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 مسافر های مشهد،سریع تر سوار شن...آقایون،خانوما...-
سختی از پله های ورودی اتوبوس  سیاه رنگم را بلند کردم و به  شی  ساک ورز

 باال رفتم.
 آبجی می خوای کمکت کنم؟-

 روی سرم،مرتب کردم.لبخند خجولی، به آرامی زدم و با دست آزادم چادرم را 
هنوز هم منتظر تائیدی از طرف من بود...مثل همیشه کمی لب هام رو با زبانم 

 تر کردم.....و گفتم:
 مرسی...-

 و ساک را به دست شاگرد راننده سپردم.
 در کمتر از ثانیه ای تمام اتوبوس پر از آدم های جور واجور شده بود.

 ره..درست مثل همیشه ...!با چشم دنبال صندلی ام گشتم...کنار پنج
نگاه عده ای از افراد را با غم آشکککاری در چشککمانشککان،خیره به داهرم دوباره 

 دریافت کردم....
 دوباره و دوباره.....انگار این سناریو باید هر دفعه تکرار بشه...

سبز لجنی،رنگ و رو رفته ام که هر لحظه ممکن بود درز های ترک  کفش های 
شلوار سیاهم که بر اثر زیاد پوشیدنم روشن تر شده و زانو خورده اش باز شود،

 انداخته بود...
 خدا رو شکر تنها قسمتی از لباس هایم از زیر چادر مشخص بود....

سوزی...کمی  شاید واقعا منظره ای برای دیدن بود...نگاه های پر از ترحم و دل
 هم تمسخر هنوز هم از رویم برداشته نشده بود...

 میشدم...درست مثل همیشه.... باید بیخیال
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 همیشه و همیشه....
 آبجی سوار شو دیگه..-
 

نمیدونم چرا انقدر از شکککاگرد خجالت می کشککیدم...باز هم گونه هایم گل 
 انداخت و سرم را پایین انداختم....

 و با یک ببخشید آرام و کوتاه از کنارش گذر کردم....
رات جنگ و ازدواج پسککرش همسککفرم زنی سککالخورده بود....زنی که از خاط

 برایم می گفت......
شند...البته منظورم جنگ بود...مگر  شترک بوده با شاید بینمان م خاطراتی که 

 نه من چه نسبتی با پسرش دارم؟
انقدر حرف هایش با آن لهجه ی مشککهدی،برام شککیرین بود که گذر زمان را 

 نفهمیدم.....
ردم...تا خودش را نمیدیدم ولی هنوز هم دلشککوره را در وجودم احسککاس میک

 ...مطمئن نمیشدم که خوبه.....
 دختر جون بیا ناهار بخور....رنگ و روت رفته.....-

با لبخند آرامش بخشککش،نا خواسککته روی لب های خشککک و ترک خورده ی 
 منم...لبخند بی جونی نقش بست...

 دستم را به عالمت نه باال بردم و به آهستگی جواب دادم:
 نکنه... دستتون درد-
 این چه حرفیه؟یه لقمه کتلت که این حرف ها رو نداره.-
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 نه جدی میگم خودم غذا اوردم...بازم ممنون-
و چقدر از نگاه های مشکککوک زن ... در تمام دهر خجالت می کشککیدم .... 

 وقتی که نمی تونستم بگم "غذام کجا بود؟"
 باالخره این سفر کوتاه نیز مثل تمام هفته ها گذشت....

حمید خان راننده ای که این روز ها آشککناتر از هر غریبه ای برایم بود با خنده 
 گفت:

 مسافر های خوابالو پاشین که اومدین پا بوس آق-
مسککافر های خوابالو پاشککین که اومدین پا بوس آقا....محتاجیم به دعا...ما رو 

 یادتون نره..
وتاه اما پر پشت که از لحن محکم و مردانه اش خوشم می آمد...سیبیل های ک

پشککت لبش تاب گرفته بودند...لنگی که از زمانی که یادم میاید پشککت گردنش 
آویزان شککده بود و موهای فر کوتاه سککیاه ..... چهره ای که بی شککباهت به مرد 

 های لوتی قدیم تهران نبود...
سرم قرار گرفت و  شاگرد حمید خان باال  شوم،همان  ستم از جایم بلند  تا خوا

 وجه به نگاه های خیره ی زن گفت:بی ت
 آبجی اوستا گفتن شما وایستید...باهاتون کار دارن...-

 مدیون حمید خان بودم...مدیون مردونگیش...!
بی هیچ حرفی ...رفتن همان آدم هایی که بعد گذراندن هر شککهر صککلوات می 

 فرستادند و تماشا می کردم....
ر از هر زمانی بیرون کرد و به شککاگرد حمید خان همه ی مسککافر ها رو سککریع ت

 خود حمید خان اشاره ای کرد"که من هنوز اینجا هستم"
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 ترس به دلم افتاد،من و دو مرد تنها ...در یک اتوبوس...با شیشه های دودی؟
 و آدم هایی که ناگهان به طور عجیبی از اطراف اتوبوس ناپدید شده بودند...

گاه چادرم را دور خودم پیچیدم و د  سته ی چمدان را سفت گرفتم...ناخودآ
 ترسیدی؟-

ظه  یاورد و هر لح به لرزش در ب که بغض گلویم  کافی بود  همین حرف برایم 
 امکان شکستنش را می دادم....

 هنوز هم خاطره اش در یادم تکرار می شد...حاال حرف از ترس می زند؟
 روی صندلی دور تر نشست و گفت:

سن پدرتم..- شته خجالت بکش...من هم سالمتی من و پدرت رزمنده فر ..نا
بودیم...پشت یه سنگر از خاکمون دفاع می کردیم...به خاطر ناموسامون خون 

 میدادیم....حاال بیایم به همون ناموس ها دست درازی بکنیم؟
با شرمندگی به چشم های کبود و تسبیح سبز رنگش ، که میان انگشت هایش 

 پیچیده بود خیره شدم....
 قرمز شدی دخترم...باز که از ترس -

موهای پریشانم که به خاطر اضطرابم نبسته بودمشان را از زیر چادر کنار زدم و 
 گفتم:

 نه حمید خان،از خودم خجالت می کشم که...-
حرف هایم را خوردم....که چی؟ فرشککته قبول بکن مردی که از بچگی برات 

 حکم عمو رو داشت زیر سوال بردی....
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ی از اون ب کر کردی آبجی فاطمه برام تعریف نکرده؟که؟می دونم دخترم...ف-
 شرف نگفته؟

بکککاز هکککم صککککورتکککم قکککرمکککز شککککد...شککککایکککد بکککه خکککاطککر 
ترس...عصککبانیت...خجالت...خجالتی که از شککنیدن این حرف ها از زبون 

 یک مرد می کشیدم...
ستم بگم چند وقتیه به  سرتو جلوی خدا خم کن...می خوا نترس دختر...فقط 

محرم شککهر شککلوه شککده...هفته ای که میای آخرین نفر  مناسککبت نزدیکی به
 وایستا،فرشید...

و اشککاره ای به همون شککاگردی که از نگاه های نافذش خجالت می کشککیدم 
 کرد..

می رسککوندت...مثل چشککام بهش اعتماد دارم...آبجی خودش با خبره پ  -
 ا ترسنترس...یه چهارچرخه ای داره که تا اونجا سالم برسوندت بعد اون ماجر

 ورم داشت...تو هم مثل یاسمن ؟ چه فرقی برام داری؟
نه حمید خان مزاحم آقا فرشککید هم نمی شککم،یه تاکسککی می گیرم...مثل -

 همیشه میرم....به این گانگستر بازی ها که نیازی نیست...
 حمید خان خنده ای کرد و گفت:

ت متریمن موندم تو چرا هر دفعه خجالت میکشی؟فکر کردی از زبون شیش -
 باخبر نیستم وروجک؟

 تو یادگار ایرجی....برام با ارزش تر از این حرفایی....
 و سپ  از جایش بلند شد و انگشت اشاره اش را به نشانه ی تهدید،باال برد....

 نه بیاری....دیگه نه من...نه تو!-
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همین هم شککد....آخر حمید خان مثل هر بار حرفش را به کرسککی نشککاند...با 
 ت سر فرشید راه می رفتم...خجالت پش

 آبجی بیاین جلو تر راه برید...اینطوری حواسم بهتون هست...-
 زیر لب با خستگی و عصبانیت زمزمه کردم:

انگار بادیگاردمه....هرچند به بازو های الغر و هیکل ریزه میزش نمی خورد -
ه چ به این حرف ها...مطمئنم این با یه فوت پخش زمین میشه....حمید خان با

 امیدی من و به دست این سپرده الله و اعلم...
 نف  عمیقی کشیدم...بوی خون می امد..بوی خون مظلوم...

 لباس های مشکی هم...حرف هایم را تائید می کردن...
 اوناهاش ...-

 و با اشاره ی سوئیچش....چراه های یک پراید سیاه رنگ روشن شد...
 شرمندتون شدم آقا فرشید...-

 که ساکم را در صندوق عقب می گذاشت گفت:همون طور 
 شرمنده چیه آبجی؟حمید خان بیشتر از این حرف ها به گردن ما حق دارن...-

 تشکری زیر لب کردم و در جلو رو،به قصد نشستن باز کردم......
شین را پر کرده بود....در تمام  سیاه ما ضای خالی و  صدای نوحه ی زیبایی ف

 ینمان رد و بدل شد.....طول راه،تنها آدرس خانه ب
هوای آفتابی مشککهد،با آن چادر مشکککی که ناشککیانه همانند مالفه ای به دور 

 خودم پیچانده بودم....باعث ریختن عرق از سر و رویم می شد....
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عادت بهش  یت می کرد... یان گردنم را اذ چادر هم در این م نگ  کش ت
 نداشتم...

 آبجی همین کوچه است؟-
به اسککم رنگ نداختم"کوچه ی شککهید  با دقت  ته ی کوچه نگاهی ا و رو رف

 بهادری"
گاهی  نه اش نیم ن به نیم رخ مردا ید کردم.... تائ ند تلخی حرفش را  با لبخ

 انداختم و گفتم:
 شرمنده آقا فرشید،می شه همین جا من و پیاده کنین؟-
 نه آبجی برام افت داره....زحمتی که نیست بزارین...-

 ورت قرمز هول کرده گفتم:حرفش را قطع کردم و با ص
 خواهش می کنم نگه دارید...می شه؟-

تا نگاهش به چشم های لرزون و صورت ترسیده ی من افتاد....به عمق حرف 
سر های بیرون آمده از پنجره و  سرش را باال گرفت و نگاهی به  هایم پی برد...

 زن هایی با چادر گل گلی و قدیمی انداخت .....
 تظار این همه نگاه کنجکاو را،آن هم یک جا نداشت...مثل من هول کرد...ان

 باشه باشه...-
 و سریع روی ترمز زد و از ماشین پیاده شد....

آب دهنم را صدا دار قورت دادم و خودم رو به خودش سپردم...از ترس ریختن 
 آبروم با یک چیز ساده، رنگم به سفیدی میت شده بود....

سر غریب شین یک پ ستن در ما ش شتباه جلو ن ه...برای تمام آدم های این محل ا
 بود.....یه گناه بود...گناه آلوده..گناه کبیره...
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ساکم را به دستم داد....خداحافظی زیر لب کردم...می دانستم انتظار تشکری 
شم  شجو رو ، به چ شت...اما اینجا؟در برابر همین هایی ، که من دان جانانه دا

 دیگه ای میدیدن..
اشین و بوی لنت ..... را شنیدم ..پ  رفته بود! اون هم در صدای گاز محکم م

 برابر این شکنجه گاه دوام نیاورده بود....
 به به آبجی فرشته....شوما کجا اینجا کجا؟ به فقیر فقرا سر زدید....-

 دوباره لب هایم را تر کردم......صدای خودش بود....کالنتر محله....!
خوبن؟پدر چطور؟داداشای گلتون .... دایی  سالم از ماس آقا حبیب....مادر-

 از زندان ....
 انگشت اشاره اش را روی لب هایش فشرد و با ترس گفت:

 هییی -
 ابرویی به باال انداختم و گفتم:

 آخ یادم رفته بود.....دایی که فرنگ رفتن....-
 چی میخوای فرشته؟-

 سری تکون دادم و گفتم:
سی به کلتو که خوب خبر چینی بلدی...یه خب- سریع تر از بی بی  شنوی   ر ب

محله می رسککونی....پ  لطفا اینم بگو که این آقایی که سککوار ماشککینش بودم 
 شاگرد اوستا حمید....!

 ماشین گیرم نیومد سوارش شدم...
: 
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به من چه.....اصال بگو که داییم کجاس...! حاال فوقش دوبار گوشامو مامانم -
گار هیچ کی ت گه...ان نه دی یده میپیچو ند ندان  له ز و خونش،تو این مح

 نداره...ماشالله یکی از یکی خالف کار تر....
 خنده ی آرومی کردم و گفتم:

 امیر علی خوبه؟-
صورتش در یک لحظه لرزید...شاید از ترس بود و شاید از غم پنهانش...پشت 

 آن نقاب خندان...
ندونش بود و دیشکککب - نا ب به....پریشکککب مراسکککم ح به لطف تو خو

 سیش....شاید اگه می دونست امروز میای بازم صبر می کرد.....عرو
 ساکم رو روی زمین گذاشتم و دوباره موهامو زیر چادر مرتب کردم...

 خودت هم میدونی که امیر علی برام حکم چیو داشت؟-
 یه داداش؟-
نه .... اون از داداش برام باالتر بود...اگه داداشککم داشککتم انقدر خوبی بهم -

..یه دوسککت خوب و مهربون بود...ولی همین....هیچ وقت بیشککتر از نمیکرد.
دوسککت بهش نگاهی ننداختم....خودش این صککمیمیتم و با خانواده ی شککما 

 جور دیگه ای برداشت کرد..
شت حرف های من  سالمتی برادرش بود.....قبول دا سری تکان داد....نا  فقط 

که نشککسکککت.. که من و حقه و برادرش...کمی عجول بود و هر جا  ...گفت 
 دوست داره...و آبرویم را برای هزارمین بار در این محله برد...
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به لطف داداشکککت....مامانت....برادرای دیگت....رفیقات آبرو برام نمونده -
حبیب....میری همین حرف و پخش میکنی..بعدشککم مگه تو درس و مشککق 

 نداری؟چقدر تو کوچه ای؟
 :پشت گردنش را خاروند و با اخم گفت

چرا دارم.....ولی ناسالمتی من ستون این محلم.....! اگه من خبرا رو نرسونم -
 چطور میخوای از چیزی با خبر بشین...

 ساکم را بلند کردم و همین طور که به سمت خانه،می رفتم وگفتم:
 همین و بگو...پ  یادت نره ها...-
شوم- ستی خونه ی امیر علی اینا دقیقا کنار خونه ی  شه...را اس.....! قهقهه با

 ای زد و گفت:
 با لباس مناسب برو تو حیاط....به چشمای برادرم اعتمادی نیست....-

 با تشر اسمش را صدا زدم...می دانستم حرف هایش از سر شوخی ....!
شاید  شده.... دلم برای زندگی کردن در این محله و بازی کردن در کوچه تنگ 

 اولین بار آبرویم همان جا رفت...
 ی که گفتن"مگه دخترم فوتبال بازی میکنه؟"زمان

جارو  نه و  غذا بپزه..اتو ک نه!  نه بز کاشککو شککو های عروسکک ید مو با دختر 
 بکشه...کوچه و ورزش برای مرد هاس...!

های  عه  ید در برابر شکککای به دادم رسکک باز امیرعلی  مان هم، مان ز ند ه هرچ
 اطرافم....
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سیدم از روز شد......می تر شوب دلم برپا  سی در این خانه را دوباره آ ی که ک
 برایم باز نکند....

 اوا فرشته جون اومدی؟-
 به پشت برگشتم و ستایش خانوم.....همدم این روز های مادرم را دیدم...

 آروم گفتم:
 با اجازتون..-
اجازه ی ما هم دست شماست خانوما...چه خبرا؟اینجا چیکار میکنی...االن -

 باید دانشگاه باشی....
 در رنگ و رو رفته ی سبز خانه مان کردم و گفتم: اشاره ای به

 تلفن و جواب نمیده...خون ؟-
باهات قهر نیسککت...فقط از تنهایی کم حرف شککده....آره خون ...با اون پا -

دردش چشککماش خیلی وقته رنگ خیابونا رو به خودش ندیده.....اگه وقت 
 کردی بیارش بیرون...از افسردگی زن بیچاره دق میکنه.....

بغضم را آروم با آب های گلویم کنار زدم تا شاید جلوی لرزش صدایم را بتونم 
 بگیرم...

 مرسی....خدا رو شکر شما هستید...خیالم راحته.....-
ست آخرین بچه اش،که تکمیل کننده ی یک  شیدی د سری تکون داد و با ببخ

ده ننپکیج کامل بودن و گرفت....شککش تا! آن هم برای خانواده ای که پدرش را
 ی تاکسی هست....

شیدن برایت ، حکم جواب پ  دادن به  شاید اینجا تنها جاییه که...لباس نو پو
 دیگران و نگاهی های خیره شان را دارد..
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شده بود.....با دیوار های آجر چینی  سبزمان که گوشه هاییش طالیی  در آهنی 
 ..شده بدون رنگ.....خاطرات دوران کودکی ام را برایم زنده کرد..

با خبر بودم.....از مهره های گردن و کمرش که هر  از زانو درد های مداومش 
هایش پی می  به عمق درد  های پشکککت تلفن اش... له  نا روز می گرفت و از 
شته ی  ستقیم نگفت ولی من که دیگه اون فر بردم...، هر چند هیچ وقت بهم م

 هفت ساله نیستم....! شاید هم هفده ساله.....نیستم
 در قفل کوچک خانه چرخاندم و با کمی تکان دادن در،در باز شد.....کلید و 

 تونستی؟-
 به پشت برگشتم.....عمو کمال بود....

 سالم عمو...-
 سالم دخترم رسیدن بخیر.....-

گل  با ان بوی  مادرم  پا می کردم....دلم برای آغوش  پا و اون  له این  با عج
 محمدی اش تنگ شده بود....

...بعدا یه سککر بهمون بزن...اکرمم دلش برات تنگ شککده انگار عجله داری-
 مگه چند تا فرشته تو این کوچه زندگی میکنن؟

 سری تکون دادم و گفتم:
شیما - صوصا برای  شده...مخ شما و زن عمو تنگ  حتما عمو...منم دلم برای 

 جون...
 پ  یادت نره ها...-
 چشم ....-
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 بی بال دخترم...به مادر سالم برسون...-
 بخند به موهای سفید یک دستش نگاهی انداختم و گفتم:با ل

 بزرگیتونو میرسونم....-
یه دادم و روی زمین سککر  به در تک نه را محکم بسککتم.....پشککتم را  خا و در 

 خوردم....
 برای رسیدن به خونه باید هفت خان رستم را رد می کردم...

 کیه؟-
 با صدای گرمش لبخندی روی لب هام آروم نمایان شد....

 کیفم را گوشه ای از حیاط پرت کردم و گفتم:
 منم مامان...دخترت اومده ببینه حال این مریض چطوریه...-

 صدای آه و ناله اش نزدیک تر و واضح تر به گوش می رسید....

 صدای آه و ناله اش نزدیک تر و واضح تر به گوش می رسید....
ن شککد و در حالی که تا اینکه هیکل نحیف و خمیده اش در چارچوب در نمایا

 به زانوهایش مشت میزد گفت:
حال این مریض تعریفی نداره...نیازی نبود دختر گلش از درس و دانشککگاه -

 بزنه بیاد اینجا....
شککیر آب را باز کردم و با شککلنگ به جون دسککت هامو و صککورت خی  عرقم 

 افتادم...
سم که خنک نمیک- شه.....اون اتوبو سی گرمته نه؟الهی مادر فدات  نه....تاک

 ها هم که کولری نمیزنن....
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سمت هال قدیمی  شو می گرفتم و به  ست ستم و در حالی که د شیر و ب با خنده 
 هدایتش کردم و گفتم:

ست دارم فقط - سرماییم....! هوای گرم و دو سی  شنا نترس مامان من و که می
 چون موهامو از زیر نبسته بودم گردنم و صورتم پر از عرق شده....

 اومدی؟چرا -
میدونسککتم خوشککحاله ...خوشککحاله که مثل همیشککه آخر هر هفته به دیدنش 

 اومدم...
 چرا نباید میومدم؟من که یه مامان گل و خانوم که بیشتر ندارم....-

لبخند کم جونی زد و گره ی روسریشو که ناشیانه زده بود و باز کرد و گوشه ای 
 نشست.....

 با اخم نگاهی بهش انداختم و گفتم:
 این بساط چرخ خیاطی و سبزی این وسط چی میگه؟-
عین بابای خدا بیامرزتی....اونم بعد کلی قربون صککدقه یهو جنی میشککد و به -

 یه چیز گیر میداد......
 با آستین پیراهنش گوشه های چشمش را پاک کرد....

