکرت خدایا. هوم -
. بود مونده صاحبخونه پیش که خونه یشپ پولِ مابقی از هم این. اندازممی رضایتمندی نگاهِ دستم توی چکِ به

 بخشِ که مبلغی. نبود هم کم اما نبود؛ زیادی مبلغ. بود داشته نگه امانت خونه کردنِخالی شرط به که پولی مابقیِ
 عملِ برای مون،دیگه اندازهایپس کنار تا سپردم پریسا مشتاقِ هایچشم و پرشوق هایدست به رو ازش کمی
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 هامبدهی از کمی باید. داشتم هانقشه اومدمی چشم به چک توی که مبلغی این از کمی برای. رهبذا کنار بازسازیش
 سیسمونیش خرید برای داشت جدیداً که رو فاطی به هامبدهکاری از کمی بود بهتر شاید کردم؛می صاف رو

 هرچی داشت پدرشدنش شوق به که رسوندممی پرویزی دست رو پول این یا. کردممی صاف ذاشتمی تمومسنگ
 که دادممی پول مادرم به کمی باید شاید یا داد؟می جا ایشاجاره یخونه مترینه اتاق تو و خریدمی رو بود بازار تو

 زنجیر یه دنبال.( میدن انجام هفتم ماه تو باردار زنِ برای که هست رسم یه) خواهرم اندازونلوله برای خواستمی
 زندگیم آرامش حرمت به پریسا، هایسختی حرمت به کرد؛ پادرمیونی هرچی که مادرم ده،بگر سنگین و خوب
 پول از کمی باید شاید. شد جدا هم از برادر و خواهرا ما راه جاهمین از و نشدم سکینه و رقیه با کردنآشتی به راضی

 خرجِ و شمال به مسافرتمون برای باید شاید. دادممی کنه عوض رو اشقراضه پیکان خواستمی که پدرم به رو
 .بدم پس بهش رو بندشگردن همون مثل دیدنش با بودم منتظر که کوثری. داشتممی نگه کوثر نامزدیِ مراسم

 ...که بودم مطمئن اما میشه؛ کی قسمت پول میلیون چند این دونستمنمی
 یخونه ناهار رو امروز. میرم خواهرم یخونه سمت بود، خریده امروزم برای رو زیادی خوشحالیِ که چک همون با

 مونخونه از بیرون پریسا، موندنِ خونه تو روزچهل از بعد که ناهاری بودیم؛ دعوت برادرزنم شاید یا خواهرم
 خیلی خواهرم قشنگ و خوب یسلیقه با که ایخونه دعوتم؛ خواهرم یخونه کردممی حس رو امروز. خوردیممی

 مردش، و زن بین عشقِ که ایخونه داد؛می آرامش هم من به آرامشش که ایخونه. بود هشد چیده مرتب و شیک
 کوثر جای چقدر اینجا امروز. کاشتمی عمیق ایخنده همگی لبِ روی بینشون محبتِ و احترام شون،عالقه و عشقِ

 آماده برونشبله و خواستگاری مراسم برای مادرم و پدر صالحدید به داشت که خواهرم جای چقدر. بود خالی زکیه و
 که مردی تاج،خان. خالیه هم زندگیم ناجیِ ترینبزرگ جای کردم حس خوشیدل همه این بین. بود سبز شدمی

 به کردن،خیرات براش شنبهپنج هر رفتن، سرمزارش شنبهپنج هر که دینی. داره حق گردنم به خیلی کردممی حس
 .نکنه اداش هاسادگی این

 این بود، خوب دلم حال که روزها این. داره خاصی یمزه و طعم بادمجون خورش این کردممی احساس رو امروز
 کرد،می گریه و زدمی نق کمتر نرگس که روزها این داد،می تکون رو هاششونه و دست راحتی به پریسا که روزها
 مادربزرگ برای پرویز، پسردارشدن برای رو فیاناطرا هیجانِ و خوشحالی ذاشتمی. چسبیدمی دلم به چیزها خیلی

. ببینم بهتر رو مادرم و پدر براق نگاه ذاشتمی. ببینم چشم به جمشیدخان و خانمایران یدوباره شدنپدربزرگ و
 رضایتِ سرِ از هایخنده این خوش، روزهای این. بود سختی همه اون از گذشتن از بعد سوغاتی بهترین این