 با پا پارچه های روی زمین و کنار زدم و گفتم:
یاد- هادری  قای ب که چیزی از آ که ما  ما آدم خوبی بوده  یاد...ولی حت مون نم

 مامانمون هنوزم بیست و یک ساله که عاشقشه....
 سری تکون داد و گفت:

 مردم میگن مرده پرستی...ولی تا عاشق نشن درک نمیکنن....-
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 نمیخواستم بحث قدیما رو پیش بکشم و داه دلشو تازه بکنم ....
بال گوله اش و به گوشککه ای چادر مشکککی را از سککرم برداشککتم و مثل تو  فوت

 پرتابش کردم....
 آخیش از شرش راحت شدم....-

 با خنده گفت:
بهت که گفتم الزم نیسککت چادر سککرت کنی...! من که میدونم عادت به این -

 چیزا نداری....
 پوزخندی زدم و از روی میز پارچ آب و برداشتم....

 در حالی که لیوان پالستیکی ام رو پر می کردم گفتم:
با چادرش صکککد نفر تو کوچه باز خواسککتمون میکنن...چرا اومدی؟با چی -

 اومدی؟چرا رفتی؟خجالت نمیکشی؟چرا فالنه؟چرا بهمانه ...
سایه ها رو  شکایت هم ستم باز هم پیش مادرم  سرم را که باال گرفتم و تا خوا

 بکنم دیدم که با عشق نگاهی به گونه های قرمز شده ام از گرما انداخته...
شه پرت  یاد شلوارتو یه گو سه میومدی ...مانتو و  بچگی هات افتادم که از مدر

میکردی و همین طور چهارزانو روی زمین میشککسککتی و از دسککت این و اون 
 شکایت می کردی..

 خندیدم و گفتم:
 اون موقع ها هم عالمی بود مامان....-

 با سر حرفم را تائید کرد...
 نگفتی...-

 روی زمین کردم و ادامه دادم: و اشاره ای به پارچه های
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 اینا چین؟-
 نمیبینی؟چیزایی هستن که خرج اون دانشگاتو بدن....-

 ابروهامو در هم جمع کردم و با لحن آزرده ای بابت حرف های مامان گفتم:
شکی؟از این روزا نهایت لذت و ببر - سری نمیرم؟چه پولی چه ک سرا مگه من 

.... 
 داد گفت:در حالی که پاهاشو آروم مالش می

چه لذتی وقتی نمیدونم دخترم چی خورده؟چی میپوشککه؟چیکار میکنه؟فکر -
میکنی حقوق بابات کافیه؟فکر میکنی نمیدونم خوابگاهت پول میخواد؟فکر 
میکنی نمیدونم باید غذا بخوری؟آدمیه پول الزمه...اومدیمو زبونم الل مریض 

 شدی....
گوش می دادم....به سککمتش  با دقت حرف هاش و نگرانی های مادرانه اش را

 رفتم و دست هاشو کنار زدم.....
 آروم از پاشنه ی پا تا باالی زانو.....با دست هام ماساژش میدادم....

 اصال گوش میدی؟-
له....میفهممت مامان ولی چرا نمیزاری خودم برم کار کنم؟به خدا انقدر - ب

ست تو تهران...هم درس میخونم هم کار میکن م...اگه ماهی تو کار برای من ه
 سیصد هزار تومن در میاری من ماهی پونصد هزار تومن در میارم......

انقدر طمع نکن دختر.....قانع باش به همین روزی خدا...بعدشککم من صککد -
به درسکککت گوش  کار کنی؟دلم میخواد فقط  ندارم  بار بهت نگفتم دوسکککت 

 کنی...فاره التحصیل بشی.....
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و چلیک چلیک ازت عکسککای خوب خوب اونوقت میشککم یه عکاس خوب -
 میگیرم.....

 لبخندی زد و چشم هاشو بست.....
شیم در جیبم از مامان  سه کردم که ناگهان با ویبره ی گو شو غرق در بو شونی پی

 فاصله گرفتم.....
که ناگهان با ویبره ی گوشککیم در جیبم از مامان فاصککله گرفتم.....چه وقتش 

 بود...
 م کردم و گوشه ای از حیاط ایستادم...با عصبانیت کفش هامو پا

 بله؟-
 الو فرشته؟-
صد دفعه نگفتم وقتی خونم زنگ نزن..اگه مامان بفهمه من - شیرین؟مگه  بله 

گوشککی دارم می خواد بفهمه پولشککو از کجا گیر اوردم.....نمیخوام بهش دروه 
 بگم.....

 میفهمم فرشته ولی عباس آقا زنگ زد...-
 سنگینی وزنم را کمتر کردم...به دیوار تکیه دادم و 

 چی گفت؟-
ست به - سی ه شن عرو سونه....یه ج شو بر شنبه خود شته بگو تا  میگه به فر

 کمکت نیاز دارن....
 با عصبانیت ضربه ای به ساکم زدم...ولی آروم...

 اه .... مگه خودش با خبر نی  مشکالت منو؟....-
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 شککنبه نوبت تو برایمن نمیدونم فری.....خالصککه گفتم بهت بگم...تازشککم -
 شام پختن.....دیر نکنی...بای

ستم  شم هامو ب و بدون منتظر ماندن جوابی از طرف من تلفن و قطع کرد....چ
 و با دلی سنگین شده زیر لب برای خودم شعر عربی زمزمه می کردم.....

سر  شاید هنوز هم ثانیه ها با من  شت؟  صال گذ شت.....ا نمیدونم چقدر گذ
شند شته با ست از زمزمه هایم جنگ دا سنگینی نگاهی د ...هر چه که بود...با 

 بر داشتم و چشمم را باز کردم....
های من و گوش  بالکن داشکککت کنسککرت درد  در آن طرف دیوار کسککی در 

 میداد....
 نا خواسته جلو رفتم.......

 هنوزم صدای مسخ کننده ای داری....-
 ناراحت چشم هایم را بستم و گفتم:

 امیر علی....-
هی  هیچی نگو...نمیخوام با نگاه کردن به موهای فر مشکککیت که از شککال -

نت  یا یه خ به سککم تاه میکنن... بیرون زدن و من و وسککوسکککه ی نوازش کو
 کنم...سرنوشت من این بود...امیدوارم حداقل تو به عشقت برسی.....

بدون اراده شککالم را جلو تر کشککیدم و با شککرم عجیبی به دو گوی سککبز رنگش 
 هی انداختم .....نگا

 من و بازی نده با چشمای مشکیت فرشته...بازی نده...-
 و سریع وارد خانه اش شد و در و محکم بست...
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 با بسته شدن در...ناخوداگاه چشم های منم بسته شد...
 

 ببین مزش چطوریه فرشته؟-
با عصبانیت و کمی خستگی دستمال گردگیری را روی میز رها کردم و غرولند 

 وارد آشپزخانه شدم.کنان 
 مامان کی غذاهای تو بد شده بود که این دفعه ی دومش باشه؟-

بادمجان گرفت و  به من،قاشککق را روی خورشکککت محبوبم ، قیمه  بی توجه 
 گذاشت تا سر بشه ...

 مامان؟-
ضافه بکنم هی - شدم...یادم میره چقدر باید بهش نمک و فلفل ا ها؟آدمیه،پیر 

 م نمک....می ترسم یا شور بشه یا ک
 پوف بلندی کردم و آب خورشت و یکسره هورت کشیدم..

هاگیر و واگیر مهمون دعوت - یدونم تو این  به این خوشککمزگی...من نم یا  ب
 کردنت چی بود؟

در حالی که سعی می کرد آرامش و به صورتش دعوت بکنه و همچنین آخرین 
 :، گفت برسی ها رو ، بابت وسایل میزبانیش با وسواس خاصی انجام بده

باهم جمع بشککن کار بدی می - بعد قرنی می خوام همه ی خانواده یک جا 
 کنم؟

 به چارچوب دیوار تکیه دادم و با لحن اعتراض آمیزی گفتم:
شون - شید اونوقت کی جلوتونو گرفته بود که قبال،مثال هفته ی پیش دعوت ببخ

 می کردین؟خدا رو شکر من که آخر هفته ها همیشه مشهدم...
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ته - که نگم هف ته  مه هسککتن...زشکک که ه مال االن  ته بودن شکک ی پیش رف
شده..!  شته تو که مهمون گریز نبودی؟چی  ست،فر بیاین..مهمون حبیب خدا

 آب و هوای پایتخت روت اثر گذاشته ها..!
 با عصبانیت پا کوبیدم روی زمین و کالفه موهامو بهم ریختم...

 شنوم....نخیرم....فقط دوست ندارم حرف های همیشگیشونو ب-
 مالقه ی چوبی ، یادگار جهیزیه ی قدیمی اش را باال گرفت و گفت:

بزرگ ترمونه،صککالحمونو می خواد...بعدشککم تو نمیتونی یه شککب به خاطر -
مامانت جلو زبونتو بگیری؟میگی چرا دعوتشککون میکنم؟تا جلو در و همسککایه 

و میرن...یه  نشککون بدیم ما هم ک  و کاری داریم...دو تا مرد به خونمون میان
 زن و دختر تنها ، تو یه خونه ، تو این محله خوب نیست..

شتی از  ستم و گاز در ش شده بود ن شپزخونه پهن  شه ی آ روی قالیچه ای که گو
 سیب توی دستم زدم ....

گار - یاد بفروش...میگی  نه رو  یا این خو ب منم همین و میگم...میگم 
ای خودش بذرشککو ریخت و جدا ایرجه...دلم نمیاد از این درختایی که با دسککت

قل از این  شککم و ول کنم برم ....میگم زمینمونو خارج از شککهر بفروش حدا
 اوضاع راحت بشیم بازم قبول نمیکنی....

 دست از کار کشید و دست های روغنیشو با گوشه ی چادرش پاک کرد...
 تو هم فرقی با عموت نداری اونم همین حرفا رو میزنه...

 زدم و گفتم: گاز محکم دیگه ای
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نه من و اون یه فرق بزرگ داریم.....اون میخواد زمین و از چنگمون در بیاره و -
سبزی و  سنگین  سینی  من نه...من فقط دیگه نمیخوام به خاطر دو هزار تومن 

 از این گوشه به گوشه ببری....
 ابرویی به باال انداخت و گفت:

 گ شده باشی که تو کارای مندانشگاه رفتی ولی دلیل نمیشه هنوز اونقدر بزر-
سه  سرت کن هر لحظه ممکنه حبیب بر دخالت بکنی....حاال هم برو چادرتو 

 بهش گفتم هندونه اینا بگیره...کیف پولمم رو طاقچه است....
کالفه از سر جام بلند شدم و در همون حال سیب تموم شده ام را با یک ضربه 

 به سمت سطل آشغال پرتاب کردم...
چادرم را مرتب میکردم سککرم را باال،رو به آسککمان خدا گرفتم و  در حالی که

 گفتم:
خدایا امیدم به تو....امشب و به خیر بگذرون.....نمیخوام دوباره لحن تحقیر -

 آمیز و امید های واهیشونو بشنوم...نمی خوام خدا....
صدای در بلند شد و پشت بندش صدای شاد و خندان حبیب،یا همون کالنتر 

 ..محله..
 اومدم....-
 باز کن ، دستم درد گرفت....-

ضچه  شد و میوه ها رو کنار حو با باز کردن در ، بدون هیچ تعارفی وارد حیاط 
 گذاشت...

 آخیش ، خسته شدم...-
 علیک سالم...-
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 لبخند دندون نمایی زد و گفت:
 سالم فرشته خانوم...خوبین؟همسایه ها خوبن؟-

اهرانه به امیر علی و نگاه های هر از گاهش ابرو هامو در هم کردم.....چقدر م
گه ای برادرش را  ید بهتر از هر ک  دی به روی خودم اشکککاره کرد...شکککا

 میشناخت...
 سعی کردم لحنم غمگین و نگاهم لرزان نباشه....

 خوبن...با سمیه دارن از روزای اول متاهلی نهایت لذت و می برن....-
ائیدی نه انکاری....شککاید حبیب هم سککری تکان داد...بدون هیچ حرفی...نه ت

 مثل من از اتفاقات داخل خانه بی خبر بود...
 شنیدم حاج قادر داره میاد خونتون....-

 شکلکی در اوردم و گفتم:
 بله....-

 کنار دیواره های کوتاه حوضچه نشست و دستی به آب سردش زد
 حاال تو چرا عصبانی هستی....-

 با لحن نگرانی گفتم:
 مه؟خیلی معلو-

 سری تکان داد و گفت:
 از خیلی هم اونور تر.....-

هندوانه رو با یک حرکت داخل آب تازه ی حوضککچه انداختم و با عصککبانیت 
 دستی به جاهای گلی اش می زدم....
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 فرشته آماده شدی؟االن میانا....-
 بله با خبر هستم که قرار بیان...حاضرم هستم....-

یب می داد.....جدالی که هر زمان .... صدای زنگ در ، خبر از یک جدال عج
سته میون من و عمو قادر رخ می داد و  سته یا نا خوا در هر مهمانی ای .... خوا
ضی بکنیم..به همین دلیل  ستیم دیگری رو را شاید هیچ وقت ، هیچ کدوم نتون

 هنوز برنده ی این نبرد مشخص نشده....
 خوش اومدین.....-

ایسککتادم و به عمو و زن عمو خوش آمد به تبعیت از مامان ، پشکککت سککرش 
 گفتم...

عمو با اون تسبیح و جای مهر روی پیشانی اش ، بوسه ای به گمان پدرانه روی 
 پیشانی ام کاشت و گفت:

 به به باالخره دختر گلم و دیدم کم پیدایی....-
آرام ترین لبخندم و زدم و سککعی کردم در جلد فرشککته ی معصککوم و مظلوم فرو 

 بروم...
 تی به باالی چادرم کشیدم و گفتم:دس

شرمنده عمو...درسا سخته..مگر نه خبر دارین تا جایی که بتونم آخر هفته ها -
اینجا میام...خیلی دلم می خواست هفته ی پیشم شما رو میدیدم ولی خبر دار 

 شدم که با زن عمو اینا رفتین شمال....امیدوارم خوش گذشته باشه...
 و گفت:دستی به شونه ام کشید 

 خوش گذشت...-
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و کنار رفت...نفر بعدی زن عمو بود که با اکراه و کمی وسواس صورت سفیدم 
 و بوسید و روی هر دو گونه ام جای رژ عمیقی گذاشت...

 لبخند تصنعی زد و گفت:
دلم برات خیلی تنگ شده بود عزیزم....نمیدونی هر دفعه به آقا گفتم بیا بریم -

 دست این مرد که با سفرش سورپرایزم کرد....دیدن برادر زادت.....از 
شده اش که به طور عجیبی بیرون ریخته بود  با تعجب نگاهی به موهای بلوند 
سر دوم  شی و با این تیپ بیای بیرون؟ خب هم سر حاج قادر با انداختم....هم
بود دیگه...ناز و اداش بیشککتر و سککیاسککتش هم بهتر از نازخاتون خدا بیامرز 

 بود....
 خودش لبخند مصنوعی زدم و گفتم:مثل 

 منم همین طور زن عمو.....-
همین ، شکککاید مهتاب بیشککتر از این ها و مهمان نوازی بهتری از من انتظار 

 داشت....مهتابی که شاید تنها ده سال فاصله سنی ام باهاش بود...
نفرات بعدی هم به ترتیب پسککر عمو هام که هر دو ازدواج کرده بودند و دختر 

 زهرا، که در شرف نامزدی بود وارد خانه شدند عمو
مامان سعی می کرد نبود مرد و در خانه پنهان کنه و خودش یک تنه همه ی کار 
شادی ...  سادت  شاید هم ح ست بگیره.....نگاه های پر از کینه ،  ها رو به د

 همسر پسر عموی بزرگم محمد را روی خودم احساس میکردم....
لی محمد از من با خبر بودند مخصکوصکا شکادی که همه از خواسکتگاری متوا

 دختر خاله ی محمد حساب می شد...



 29 شود یفرشته فرشته م

با پذیرایی های من و مادرم شککب به خوبی گذشککت تا زمانی که زمان شککام 
 شد.....

 شام را در سکوت عجیب البته عادتی قدیمی سپری کردیم...
با  یمن که فکر می کردم عمو قصد رفتن کرده و امشب بر عک  تمام شب ها

نده بودیم احسکککاس آرامش می  گذرو بدون دعوا  خانواده  هم بودن دو 
 کردم.....غافل از آنکه به قول معروف "آرامش قبل از طوفان بود برام"

 خدایا شکرت....-
 به عمو نگاهی انداختم که لب هایش را با دستمال کاغذی پاک می کرد....

 دستت درد نکنه زن داداش....-
و به قصککد جمع کردن درف ها بلند شککد....همراهش  مامان نوش جانی گفت

 من و زهرا و عروس های عمو بلند شدیم و به مامان کمک کردیم....
شککاید ، بهتر این هم اضککافه کنم که چند سککالی هسککت پ  از فوت زن عمو 

 نازخاتون به رفتار های خشک و تهرانی مهتاب خانوم عادت کرده بودیم.....
 ی گفت:زهرا با لبخند شرمنده ا

 فرشته می شه بیای حیاط...-
با تعجب سککینی غذا رو کنار سککینک گذاشککتم و سککری به چپ و راسککت تکان 

 دادم....
 برای چی؟-

باز هم گونه هایش سککرخ شککد.....دختر عمو قادر بود دیگر...روابط اجتماعی 
 پایین یکی از مالک های دختران این محله بود...

 کارت دارم...-
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 الن...باشه باشه همین ا-
و هول هولکی دست هامو شستم و وارد حیاط شدم....حتی شب های مشهد 

 ، خنکی تهران و نداشت....
شاید هم کینه و حسادت های این محله...مرزی برای ورود خنکی هوا ساخته 

 بود.....
 رو به روی زهرا ایستادم و گفتم:

 جانم بگو....-
ا اسککترس به کفش های انگشککت های هر دو دسککتش را در هم تاب میداد و ب

 کتونی اش خیره شده بود...
 خوبی زهرا؟-
 میشه کنار حوضچه بشینیم....-

 با نگرانی حرفشو تائید کردم و گفتم:
 باشه بیا بریم.....-

دوباره سککنگینی نگاه دیروز.....! هنوز هم زهرا حرفی برای گفتن نداشککت اما 
خوبی احساس می  حضور شخص سومی رو بدون اینکه سرم را باال بگیرم به

 کردم...
راسککتش فرشککته چطور بگم....میدونی....خودت که با خبری من آقا جواد و 
نه...خودم خیلی  ها .... !  باشکککه  ناراضککی  با  با نه اینکه  ندیدم...یعنی  هنوز 

 خجالت می کشم....
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با آرامش همیشککگی ام ، در برابر درد و دل های دیگران ، به حرف هایش گوش 
 میدادم....

باهاش راسکک- تش نمیدونم چطور آدمیه....دلم می خواد کمی قبل از ازدواج 
کارنامه ی پیش  عد اینکه امروز  بل از محرمیت....ب نا بشککم...منظورم ق آشکک
با  ندارم...ولی  ندن  گه حق درس خو تا دی خب طبیع گاهیمو گرفتم  دانشکک

 خودم.....
دوخت  به اینجای حرف هاش که رسید دوباره چشم های قهوه ایش را به زمین

 و ادامه ی حرف هایش را نگفت ...
 خب؟-
خب با خودم فکر کردم شایدآقا جواد روشن فکر باشن و بزارن برای تحصیل -

 برم دانشگاه...
لبخند ناخواسته ای روی لب های نازکم نقش بست...آرزوی تمام دختران این 

 محله رفتن به دانشگاه بود.....
 نو باهاشون حرف بزنین...می خواستم شما یه روز برین به محلشو-

 ابروهام به طرز عجیبی باال پرید و با چشم های ریز شده گفتم:
 من برم با شوهر تو صحبت کنم؟خب چرا خودت نمیری...-
 خج...خجالت می کشم...-

 شانه ای باال انداختم..
 باشه....-

 متعجب بهم خیره شد و گفت:
 یعنی راستی راستی قبول کردی؟-
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 بلند شدم و گفتم:سری تکان دادم و 
 آره جدی جدی قبول کردم....فقط بهم وقت بده ... سه هفته ی دیگه نامزدیه؟-
 آره...-
به....من هفته ی دیگه بهش میگم....قرار فردا صککبح برگردم تهران وقت - خو

نمیکنم با آقا جوادتون صککحبتی داشککته باشککم ولی در اولین فرصککت که اومدم 
 می کنیم....درباره ی زهرا خانوم گل صحبت 

 لپ های سبزه اش گل انداخت و آروم گفت:
مرسی....تو خیلی مهربونی و مثل اسمت قلب پاکی داری و کاشکی مثل تو -

 سر زبون دار بودم....کاشکی تو زن داداشم میشدی...
با ترس مصنوعی به اطراف نگاهی انداختم و به شانه اش ضربه ی کوتاهی زدم 

 و گفتم:
تو می شنوه...دیگه به جای جواب دادن به عاقد باید به هی  االن شادی صدا-

 نکیر و منکر جواب بدیا...از من گفتن بود....
شیم  ستم باهم وارد خانه ب شکر کرد...تا خوا سری تکون داد و باز هم ت با خنده 

 ...متوجه ی عمو در حیاط شدیم ....
 بابا داریم میریم؟-

 :عمو پلکهایش را به معنای تائید بست و گفت
آره زهرا برو پیش مهتاب بگو با فاطمه خانوم حرف های آخرشو بزنن که بریم -

 فردا صبح محمد و مهدی باید برن سرکار.....
 زهرا با چشم آرامی،از کنارم گذشت.....
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 خوبی عمو جان؟-
سککعی کردم بی توجه به حال و احوال پرسککی با معناش ... مثل یک برادرزاده 

 جوابش را بدهم...
 ه ی شما که همیشه باال سرمونه ، معلومه که خوبیم ....با سای-
 درسا چطورن؟-
اونا هم خوبن کمی سختی داره ولی میگذره.... دانه های تسبیحش را محض -

عادت به پایین هدایت می کرد...گویا باید برای یک سککخنرانی بلند باال آماده 
 می شدم...