 چقدر کنم حس ذاشتمی. انداختمی خشک رو سخت روزهای اون عمیق و تیز زخمِ روی کمکم تداش اطرافیان
 فشارش و درد از پر پرسروصداش، امواج از کمی هنوز کنممی حس که روزهایی. گذشتم سخت روزهای اون از زود

 به هاسلباس ندگیچسب از رهاش و گشاد هایلباس با داشت سعی که من پریسای. هست پریسا روی به هنوز
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. کنه فرار دیگران پرترحم نگاهِ زیر از ظاهر، به هرچند خندیدن با کردمی سعی که من پریِ کنه؛ جلوگیری تنش
 ...که بود وقتش االن سخت لحظات اون تو همدلی همه اون حرمت به دریغ،بی مهربونی همه این پاس به شاید

 .خانمایران مادر، -
 سکینه و رقیه وقتی چقدر. گردهبرمی من منتظرِ نگاه سمت به فاطی یبرجسته شکمِ ویر از دو هر خندون نگاه

 .کنممی حس رو پریسا و بابا پرغرور نگاه. دادمی بروز رو مثبتش جوانب چقدر بود؛ آروم مادرم نبودن،
 مادر؟ جانم -
 سعی. زنممی زانو پیششون که بلنده سرم بار این اومدم، جلو پر دست با رو بار این. کنهمی نگاهم تنها مامانم و

 متعجبشون هایچشم پیش دست. نده اهمیت بودن دوم یا اول به کسی تا بدم قرار هردوشون رو مخاطبم کنممی
 .کنهمی پر رو فاطی یخونه تموم سکوت زود خیلی. کشممی جلو

 کنم؛ جبران چطوری رو هاتونمحبت و حماتز دونمنمی و اومدید پامپابه کردید، شرمنده رو من همگی امروز تا -
 .کنم شروع مادرا از بدید اجازه اگه ولی

 میون من و رسونهمی گوشم به رو ایجمله یه نشسته که سمتی یه از هرکی. افتهمی جا بینمون کوچیک ایهمهمه
 بیشترین.  سپارممی مادرزنم و مادر دست رو کوچیک یجعبه دو اون مهربونی، از پر و کوچیک یهمهمه این

 سرعتِ و کنجکاوی با مادرم. میشه خوشحال خیلی کوچیک یهدیه این دیدن با دونممی خانمه؛ایران روی حواسم
 چشمش تو رو خوشحالی برق اون درخشش آنی و زود خیلی من و کنهمی باز رو جعبه درِ خانمایران از بیشتری

 خرج به عجله کمی خانمایران. چسبونممی مادرم دست یجعبه روی به مخانایران کنجکاوِ نگاه به نگاه. بینممی
 .درخشهمی روز روشناییِ تو دیگه یستاره یه باز و میده

 .داشتم که همونی مثل درست! قشنگه چه بود؟ کاری چه این مادرجون جواد وای -
. زننمی عمیق لبخندی هم با دو هر. کشنمی بیرون جعبه دل از رو مریمی طرحِ هایبندگردن اون هم با هردو
 .کنهمی دستیپیش کردنمـل*غـ*بــ برای مادرم

 .کردی خوشحالم چقدر دونینمی! مادر برم قربونت الهی -
 نگاهش با. اندازهمی نگاه پریسا سمت سیده*و*ب رو من پیشونیِ مادرم حاال. شه نوبتش تا کرده صبر خانمایران

 من و زنهمی ـل*غـ*بــ رو مادرم عجله با و میل کمال با پریسا. کشونهمی خودش سمت رو پریسا حرفی هیچ بی
 .هاشه*ن*ا*ن*ز نداشتن از سوزهمی باز دلم

 .مادرجون نداره رو شما قابل -
 .ببینی رو دخترت عروسی شاءاهللان باشی، سالم همیشه شاءاهللان گلم عروس برم قربونت: مادر
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 عین...مریمی این... بگم چی دونمنمی... دونمنمی...  اومده بند خوشی از زبونم پریسا جانِ به ادرم جواد: خانمایران
 ...که همونیه

 کمترین این. شادمدل حدومرزشونبی خوشحالیِ این از من و دزدهمی رو خانمایران کلمات تکِ به تک خوشحالی،
 روزها این که مادرم هایمحبت برای خانم،ایران هایازخودگذشتگی برای تونستم که بود کاری ترینکوچیک و