 میدونی که همیشه صالحتو خواستم....-
 تا حرف هایش تمام شود.... سکوت کردم

یا - باردار بود و خبر فوت داداشککم  هه  ما که زن داداش تو رو شککش  مانی  ز
که هر دوتونو  ید .... شکککان  اوردیم  پدرتو شکککن یا همون  شکککوهرش 
سه ی تازه عروس  شو کنار مادرت بود.....وا سه ماه بعد داریم...نازخاتون تمام 

قه ی بر مه از عال ته مرگ شککوهرش....ه با خبر خیلی سککخ مادرت  ادرم و 
 بودن....عشقی که تو ندیدی....! با خجالت سرم را پایین انداختم.....

خجالت نکش.....چیزی که همه شکککاهدش بودیم خجالت نداره.....پدر و -
شون خراب کردن به امید  سر شت  سیدن خیلی پل ها رو پ مادرت برای بهم ر

 برادرم.....اینکه بتونن در آینده پلی بسازن که خب.....شهادت 
برای اموال  بود  یز کرده  ت ندون  قدر هم د تکون داد....عمو هر چ سکککری 

 ما...اما....اما عموم بود ...
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با - نزاشککتم آب تو دل تو و زن داداش تکون بخوره...از وضککع مریضککیش 
 خبرم.....خبر هم دارم که تو تهران کار میکنی...

 به وضوح از این اطالعاتش جا خوردم.....
 به صورت متحیر من انداخت و گفت: نیم نگاهی

شه - شه ولی باد همی شهر بزرگی با شاید تهران  شته..... جای تعجبی نداره فر
 توی همه ی شهر در حال گذره و خبرا میپیچه.....

 مامان چ..چی؟-
 نچ بلندی کرد و گفت:

مادرت باخبر نیسککت.....میدونم مخالفه...بهت افتخار میکنم که شککرافت -
دت کار میکنی...نون حالل در میاری و وارد سفرت میکنی اما مندانه داری خو

کار کردن  خالف  که م یدونی  با خبری...! م بات من  تعصککک تو هم از 
 دخترم...مخصوصا اگه برادر زادم باشه.....

چشم هامو برای لحظه ای بستم...حدس زدن ادامه ی حرف هاش کار سختی 
 نبود...

تا به حالم انقدر برای چیزی اصککرار ببین اهل مقدمه چینی نیسککتم دخترم...-
قت دختری  نه و همین طور هیچ و ها در ای ما  یدونم خوبی شکک نکردم ولی م

 مخاطب خواسته های من نبوده...درک میکنی؟
 تنها سرم را تکان دادم و به عاقبت خواسته هاش فکر میکردم...
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ید درس بخونم...قبول کردم...گفتی میخوام- با مد و قبول نکردی گفتی   مح
برم دانشککگاه .... قبول کردم...گفتی هنر....گفتم چشککم....ولی یه نگاه به زانو 

 های مامانت بنداز! از ب  نشسته و ایستاده که دیگه جونی نداره....
 نف  عمیقی کشید و ادامه ی حرف های آزار دهنده اش را دوباره شروع کرد:

مشککتری این زمینی که روش نشککسککتین...طالس....به قیمت خوب براش -
ست ندارین....میگم بکوبین این  شینش میدونم که دو دارم.....نمیگم که بفرو
خونه ی کلنگیو...جاش یه آپارتمان چند طبقه بزنید به همسککایه ها نگاه کنید 

 همه آپارتمانی هستن و شما این وسط ویالیی.....
 دستی به ریش های سفیدش کشید و گفت:

زمین به اون بزرگی دارین که قیمتش به اصککال این خونه بیخیال.....شککما یه -
اندازه ای هسکککت که هم خرجتونو بده و هم بدون کار کردن یه زندگی خوب 

 براتون درست بکنه..

 هوم؟ من میگم .....
 کالفه از حرف های همیشگی عمو قادر گفتم:

 شما میگین ما بفروشیم و خودمون آواره ی کوچه و خیابونا بشیم.....نه؟-
ه....تا هر زمان که میخواین قدمتون روی چشککم مگه من میزارم این چه حرفی-

 ناموسم بیرون ، تو کوچه و خیابونا باشه؟
عمو خودمم میلی به این خونه ندارم.....! و بهتر از شککما هم نگران سککالمتی -

مادرم هسککتم اگه نبودم...مثل خیلی های دیگه تکیه میکردم به اون پوالیی که 
فرسککته ..... ولی دارم کار میکنم..کار میکنم و روی پای ماهیانه مادرم برام می
 خودم وایمیستم.....
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 در این شکی نیست که دختر محکم و با جریزه ای هستی...-
خیلی ممنون....ولی فکر نکنید که با این حرف ها ، راضککی میشککم به فروش -

ن م اینجا و اون زمین.......اشتباه می کنید....همون بیست سال پیش زمانی که
 یک ساله بودم ! مادرم سهمتونو داد......این و دیگه همه ی فامیل با خبرن...

 عمو عصبانی به سمتم اومد و گفت:
 منظورت چیه؟یعنی میگی انقدر بی شرفم که سر زن داداشم کاله بزارم؟-

به چشککم های قرمز عمو نگاهی  با چشککم های بی پروام و لحن محکمم ، 
 انداختم و گفتم:

به بزرگ ترم بکنم...! فقط نه.....ا- که همچین توهینی  قدر بی ادب نیسککتم  ن
بیاین منطقی باشیم...نه من اون مادر ساده لوحم و نه شما خیلی دلسوزی برای 

 زنی می کنید که بیست و یک سال پیش نسبتشو با شما از دست داد.....
دسککت های چروک شککده اش،با آن انگشککتر های کهرباییش را مشککت کرد و با 

 دای خفه ای گفت:ص
 از خدا بترس فرشته...-
نمیترسم ....چون خودمو به خودش سپردم.....عمو من اون دختر هفده ساله -

شته  ستتون دا شما با چه نیتی اومدین خونمون ، بازم دو ستم که وقتی دیدم  نی
باشککم...حاال چهار سکککال میگذره و همه چیز و خوب درک میکنم...خیلی 

 خوب...
 ت ها شکسته نشه...حداقل ....!فقط بزارین حرم
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نگاه کردن در چشککم هایی که سککال ها فکر می کردم ، جانشککین پدرم هسککتن 
 سخت بود.....

 به پیشانی اش نگاهی انداختم و گفتم:
قسککم به همین ریش سککفیدت عمو....میدونم که دنبال سککودی برای خودت -

باه میکنم از خیر ای ن موضککوع هسککتی ..... ولی اگه هم نیسککتی و من اشککت
 بگذر...هر چند هنوزم مطمئنم طمع میک....

قادر  مده ی عمو  باال آ با دیدن دسکککت های  هایم را خوردم... مه ی حرف  ادا
....... 

 ناگهان هین بلندی گفتم ولی....ولی اون دست ها تکون نخورد......
 عمو قادر ، ضعیفه زنی تو رسم حجره دارا ، مردای بازار نبود ، بود؟-

 انیت فروکش شده به پشت برگشت و گفت:عمو با عصب
نبود....ولی ضککعیفه ی سککرکش و باید سککر جاش نشککوند....تو توی خونه ی -

 غریبه چیکار می کنی؟چطوری اومدی؟
 به دیوار پشت سرش اشاره ای کرد و گفت:

صفاش....فکر نکنم - ست و  شما ندیدم...این خون دیوار کوتاه تر از خونه ی 
دگار برادرتون ، نشککون از مرد بودن و سککایه ی باال نابود کردن درخت های یا

 سرشون بودن میده.....
 عمو با تشر گفت:

 امیر علی حواست باشه که با کی داری صحبت میکنی؟-
 امیر علی سری تکون داد و گفت:
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ستی که - ستم بگم اون د صحبت میکنم....فقط خوا خوب میدونم دارم با کی 
 انوم....نمازاتو باطل میکنه....داشت فرو می اومد تو صورت فرشته خ

امیر علی در حالی که به چهره ی ترسیده ی من نگاه می کرد مثل آمدنش،سریع 
 رفت و ناپدید شد....

معذرت که دیشب نتونستم بزارم نتم ضعیف بود... و همچنین بابت کم کاریم 
تو این رمان نسبت به رمان نوسان عشق شرمنده .... امتحانا شروع شده و من 
ست دی به  ست باز هم میگم از بی شب ها ه آخر هفته ها تنها زمانی که دارم 

 بعد هر روز پست داریم
_____________________ 

 
یدم...هنوز هم پ  از  مادرم خز به آغوش  گذاشککتم و  سکککاک را روی زمین 
به هر تنی دیگر ترجیح می  یک سکککال،این آغوش را ،  گذشکککت بیسکککت و 

ه ، عطر های گران قیمت ... دسککتش را آرام از دهم...این بوی شککیرین را هم ب
 روی چادر ، روی پشتم کشید و من را نوازش کرد...

 قربونت بره مامان....این دو روز که اینجا بودی خوب بود؟-
شانی پر  شتم باز کردم و بوسه ای محکم ، روی پی ست هایش را از پ با لبخند د

 از چروکش کاشتم...
که- مه  فاط مان  ما نه  یه دو نداریم! بهترین روزای هفتم این  ما  بیشککتر 

آخراشکککه....فقط آخراش! پنج روزی که تهرانم فقط دعا دعا میکنم که زود تر 
 برسم به مشهد...به شهر خودم...مادر خودم.... و خونه ی خودم....
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 با ترس و نگرانی دو طرف شانه هایم را گرفت و گفت:
ب خودت باش....میدونم که اول توکلت میکنم به خدا و بعد هم میگم مواد-

 از رفتار دیشب عمو دلخوری....ولی نباش...مرد و صالح ما رو می خواد...
سککری تکان دادم...دلم نمیخواسککت این جدال های لفظی و بدون توهین اما 

 تلخ را ادامه بدهم....
 خودش به جای منتظر ماندن جواب من ، دوباره پرسید:

 به حمید خان زنگ زدی؟-
سال از آره ماما- سه  ستم  ساطمون اینه ها...! بچه که نی ن...به خدا هر جمعه ب

سککن قانونیم گذشککته...یعنی بزرگ شککدم...عاقلم...دارم یه شککهر دیگه زندگی 
 میکنم....

با خوشککحالی داهری چادر بسککته به دور کمرش را باز کرد و روی سککرش 
 گذاشت....

 واست بره کالس اول ،تو هنوزم واسه من اون فرشته کوچولویی که وقتی میخ-
 به نشونه ی اعتراض به معلمت وسط حیاط خوابیدی.....

 خندیدم و گفتم:
شده و میدونه با این - شته مامان...حاال بزرگ  شته کوچولو خیلی گذ از اون فر

چیزا حقشککو نمیتونه پ  بگیره....! با خوابیدن....باید بیدار باشککی ..... حق 
 مان....خوری هامون با خودمون بزرگ شد ما

 مامان تنها سرش را آرام به باال تکان داد و گفت:
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من تا سککر کوچه باهات میام عزیزم....ببینم این شککاگردش کیه که هم تو رو -
ما همین  نه حت گه مطمئ خان می ید  ند وقتی حم اورد هم میخواد ببره...هر چ

 طوره....
ها با لبخند  مادر جوابش را  که  هایی  ی کوتاه و خندیدم.....! از همان خنده 

 کمرنگش می داد....
در لحظه ی آخر نا خواسککته سککرم را به عقب برگرداندم ، در انتظار یک دیدن 
بودم....یک نیاز دوباره...ولی تنها پرده های کشککیده و در بسککته ی تراس .... 

 جلوی چشمانم رژه می رفتن ......
 فرشته کجایی تو؟بدو بیا....-

سنگین  ستم و با دلی  سخت در و محکم ب شده ، به خاطر رفتن از آن محله ی 
بدی  با وجود  باره بغض کردم.....حتی  باره و دو ته دو یک هف گیر برای 

 هایشان...تهمت هایشان....و ننگ داشتن دختر را...!
شید خودش بره - شی میگم آقا فر شین ب سوار ما شته اگه دیگه نیای  به خدا فر

 ها....
م و اولتیماتوم های مادرم را گوش می زیر لب...غر غر کنان از زیر قرآن گذشککت

 کردم...!
 صورتش را بوسیدم و گفتم:

ست میرم یه توکه پا ، تا پایتخت .... هفته ی دیگه - سفر قندهار نی مامان جان 
 قرارمون همین جا...همین محله....

******************* 
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 برای سالمتی آقای راننده صلوات بفرست......-
ساکش از صدای جمعیت داخل اتوبو سی با  شت بند آن هر ک شد و پ س بلند 

 پله ها پایین می رفت...
 ممنون حمید خان...-

 اتوبوس را خاموش کرد و با لنگش عرقش را پاک کرد...
 آخرم بهم نگفتی عمو....-

 لبخند آرامی زدم و سرم را پایین انداختم:
 ممنون عمو حمید...-
 پرم ببرتت تا خوابگاه؟خواهش دخترم...میخوای به یکی از بچه ها بس-

 همان طور که از پله ها پایین می آمدم گفتم:
 نه الزم نیست بازم ممنون....خودم می رم .....!-

حمید خان هم که خستگی از سر و رویش می بارید اصراری برای رفتنم نکرد 
 و با خداحافظی بحث را تمام کرد....

 نفسی عمیقی کشیدم....
 ولک....!بوی تهرون و احساس میکنی -

با تعجب به پشت برگشتم و با چهره ی خندان شیرین مواجه شدم.....بی توجه 
 به آدم های اطرافم با جیغ شیرین را بغل کردم و گفتم:

 وای وای شیرین اومدی دنبالم؟-
 عینک آفتابی اش را باالی سرش گذاشت و گفت:

صی دارم چرا ازش به نح- شخ سنت نه بابا .... دیدم من که یه راننده  وه ی اح
 استفاده نکنم؟این شد که گفتم برو دنبال دوستم که داره از خارج برمی گرده..!
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 با خنده دستش را کشیدم و به سمت سروی  بهداشتی هدایتش کردم و گفتم:
ساکمم بگیر من برم چادرم - آدم خارج اومده با اتوبوس میاد؟همین جا باش..

 رو در بیارم میام....
 یتما دختر جون....انگار خدمتکار شخص-

 در حالی که در یکی از توالت ها را باز می کردم گفتم:
 حاال که میبینم ... احساس میکنم این شغل بیشتر بهت میاد تا پزر بودن ....-

 دیگه به جیغ ها و غر زدن های شیرین توجهی نکردم....!
 دمچادرم را برداشککتم و تا کردم و در دسکککت هایم گرفتمش....برای خالی نبو

 عریضه سیفون هم کشیدم و از دستشویی خارج شدم....
 به به فرشته جان خوش اومدین...کشف حجاب کردین دختر...!-

 با خنده دیوونه ای زیر لب نثارش کردم و از دستشویی خارج شدم...
 کجاست این آقاتون؟-
 اونا...اونی که سوار بنز...-

داری به رویم انداختن...با سککوتی بلندی کشککیدم که آدم های اطرافم نگاه معنا
 شرمندگی معذرت خواهی کردم و گفتم:

سک و از کجا - شونو خوردم ..... این عرو چه بدم نگاه میکنن انگار ارث پدر
 گیر اوردی؟

 شیرین بدون مکثی گفت:
اسمش شهابه.....ببین به اسمامونم میخوره ...شیرین و شهاب..! داده رو طال -

زدواجه مثل قبلیا تفریحی نیستن....بیست و نه اسمامونو بنویسن....قصدشم ا
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سککالشککه و حسککابداری دانشککگاه آزاد می خونه.....به خاطر سککربازی و پشککت 
کنکوری بودنش کمی سکککال های تحصککیلش جا بجا شکککده.....ولی خیلی 

 خوشگله ...
 بی طاقت از حرف های همیشگی شیرین گفتم:

شنینش بود..چیکار به پال- سک ما سر من منظورم از عرو صات پ شخ ک و م
 دارم؟

 پشت چشم نازکی کرد و گفت:
 این یکی از صدتا ماشینیه که داره....-
 دیگه اغراق نکن...-

 با خنده دستی برای شهاب تکان داد و گفت:
 حاال صد تا نه .... بیستا هست واال....فقط یادت باشه شهاب....-
 ببینم پ  احسان چی؟-

 ن شوخ اما محکم تر از قبل گفت:اخم هایش را در هم کرد و با همان لح
بره بمیره پسککره مفنگی...معتاد بود.....! میدونی که خواسککتگاریمم اومد بدم -

نمیومد ازش وضعش خوب بود....چهرشم قشنگ بود ولی "وید)نوعی گل،نام 
 دیگر ماری جوآنا(" می کشید...

 آها.....-
شیرین چند ساب کردم که   بار تو زندگیش سرم را پایین انداختم و در ذهنم ح

 عاشق شده...!
شیرین چند بار تو زندگیش  ساب کردم که  سرم را پایین انداختم و در ذهنم ح

 عاشق شده...!
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 با تعجب به خودم جواب دادم فکر کنم مرز پنجاه تا رو هم رد کرده....!
 یادت نره شهاب....-

 کالفه گفتم :
ومدم اینبار دارم با باشکککه ولی خدایی من دو روز پیش با احسکککان تا اینجا ا-

 شهاب بر میگردم...قاطی میکنم...
شاپور هم نیمی از دوست پسران قبلی  شایان و  تازه شاهین و شهرام و شاهو و 

 اش بودن که ابتدای اسمشان با شین شروع می شد.....
شیرین لبخند پر از نازی زد و دسته از موهای رنگ شده اش را بیرون ریخت و 

 ه رفت.....همان طور با عشوه را
با لبخند عجیبی مدل راه رفتنش را تحسککین می کردم که این چنین شککهاب را 

 مدهوش خود کرده است....
 اینم دوستم فرشته...-

صندلی اش حتی زحمت  شدم....مردی که به احترام دو زن از  شهاب خیره  به 
 نداد بلند شود و تنها شیشه اش را پایین کشید ....

 داخت و گفت:نگاهی گذرا به صورتم ان
 خوبه...خوشبختم....-

صبی اما آرام ،  ست و با لحن ع سفیدم نقش ب صورت  ناخوداگاه اخمی روی 
 کنار گوش شیرین گفتم:

فت خوبم ، خودم - گه این نمیگ حاال ا نه.... یدم میک تائ که  کاالم  گار  ان
 نمیفهمیدم؟
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 شیرین کالفه گفت:
خالقش اینطوری بیا بشککین..االن عصککبانی می شککه....فقط بدون همیشککه ا-

شه یخش  شته با سرد قبول دارم ولی اگه باهات رفت و آمد دا ست ...! کمی  نی
 آب میشه....

سر مختلف را دیده  شتم من تا به امروز به اجبار ، پنجاه پ حرفی برای گفتن ندا
 بودم با پنجاه اخالق متفاوت تر....ولی شهاب...! عجیب مغرور بود....

نه حرفی....! البته بعد ها سکککوت ماشککین کالفه ام کرده ب ود...نه آهنگی و 
فهمیدم شهاب ، حواسش در حال رانندگی پرت میشه...یا شاید هم موضوعی 

 غیر از اینه....
پ  از گذشککت سککاعتی به کوچه ی مورد نظرمان رسککیدیم...شککیرین با همان 

 لحن زیبایش دست هایش را روی دست شهاب گذاشت و گفت:
 کاری نداری عزیزم؟خب دیگه آقا...ما بریم -

 شهاب اخمی کرد و دستش را بیرون کشید و گفت:
 شیرین زشته.....نه کاری ندارم پیاده شو....-

 نه من ، و نه شیرین انتظار این برخورد را نداشتیم...!
 شیرین با تعجب به اخم های درهم شهاب خیره شد و گفت:

 شهاب؟-
 شهاب بدون آنکه نگاهش را از جلو بگیرد ، گفت:

 برو پایین....گفتم زشته اینجا....-



wWw.Roman4u.iR  46 

 

دوستم را میشناختم.....در میان این پنجاه تا پسر ، هر کسی که غرور شیرین را 
هدف می گرفت از لیسککتش خط می خورد حتی اگر آن پسککر همان نیمه ی 

 گمشده اش باشد....
حواسم را به شیرین جمع کردم که چشمان تر شده اش را به عینک آفتابی مارک 

 شهاب دوخته بود..... دار
 زیر لب زمزمه ای آرام ولی واضحی کرد و گفت:

 که اینطور شهاب.....-
شین را باز کرد و با هق هق بلند طول کوچه  سی در ما و بدون مهلت دادن به ک

 را دوید.....
حرکتش به قدری ناگهانی بود که نتوانسککتم از ماشککین پیاده شککوم دنبالش بدوم 

 ز خشم به شهاب انداختم و در ماشین را باز کردم....ولی تنها ، نگاهی پر ا
 تاخواستم پیاده شوم شهاب گفت:

 فرشته خانوم.....-
 بی توجه به صدا کردنم ، در را محکم بستم.....و از ماشین دور شدم.....

می دانستم شیرین داخل خوابگاه رفته است البته نمیدانم چگونه توانسته به هم 
 بدهد....!اتاقی هایمان جواب پ  

 فرشته خانوم....-
شهاب پا به پای  شهاب بود... با تعجب به خیابان نگاه کردم که دیدم  صدای 

 من ، با ماشین حرکت می کند...
 فرشته خانوم یه لحظه....-
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 عصبانی گفتم:
بدجور - ما دل دوسکککت من و  هاب؟شککک قا شککک بگین آ ید  میخوا چی 

ای شککما برم ببینم کاری شکککوندین.....االنم فکر کنم بهتر به جای توجیه ه
 دست خودش نداده باشه....

 با تعجب به صورت قرمز شده ی من نگاهی انداخت و گفت:
سری که دو روز - سه چی باید به خودش برای پ شیرین وا چی دارین میگین ؟ 

 دیده صدمه ای وارد بکنه .....
 اینبار نگاه من ، به جای خشم پر از احساس تعجب شد و گفتم:

سککری که دو روز دیدتش می خواد براش گردنبند با نام ترکیبی واسکککه چی پ-
 خودشون بخره؟

 شهاب کالفه به انتهای کوچه ی بن بست خیره شد و گفت:
من شیرین و دوست دارم....میگین عشق در نگاه اول یا حماقت محض...این -

مانی سکککر هیچ دختری  قت و هیچ ز جان و هیچ و ند و هی های ت تپش 
 شیرین همونیه که می خوام ولی...نداشتم....میدونم 

 پوزخندی زدم و سری تکان دادم :
 آره آره...حتما شیرین بود که جلوی من غرور شما رو خرد کرد نه؟-

 بی توجه به لحن پر از کنایه و تمسخر من از ماشین پیاده شد و گفت:
 نه من بودم ..... ولی اخالق من اینطوریه...-

 ادم و گفتم:حق به جانب ، دست به کمر ایست
 اینکه دیگران و ضایع بکنید حتما از ویژگی های شماس نه؟-

 دستی به موهای ژل زده اش کشید و گفت:
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نه به خدا.....ولی دوسکککت ندارم شککیرین با اون لحن اغوا کننده صککحبت -
کنه....یا اونطوری راه بره که نگاه همه رو متوجه خودش بکنه .... همین طور 

ظار عشککق بازی داشککته باشککه... مقنعه ام را کمی عقب جلوی یه نفر دیگه انت
ستم بخورد....حرف های تکراری که اگر دروه  شیدم تا کمی هوای تازه به پو ک

 نگفته باشم نزدیک به ده نفر ، این چنین از شیرین صحبت کرده بودند...
 شما شیرین و اینطوری پسندیدید االن انتظار دارین به خاطر شما عوض شه؟-

 ا باالخره از چشمانش برداشت و روی موهایش گذاشت....عینکش ر
نه کلی انتظار دارم برای خودش احترام بزاره......من بیسککت و نه سککالمه بچه -

صومه و  ست دارم .... نگاهش مع شیرین و دو صدمم ازدواجه... ستم؟ ق که نی
قت بیشککتری می خوایم  مل قبول دارم و کا نایی  قلبش مهربون....برای آشکک

 ولی.....
 ادامه ی حرف هایش را من در بر گرفتم و گفتم:

 ولی شما هم می تونین به خاطر شیرین عوض شین؟-
 سکوتش را دوباره من پر کردم....

ید؟آبروشککو جلوی دوسککتش نبرین؟ضکککایعش - میتونین غرورشککو خرد نکن
نکنید؟کمی مالیم تر باهاش صککحبت کنید؟و انقدر احسککاس نکنید توی این 

 یرین هستید و انگار اربابشیو شیرینم برده ی شما...رابطه شما برتر از ش
 اخمی کرد و زیر لب غرید:

 من همچین چیزی نگفتم....-
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سککری تند تند تکان دادم...می دانسککتم شککیرین االن منتظر من هسککت تا در 
 آغوشم گریه کند....

شیرین خدادادی - شاید به زبون نیارید ولی تربیتتون اینطوریه.... چرا گفتید...
ناز صککحبت می کنه....با ناز و عشککوه ی دخترونه راه میره....احسککاسککاتیه و با 

زمانی که احسککاس میکنه شککما بهش کم محلی می کنید انتظار محبت داره و 
اگه رنجونده بشککه به تمام معنا ازغرورش حفادت میکنه...اون می خواسککت 

شون بده که چه زوج خوبی داره....کمی دربارش فکر کنید..  ..روزجلوی من ن
 خوش...

 تا خواستم دوباره راهم را در پیش بگیرم گفت:
 باشه باشه...بهش فکر میکنم...ولی کمکم کنید....-

 باز هم ساکم را روی زمین گذاشتم و گفتم:
 چیکار کنم؟به شیرین بگم اوه خدای من چقدر خوبه که یه مرد مغروره ....-
 قمم عوض کنم؟نکنه باید این اخال-زبون تند و تلخی دارینا... -

 سردرگم روی کاپوت ماشینش نشست و گفت:
 منظور من اینا نیست...فقط میگم بگین چطوری آشتی کنم...-

لبخندی ناخوداگاه روی لب هایم نشست....نمیدانم چرا صداقت این پسر ، را 
 با تمام وجود احساس می کردم..صداقتی که در اعترافش داشت...

سککاتیه....رمانتیکه....به همه چیز توجه همون طور که گفتم شککیرین احسککا-
میکنه....! انتظار داره اونا هم همین توجه و داشککته باشککن.....یه کاری کنید که 
با چیزای سکککاده هم  که  نه  نه .... خوبی شککیرین ای که بودن بک احسکککاس مل
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سم  ست براش گردنبند طال بگیرید....اون همین که ا شه الزم نی شحال می خو
 ینه.....خوشحال میشه...خودتونو کنار هم بب

 لبخند مردانه ای زد و گفت:
 ممنونم.....-

 تنها سری تکان دادم و ساکم را دوباره برداشتم و قدم هایم را تند تر کردم......
شنیدم و بعد هم  شهاب را  شین  شن الستیک های ما صدای خ سرم  شت  از پ

 آوای خاموش شده اش که دیگر به گوشم نمی رسید ......
 اه را زدم . صدای اکبر آقا به گوشم رسید...در خوابگ

 کیه؟-
 با خنده و لحن پر از شادی شاید داهری و شاید واقعی گفتم:

 منم فرشته اکبر آقا....-
در خوابگاه باز شکککد و اکبر آقا ، مردی حدود پنجاه سکککاله با آن پیراهن راه راه 

 نارنجی رنگ شادش در ، چارچوب در نمایان شد....
 م سالم...رسیدن به خیر ... زیارتت قبول ......به به دختر-

 تشکری کردم و وارد حیاط خوابگاه شدم ....
یارت حسکککاب نمیشکککه هر روز هر روز - گه این ز قا.....دی مرسککی اکبر آ

 مشهدم....البته می دونین که مشهد ، زیارت ما فقیر فقراس.....
 در حالی که در حیاط را می بست گفت:

و...همین که مادرتو آخر هفته ها زیارت میکنی ، خودش نه دخترم اینطور نگ-
 از صد تا زیارت آدمای پولدار به کشور های مقدس می ارزه....
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 مرسی اکبر آقا....راستی شیرین و ندیدین؟-
شونده - شو پو صورت شیرین خانوم با عجله زنگ و زدن ....ولی نمیدونم چرا 

 یده تو رو دخترم گریه کرده...!بود این دختر....فکر کنم از اینکه چند روز ند
 به شوخی پیر مردانه اش به داهر خندیدم....

 دستی به شانه ام کشید و گفت:
 برو پیش دوستت فرشته خانوم....-

 در حالی که از پله های در اصلی باال می رفتم با صدای تقریبا بلندی گفتم:
 فرشته....اکبر آقا .... فقط فرشته....-

سئو ساده به خانم نیازی م سی  سالمی کردم و بعد احوال پر ل بخش خوابگاه 
 ای وارد اتاق خودمان شدم....

 سلوم دخی های گل....البته االن گلتون اومدا...
 دختر ها با شادی به سمتم هجوم آوردن و من و روی تخت انداختن...

 وای باالخره اومدی...دلمون پوسید دختر...اینجا بدون تو سوت و کور...!-
 چهارزانو نشستم و رو به مریم گفتم: روی تخت

 حاال اومدم دیگه...به دلت بگو نپوسه که من هستم در خدمتش.....-
 ساناز در حالی که ناخن های بلندش را سوهان می کشید گفت:

عباس آقا خیلی زنگ زد....برو رسککتوران....امشککب مهمونیه به کمکت نیاز -
 دارن....

 با لودگی گفتم:
 شم همه کارشون لنگه....آره دیگه من نبا-

 بعد کمی شوخی و خنده ، سراه شیرین را گرفتم.....
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 مریم اشاره ای به در بسته ی حمام کرد و گفت:
 اونجاست...خودشو حب  کرده...در و هم قفل....!-

مانتوی مشکککی ام رو در اوردم و درون سککاکم گذاشککتم....مقنعه ی مشکککی 
با یک حرکت بیرون  رنگمم که دیگر بیش از حد کهنه شکککده بود را از سککرم 

 کشیدم ... به طوری که کمی از موهایم به باال پرتاب شد.....
 ساناز به شوخی گفت:

همین طور پیش بری میخوای شلوارتم جلوی چشم دو تا دختر چشم و گوش -
 بسته در بیاری نه؟

 مقنعه را گوله و به سمتش پرتاب کردم و با خنده گفتم:
 گوش بسته...! کی به کی میگه چشم و-
 نمیری سراه شیرین؟-

 ابروهایم را باال انداختم...
یاد بیرون ببینم - عدم ب نه ب با خودش خلوت ک نه بزارین  باز نمیک گه برم در و  ا

مشکلش چیه...االن تو عصبانیت شاید مرز دوستیمونو بشکنه... ساناز سری 
 تکان داد و گفت:

 ت تنگ شده....شام با تو دختر....! دلم برای دست پخت محشر-
 به صورت نمایشی به سمتش خم شدم و گفتم:

 قابلی تو رو نداره گلم.....از یه آشپز انتظار دیگه ای داری؟-
نه واال....ولی امشب یه غذای ساده درست کن میدونم که تا نصفه شب باید -

 تو رستوران باشی و خسته میشی...باز خوبه فردا کالست ساعت ده و نیمه...
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 ..اوهوم...-
گوشه ای از اتاق رفتم و تیشرت یقه گردم را ، که مخلوطی از دو رنگ مشکی و 
سید  سط کمرم می ر شیدم....و موهای بلند فرم را که تا اوا آبی کاربنی بود را پو

اوالال....دختر چیکار کردی........چقدر جیگر -را زیر کلیپ  پنهان کردم.... 
 شدی....چشم بعضی ها دراد.....

 ی زیر لب گفتم و تقه ای به در حمام زدم...برو بابای
 کیه؟- 

 صدای ضعیفش قلبم را به درد آورد...
 پستچیم...از طرف یه دوست براتون نامه اوردم...-

 کمی مکث.......و بعد هم هوایی که به بیرون با شتاب پرتاب شد...
 فرشته تنهام بزار.....میدونی که حال و حوصله ندارم....-
 ..منم که گفتم کاری ندارم یه نامه دارم..فقط یه دونه نامه.....بله میدونم..-

 ققل در آرام باز شد...
 و بعد هم صدای قدم زدن شیرین ، به سوی دیگر حمام کوچک و کثیفمان....

 با خنده در را باز کردم و مثل خودش ، روی زمین نشستم....
 شیرین با بی حوصلگی گفت :

 رحم بکنی.....چیکارم داری فرشته؟میخوای ت-
 آرام گفتم:

 نه فقط خواستم بگم خوش به حالت.....-
 با تعجب نگاهی به صورت جدی من انداخت و گفت:

 بابت چی؟بابت پسری که غرورمو جلوی بهترین دوستم خرد کرد؟-
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 نه...فقط بابت اینکه یه پسر ، انقدر عاشقته.....-
ل م بیرون آمدم ولی قبو بی توجه به صورت متعجب تر از قبل شیرین ، از حما

 از اینکه کامال خارج شوم گفتم:
از دستش نده شیرین...آیندت باهاش چه از عشق و چه پول تامینه....غرورش -

 زیاده مثل خودت....بهش زنگ بزن...خوش حال میشه....
 و در حمام را محکم بستم....

******************* 
 اما عباس آقا.... -

 و گفت: به ریش بلندش دستی کشید
ته...ولی مهمونی هم یهویی پیش - یادم نرف کار کنم دخترم...؟ شککرطتو  چی

 اومد...بعدشم حق و زحمش خیلی بیشتر از دفعات قبله....
 ولی من گفتم پنجشنه و جمعه و شنبه کاری نمیکنم....-

 با دکمه ی بسته ی باالی پیراهنش بازی کرد و گفت:
 دادمون همچین چیزی نیومده درست؟ببین دخترم...عصبانی نشو....تو قرار-

شانه ی  ستش را به ن ضی بکنم د ستم اعترا سری تکان دادم و تا خوا صبانی  ع
 سکوت باال گرفت و گفت:

 وایستا بگم بعد اگه قانع نشدی حرفتو بزن....-
ببین دخترم....میدونی که قراردادمون اینطوری هفت روز هفته تو شککبا ..... ! 

شی .....  شر تو معروف توی رستوران با اینم میدونی که رستورانم با غذای مح
 شد ...نه؟
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 شرمنده سرم را پایین انداختم و گفتم:
نه...آخه کار بقیم خوبه...من فقط بیسککت و یک سککالمه....بقیه تجربشککون -

 بیشتره مثل گلی خانوم....
 از صندلی چرمی اش بلند شد و گفت:

وی تو ، آشککپزی ذاتیه....یه در این شکککی نیسککت که کار همه خوبه.....ولی ت-
هامون بیشککتره همین طور  که هسکککت مشککتری  هایی  که روز  آشککپز نمونه 

 سفارشاتمون...
 لطف دارین...-
حقیقته دخترم....امشککب یه مهمونی بزرگه که سککفارش غذاش خیلی زیاده و -

ما همین طور دسککت تنهاییم و هم آوازه ی دسککت پخت خوب تو به گوشککش 
 رسیده هستی؟

 چرا ولی گفتم: نمیدانم
 هستم...-

 با خستگی هر چه تمام تر ، وارد کالس شدم....مثل همیشه آخرین نفر ...!
شککیرین از آخر کالس دقیقا کنار یکی دیگر از دانشککجو ها که به طور عجیبی 

 اسمش یادم نمی آمد دستش را در هوا تکان داد .....
سی تک و توکی از همکالسری تکان دادم و کالفه یا بهتر بگم خسته ، زیر نگاه 

 هام روی صندلی نشستم....
 خوش اومدی فرشته جان...کالس قبل و خوب پیچوندیا!-

 و خودش و همون دختر شروع کردن به ریز خندیدن ...
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هامو در هم قالب کردم و کش و  های من نبود....دسککت عادت  بدخلقی جزء 
 قوس کوتاهی به بدنم دادم...

 جا بودم؟تو که بهتر از همه میدونی ک-
شککیرین ابروهاشککو با حالت بامزه ای باال انداخت و حرفمو تائید کرد و رو به 

 دختر گفت:
 شیدا ، فکر کرد نمیدونم هر شب هرشب میره پارتی ها...-

 شیدا خندید و نچ بلندی کرد:
 اذیتش نکن شیرین .... نمیبینی چشماش از زور خستگی داره بسته میشه ؟-

 محکم شخصی به گوش همه رسید.... همون لحظه صدای قدم های
 صدای سه قدم ؛ دو قدم با پاهایش و یک قدم با عصایش...

تمام خستگی ام را فراموش کردم و کیفم را از دور گردنم باز کردم و به پایین پام 
 انداختم ....

سمتش  صندلی بچه ها عبور کردم و به  شدنی از بین  صف ن شحالی و با خو
 دویدم ....

 ...سالم فرشته.-
لبخند گل و گشککادم حاال بیشککتر از قبل خودش را نشککان میداد....شککیرین یک 

 طرف و نیایش هم یک طرف ....
 دوست زیبا و مهربانم...!

با  ها  هایم بکنم ، تن با حرف  ماییش اش  که راهن بدون این دسککتش را گرفتم و 
 دست هایم هدایتش می کردم....
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نها رفتی کیش؟نگفتی یه دوسکتی سکالم از ماس خانوم خانوما...نیایش تنها ت-
 داری که از دوری تو هر شب با گریه می خوابه؟

 در حالی که عینک سیاهش رو از چشمانش دور میکرد گفت:
تو اگه این زبون و نداشککتی چیکار می کردی دختر؟یه دفعه ای شککد...عقد -

 دختر عمم بود باید می رفتم حاال میشه من و بشونی ، خستم....
 .! منم خستم...آخ گفتی....-
 بازم ؟-

لبخند تلخی زدم ، چقدر خوشحال بودم که نیایش نمی توانست ببیند و چرخه 
 ی روزگار سخت و چند چین کنار چشمانم را به رخم بکشد....

 مهم نیست بیا بشین....-
 و کنار خودم برایش جایی باز کردم :

 نیایش چقدر امروز خوشگل شدی!-
 و با خجالت گفت:متین و خانومانه لبخندی زد 

 دختر خالم هما آرایشم کرد ، خوب شدم؟-
 با انگشت شصتم آرام پشت دستش را نوازش کردم

 با انگشت شصتم آرام پشت دستش را نوازش کردم و زیر لب گفتم:
 آره گلم....عالی شدی.....-

درسکت در حالی که می خواسکتم خبری به نیایش بدهم شکیرین با عصکبانیت 
 گفت:

 ....هیی استاد اومد-
 نیایش آرام رو به من گفت:
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 باز که شیرین حسادت کرد....!-
****************** 

از دسکککت این اسککتاد...فقط بلده جزوه بده....انقدر تند گفت که فکر کنم -
 اینبارم مجبورم از یکی از پسرا جزوه بگیرم...

 نیایش با خنده گفت:
 حاال نه اینکه تو هم بدت میاد....-

 اش را با تک سرفه ای صاف کرد و گفت:شیرین سینه 
اینجانب شککیرین حیدری ، فرزند مجید و اعظم ، عاشککق شککدم.....پ  دور -

 پسر و مسرای دیگه برای همیشه خط خورد....
 نیایش عصای سفیدش را باز کرد و گفت:

شناس عزیزم....یه چیز بگو - شته خیلی آ این حرفای تکراری به گوش من و فر
 که باورم بشه....

شککیرین با چهره ی گرفته و چشککمان تر ، نگاهش را به چشککمای مشکککی من 
 دوخت....

شد تا نیایش را متقاعد کنم این یکی با بقیه فرق می  ست به دامنم  با نگاهش د
 کند...

 شاید من باید این رابطه رو بیشتر و محکم تر نشان می دادم تا همه باور کنند؛
نداشککت ، دسککتی به شککونه ی نیایش  با لبخند که در حرف هایم هیچ تاثیری

 کشیدم و گفتم:
 اینبار و راست میگه....این یکی فرق می کنه...-
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 آخه....-
میدونم که باورش برای تو هم سککخته ، ولی پسککره که بدجور عاشککق شککیرین -

 شده....پسر خوبی هم هست...قصدشم ازدواجه.....
 نیایش آرام ، طوری که شیرین نشنود گفت:

شیرین در اینکه به- شکی ندارم چون میدونم  سر و انتخاب کرده هیچ  ترین پ
دسکککت رو بهترینا میزاره....تو که تائیدش میکنی میفهمم که یه ح  متفاوت 

 بین این دو تا احساس کردی، ولی من از شیرین می ترسم...!
ابرویی به باال تاب دادم هر چند نیایش آن را نمی دید ولی تعجبم که غیر قابل 

 ح  نبود!
شککیرین زن زندگی نیسککت....تنوع دوسککت داره...هفته ای با یک پسککر تلفنی -

سه بعد  شده مثل همون مردایی که میتر صحبت می کنه ، نمیتونه پایبند بمونه 
ازدواجش بره سککراه دوسکککت دختر های قبلیش یا اونا بیان و زندگیشککو بهم 

 این و منی کهبزنن...اون پسر هرچقدر هم خوب باشه بازم از شیرین سر تره...
 دوستشم می گم.....

شد که افکارمو به خودش  شه منطقی بود....باعث می  حرف هاش ، مثل همی
 مشغول بکنه...شیرین و شهاب؟

 بر چه پایه ای حساب کردم که اینا با هم خوشبخت می شوند؟
 شانه ای باال انداختم و در حالی که از کالس خلوت بیرون می رفتیم گفتم:

گم نیایش ولی این و میدونم شککیرینم یه روزی ازدواج میکنه و نمیدونم چی ب-
 نباید به خاطر گذشتش زندگیشو نابود بکنه....