 .بکنم داشتم ازشون زیادی سهم
 .دادیممی تو به باید ما که بدیم هدیه بود قرار اگه بود؛ خودت تولد امروز! هاشده برعکس دنیا کار: فاطی
 .هکادوئ بهترین کردی درست حال این با خودت که کیکی و مهمونی همین جونفاطی:  پریسا
 تالطم و هیجان اون جمشیدخان، و پدرم هایچشم توی رضایت برق این خوشحالی، این گفت؛می راست پریسا

 بعد که شبی. بود تولدم شبِ برای هدیه بهترین من برای اینا تموم گردنشون، به هابندگردن انداختن برای مادرِامون
 جبر و شرایط با حاال که من پریسای بشینم؛ همسرم یشدهزخم جسمِ کنار آرامش با بودم تونسته هامدت از

 دستِ و پروردگار خواست جنگید، نمیشه که چیزی تنها با دونستمی و بود اومده کنار خوب خیلی روزگارش
 برای مصمم هردو حاال که پولی بود؛ پول پیداکردن برای راهی دنبال به خوشحالی با و اومده کنار. سرنوشته
 تالشش. گذروندمی رو روزها خوشیدل این با داشت من مثل هم پریسا شاید. گذاشتیممی کنار جسمش بازسازی

 ایعالقه با پرشام. رسوندمی هاایمدرسه بچه دست به و کرده چاپ رو کمی هایتراکت بود، گرفته سر از رو
 .بود پریسا حالکمک راه این تو نشدنیوصف
 .نکردیم کاری بابا نه: فاطی
 !هاندادی رو شوهرت تولد کادوی هست حواسمون بجیآ: پرویز

 .نیست وقتش که االن. نشد دیگه نه -
 وقتشه؟ کی پس: پرویز

 .بینیدمی فرداپس فردا رو اون -
 .کشید طول شب تا که خماری اون. داشت نگه کادوش خماری تو رو من روز، طول تموم جمله همین با و
 خانم؟ میگم -
 .هامنگرانیدل به اندازهمی اطمینان یسایه موهاش مشکی خرمن باز. سمتم چرخهیم رهاش و باز موهای با
 جانم؟ -
 نرفته؟ یادت چیزایی یه! هاشدی کارفراموش روزا ای-

 .میده هدایت گوشش پشت به وارپریشون رو موهاش و زنهمی ازخودباخته منِ به رباییدل لبخندِ
 ؟بره یادم میشه مگه داری، اختیار  -
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 من دختران

 نزدیک بهم. شدتبه هم اون کنممی صبوری دارم. شده مشت دستش کف چیزی کنممی حس. میاد سمتم به
 زنِ. کنممی استقبال ازش احساسم تموم با من. کنهمی باز خودش برای کنارم رو جا تریننزدیک طلبکارانه. میشه
 و کنهمی تکیه بهم. داره درونش نوجوون دختر یه هنوز سختی همه اون کشیدن از بعد هنوز من پریسای من،

 :میگه
 .ببین رو اینجا -

 .زنهمی هامچشم تو تعجب برق و کنهمی باز. کنهمی باز هامچشم روبروی رو مشتش و میگه
 بود؟ کجا این... این... پریسا... پری -

 هاشدست کفِ به نگاه هردومون. بوده خوش خیالِ یه فقط ببینم و کنم دراز دست برداشتنش برای ترسممی
 .داریم

 رو این وقتی ولی اومده؛ اشتباه رو اتاق کردم فکر دیدنم، اومد مهربون و پیر آقای یه که بود عملم از قبل روز یه -
 .نگرفته اشتباه شدم مطمئن داد نشونم

 بود؟ کی خب، -
 بانی شرایطی هر تو کردم عیس گفت هستم، خَیّر یه کنه قبول خدا اگه گفت. نگفت رو اسمش که پیرمردی یه -

 اشحلقه انگشتِ از افسوس و حسرت با رو انگشتر این دیدم دیدم، رو انگشتر این صاحب امروز تا باشم، کسی خیرِ
 چه صاحبش و حلقه این شدم مطمئن من اما نرسیده؛ اطمینان به هنوز فروختنش برای کردم حس گفت. درآورد
 که بوده بد حالت قدراین گفت. بخرم ازش تونممی که قیمتی باالترین به مکرد سعی گفت. داره براش زیادی ارزشِ