 منتظر جوابش نموندم و دستشو توی دست شیرین گذاشتم و گفتم:
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 سلف می بینمتون....-
 کجا میری؟-
 میرم نماز خونه ، بدون من شروع نکنید ها.......-

 آن ها دور شدم....!و با حالت دو از هر دوی 
************* 

 با چشم به دنبال میز همیشگی بچه ها گشتم ، درست رو به روی بوفه .....
مثل صبح دوباره شیرین به عالمت اینکه خودش را نشان بدهد دست هایش را 

 تکان داد.....
س  هایش  صف  ساندویچ فالفلم را نرسیده گازی زدم که ن سمتش رفتم و  به 

 الستیک ریخت....از زیر روی پ
اوال قبول باشککه حاج خانوم ....دوما بزار برسککی بعد بخور به خدا همش ماله -

 خودته.....
توجهی به حرف هایش نکردم....از دیشکب تا به االن ، تنها چند قطره آب قیمه 

 آن هم برای تست کردن خوردم.
ژه یحاال این سکککاندویچ بدمزه برایم مزه ی یک پرس کباب برگ با مخلفات و

 می داد....
 نیایش با تشر اسم شیرین که در حال غر زدن بود و صدا زد.....

 راستی شیرین ، شهاب چی شد؟یعنی بعد اتفاقات دیروز و این حرفا.....-
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شم غره می رفت با  شیرین که انگار نه انگار تا دو دقیقه پیش به حرکات من چ
شروع کرد درباره ی دیروز گفتن ،  شهاب ،  سم  سفید و یک شنیدن ا گل رز 

 ست بدلیجات اما شیک ، که برای اولین آشتی پ  از قهرشون خریده بود و....
با چنان هیجانی برای نیایش تعریف می کرد که لبخند محوی روی  شککیرین 

 صورت نیایش پیدا شد....
شاید او هم مثل من ، متوجه فرق این مرد با دیگر مردان در زندگی شیرین شده 

 بود....
کم دیگه ای به سککاندویچ زدم که گوشککه ی لبم پر شککد از سکک  گوجه گاز مح

 فرنگی مخلوط از آب....!
 شیرین با خنده گفت:

 عاشقیا.....مثله آدم بخور....-
شتم و دور دهانم را با  شده بودم ، آینه ی جیبی ام را بردا سیر تر  حاال که کمی 

 دستم پاک کردم....
 خوب شد؟-

جرای آشنایی اش با شهاب بود تنها سری تکان شیرین که در حال ، تعریف ما
 داد....

بیخیال حرف های تکراری اش ، سککرم را بلند کردم و به بقیه ی بچه ها خیره 
 شدم.....

 همه یا گروهی و اکیپی نشسته بودند یا تکی و غمگین...
شت پز  شته بود و یکی دا سی اش و بردا شقی از همکال ست ع شک یکی فاز 

 و می داد....جدید ترین دوست پسرش
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 اینجا فرشته ی شهرستانی ، تنها یک دختر ساده از نظر بقیه بود....
 پوزخند تلخی زدم و گفتم:

 فرشته ی شهرستانی...بهم میاد....-
 چی میگی با خودت؟-

شکیدا در حالی که یک سکینی پر از قهوه ی داخل لیوان کاغذی بود را روی میز 
 می گذاشت گفت:

 مهمون من....بخورین ، داغه داغه...-
با  نه ی کلنگی  خا به  هد ...  به مشکک ندی زدم و ذهنم و پرواز دادم  ها لبخ تن

 صفام...به خاطرات بچگی ام.....
 نفهمیدم چقدر زمان گذشت که متوجه خیرگی نگاه بچه ها شدم....

 چیه؟شاخ در اوردم؟-
شیرین "نه" کوتاهی گفت و سرش را پایین انداخت....و با بخار قهوه ی داغش 

 خودش را مشغول کرد.....
می دانستم در این حالت چشم های مشکی ام بی فروه و لب هایم خشک تر 

 از هر زمان دیگری است....
از آشفتگی و خستگی موهای فرم صورتم را قاب گرفته بود و بینی خوش تراشم 

 خودش را به خوبی نمایش می داد
 شده بود.....و پوست کمی سفید معمولی ام ، رنگ پریده تر از قبل 

 به چی فکر میکنی؟-
 نیایش بود...مثل همیشه بی مقدمه....بی لفافه حرف زد....
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 رک و بی پرده می گفت و منتظر جواب به همون صداقت و پاکی بود....
 مقنعه ام را کمی جلو کشیدم و گفتم:

 به عموم.....عمو قادرم....-
 ی کرد...شیدا که از ماجرا بی خبر بود ، با سر احضار بی خبر

 گوشه ی لبم را کمی خاروندم و گفتم:
شینیم و یه - شه....هم زمینی که توش می عمو قادرم می خواد زمینامونو باال بک

خونه داریم که پدر خدابیامرزم با دسککتای خودش درسککتش کرده.....هم زمین 
 خارج از شهرمون که خدایی قیمت باالیی میشه فروختش.....

 شیدا با خوشحالی گفت:
شیرین ا- شه؟میدونی که به اندازه ی  ینکه خوبه...تو چرا میگی باال میخواد بک

و نیایش در جریان کارای شککما نیسککتم ولی این و میدونم که به خاطر اینکه به 
شبا با کلی التماس از  ست نزنی  ست میاره د پوالی مادرت که از خیاطی به د

شپزی میکنی.....با فروش اون یتو زمین میتونی زندگ خوابگاه بیرون می زنی و آ
 از این رو به اون رو کنی....

شتم روی میز طرح های فرضی می  پوزخندی زدم و پا روی پا انداختم و با انگ
 کشیدم....

ماجرا این نیسککت.....زمانی که تو شکککم مامانم بود...یا به قول شککما تهرونیا -
جاز بدون ا هه.... فت جب بام یواشکککی ر با باردار بود... ه ی مادرم من و 

 مادرم....پدرم عاشق بود....ولی اول عاشق ایران و بعد عاشق فاطمه مادرم....
 مادرمم که دید شوهرش رفت.....با غمگین ترین حالت این و پذیرفت....
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اون زمان ها ، مادرم که بچه پرورشککگاهی بود فامیلی نداشککت پدرم هم فامیل 
...نه به خاطر اینکه اووف تا دلت بخواد داشت....ولی همه بهمون پشت کردن

ستن  شتن...فقط میدون ست دا پدرم با مادرم ازدواج کرد نه....همه مادرم و دو
شکمش و مادرم تو  شون میاد....من بچه بودم توی  سمت مادرم به خاطر پول به 
دوره ای بود که هوسککای مختلف می کرد...یه روز سککیب لبنانی آب دار و یه 

که اون  بار موز  یه  یل.... نارگ یه روزم روزم  ها میوه ی گرون قیمتی بود و  روز 
 هوس کباب ....

: 
نفسی تازه کردم و ادامه دادم  خالصه این شد که دست به دامن نازخاتون زن -

عموم شد...اون بیچاره هم به عمو قادر گفت....اما انگاری عمو یادش رفته که 
 و تهیاون زمان با وجود حجره ی فرش به اون بزرگی که داشککت خودشککو فقیر 

دست نشون داد و با چند تا آه و ناله که زن داداش وضع ما هم بد تر از شماس 
 ، ما رو مثل دندون خرابش کند و انداخت بیرون.....

از مادرم که نه ، ولی از این و اون این ماجرا ها رو شککنیدم که زمانی که خبر 
یاد باردار داه دار م یادت زن  به ع که  ها کسککی  یاد ، تن پدرم م همون  فوت 

 نازخاتونه....
 که حاال عمو قادر ادعا میکنه خودش نازی خدابیامرز و فرستاده....

عمو رو تو مراسمای بابا دیدیم و بعدش اونا از محله ی ما ، اسباب کشی کردن 
 و رفتن....
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ستاش درد میکنه و  شروع کرد به خدمتکاری و حاال که د سن کم  مادرم با اون 
به روغن کاری داره و صدا می ده فقط خیاطی میکنه پاهاش مثل لوالی در نیاز 

 و سبزی مردم و با دستاش خرد میکنه.....
اما عموم انگاری تازه فیلش یاد هندستون کرد.....ازدواج که کرد هیچی....حاال 
مدعی که از اولش ما زیر سککایه ی اون بودیم.....حاال هم میخواد که زمینا رو 

قدیم مادر سککادمو گول بزنه و پولشککو باال  بفروشککه با همون دوز و کلک های
 بکشه و دوباره همون ماجرا ی عوض کردن محله.....

ست که  نمیدونم ارزش اون زمین واقعا چقدره ولی این و میدونم که انقدری ه
 بتونه نسل عمو رو سیر کنه....

شت...یکی و داد به بابام ، یکی  سه تا زمین دا ارثیه ی پدربزرگ پولدارم بود که 
با  خت و  به همراه همون حجره ی فرش و یکی هم فرو قادرم  به عمو  و داد 

 پوالش به مرکز خیریه ای کمک کرد.....
شده بود  شم هاش گرد و بزرگ  شته ی دردناک من ، چ شنیدن گذ شیدا که با 

 گفت:
 وای...چقدر بد.....بهش ندی زمینا رو ها....-
شکر مادرمم زیاد م- یلی به اینکار نداره و میگه مگه مغز خر خوردم...خدا رو 

ضمین اینکه اگه روزی نبود من بتونم  سه ت این زمینا برای آینده ی فرشت ....وا
 از پ  خودم بر بیام.....

 شیرین که اخم هاشو با هر بار شنیدن داستان من در هم می کشید گفت:
 االن نگران چی هستی؟-
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شیر ساس کردم بوی  شیرین و بدم ... اح ستم جواب  ین و جذب کننده تا خوا
 ای از پشت سرم به مشامم رسید....

 ناخواسته عمیق بو را به ریه هایم دعوت کردم......
 و چشم هایم را بستم

سینه ام به  ست از  ضربان قلبم باال رفت و تپش های قلبم ، گویی که می خوا
 بیرون پرتاب شود....

ن و شککیدا خیره آب دهنم را صککدا دار قورت دادم و به لبخند های مرموز شککیری
 شدم....

 چشم هام و ریز کردم و گفتم:
 چیه؟ها؟-

 شیدا ابروهاشو به باال پرتاب کرد و گفت:
 عاشقی بد دردیه فری گرفتارش شده....-

 کم کم صداش اوج گرفت و با ریتم روی میز ضربه می زد...
با هم....وای وای وای فری من کوش...؟ وای وای وای دارم میرم از - مه  ه

 هوش ؟
 فری چقدر قشنگه ایشالله مبارکش باش....

 حاال دست دست....
 عصبانی از ترس نگاه های خیره ی بچه ها و اون ..... با داد گفتم:

شتر از این هنرنمایی - شدی نمیخواد بی شیدا....به حد کافی امروز بامزه  سه  ب
 کنی
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دای خنده و با دلخوری لیوان قهوه ام را برداشککتم و با قدم های بلند از تمام صکک
ست......و یک گریه ی  شت و تخت خوابم را میخوا شدم......دلم بال ها دور 

 طوالنی
به پشت سرم برگشتم که صدای هق هق شیدا میان خنده های دختران دیگر گم 

 شده بود که ناگهان به جسم محکمی برخورد کردم .....
 با ترس سرم را بلند کردم که چهره اش را دیدم.....

 برخالف انتظارم نه قرمز بود و نه آتشین.....چهره ای که 
 لبخند دلربایی زده بود و آروم گفت:

 خانوم خوبین؟-
هنوز هم صدای آواز همگانی بچه ها از داخل سلف به گوش می رسید.....که 

 اسمم را یک صدا فریاد می زدند...
 مبه پیراهن سککفیدش خیره شککدم......پر از لکه های قهوه ای قهوه ی برگشککته ا

 شده بود.....
 لبم را گاز آرامی گرفتم و با شرمندگی گفتم:

 ببخشید.....هول شدم....-
یا دو - به خاطر این چیزا....دن به خودتون وارد نکنین  نداره...اسککترس  ایرادی 

 روزه.....
شکی  شمان م سرم را باال گرفتم....و با بی پروایی به چ شتری  اینبار با جرات بی

شاید بت شدم تا  شده طعم نگاهش را از نزدیک اش خیره  وانم برای یک بار هم 
 بچشم.....

 همان برق نگاهی را داشت که شب ها خوابش را می دیدم...
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صیل  سال هایی که در حال تح سان در آمد.....یاد تمام  شته به نو ذهنم در گذ
 بودم افتادم......

 تمام مدتی که مانند سککایه تعقیبش می کردم و در حسککرت صککحبت با آن لب
 های زیبا بودم .....

یا بود و لبخند هایش را در خواب های  خیره شکککدن به چشککم هایش برایم رو
 شبانه می دیدم....

عشککقی که در ابتدای نوجوانی ام و حال در جوانی ام در سککینه ام حفد کرده 
 بودم......انگار میخواست اینجا خودش را آشکار بکند....

 بر بودند.....از جمله شیدا و دوستانم....عشقی که خیلی از دختر ها از آن باخ
گاه بودند......  همچنین از شیفتگی من نسبت به عطر شیرین کیارش هم آ

شاری بیرون ریخته بود  با کالفگی فر بلند موهایم که از اطراف مقنعه ، مانند آب
 و را به دور انگشتانم حلقه کردم و منتظر یک جمله ی بیشتر بودم.....

 ذابی زد و دستش را به جلو آورد و گفت:کیارش لبخند ج
 مقدم هستم....کیارش مقدم....-

 مگر می شود اسم و فامیل یا حتی اطالعات دیگر عشق گمنامت را ندانی ؟
 گذشته:

 )یاد یک ماه پیش افتادم ...دوباره خاطرات همانند فیلم از ذهنم عبور کرد ؛
شیرین که دا شته بودم و به  سلف گذا سان سرم را روی میز  شت درباره ی اح

 دوست پسر جدیدش برای شیدا می گفت به داهر گوش می کردم.......
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سککلف دختران و پسککران از هم جدا بود ولی ورودی اصککلی از سککمت سککلف 
دختران بود به همین خاطر هر پسککری برای رفتن به آنور دیوار باید از زیر نگاه 

 دختران مثل میدان مین گذاری شده رد شود....
ز هم مثل روز های دیگر بود...مثل هر بار کیارش با جمعی از دوسککتان آن رو

عیاشش از میان جمع عبور کرد و به طور واضح به چند دختر چشمک کوتاهی 
 زد....

چقدر دلم می خواست که جزء یکی از آن دختر ها باشم....ولی با آن تیم ساده 
 و وضع غذا خوردنم کدام پسری سمت دختری مثل من می آمد؟

 کیارش آن روز هم آمد و به فرحناز یکی از دختران تئاتر چشمکی زد.....
شم  سلی و چ شده ع ناخوداگاه نگاهم به فرحناز رفت دختری با موهای رنگ 
هایی با لنز طوسککی و صککورت آرایش ولی حرفه ای شککده که با آن نقاب دختر 

 تهرانی بودنش ، دل هر مردی را می برد....
 دم.....ماشینش را هم دیده بو

شین هایی بود که با آن به  سانتافه تنها یکی از ما شینش را هم دیده بودم..... ما
دانشگاه می آمد.....خدا می دانست چه نمایشگاهی داخل پارکینگ خانه اش 

 دارد؟
خودم را که با فرحناز مقایسککه می کردم.....می فهمیدم من به درد کیارش نمی 

 ها می پره.....خورم....کیارش با آن باال باالیی 
ید فقط  با پایین  که از اون  یه گنجشکککم  ها  قاب اوج میگیره و من تن ثل ع م

 تماشایش کنم.....
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به جلوی  که بشکککنی  به کیارش و فرحناز و ژسکککت مدل بودنش بودم  خیره 
 چشمانم خورد.....

 به شیرین خیره شدم که با خنده به کیارش اشاره می کرد....
 نیایش هم با همراهی گفت:

ب تو که انقدر دوسککش داری یا به قول بعضککی ها عاشککقشککی...یه خودی خ-
 نشون بده...به خدا صد برابر اون فرحناز عملی خوشگل تری....

بزار به عشککقت برسککی.....عشککق مجسککمه ی پشککت ویترین نیسککت که فقط 
تماشککاش کنی ! خیلی موقع ها اون مجسککمه رو یکی دیگه می خره و تویی و 

 ..جای خالیش تو قلبت..
 لبخند تلخی زدم و گفتم:

کیارش برای من یه بته....یه مجسمه که میپرستمش...یه شیشه که می ترسم -
 از نزدیک ببینمش و خراب بشه و بشکنه.....شما ها درک نمیکنید....

کیارش برای من یه نماد....! فقط یه بت.....فقط باید از دور ببینمش از نزدیک 
 دیدنش جزء محاالته...(

شدم....حاال  به حال شده ی کیارش روی هوا  شک  ست خ شتم و متوجه د برگ
 من اینجام و کیارش با یک درخواست آشنایی ساده؟

 با تعجب گفتم :
 بله؟-

 تک خنده ای کرد و گفت:
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یارش - ک من  گم  ی م ید...... ت ف گ ها  مدت  عد  ب یزی  چ یه  جب  ع چه 
 مقدمم....خوشبختم...

 و دستش را چند بار در هوا تکان داد....
 خالف میل باطنی ام ، دستم را جلو بردم و گفتم: بر
 بهادری هستم .... فرشته بهادری.....-

 چشمکی زد و گفت:
 مثل اسمتون واقعا فرشته اید........!-

 پایین منتظرتم عشقم.....
 باشه االن میام....-

 با عجله موبایلم رو درون کیف طرح سنتی ام انداختم و با صدای بلند گفتم :
 م.....من رفت-

خواستم از اتاق خارج بشم که ساناز با عجله سمتم اومد ، انگشتر طال دستش 
 بود و با چشم های مهربون بهم خیره شد:

 وایسا...-
 لبخند به لب سری تکون دادم و گفتم:

 واسه چی؟-
 انگشتر و باال برد و گفت:

 برای این...-
شتر شت ح و بدون اینکه مهلتی برای فکر کردن به من بده ، انگ لقه و داخل انگ

 ی دست راستم فرو برد......
 اما ساناز....-
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 با خوشحالی کمی از چتری موهای پریشانم رو جابجا کرد و گفت:
اما بی اما...قرض بهت دادم هدیه که نی  ، قیافتن شککبیه گربه شککرک نکن -

 حوصلتو ندارم....
 با شادی روی پیشونیش بوسه ای محکم کاشتم و گفتم:

 .ایشالله عروسیت جبران میکنم....ممنونم..-
 شیطون خندید و گفت:

 چیکار میکنی اونوقت؟-
 تا خود شب برات قر مید و شاپاش جمع میکنم....-

دیوونه ای زیر لب گفت و من و به سککمت در خروجی هول داد و خودش در 
 عرض یک ثانیه نا پدید شد....

 کردم......با استرس مانتوی بافت بلند و جلو بازم را کمی مرتب 
 مثل همیشه سر وقت ، با لباس مشکی به مناسبت ایام محرم ، منتظرم بود....

سر تنها برای من  شد....این پ شاد تر  لبخندم از محبت های بی پایان کیارش گ
 ساخته شده بود....

 تک بوقی زد و شیشه ماشین پرایدش را پایین داد و گفت:
 خانومی شماره میدی....؟-

تر از قبل کیارش و میشککناسککم....خبری از اون مرد مغرور و این روز ها بیشکک
 هوس باز نیست...

 این مرد تنها برای منه.....
 مثل خودش با ناخن بلندم روی ساعتم زدم و گفتم:
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 نچ نمیشه....خودمون به یه نفر شماره دادیم...حاال مثل خر گیر کردیم....-
 د....بیخیال برای دنیا...!نه ناراحت می شد....نه جدی می گرفت...بیخیال بو

 عسلم سوار شو .... برج میالد منتظرمون نمیمونه ها....-
 با خنده ، دست از خاله بازیم برداشتم و سوار ماشین شدم..

 بازم سالم....-
 درحالی که دنده رو عوض میکرد گفت:

 سالم از ماس گوگولی من....-
 اخم تصنعی کردم و با تشر اسمشو صدا زدم....!

 اااااکیا-
یا رو بهم - گار دارن دن یا...ان یدونی وقتی اینطوری میگی ک یا؟ نم جان ک

 میدن.....بازم بگو...
 تخ  ، دست به سینه نشستم و بلند گفتم:

 نچ.....-
 چرا خانومی؟-

سککعی کردم سککوالی که در این دو هفته ی دوسککتیمون ذهنمو مشککغول کرد رو 
 نپرسم ..... !

 شم هام قطعا پیدا بود..با این حال جدال وجودم درون چ
 چی ذهن خانوم خوشگلمو مشغول کرده؟-

شب من و کیارش  شب  شم...ام صلی و فعال خط بک سوال ا سعی کردم دور 
 بود...من و اون...! بدون هیچ شخص اضافه ای....

 با این حال یکی از هزاران سوال پیشه پا افتاده ام رو به زبون آوردم :
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 من و انتخاب کردی؟چی شد که میون اون همه دختر -
 نمیدونم متوجه شد؟نشد....

 متلک میندازی؟-
 نه ....-

 عصبی خندید و سری تکون و داد :
 نه نه....فکر کردی احمقم؟ متلک میندازی...با کنایه حرف میزنی....-
 کیا...-
احمق که نیستم.....داری پشت سوال اصلی ، یه سوال دیگه میپرسی....بگو -

 نی دیگه...بگو چرا تعارف میکنی؟میخوای شبمونو زهر بک
خسککته از طفره رفتن های همیشککگی کیارش ، شککیشککه ی ماشککین و پایین 

 کشیدم.....
 نسیم پاییز ...موهامو به بازی دعوت کرد....

شین بغلی گوش  صدای نوحه ی ما بی توجه به حرف های تکراری کیارش ، به 
 میدادم....

اگهان دسککتم با شککتاب عجیبی در حال و هوای سککیاه دنیای خودم بودم که ن
 کشیده شد و پشت بندش صدای نسبتا بلند کیارش به گوشم رسید:

 حاال من و آدم حساب نمیکنی؟-
چشم هامو تابی دادم......ناز کرده بودم؟نه....منی که تنها پسران زندگی ام،هم 
بازی های بچگیم بودند تنها گارد و سککر سککختی مقابل آن ها رو یاد گرفته 

 .بودم...
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سعی کردم انقالب وجودم نسبت به کیارش در صدایم مشهود نباشه با آرامش 
 عجیبی گفتم:

 برو سمت بام.....-
پوزخند صککدا داری زد و با عصککبانیت حلقه ی انگشککت هاشککو به دور فرمون 

 محکم تر کرد....
 باشه باشه میریم....-

شیدن  شد و الیی ک شین بلند  صدای گاز ما ش های کیارو در کمتر از ثانیه ای 
 از ماشین های اطراف....

نه از سککرعت می ترسککیدم و نه واکنش خاصککی به کار های عصککبی کیارش 
 داشتم....

بازی نمیکنه اعماق وجودم رو  با زندگی من  به اینکه  تنها اطمینان...اطمینان 
 دعوت به آرامش می کرد....

 رسیدیم....-
پیشککمون با خوشککحالی  سککرم رو بلند کردم...بی توجه به دعوا ی چند دقیقه

 گفتم:
 بام که میگن اینه؟-

نمیدونم صککدای لحنم بود؟یا چشککم های درشککت شککده ام....ولی کیارش با 
 لبخند مهربونی گفت:

 آره همینه....فرشته......-
 لبخندی زدم که ردیف باالی دندان های سفیدم نمایان شد....

 ..چقدر "ش" اسمم را غلید اما پر از زیبایی ادا می کرد..
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 قلبم دوباره به تپش افتاد....به خنده های عاشقانه...!
 ولی من همیشه فکر میکردم اینجا خلوته...مکان عاشقاس ...-

 لبخند تلخی زد و گفت:
بود.....ولی خب یه چیزی برای اولین بارش تکه...بعدش دیگه میشککه مکان -

 عمومی....! و چشمکی جذابی زد و ماشین و گوشه ای پارک کرد....
 خب فرشته ی زندگیم ، پیاده شو که به ادامه ی دعوامون برسیم.....-

 خندیدم...یه خنده ی مملو از عشق.....
 احساس می کردم هر قدم که بر میدارم با عشق....

 هر لبخندی که می زنم با عشق....
 هر صحبت...

 هر گریه....
 هر قهر...

 هر آشتیم....
 با عشقه....

ساس می کردم با هر قدم شم اح ی که بر روی زمین می زارم در دید مردم به چ
 یه عاشقم....

مداوم و  های  عرق  لب.... ق پش  ت نه... ی م ه قم....عشکککق  عاشککک من  آره 
 نگرانی....شبت بخیر ها یواشکی و بوسه های پشت تلفنی....

 درست مثل شیرین و شهاب...!
 کیا.....-
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ستن در نیمکتی در آن اطراف  ش شتم تا برای ن سرم برگ شت  بکنم  صداشبه پ
 که......با صحنه ای مواجه شدم که قلبم به شدت فشرده شد....

 کیارشششش-
 کیارش با چشم های متعجب دست های دختری را نوازش کرد و گفت:

 تو اینجا چیکار میکنی؟-
کیارش با اسککترس به اطراف خیره شککده بود.....ولی...ولی من پشککت درختی 

 پنهان شده بودم....
 ن دارم....من به کیارش ایما

 نا امیدم نکن...
 نکن...

 چرا جواب تلفنم و نمیدی کیارش؟-
 چشم هامو برای جلوگیری از لرزش فک هایم محکم بستم....

 از میان چشم های بستم قطره اشکی سرازیر شد.....
 چون من با تو کاری ندارم....-

 در همان نقاب چشم بسته ام ، لبخندی به لب هام مهمان شد....
 ی؟یعنی چ-
با تو پشکککت - نه من  ندارم ببی که من دارم ازدواج میکنم....خوش  یعنی این

درختم....! به گوشه ی مانتوم چنگ زدم....خدایا من الیق این همه خوشبختی 
 هستم؟

 احساس می کردم ، در این لحظه اگه بمیرم....با شادی میمیرم.....
 وا ؟ من که باورم نمیشه.....-



wWw.Roman4u.iR  78 

 

ور میکنی یا نه....فقط دعا کن که فرشککته چیزی واسککم مهم نی .....که با-
ندیده باشککه مگر نه تو و اون دوسککتت فرحناز و همه رو از همین ارتفاع پرت 

 میکنم.....
 "مرسی که نا امیدم نکردی کیارش"

 با قدم های محکم به سمت نیمکت خالی رفتم و به روبه روم خیره شدم.....
 ستاره..... یه آسمون آبی.....آبی پر رنگ.....بدون

 یه آسمون آبی.....آبی پر رنگ.....بدون ستاره.....
 یه ماه کامل.....

 و چند نقطه ی روشن ریز ، که همون چراه خانه ها بود...
 خانومم چرا تنها نشسته؟-
 خوش گذشت؟-

 احساس کردم صداش سخت شد.....با عصبانیت کنارم نشست و گفت:
 بره بمیره دختره ی آویزون.....-

دی ناخواسککته کنار لب هام پیدا شککد.....کنار کیارش ناز کردن یه کار پوزخن
 خدادادی بود.....

 فرشته تو بهم اعتماد نداری؟-
 سکوتم ناخواسته بود.....غرق در سوال هایم بودم...بپرسم؟نپرسم؟

با این آزمون موفقی که پشت سر گذاشته بود...پرسیدن سوال های بیا اعتمادم 
 جز دعوا... چه فایده ای داشت ؟

 فرشته.....تو که از گذشتم با خب....-
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 میون حرف هاش پریدم و همون طور که به رو به رو خیره شده بودم گفتم:
شته - شه....همین گذ شخص تا آخر باها شته ی  ستم گفت:گذ یه روز یه دو

گریبان گیرش میشه....یا میره سراه دوست دختر های قبلیش یا اونا میان سراه 
 ..به هر حال هر چقدر هم که فرار کنه گذشته نیمی از زندگیشه....زندگی اون..

بهش گفتم اون شککخصککم لیاقت خوشککبختی داره...اگه به خاطر اشککتباهات 
 گذشته ، آیندشو تباه کنه فقط میمونه یه عمر حسرت......

 نفسی تازه کردم و به کف خاکی زمین خیره شدم....
، من باید نگران باشککم نکنه تو حکایت تو هسککتش کیارش......هرجا میری -

 اونجا یکی از دوست دخترهاشو ببینه و منو فراموش بکنه؟
 لحنم پر از بغض شده بود....

کیارش دو هفته اسککت بهت بی اعتمادم...ایمان دارم که دوسککتم داری...برام -
 همه کاری میکنی....ولی...ولی این و هم مطمئنم گذشتتو فراموش نکردی....

 ی گفت:با صدای ضعیف
 چرا؟-

 چشم هامو ناخوداگاه بستم و عطر شیرینشو برای آرامش محکم بوییدم...
 چی چرا؟-
 چرا انقدر بهم بی اعتمادی؟-

 با لحن لرزونی و چونه ای جمع شده زمزمه کردم:
 چون از بامن بودن بدت میاد.....-

 خنده ی عصبی کرد و گفت:
 ..آفرین...خوشم اومد...تازگیا خیلی باهوش شدی..-
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 با چشم های تر بهش خیره شدم.....
دروه میگم بگو دروه میگی....اگه من و دوسککت داری...اگه اونقدر که ادعا -

 میکنی مرد عمل بودی االن اینجا نبودیم....
سککیگاری از جیب کت اسککپرتش بیرون آورد و با فندک طالیی اش روشککنش 

 کرد....
 د باشیم؟چیه نکنه انتظار داری بعد دو هفته تو دفتر عق-

 به دود غلید سیگار در اون سرما خیره شدم....
 نه....-

 و با نگاهی سخت شده ، برق چشم های کیارش و دنبال می کردم....
نه....فکر کردی از اون دخترام؟که بهت آویزون بشککم...کیارش این رابطه از -

 و بیخ اشککتباهه چون تو فقط فکر لذتی....فکر اینکه باهم دور تهرون و بگردیم
بگیم بیخیال دنیا...عاشق ریلک  بودنتم...عاشق همه چیتم اصال....ولی بدم 
میاد که سککر میزی تو دانشککگاه میشککینم نفر بغلیم از تو تعریف میکنه و میگه 

 کیارش فالنه...کیارش اینه...کیارش و دیروز با یه دختر دیدم و اینا....
 کام محکمی از سیگار گرفت و با ژست جذابش گفت:

 هم باور کردی؟ تو-
مه نمیگی من - به ه بال فرع حرفامی؟من دارم میگم چرا  نه....تو چرا فقط دن

دوسککت دخترتم...اون دوسککت دختر های هر روزت و که تو دانشککگاه خوب 
 نشون میدادی حاال من چی؟من چرا باید یه رابطه ی پنهونی باشم....؟
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اد و نه کسی سمت تو می اگه فقط یه بار به همه بگی من و فرشته باهمیم به خدا
 نه کسی سمت من....

 سیگار و از ارتفاع پرت کرد و عصبی با سنگ ریزه های زمین بازی می کرد....
 مشکلت اینه که چرا کسی تو رو به اسم دوست دختر من نمیشناسه؟-
 آره...-
 خب باشه فردا من میرم به همه میگم من و فرشته با همیم خوبه؟-

نمیزاشکککت بوی آرامش عطرش رو به بینی ام دعوت بوی کنایه ی حرف هاش 
 کنم...

 
 منت میزاری؟خیلی ممنون....-
شته...این دخترای هرجایی که به - نه منت چیه؟فقط من نگران خودت بودم فر

خاطر خریت هر روز با یکیشککون بودم خطرین....انقدر پول دارن که به خاطر 
 من تو رو بکشن...

ایسککتاد....من در برابر تمام اون دختر ها  برای لحظه ای احسکککاس کردم قلبم
 هیچ بودم...

قه ی دسککتمو - باور میکنن؟حل نامزد کردم...فکر کردی  به همشککون گفتم 
 نمیبینی؟

بازم باور نمیکنن....میگن تا نشککونش ندی باور نمیکنیم...کیو نشککون بدم؟تو 
 رو؟

سه.. شته چطور این فکر به ذهنت می ر ست ندارم...آخه فر  .منفکر کردی دو
 عاشقتم.....دیوونتم...
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 به خاطرت حاضرم همین االن خودمو از این پرتگاه پرت کنم پایین.......
 لبخند کمرنگی گوشه ی لبم نشست....

 ولی میترسم....من نمیدونم چطوری این دخترا رو از زندگیم بیرون کنم.....-
 پ  بعد رسمی کردن دوستیمونم باید بترسی من بمیرم؟-

 ید و گفت:پوف بلندی کش
من و تو وقتی عقد کردیم ..... میایم شهر شما.....! همون محله ی شما...تو -

همون خونه....یه عمر نوکری مادرتو میکنم...اصککال اونجا نخواسککتی...از اون 
 محله خوشت نمیاد..میریم جایی که دست هیچ فرحنازی به دستمون نرسه....

 فرار ؟ انقدر ازش میترسی....-
رو روشککن کرد....اون هنوز دود و به ریه هاش فرو میبرد و من سککیگار دومش 

 بازم بوی عطرشو....
سه....فقط - شنا سی نمی سم...با پول دیگه زن و مرد ک نه...ولی از پوالش میتر

 خرجش یه ماشه و یه آدم کله خرابه...یه آدم از دنیا سیر شده....
 پوزخندی زدم و گفتم:

یبینم با فرحناز تو نیمکت دانشککگاه دل باشککه....پ  منم هر روز میشککینم م-
 میدی و قلوه میگیری؟

 کالفه دستی توی موهاش کشید و گفت:
بحث با تو بی فایدس...وقتی دو هفته پیش دسککتتو گرفتم یعنی به تو متعهد -

 شدم؟گرفتی؟فهمیدی؟بسه دیگه
 نه از فریادش ترسیدم و نه از چشم های قرمز شده اش..
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نت کن- یا گه گفتم قرار خ نار اون دختر رد م گه ک ی؟دارم میگم حتی ا
 بشی....ببین کیارش...من و نگاه کن...
 عصبانی به چشم های من خیره شد...

گاش - به ن گات  یه ن ثان یه  یه...فقط  ثان یه  گه بفهمم روزی... یدی؟ا فهم
باهمیم و تو هر  ید فراموش کنی....چهارده روزه  با خورد....اسککم فرشککته رو 

...باورت کردم...باورم کن ....که اگه روزی نگاهت ثانیش گفتی بهم عاشقمی.
 با "خ" خیانت یکی شد .... با همون "خ" خرخرتو میجویم....

 خندید و روسریمو پایین کشید:
گه ای هرز - جای دی گام هیج  ته ای ... ن با داشککتم همچین فرشکک نه... دیوو

 نمیکنه....
 شیطون چشمکی زدم و گفتم:

 یعنی نگات رو من هیزه؟-
 و با لبخند خاصی از روم گرفت و گفت:نگاهش

 هر صبح
 بوی تو می دهد پیرهنم

 ب  که
 تمام شب

 تنگ در آغوش
 گرفته ام

 خیال عشقت را...
 پ  از شنیدن نجواهای عاشقانه اش دوباره لبخند به لب هایم مهمان شد.....
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 و با هر بار شنیدن کلمه ی عشقم از زبان یارم....
 نمیدونم چرا؟
 ینه ام طلب آزادی می کرد؟قلبم از بند س

آروم اشکی از گوشه ی چشمانم سرازیر شد.....من الیق این همه خوشبختی 
 بودم؟

 خوشبختی که در کیارشم خالصه می شد؟
***************** 

پ  از ماجرا های سککلف ، رابطه ام با شککیدا ضککعیف و ضککعیف تر شککد.....به 
 زی می شنیدم....طوری که شاید گاهی از زبون شیرین درباره اش چی

 نیایش هم کم تر از قبل برای شیرین آوا های جدایی را می خوند....
 احساس می کنم نیایش هم مثل من مجذوب مردونگی شهاب شده .....

 یا لحن عاشقانه اش....
 یا تغییر های واضح شیرین.....

 تمام دوستانم به گونه ای سرگرم زندگی خودشون بودند...
ود با توجه به این بی توجهی از طرف بقیه زانوی غم بغل می اگر چند ماه پیش ب

کردم و توی حموم مثل ابر بهار گریه و سر سجاده ی خدا ، گله ی تنهایی هامو 
 می کردم....

ولی حاال برعک  ماه های پیش......تمام دوران زندگی من در کیارش خالصه 
 شده....

 کیارشم.....کیای من...



 85 شود یفرشته فرشته م

 هووی کجایی دخی؟-
 عجب به تکون دست های دخترونه ای به رو به روم خیره شدم....با ت

 با تو ام؟-
 لبخند نه چندان دوستانه از زدم و با لحن خشکی گفتم:

 بله فرحناز ؟-
 اجازه هست؟-

 و به صندلی رو به رویم اشاره کرد......
بی شک نگاه کنجکاو تمام بچه های دانشگاه در سلف به سمت ما جلب شده 

 بود....
تانی  یک یک دختر فقیر شککهرسکک فاده؟این چنین از  لدار و پر از ا دختر پو

 درخواست صحبت می کرد؟
 شونه ای باال انداختم و سعی کردم با بی خیال ترین لحن جوابش رو بدم:

 صندلی من که نیست...بشینید....-
ناز" جواب سککردی ام رو  ثل اسککمش "فرح ناز درسکککت م ند پر از  با لبخ

ساس می کر سکوتی طوالنی در پیش دارم ولی بر خالف انتظارم داد.....اح دم 
 فرحناز بی مقدمه پرسید:

 کیارش می شناسی؟-
 رنگم پرید ؟.... در میون اون المپ های سوخته ی سلف مشخص بود؟

لب های خشککک شککده و زبون چسککبیده به سککقف دهانم ، مطمئنا ناشککی از 
 استرس بود...

 با لکنت گفتم:
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 ک...دووو م کی .. ارش؟-
لبخند پر از حرصککی به روم پاشککید و با ناخن های تازه مانیکور شککده اش روی 

 میز ضربه ای شیطانی می زد...
 ریتم تند ملودیش مانند مته به مغزم فشرده می شد.....

سککعی کردم آخرین حرف های کیارش و در مورد نفهمیدن رابطه ی ما دو تا رو 
 به یاد بیارم....

ته  ته فرشکک با پولش خطرناک تر از هر "جونت در خطر میف ناز  ی من....فرح
 آدمیه"

چشم هامو برای لحظه ای بستم.....سعی کردم به جلد فرشته ی خونسرد پناه 
 ببرم...

 آره میشناسم....کیارش مقدم؟-
 لب هاشو به حالت غنچه در اورد و انگشت های دریفشو در هم مشت کرد:

یدش پولدار نیسککت پ  تو فرشککته ی آقا کیارشککی....خوبه...عروسککک جد-
 عجیبه...خیلی عجیب....

 اخم هامو به حالت تلخی در هم کشیدم و گفتم:
 فرحناز ، درسته که ازت خوشم نمیاد .... ولی بی احترامی نکن...-
 آها پ  دروه بگم....باشه خانووووم پولدار....-

 لبخند آرامش بخش ولی مصنوعی زدم و گفتم:
 شاه و رایت قدیم حساب میشم ولی من .....نه من در برابر تو مثل همون پاد-

 لب هام و با زبونم تر کردم و ادامه دادم:
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 ولی من و آقای مقدم با هم ارتباط نداریم.....-
ابرویی به باال تاب داد و خنده ی عصککبی کرد.....در همون حال موهای رنگ 

 شده ی طالییشو کالفه چنگ زد...
ثل ت- بم ببین دختر جون....فکر نکن منم م نه خو هاتی اسکککولم..... و د

میفهمم.....فکر کردی چقدر فرشککته تو این دانشککگاه هسککتن؟فقط بیسککت 
تا...بیسککت تا فرشککته دانشککجو که کوچیک تر از کیارش مقدم هسککتن ...... 
متاسفانه مورد یازدهمی تو بودی که اصال باورم نمیشه...کیارش سلیقشو تغییر 

 داده باشه...
 کالفگی گفتم:پوف بلندی کشیدم و با 

 فرحناز بریم تو محوطه.....فکر نکنم بخوای اینجا آبروت بره؟-
صی پیدا کرده بود و به  سلی رنگش جلوه ی خا شم های درشتش که با لنز ع چ

 چشم های ساده ی مشکی من دوخت...
 خنده ای کرد و گفت:

 نترس....اونی که قرار آبروش بره تویی....-
 الستیکی سلف برداشتم و گفتم: دست از بازی بازی کردن با غذای

پ  خود دانی.....! ببین فرحناز من کیارشککو میشککناسککم اونم از طریق یه -
 خواسته....

سردرگم بهم خیره شد....از غرورش اشتیاقش رو برای شنیدن حرف هام پنهون 
 می کرد....
 ادامه دادم:
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ا رو من و کیارش شکما هیچ صکنمی باهم نداریم......چند روز پیش همین آق-
 دیدم که با عجله به سمتم می اومد........

نار هم  مات و ک هام کل مه ی دروه  یدم و در ذهنم برای ادا نف  عمیقی کشکک
 مرتب چیدم:

له کرده.....از منم - که پی یه  مدت هاش  که یکی از دوسکککت دختر  فت  بهم گ
 خواست نقش بازی کنم....

ستم که بهش کمک کنم و نه چیز د  یگه ای ولی کیارشببین من نه آدم خیری ه
خاطر مزاحم  به  مک کردن  بت ک با یه مهره ی شکککان   ما برای من  جان شکک

 همیشگیم بود.....
نمیدونم چطور ؟ ولی زبونم خود به خود باور به این دروه کرد به طوری که با 

 هیجان خاصی شروع کردم داستان های تخیلیمو تعریف کردن:
سراه من....رسول حاتمی یک- سر های کالسمونه که درست اومده بود  ی از پ

سی  سه اثباتش میتونی بری از بچه های عکا شه.....ببین وا خیلی مزاحم من می
بپرسی ..... آقای مقدمم که متوجه این شد نمیدونم چطوری ولی اومد و گفت 
من یه مدتی جلوی دو سککه نفر نقش بازی میکنم که تو دوسککت دخترمی و تو 

که من بازی کن  حاتمی نقش  نه جلوی  هم جلوی  دوسکککت پسککرتم ولی 
 همه....جایی که زیاد آدمی نباشه....

سختی نبود...فقط کافی بود بهش یه  سه من که کار  شدم.....وا شحال  منم خو
 لبخند بزنم و یه چشمک و یه دو تا قربون صدقه....

 فکر کنم تو ذات همه ی دختراس؟
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 فرحناز تنها با جدیت داشت به حرف های من گوش میداد..
 منتظر بود و من زیر تمام نگاه های بچه های سلف داشتم ذوب می شدم :اون 

 اگه مایل باشی بریم بیرون....من اینجا نمیتونم ادامه بدم...-
شد و با  شده بود بی حرف بلند  ستن کالفه  ش فرحنازم که انگاری از یک جا ن

 تکبر خاصی جلو تر از من قدم بر میداشت....
 گرفت ولی بی توجه به همه ی اون ها با چند هیاهوی کنجکاوی بچه ها باال

 قدم بلند به فرحناز رسیدم و گفتم:
سم اون دخترا چی بود...میترا؟ترانه؟ترگل؟ هر چی که بود انگاری - نمیدونم ا

ست کیارش و ماله  سمج بود که با ادعای حاملگی میخوا یکی از اون دخترای 
 خودش کنه...