 .شما اتاق به رسیدم تا اومدم و برو دنبالش گفت گوشم درِ یکی انگاری
 پرآب؟ هایچشم با سفید؟ بلند هایریش با پیرمرد یه -

 .من دسیاتح به زنهمی لبخند میشه، دوخته هامچشم به شبش رنگ نگاه کشه،می باال سر
 رفت، کجا دیدم اومدم شوهرت سرِ پشت گفت. طالفروشی یمغازه صاحبِ ت،حلقه خریدار بود، خودش دقیقاً آره -

 زود گفت بهم. بخرم کسی از رو عالقه همه اون نشون بود حیف گفت پیرمرد. خواستمی چی برای رو پول دیدم
 .کن شوهرت دست رو نشونت خودت دیگه بار یه و شو خوب
 دنیا دار تموم از که ایحلقه ام،حلقه. آورددرمی رو هامچشم اشک داشت که بود واقعیتی بلکه نبود، رویا نبود، خواب

 .داشتم یادگار پریسا از
 جواد؟ -
 جونم؟ -
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 من دختران

 زود خیلی بگم بهت هدیه عنوان به خواستممی کنم، اعتراف احساسم تمام به تولدت روز خواستممی بودم، منتظر -
 ...دردها این... مصیبت این اما...  که شدم مردی شقعا
 .نکن فکر کدومهیچ به دیگه پریسا... هیش -
 میدی؟ رو دستت -

 و گیرهمی رو دستم. میشه عوض هم نگاهش مسیر چشمش پیش هامدست شدنکشیده با و کنهمی نگاهم پرسشی
 :میگه کنه جدا دستم کف از رو هاش*ب*ل که این بدون و زنهمی سه*و*ب رو دستم کف. گردونهمی برش

 مرد یه توئه؛ داشتنِ هاسختی یهمه برابر در من اجر اما خوام؛می معذرت دادم، درد خیلی تو دنیای به من جواد -
 اما برادرام؛ برای خوب برادرزن یه و مادرم و پدر برای خوب داماد یه دوست،خانواده مرد یه اخالق،خوش و صبور
 ...بیشتر

 بکشم؛ بیرون آب زیر از رو تنش دستم کف هایبخیه همون با مجبورشدم که بود دردی اون به منظورش
. شدم دوختنش به مجبور دوباره که سربازکرده زخمی رفت، در یکبهیک پریسا سنگینِ تن فشارِ با که هاییبخیه

 زنهمی دستم کف به ه*س*و*ب باز. بود گذاشته جا به دستم کف رو ایاضافه گوشت فشار، همه اون از که زخمی
 .کنهمی دستم به باز رو حلقه آهسته و آروم چرخونه،می رو دستم و
 .رو شغلت هم رو، خودت هم دارم؛ دوستت پاکبان آقای -

. لحظات این خوشیِ از میشه آب دلم تو قند و میده ر*ا*ش*ف شکمم به لوس هایبچه مثل محکم رو خودش
 نکنه تا کنممی رو سعیم تموم. شینهمی لبم روی شیرینی همه اون حالوت. بود اشکنندهعشرو پریسا که لحظاتی

 .باشه فاصله بینمون هوا از حبابی
 شغلم؟ چرا ولی منطقیه؛ که خودم داشتندوست -
 تار و تیره قلب پاکسازی خودت کارِ. پاکه خودت مثل هم شغلت. هیاهوبی و آروم خودته؛ مثل هم شغلت چون -

 .شهره پاکسازیِ کارت و هاآدم
 دور چشمم از رو پریشونش موهای. زنممی لبخند. رسهمی گوشم به شبانه پاکبان جاروی خرشخرش صدای

 .کنممی
 .کردم انتخاب رو شغل این که خوب چه -
 اولین یبرا وقتی که شدم مردی عاشق بودنتپاک این با زود خیلی. نیست هرکسی کار کردنپاک و بودنپاک -
 .بگه نشده روش من دیدنِ با و داشته دستشویی کردم فکر کردنشپتهپته دیدن با مون،خونه درِ اومد بار
 پریسا؟... اِ -

 .عاشقمه گفت پیش هاثانیه که زنی هایخنده برای میدم جون من و زنهمی قهقهه
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 من دختران