ید...برا ناز پر ظه ای دلم براش با این حرفم رنگ فرح ها لح ظه ای...تن ی لح
 سوخت....

 ولی اون مانع بزرگی بین من و کیارش بود...من باید خودم برش می داشتم....
که من - تار کرد  آره گلم داشککتم میگفتم...اونم جلوی همون دختر طوری رف

نامزدشککم....خب دوسککت نداشککتم که دل دختری و بشکککونم همون طور که 
 رو ببینم.... دوست ندارم اشکای تو

 پوزخندی گوشه ی لبش نشست و آروم گفت:
 جدی؟ولی من که گریه نمیکنم کیارش ارزش گریه نداره....-

 و من تنها در ذهنم زمزمه کردم "داره.....داره....کیارش الیق همه چیه ! "
 نمیدونم چطوری و چه کسی ولی یکی به گوش تو رسوند...-

 فرحناز میون کالمم پرید و گفت:
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شد تو بام کیا رو میبینه و چ- ست دختر کیا هم می  ستم که دو ند وقت پیش دو
 باهاش گرم میگیره ولی میبینه کیارش برعک  همیشه سرد....

 به اینجای حرفش که رسید پوزخندی زد و گفت:
بره به درک پسککر ی هوس باز که دختر مردم و حامله می کنه....و میاد به من -

 قول ازدواج میده.....
رو برای شنیدن همچین حرف هایی حتی ادعای بچه نیز آماده کرده بودم  خودم

ولی با شککنیدن این حرف از زبون فرحناز قلبم برای ثانیه ای از کار افتاد و به 
 خواب رفت...

ستم دیده که کیا میگه برو میترسم فرشته ببینه ما رو این حرفا....منم - بعدم دو
که تونسککتم بکنم این بود  کاری  ها  گاه تن های دانشکک ته  مام فرشکک بال ت که دن

بگردم....پ  ماجرا این بود...میگم که کیارش اصککال دنبال همچین دخترای 
 پاپتی نمیره...

سککعی کردم بی توجه به کنایه ی حرف های پر از غرورش لحنم و آروم نشککون 
 بدم

ست دختر کیارش خان بگم.....خوب - به هر حال ودیفم بود که واقعیتو به دو
 اومدی.... شد خودت

 فرحناز تنها سری تکون داد و گفت:
 میتونی بری...-

 با حالت عصبی گفتم:
 تو نمیگفتی هم خودم می رفتم ...-
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 و سریع کیف دانشجوییم و چنگ زدم و به سمت سالن اصلی دویدم....
 تا شاید بغضم و دلتنگی هام میون سرعتم گم بشن....

************* 
 ....بچه ها استاد داره میاد .-

با شنیدن این حرف همهمه ی همه خوابید....شنیده بودم استاد جدید به جای 
 استاد یوسف پور قرار بیاد.....

 همه منتظر به در چشم دوخته بودیم....
شگاه های  شگاه بود که نمای ستاد های دان سف پور یکی از بهترین ا ستاد یو ا

 متعددی حتی توی سوئد برگزار کرده بود...
 ا رو .......فرشته اونج-

به مسیر انگشت شیرین خیره شدم......استاد که مردی پنجاه و خرده ای ساله 
 بود با پرستیژ خاصی وارد کالس شد.....

جذبه ی اسککتاد به حدی باال بود که همه ناخواسککته بلند شککدیم و مثل گروه کر 
 یک صدا سالم کردیم....

م....ولی با اون اخم های اگه هر زمان دیگه ای بود به این کارمون می خندید
استاد و کت و شلوار رسمی مگه کسی کاری جز سکوت و جدی بودن ازش بر 

 می اومد؟
 با لرزش دست خفیفی روی تخته نوشت :

 سیاوش صادقی ... استاد اصول بازسازی عک ....-
 و با جدیت در ماژیک و بست و با صدایی رسا و بلند درس و آغاز کرد....
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حال و هو مه توی  حالمون مشککخص ه ته فکر کنم  ای خودمون بودیم....الب
 بود....

 فرانسوی-استاد یوسف پور مردی سی ساله و جذاب و دو رگه بود....ایرانی 
 بی توجه به سواد باال و مهربونی و سیاست مدار بودنش...

 چهره ای جذاب و صدایی مثل الالیی داشت .....
 یل رفتن "جذاب بودن"نمیدونم شاید دانشگاه استاد و عوض کرد؟ دل

از بیکاری ببین به چه چیز هایی فکر می کنم....دسککتی به شککونه ام خورد با 
تعجب به اسککتاد صککادقی نگاه کردم که با اخم به شککونه ی من ضککربه ای می 

 زنه....
 خانوم بهادری؟-

 با لکنت زبون گفتم:
 ب...بله؟-
ه....فکر کنم خانوم بهادری انگاری که کالس ما براتون لذت خاصککی ندار-

 شما از اون دسته دخترایی بودین که برای رفتن استاد یوسف پور گریه کردین....
 با گفتن این حرف تمام بچه های کالس زدن زیر خنده.....

 با ترس و عصبانیت نهفته از سر جام بلند شدم و گفتم:
شکلی بر- سفانه م ستاد ..... کالستون خیلی برام مفید بود ولی متا م اشرمنده ا

 پیش اومده که این چند روز من و از تمام درس هام دور کرد...
 به ریش های سیاه و سفیدش دستی کشید و گفت:

 امیدوارم مشکلتون به استاد یوسف پور برنگرده....-
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 دوباره صدای خنده های بچه ها اوج گرفت....
 دلم می خواست می پرسیدم که چرا انقدر من و به این استاد می چسبونید؟

 ولی حیف که .....
خیله خب بهادری بشککین....کاریت ندارم ولی متاسککفانه باید به عرضککت -

 برسونم نمره ی آخر ترمت از هفده حساب میشه....
 تا خواستم حرفی بزنم با صدای بلندی گفت:

 حق اعتراضم نداری....-
ستاد دون  شجو ها "ا ستاد ها یا به قول ما دان " و با قدم های محکم به جایگاه ا

 برگشت و شروع کرد درباره ی اصل این درس گفتن.....
 با کالفگی و بغض روی صندلی نشستم.........

اینبار حواسککم جمع بود و به نکات ریز و درشککتش دقت می کردم ولی حال 
 جزوه رو اصال نداشتم .....

 مهم نبود ، بعدا از شیرین می گرفتم....
ختم عصبانیت وسایلمو درون کیف ریباالخره با شنیدن خسته نباشید استاد با 

و با حالت دو بچه ها رو کنار زدم تا شککاید بتونم این ترم آخری معدل باالتری 
 نسبت به قبل بگیرم....

 استااااد....استاااد-
ایستاد ولی برنگشت.....عجیب کار های مغرورانه اش من و یاد قشر پولدار ها 

 چقدر پولداره.... می انداخت...البته با این اوضاع که معلومه
 استاد...منم بهادری....-

 و کنارش ایستادم...
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 حرفتو بزن بهادری.....البته اگه غیر از اون بی نظمیت تو کالسه.-
 با بغض واقعی گفتم:

اسککتاد به خدا شککرمندم....نگاه به نمرات ترمای پیشککم بندازین من تو هیچ -
...سکر درس شکما هم درسکی کم نگرفتم.....نه که زرنگ باشکم نه من میخونم

 مشکلی داشتم......
مشکالتتو لطف کن بزار سر درسای دیگه....درس من یعنی اصل تمام درس -

 ها...
بله شما درست میگین...تو رو خدا این یه بار و چشم پوشی کنید اصال سری -

 بعد سر امتحان عملی من و اولین نفر بیارید....
شککه......و مطمئن باش که نمره ی تو اون که میارم تا درس عبرتی برای بقیه ب-

هم از هفده حساب میشه البته اگه نمیخوای با این اصرار های مکررت از یازده 
 حسابش کنم؟

 و از کنارم رد شد....
 لبمو گزیدم و زیر لب گفتم:

 برو به درک....-
 عصبانی بودم.....که ناگهان صدایی از پشت سرم شنیدم...

 چی شد خانوم خوشگلم؟-
 شحالی به پشت برگشتم ....صدای کیارشم بود....با خو

 اما....اما کیارشم کنار فرحناز چیکار می کرد؟
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ست هم؟بدون توجه به  ست در د شم و فرحناز؟د ستاد.....کیار قلبم دوباره ای
 حراست داخل سالن؟جلوی چشم های تمام بچه ها؟

 .سعی کردم چشم های تر شده ام و زیر پلک های سنگینم پنهون کنم...
 این بغض مثل باری اضافی روی چشم ها و دوش های من بود....

 اوا چی شده؟فرحناز خانوم من ، امروز به خاطر آقاشون اشک ریختن؟-
 لبخند تلخی زدم....کیارش چقدر خوب بلد بود با کلمات بازی بکنه....

 درست حرف هاش مثل زمزمه های عاشقانه ی زیر گوش من بود....
 مشکلت این بود؟-
 ا تعجب به پشت سرم برگشتم و به استاد صادقی خیره شدم...ب

 استاد شما؟-
 پوزخندی زد و گفت:

 ارزششو داشت درس به این مهمی و کم بشی؟-
دوباره نگاهی به طنین خنده های هر دوشون انداختم.....مثل اره کردن درختی 

 این خنده ها گوش های من و آزار میداد....
 اشکاتو پاک کن.....-
 تعجب به استاد خیره شدم....با 
 اینبار و میبخشم.......مشکلت انگاری رفع شد...-

 و در میان جمعیت انبوه دانشجو ها گم شد.....
 کیارش و فرحنازم نبودن....

 برای جلوگیری از افتادنم خودم را به دیوار تکیه دادم...
 خدایا تنها خوشی لحظه های من برای سه هفته بود؟
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 ص خندیدن داشتم؟سه هفته حق خال
 فری چرا گریه میکنی به خدا استاد بهت نمره میده....-

 بی توجه به شیرین تازه اومده به رو به روم خیره شده بودم.....
عزیزم چرا ناراحتی؟این اسککتاد میخواسککت به قول قدیمیا گربه رو دم حجله -

 سبکشککه و زهر چشککم بگیره تا کسککی تا آخر کالس کاریش نباشککه....ولی نتر
ببینه چه دختر با استعدادی هستی بهت.....فرشته ببینم اصال تو حواست بهم 

 هست؟یه سه نمره کمتر که ارزش این حرفا رو نداره....
 اشکی از گوشه ی چشم هام رها شد.....

 عشق بازیچه ای بود برای ...
 سرگرمی تو ای یار.....

 چرا یادت رفت؟
 اسباب بازی ها هم دل دارن؟

************** 
شیرین گوش دادم....تنها دعا دعا می کردم  صیحت های  تمام طول روز و به ن
زودتر کالس آخرمون هم تموم بشککه تا زیر دوش آب سککرد جایی که هیچ ک  

 اشک هامو نمیبینه حتی خودم ، گریه کنم.....
 ساعت چهار هم باالخره گذشت......

 چه ها جواب بده....و استاد مشایخی مثل همیشه ایستاد تا به سوال های ب
 ناخوداگاه یاد استاد صادقی افتادم......

 نفهمیدم چرا ؟ انقدر یکهو مهربون شد......
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فری با منی؟وای نگو که از اون موقع تو فکر سه نمره ای که نمیده ای؟بابا سه -
 نمره است به خدا تو هفده میشی....

ستم برای اولین بار لب به اعتراض باز کنم ....  ای زینب یکی از دختر هتا خوا
 کالس با خنده سراه شیرین اومد و داد زد:

 ایولللللللل-
 شیرین با فراموشی غم من مثل خودش فریاد زد :

 چی شده دیوونه؟-
 زینب با هیکل درشتش روی زمین مثل بچه ها باال پابین می پرید و می گفت:

 باالخره شد...روزش اومد....-
 روز چی دختر؟-

 مان عجیبی به شیرین خیره شد و گفت:زینب با برق چش
 جشن زوج ها....باالخره روزش شد....-

 شیرین هم کم کم مثل خودش خندید......و ذوق زده شده بود...
 با تعجب به هر دو اون ها خیره شدم....شیرین که سردرگمی من و دید گفت:

 ...فری نه که تو هیچ وقت بی اف نداشتی ماهم به این خاطر بهت نگفتیم..-
سال تو باه یکی از بچه ها یه مهمونی میگیرن که به  ببین بچه های ترم آخر هر 

 مناسبت دوس دختر و دوس پسراشونه....
 با خستگی گفتم:

 یعنی میخوای بری؟-
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وا هیچ ذوقی نداری؟بابا جشککنه....قر میدی...دوس پسککرتو به همه نشککون -
دخترت ماله دانشککگاه میدی.....پز میدی....! فرقی نداره دوس پسککر یا دوس 

 هست یا نه فقط یکیتون باید عضو بچه های ترم آخر دانشگاه باشه...
میدونی انگار تو این دانشگاه رسمه.....ولی خب همه کاراش زیر زمینی انجام 
صال دعوت  ستن و ا شکوک برای آنتن بازی ه سایی که مورد م شه و اون ک می

 نمیکنن....
 زینبم با خنده گفت:

ثال خود تو فرشککته... تو جلسکککه ی آخر که قرار بود ببینیم کیا رو آره آره...م-
دعوت کنیم و این حرفا....گفتن فری و دعوت نکنین ! اون آنتنه....ولی من مثل 

 شیر ازت دفاع کردم....
شن  شروع کرد از ج شیرین ، کرمانی اش  ستبر کرد و با لهجه ی  سینه ای  و 

 های قبلی گفتن و عکساشو توصیف کردن...
تازه جالب تر اینه که چون مهمونی مختلطه ، قرار عکاس از خود بچه های -

 عکاسی باشه...
 میون حرف هاش پریدم و گفتم:

به پخش میکنه؟اونا - وا یعنی یکی از ماها نمیتونیم عک  و پخش کنیم؟غری
 که قابل اعتماد ترن....

 زینب با حالت بامزه ای پشت چشمی نازک کرد و گفت:
یدونم.- نه ، اون دخی من نم ته عک  برداری میک حاتمی هم گف ...رسککول 

 هستش عینکیه؟ تیریپ هنرمندا میزنه...
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 شیرین با شک پرسید:
 هما ؟-
تا چون زوجی - ته این دو نه...الب فت فیلم برداری میک با همون...اونم گ با آره 

 نداشتن انتخاب شدن....پ  میاین دیگه؟
 شیرین پشت زینب زد و گفت:

 هم فرشته میایم....فرشته آقاشون دیدنیه باید ببینی.... حله...هم من و-
 زینب چشمکی زد و گفت:

 پ  واجب شد واسه خودم یه پسر جور کنم تا مهمونی و از دست ندم.....-
 شیرین با ذوق وصف نشدنی به سمتم برگشت و گفت:

 وای فری باورت میشه؟ با شهاب میزنم تو پوز فرحناز....-
 و با خوشی خندید...

 زیر لب گفتم:
 با شهاب میزنی تو پوز فرحناز و فرحنازم با کیارش میزنه تو پوز من....!-

 راستی ؟ من با کی به مهمونی برم؟
 

 کاش بودی و دلم تنها نبود
 تا اسیر غصه ی فردا نبود

 کاش بودی تا برای قلب من
 زندگی اینگونه بی معنا نبود

به لحظه ی جدایی سککه روز اشککک های دوباره ریخته شککدم رو ، پاک کردم و 
 پیش فکر کردم....
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ستش و غافل  ساس می کردی تنها برای تو ه سی که اح سه روز بی خبری از ک
 از اینکه ، حتی عشقت هم باید با ک  دیگه ای تقسیم بکنی....

 سه روز که خودم رو از همه ک  و همه چیز دور کردم ....
 سه روزی که....

 بندش شیرین روی تخت من پرید .....صدای تقه ی ای بلند شد و پشت 
آخ سالم جیگر خانوم ، باز که شما غمگینین؟سه روز گذشت و هنوز به فکر -

 سه نمره ی از دست رفتتی؟
 پوزخندی زدم و به باور های بچگونه ی شیرین در دلم خندیدم....

 چه کسی می دونست که من و کیارش ، جدا شدیم؟
 حتی خود کیارش هم بی خبر بود....

 مشتی به بازوم خورد و شیرین با صدایی ته مایه های جیغ گفت:
ب  کن دیگه عزا گرفته واسککه من؟مگه کیا مرده ؟ بابا یکم شککاد باش...چیه -

 این آهنگای افسرده رو گوش میدی؟
 اصال ببینمت....

با کالفگی سککرم رو به سککمتش چرخوندم ، متفکر به چشککم های نم ناکم خیره 
 شد و زمزمه کرد:

 کنه با کیا دعوا کردی؟ن-
باره رو نداشککتم...و تنها با سکککوت مهر تائیدی به حرف  روی دروه گفتن دو

 های شیرین زدم ....
 شیرین با عصبانیت برخاست و با فریاد خودش و خالی می کرد:
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منی که دوستت بودمم نباید میفهمیدم بهترین دوستم با دوست پسرش دعوا -
 کرده؟

 دم و با صدای آرومی گفتم:بغضمو به سختی پنهون کر
 دعوا نکردیم....-

ست و با حالت باز جویی  ش صبی کرد و روی تخت دوباره ن شیرین خنده ی ع
 مانند ، رو به رویم دست به سینه منتظر شد:

ها؟فکر کردی بازم گول حرفاتو میخورم ؟ همون یه بار واسه هفت پشتم ب  -
 بود خانومی

 جب بهش خیره شدم....و با اخم سرش رو برگردوند ، با تع
واقعا کشکش ، ناز کشکیدن های شکیرین و نداشکتم به همین خاطر پتو رو روی 

 سرم کشیدم و با صدای رسایی برای پنهون کردن لرزش صدام گفتم:
شورت کردن تو هنوز خیلی بچه - سه م پ  لطفا برو یه جایی که نبینمت....وا

میکنی؟ب  کن تو رو ای که نمیفهمی بهترین دوسککتت حالش بد و داری قهر 
 خدا.....

 چند ثانیه ای بعد از گفتن حرف هام تخت به نوسان در اومد و سبک شد.....
 شیرین هم رفت.....

 شیرین هم بغضم و سرکوب نکرد....
 نیاز داشتم به پاهای مادرم.....

نمیدونم چقدر در افکارم غوطه ور بودم که در جدال با خواب ، شکککسکککت 
 از تنش و کابوس فرو رفتم...... خوردم و به خوابی پر
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حتی توی خواب هم خنده هاش برام شککیرین بود....به یقین عشککقم بهش مثل 
 برق چشماش واقعی بود.....

من چقدر ساده با پسر هوس باز دانشگاه دوست شدم و به خیال خامم عاشقه 
 خودم کردمش....

 لو تو گل هسککتیعشککق مثل یه باتالق عمیق می مونه ، تازه زمانی که تا زیر گ
 میفهمی که پا گذاشتن تو این مسیر اشتباهه....!

 فرشته بیدار شو عزیزکم....-
 غلت آرومی زدم و دوباره به خواب "او" فرو رفتم ....

شهر اومده تا بفهمه چرا - ستت از اونور  شی ببینی دو فرشته ی من...؟ پا نمی 
 ی ده؟دوست خوبش سه روز دانشگاه نمیاد؟چرا تلفناشو جواب نم

 مگه می شد در برابر این همه متانت و آرومی ، پرخاشگری کرد؟
 پتو رو از سرم برداشتم و روی تخت نشستم....

سیاهم پژمرده تر از هر حالت دیگه ای  شم هام گود رفته بود.....موهای  زیر چ
 شده بود و لب هام خشک تر از هر بیابونی.....

 د و گفت:نیایش با لبخند ، دستی به گونه ی من کشی
 چرا نگفتی با کیا دعوات شده ؟-

از یاداوری اولین شکککسککت عاطفی زندگیم دوباره اشککک توی چشککم هام مثل 
 چشمه ، قل قل زد و اماده ی سرازیر شدن بود...
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عه عه عه...من که این حرف ها رو نزدم که گریه کنی...چرا به جای این روزه 
ت می گذره؟تو قوی تر از ی سکوت نمی گی چی تو اون دل کوچیک و مهربون

 این حرفا بودی که...
 میون حرف ها ، مسخ شده پریدم و گفتم:

یه روزی فکر می کردم خوشبخت ترینم....اون شاهزاده ی سوار بر اسبی که -
شو میخوند و من و وارد دنیای خواب می کرد و فکر می  ستان شب مادرم دا هر 

 کردم پیدا کردم!
 مامان و بابام عاشق شدم... فکر می کردم باالخره منم مثل

 مثل امیرعلی که عاشقه منه ، منم عشق یکی دیگه شدم...
 نفهمیدم که آه های شبانه امیر علی من و گرفت....دامنم و گرفت...

 قلبم و شکوند نیایش ، شکوند .... نا خواسته خرد کرد کیارش من و له کرد.....
 مگه من ازش چی خواستم؟

ا بهونه هاش سککاختم.....با روشککن فکر بازی هاشککو بی من که تو اون یه ماه ب
 غیرت بودنش قبولش داشتم....