 .کردم فکری ینهمچ که کردی پا اون پا این زدنحرف برای قدراون کنم؟ کارچی خب -
 .دردنکنه شما دست -
 .آقا خورهبرمی بهش زود چه عیبه؟ داشتندستشویی مگه خب -
 .دادممی جون دیدنت خوشحالیِ از داشتم من پریسا -
 کنم؟ فراموش رو بد خاطرات و سختی همه اون تونستم که کردی کارچی -
 .دونمنمی -
 !دروغگو -
 !هاباشه دتیا. دروغگو میگی من به شهمه تو -
 .میگی کوچیک هرچند هاییدروغ یه گاهی خب -

 ماشینِ ردِ که زنممی جارو رو ایکوچه روزها این که بگم رو راستش نتونستم وقتهیچ من گفت؛می راست پریسا
 چهیبی حاال اعتمادش بردنغارتبه از بعد شروین بگم نتونستم. زنهمی گند کوچه تمیزیِ به شروین بلندِشاسی
 هایه*ن*ا*ن*ز به روزی بگم پریسا به نتونستم وقتهیچ من. کرده نامزد دارکارخونه یه دخترِ با وجدانیعذاب
 !همین نگفتم بهش فقط نگفتم، دروغ من. نبود گفتن قابل اینا. کردم حسادت شهاب خانم

 پریسا؟ -
 جانم؟ -
 کردی؟ ازدواج باهام چرا شی؟ من زنِ شدی راضی چرا -

 .صدابی اما خنده؛می
 .اومد خوشم حرفت اون از المصب -
 حرفم؟ کدوم حرفم؟ -
 .خریدم برات رو دفتر این اومدن راه تو گفتی بهم خجالت با دلت ته از وقتی -
 همین؟ خاطربه -
 جواد؟. داشت توش مالکیت حس یه. بود نشیندل و عجیب برام جورایی یه خریدم برات یکلمه اون -
 جانم؟ -
 .کردمی طلب رو لحظات اومدنکش دلم من و. داشتیم هم با حرف همه این که بود شبی تریننیطوال امشب 
 برگزار خوانینسخه هایکالس سری یه خوانمی امسال گفتمی زد، زنگ بهم شکری خانم صبح امروز جواد -

 !هانه من خاطربه... نرگس خاطربه داری دوست که میگم... میگم کنن،
 برم؟ یدار دوست -
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 .کنیم پیشرفت دخترمونتک خاطربه دارم دوست -
 .بیاد کنار من شغل با نتونه تو مثل نرگس شاید میگی، راست -
 فقط. شی کار به مشغول سریع که کنهمی معرفیت آشنا یداروخونه یه به بگذرونی رو دوره گفت شکری خانم -

 .چیزی یه مونهمی
 چی؟ -
 .هستن تموم چیهمه و قشنگ شونهمه داروخونه دخترهای -
 تمومچیهمه من برای تو پریسا.[ کشممی دست اششدهجراحی عضو خالیِ جای به] حرفیه؟ چه این دیوونه -

 چی؟ خودت وقتاون. باشه یادت رو این هستی،
 ادتِحس از خبریهیچ. شینهمی چهارزانو روبروم و کشهمی بیرون هامدست یه*ق*ل*ح از رو خودش زدهذوق
 :میگه هیجان با و شینهمی. نیست پیشش یثانیه

 دوستش نویسیخوش آموزشگاهِ یه تدریس برای رو من بدی اجازه تو اگه خوادمی گفت! نمیشه باورت جواد وای -
 !بکن رو فکرش. مزایا و دستمزد برابر دو با یعنی گفتمی استعدادته، حیفِ گفتمی کنه؛ معرفی

 زجر رو خودت چقدر این بابت دیدی. نداری نیاز کسهیچ یاجازه به پیشرفتت برای تو گفتم هم پیش سِری -
 هست؟ هم خداش از شکری خانم نگفتم دادی؟

 ساختار داره که زن این کنه،می ی*ر*ب*ل*د ازم داره بلندش و باز موهای این با ناخواسته که زن این از وای
 .نمکمی ساختگی اخم. ریزهمی هم به رو احساسم

 خانم؟ میگم -
 جان؟ -

 .درونم میشه انقالب که وای
 ست؟شنبه چند امروز -
 رفت؟ یادم رو چیزی امروز خب؟ -
 بمونه؟ یادش باید کی بره یادش خونه زن -

 تداعی برام بیمارستان دیوارکوب قابِ سریع. ذارهمی بینیش روی انگشت زود خیلی و گیرهمی رو حرفم ینکته
 .میشه

 !هابیداره هنوز پرشام شبک خجالت -
 .برهنمی خوابم من چه من به خب. شدم قاتی پسرخوشگل این با کردم غلطی عجب خدا ای-
 !ها کنهمی پیله نرگس ساکت خدا رو تو جواد وای -
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 .نکن هاها قدراین پریسا -
 .زنهمی ـل*غـ*بــ خوابوندندرست برای رو آلودخواب نرگس

 .الال بابا پیش مبری. بسه بازی مامانی -
 .نمیاد الالش باباش -
 !آقاجواد -
 .کنممی التماس مظلومانه من و زنهمی صدام غضب با
 .نمیاد خوابم. نداره الال باباش خب! گیامی زور خب... اِ -
 داداشی؟ پرشام. نشکون بچه این دهن تو( نده یادش حرف) لق تخم حاال خب -

 .کنهمی جدا ما از خوابوندن ایبر رو نرگس مشتاق پرشامِ زود خیلی
 خواد؟می چی دلم االن دونیمی آقاجواد -
 چی؟ -
 .نمککم دمپختِ یه -
 .بخواد نمککم غذای دلش آدم کنیمی کاری یه خودته، تقصیر خب -
 جواد؟ -
 جونم؟ -

 داری؟ دوستم
 بگم؟ باید یعنی -
 .بشنویم بیشتر که داریم دوست هازن ما. دیگه آره -

 .کنیممی دور خودمون از رو هوا هایحباب باز. زنممی ش*ل*ف*ق خودم کنارِ
 پریسا؟ -
 جونم؟ -
 پریسا؟! خیلی...دارم دوست... پریسا... پریسا؟ -
 جونم؟ -
 .است نبرده م*اب*ر*ش که ببر آنجا مرا -

 دلِ سیاهیِ و سکوت تو صبح اذان صدای شنیدن یعنی آرامش تاج،خان قدیمیِ رادیوی پیچِ پیچوندنِ یعنی آرامش
 .شب
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 :نویسنده سخن
 .شما همگیِ گرمِ نگاهِ به تقدیم آخر پست اینم همراه عزیزان خب

 .ببخشید خودتون بزرگی به رو من ینوشتهدست کاستیِ و کمی. باشه بوده همگی میل باب امیدوارم
 بهم رو لطفشون دریغبی هک اونایی از مرسی. بودن من با راه این پایان تا شروع از که اونایی یهمه از ممنون
 .کردن پیامک

 .کن حس ورد راه همین از رو امخواهرانه بغلِ میتراجان بودنت، همیشه از ممنون جانمهروش
 .خالیه کنارم ذوقت و شوق اون جای خیالم،. هاتراهنمایی و هاتسوزیدل پیشکش تشکرم عزیز یایمانه

 موندگار امحافظه تو اسمت که عزیز یسمیه. بود گرمیدل یمایه برام ودمخ با بودنتاسمهم که عزیز یریحانه
 .نوشتن برای داشتم شوق بودنشون با که کسایی تمام بلکه جان،سمیه تنها نه. شد

 .کردم عادت رسیده تشکرهای تو اسمشون دیدن به که کسایی یهمه از ممنون و
 من دختران. علی یا. میشم همراهیتون تنگِدل

.... 
 اثر این خلق برای ی نویسنده از باتشکر

 است شده  ساخته دانلود نگاه سایت در و شده نوشته دانلود نگاه انجمن در رمان این
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 بگذار امنارنجی دنیای به قدم
W W W . N E G A H D L . C O M 

 
 دانلود نگاه انجمن کاربر

 

 من دختران

  /255179http://forum.negahdl.com/threads/منبع نگارش: 
  /6616http://forum.negahdl.com/members/ارتباط با نویسنده: 

 

 negahdl.com          سایت: 
 

 forum.negahdl.com  : انجمن
http://forum.negahdl.com/ 

 

 negahdl            : تلگرام
 

http://forum.negahdl.com/ 
 

   negahdl_com    :اینستاگرام
 
 

http://forum.negahdl.com/ 
 negahdlcom      :گوگل پالس 
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