من که با دوسکککت دختر هایی که به قول خودش ولش نمیکنن بازم دوسککش 
 داشتم....

 من با بی پولشیم ساختم نیایش.....به خدا ساختم....
 تو و شیرین ندیدی؟ خودمم ندیدم ولی دلم باهاش ساخت...

اون پرایدش برام ، می ارزید به هزار تا پورشککه و ماشککین گرون به خدا قسککم 
 قیمت....
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شه ای خیره  سکوت کرده بود ، و با اون عینک آفتابی بزرگش به گو نیایش فقط 
 شده بود.....

 صدام از گریه های شدیدم گرفته بود ، با ناله گفتم:
صدقه های همیشگی که - ست فرحناز و با قربون  ست تو دو ر فکدیدمش....د

 می کردم قرار تا آخر مرگم و مرگش واسه خودمون باشه....
نیایش من عاشککقم....انقدر عاشککقم که گفتم شککاید بتونم عشککقم و با فرحناز 

 قسمت کنم ! ولی نیایش ، یکم فکر کردم دیدم من چی دارم؟
من هیچم....کیارش از عدد صککفر و هزار ، مگه دیوون  که صککفر و انتخاب 

 کنه؟
از سر تا پا شبیه کاله سیاه می مونه؟ به دختر مو بلوند و پولدار می یه دختر که 

 ارزه؟
شکم میریزم که چقدر احمقم....که فکر می کردم من و کیارش  نیا من از این ا

 باهم آینده داریم.....
هق هقم به اوج آخر خودش رسککید.....گفتم ... از همه چیز گفتم و سککبک 

 شدم....نیایش من و سبک کرد.....
 انقدر سبک که حاال با دید بهتری به این موضوع نگاه می کردم.....

 یک ماه ، رابطه ی خاصی نبود.....من و اون که ازدواج نکرده بودیم....
باره با تا    ولی همه ی این ها حرف بود و می دونسککتم اگه کیا بیاد ، قلبم دو

 تا  های بچگونش هیجانشو نشون میده...
 آروم شدی؟-
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 رسی....آره....م-
همون لحظه صککدای قژ قژ در بلند شککد و پشککت بندش که شککیرین با حداقل 

 امکانات دانشجویی ، می خواست از نیایش پذیرایی کنه....
بیا اینم برای نیا جون خودمون که از صد تا روانشناسم آرامشش بیشتر ، چی -

 دادی به این دیوونه که االن آروم شده؟ دوای دردش چی بود؟
 ند محجوبی زد و گفت:نیایش لبخ

 گاهی دوای درد آدما پوچه....هیچی نیست...فقط کمی سکوته....-
شیرین با قیافه ی سردرگم به نیایش خیره شده بود...از رفتارش مشخص بود که 

 هیچ چیزی نفهمیده ولی برای اینکه نشون نده ، حرف و عوض کرد و گفت:
زد منم جواب ندادم ،  آها...راسککتی کیارش دو سککه باری به گوشککی من زنگ-

 فقط بهش پیام دادم مزاحم نشه....
 از شنیدن اسم کیارش دوباره شقیقه هام سوت کشید....

 نیایش با راهنمایی شیرین بیسکویتی برداشت و گفت:
 خوب شد جواب ندادی چون اینا بهم زدن....-

 شیرین مبهوت به طرف من برگشت و گفت:
 این راست میگه؟-

 ی به گوشه ی نم پ  داده ی دیوار خیره شدم و گفتم:گرفته تر از حالت
 آره نیا راست میگه....-

نیایش مختصککری برای شککیرین ماجرا رو تعریف کرد و سککپ  به سککمت من 
 برگشت و گفت:
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ببین فرشته نمی خوام طرف کیا رو بگیرم ولی تو از اولشم میدونستی اون آدم -
ضاوت نکن حدا ست....ولی انقدرم زود ق ستی نی سابش در قل ببین حرف ح

 چیه؟
 اونم تو این رابطه حقی داره ببینه واسه چی یهو تموم شد!

 عصبی و با حالت تهاجمی گفتم:
ساب اون چیه؟حق اون از این رابطه چیه؟وقتی تو یه رابطه ی دو نفر - حرف ح

، نفر سککوم بیاد این دیگه نمیشککه حریم خصککوصککی این دیگه نمیشککه عاشککق و 
ش رابطه نیستش ، میشه یه مکان عمومی که هر کسی معشوق ، این اصال اسم

 که از راه رسید اجازه داره وارد اونجا بشه....
 نیایش کمی توی جاش جابجا شد و گفت:

منم نمیگم باهاش آشککتی کن ، میگم رابطه رو تموم کن شککما ها هنوز حرف -
از ب های آخرتونو نزدید ، پ  برای همیشه این رابطه تموم نشده و براتون آخرش

.... 
مثال اگه یک روزی کیارش و تو خیابون ببینی هر دوتون میاین سککمت هم و تو 

 میپرسی چرا رفتی با فرحناز؟ و اونم میپرسه چرا از پیشم رفتی؟
هنوز ابهامات رابطتونو حل نکردید بهتره کمی اون باال خونه رو که اجاره دادی 

کبند بودن در بیاری راسککتی به اون مادرت هم زنگ بزن میدونی چهار  ، از آ
هه روی دخترشککو  ما یک  یارش بهش سککر نزدی؟ خاطر ک به  ته اسکککت  هف

 ندید....من جات بودم می رفتم مشهد و دستشو می بوسیدم .....
 شیرین با خنده گفت:
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آره آره برو....آخر هفته هم هست ....از طرف تو هم این سه روز پیش عباس -
صی گرفتم ...با  شپزخونه مرخ سه آ شتی آقا وا شم برگ خیال راحت برو.....تاز

 امتحانات ترم شروع می شه و بعدشم اون مهمونی تو ....
 پوزخندی زدم و گفتم:

 مهمونی که برای من کنسله!-
 شیرین شونه ای باال انداخت و گفت:

 خدا رو چه دیدی؟ شاید کسی بیاد از کنسلی درش بیاره-
 و رو به نیایش گفت:

 خودت میری یا برسونمت؟-
 لبخندی زد و گفت: نیا
 نیما دنبالم میاد ، آدم یه داداش مثل اون داشته باشه هیچ غمی نداره.....-

********** 
 مرسی عمو حمید.....-

حمید خان ، که در حال پاک کردن شیشه ی جلوی اتوبوس بود با سر جوابم و 
 داد.....

گرد درحالی که سککاک کوچکمو با دسککتم حمل می کردم اینبار هم قدم با شککا
 عمو حمید ، فرشید راه افتادم....

به دسککتش  حت من و  قدر را یدم چرا عمو ان حاال می فهم مرد آرومی بود...
 میسپره....

 فرشته خانوم لطفا کیفتونو بدین بزارم صندوق عقب....-
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شهرستانی و آروم و  شتم و خوی فرشته  شهد بر میگ مثل تمام بار هایی که به م
 خجالت زده هم بر می گشت....

ستای فرشید  شده ، چادرم را مرتب کردم و کیف و به د صورت های گلگون  با 
 سپردم و با قدم های سست شده سوار ماشین شدم.....

محرم هم گذشت بود و دوباره صدای آهنگ از گوشه کنار ماشین های اطراف 
 به گوش می رسید.....

 .....و گلدسته های زیبای حرم از دور ، تضادی با قلب سیاه من داشت
 چقدر دلم هوای عطر یاس ، امام رضا و کرده تا خواسته گفتم:

 میشه من و ببرید حرم؟-
 فرشید متعجب در حالی که دنده رو عوض می کرد گفت:

 حرم؟آخه اوستا گفته که شما رو....-
 زبونم و روی لب هام کشیدم و گفتم:

حرم  ماگه سکختتون نیسکت سکاکم و ببرید خونمون چون مسکیر یکیه ، من بر-
 دلم که باز شد خودم زنگ میزنم به عمو حمید و بهش همه چیو میگم......

شد خودش تنهایی بره و من و با  ضی  بعد از کمی چک و چونه زدن باالخره را
 یه دنیا دل سنگین و یه بغض قدیمی تنها بزاره....

سته های زیبا پیچید و  صدای اذان دهر توی تمام گلد چند قدم جلوتر که رفتم 
 یاهوی مردم و بلند کرد...ه

 همه یا از قبل جایی برای نماز گرفته بودند و یا به دنبال جایی بودند.....
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با لبخند کفشمو تحویل دادم و از پله ها پایین رفتم....نور خیره کننده ی حرم ، 
 مثل نور امید به دلم تابید.....

 گوشه ای پیدا کردم و نشستم......
 وش دادم ....... بعد از نماز همون جا موندم....نشستم و به صدای موذن گ

 اشک ریختم....از درد رفتنش .....
 از رد پای موندش توی قلبم.....

 ناگهان دستی روی شونم خورد و صدای آرامش بخشی که می گفت:
 دخترم چیزی شده که گریه می کنی؟-

شتر با لبخند د شاید هم بی شتم .... زنی چهل  شت برگ شینی لناخوداگاه به پ ن
 نگاهم می کرد....

چشم های قهوه ای کمرنگش با تالطم نور حرم درخشندگی خاصی پیدا کرده 
 بودند .....

 خوبی؟-
 گویا تازه به یاد درد های زندگیم افتادم ، دوباره اشک هام ریخت.....

ساس می کردم که باید خالی  شه ولی اح ستم کی این درد ها تموم می نمی دون
 از هر غصه ای.....کنم ...... خودمو 

 از چیزی دلت گرفته؟-
 چادرم که در شرف افتادن بود و باال کشیدم و گفتم:

دلم نگرفته....شکککسککته....تا به حال شککده که جایی خودتونو ببینید که انگار -
 هیچ جا نیستید؟

 با لبخندی کنارم نشست و گفت:
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ه تو هر نقطه من سککوادم به این حرف ها قد نمیده عزیزم ولی این و میدونم ک-
 ای هم که باشی یکی همیشه کنارته...امیدتو به اون باالیی از دست نده....

 با چشم های چین خورده و لب های جمع شده به دیوار سرد تکیه دادم و گفتم:
 اگه امیدم بهش نبود که اینجا نبودم.....-
اگه امید بهش داشککتی ، دلت و بهش میسککپردی دیگه نه میشکککسککت و نه -

 خی  می شد... چشمات
 نگاهی گذرا بهش انداختم و ناخواسته پوزخند زدم .....

شگل - ستم دخترم ، از دور دیدم یه دختر خو ضول نی لباتو اونطوری نکن....ف
داره مثله ابر بهار گریه می کنه ، برو خونه مادرت نگرانت شککده حتما.....منم 

 برم....
یان جمعیت انبوه حرم گم و بدون اینکه منتظر جوابی از طرف من باشکککه در م

 شد.....
ساس می کردم باری از دوش  نمیدونم چرا؟ ولی وقتی از حرم بیرون اومدم اح

 هام برداشته شده.....
 با هر قدم ، احساس سبکی می کردم....

صلوات های زنانه ی اتوبوس رو گوش  صد ،  شدم و تا مق سوار اتوبوس حرم 
 می کردم.....

 ...دخترم اینجا ایستگاه آخر.-
 با حواس پرتی گفتم:

 چی؟-
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 میگم ایستگاهه آخر...-
 آه..آها مرسی-

 زیر لب خواهش می کنمی گفت و رفت....
سیر خونه رو در  ستم م شدم .... تا خوا سیر در رویا های خودم وارد کوچه  با 

 پیش بگیرم ، ناگهان دستی به پشتم کوبیده شد....
م به پشککت برگشککتم تا بفهمم کار از درد زیاد آخ بلندی گفتم و با چهره ای دره

 کی بود؟
به به آبجی بزرگه راه کم کردین...فرشککته خانوم میگفتین گاوی گوسککفندی -

واستون قربونی کنیم انگار هوای پایتخت بد به مزاجتون خوش اومده ها؟ماه به 
 ماه سر می زنید.....

 دهن کجی بهش کردم و گفتم:
کالنتر محله چرا نمیری درسککتو  روانی دردم گرفت....آخه حبیب جان پسککرم-

 بخونی؟
 دوباره سینه ای ستبر کرد و گفت:

 من نباشم این محله امنیت نداره....-
 چشمامو تاب دادم و زیر لب گفتم:

سفیده.....دو تا چوب و تخته که دزدیدن - حاال یه طور میگه انگار محله کاخ 
 نداره...

 شنیدم چی گفتی ها....-
 دم و گفتم:تیز به چشم هاش نگاه کر

 گفتمم که بشنوی...حاال برو کنار برم پیش مامانم...-
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 آخی عزیزم دلت واسه مامان بیچارت تنگ شده...-
 دستمو به حالت نمایشی باال بردم و گفتم:

 حبیب بد تیکه میندازی ها.....می زنمت که به دیوار بگی زن داداش....-
 حبیب قهقهه ای زد و گفت:

 لی ، سمیه اشاره کردی؟االن ریز به زن امیر ع-
 خودم هم خندم گرفته بود ، پشت چشمی نازک کردم و گفتم:

 حاال هرچی....-
باهاش - ما رو داشککتی دیگه چرا  که انقدر هوا خان داداش  نه جون من ، تو 

 ازدواج نکردی؟
 کالفه از مسیر صحبتی که قرار بود پایانش ناخوشایند باشه گفتم:

اید برم خونه ، فقط دو روز فرصککت دارم اینجا حبیب ب  کن دیگه ..... من ب-
 باشم بعدشم فرجه ی امتحاناتمه باید برم دانشگاه درس بخونم...

 شونه ای باال انداخت و گفت:
 خب همین جا بخون.....مثال اونجا بخونی نمرت باال تر میشه؟-

چطوری می تونسککتم بهش بگم که دختر شککهید بهادری داره تو یک رسککتوران 
 پزی می کنه و باید بره..!قدیمی آش

 حاال تا اون موقع .....-
 راستی فری....-
 هوم؟-
 میدونستی اکرم خانوم چند روز داره با مادرت دعوا می کنه...-
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 تا این حرف و شنیدم به پشت برگشتم و با کنجکاوی پرسیدم :
 ها؟باز کالنتر محله چه اطالعات جدیدی داره؟-
شت اون خرابه ها ، پا- صر بیا پ ستن اونجا هم ع توق بچگی هامون....همه ه

 بهت میگم....
راسکتش ، بعد از گذشکت این همه سکال ، هنوز هم به پسکر های محله اعتماد 

 داشتم.....ولی ولی بعد از اون اتفاق...
 خجالت زده پرسیدم:

 حبیب میشه یه جای دیگه بریم آخه....-
 حبیب با لبخند دوستانه اش شونه هامو گرفت و گفت:

رس فری ..... منم و امیر علی مثل شیر پشتت...راستی عضو جدیدم داریم نت-
 سمیه.....

 از شنیدن این حرف ها لبخندی زدم و سری تکون دادم ...
 باشه مرسی حبیب-

 التی ، لنگ نداشته اش و تکون داد و گفت:
 قابل شوما رو نداش آبجی...-

چرخ خیاطی خوابیده خنده ای سککر دادم و وارد خونه شکککدم.... باز هم کنار 
 بود....اما چیزی که قلبمو بیشتر فشرده می کرد ، قاب عک  کنار دستش بود

 عک  من وقتی که کوچک بودم.....
 با اون دندون های افتاده و موهای دو گوشی بسته شده و لباس پسرونه....

هامم  باس  گه ل مال همنشککین در من اثر کرد.....دی که ک قدیم می گفتن  از 
 ه بود.....پسرونه شد
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 با خوشحالی گونه ی مادرم و بوسیدم و گفتم:
 مامان جونم مهمون نمیخوای؟-

************** 
 کجا میری این وقت شب؟زمستونه هوا زود تاریک میشه...-

در حالی که چادر ملی سرم می کردم و خیلی نامحسوس دستی به صورتم می 
 کشیدم تا از اون بی حالی در بیاد گفتم:

شام خوشمزه بپزین درست مثل ناهارتون  جای دوری- شما یه  نمیرم مامان تا 
 ، من اومدم...

 خب حداقل مادر ، بگو کجا میری تا دل نگرونت نباشم...-
 میرم با بچه ها پاتقمون خرابه...-

 مامان اخمی کرد و با ترش رویی گفت:
له افرشته تو دیگه بیست و یک سالته....خانومی شدی....اون دختر دوازده س-

نیستی که با پسر ها بگردی بگیم بچ  نمیفهمه ...... ولی االن هر کدومشون 
 هفت پشت غریبن...

 کرم پودرمو سر جاش گذاشتم و گفتم:
آخه مادر خوشگله من ، بچه که نیستم بترسی.حبیب و امیر علی و همسرش -

نه  ته  تازه مگه کیا تو اون جمعن؟دختر و پسککر های محله الب هم هسککتن....
 ون ولی خب بیشترشون....برم؟همش

 مامان با نارضایتی که در حرف هاشم مشهود بود گفت:
 برو ولی زود برگرد....-
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 چشم مامان .... می بینمت.....-
 و از خونه و حیاط بیرون زدم....درست مثل همیشه حبیب منتظرم بود...

 به به حبیب خان عجب تیپی زدی .....-
 رپشتش کشید و گفت:حبیب با لبخند دستی به موهای پ

با کلی التماس مامان اجازه داد از سر درس هام پاشم ، نمیدونی که امیر علی -
 زنگ زد و گلی باهاش حرف زد تا قبول کرد....

مادر منم دسککت کمی از مادر تو نداره ولی خب گفتم شککما ها هسککتین کمی -
 خیالش راحت تر شد....

 هر چند....
 داد و گفت:حبیب با حالت سوالی سری تکون 

 هر چند چی؟-
هر چند که زورت به این حرف ها نمی رسه ولی چه کنیم دیگه...مادرم من و -

 به دست کی سپرد...
 دست شوما درد نکنه دیگه.....

 جدا از این مسائل بیا تا اونجا که قدم میزنیم جریان این اکرم خانوم و بگو....-
د بلندی داشککت و هیکل حبیب با این که سککه سککال ازم کوچک تر بود ولی ق

 متناسبش ، اون و بیشتر از هجده سال نشون می داد.....
 راستش میدونی که اسم این کوچه ، اسم پدر خدا بیامرزته.....-

 گردنشو آروم خاروند و گفت:
ست بودن ، ولی پدر - شهیدی نداد.....این محله کال جون دو این کوچه زیاد 

 ید...تو رفت و جوانمردانه برای ایران جنگ
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این حرف های من نیسککتا...! اینا حرف مردمه به همین خاطر احترام خاصککی 
باز  مادرت دارن ولی خب اکرم خانوم هم شککوهرش جان فاطمه خانوم  برای 

 شیمیایی شده بودن.....
که همون طور که خبر داری چهار ماه پیش نتونسککتن دیگه تحمل کنن و فوت 

 کردن و به قولی شهید شدن....
که گذشکککت .... یه روز از همون روز هایی که فرشککته خانوم خونه  چهار ماه
 نبودن....

 حرفش و قطع کردم و گفتم:
 عه؟-
ما منم اون روز - مد خونه ی شکک خانوم او حاال....تو نبودی اکرم  خب  له  خی

شتم تو یخچال که دیدم اکرم خانوم  شته و میزا شتم خرید هایی که مادرت دا دا
گفت که میخواد درخواست بده اسم کوچه رو به نام  با هزار تا کبرا صغرا چیدن

 سید شهید علی حسینی در بیاره ......
 با این حرف یک دفعه ایستادم و به حبیب خیره شدم...

مادرت هم هی حرف و می پیچوند و قبول نمی کرد ، تا اینکه اکرمم مامان و -
 تهدید کرد که آبروشو می بره....

 م:اخم هامو در هم کشیدم و گفت
 چطوری ؟ همه میدونن مادرم با آبرومند ترین زن بیوه ی این محله است...-
 منم همین و میگم ولی احتماال از تو سوءاستفاده میکنه این وسط....-

 با عصبانیت بین دو چشمم و فشردم و گفتم:
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کاری بتونه بگیره....فقط جسکککد شککوهر مرحوم شککو میخواد تو گور - عمرا 
قع که زنده بود همش آه می کشککید از جوونی از دسکککت بلرزونه....تا اون مو

 رفتش و حاال هم ، داره واسه احترام اون مرد اینکار و میکنه؟
 گوشه ی چادرم و گرفت و گفت:

 حاال عصبانی نشو....من خودم موادب مادرت هستم....-
 مرسی حبیب جبران میکنم...-

 ف هام زد......حرفی نزد ولی با چشم های برق زده ، مهر تائیدی به حر
باالخره به خرابه رسککیدیم....خرابه ای که هر بار کسککی به اونجا می اومد با 

 خودش وسیله ای می آورد....
 حاال کمی شبیه خونه شده بود.....

 روی قالیچه ی اهدایی از طرف پدرام نشستم و آروم گفتم:
 حبیب پ  بقیه کوشن؟-
 االن میان....-

 پسر بلند شد ......همون لحظه صدای خنده ی چند 
با خوشککحالی از روی فرش بلند شککدم و کفش های کتونیمو بدون بسککتن بند ، 

 پوشیدم....
 به به ببین کی اینجاس،آبجی فری.....-

با خوشحالی به سمت پدرام رفتم و احوال پرسی کردم سپ  به ترتیب حسن ، 
 سیاوش و احمد و بعد هم دختر ها...

بودن من تو اون جمع ناراضککی به همین خاطر احسککاس می کردم امیر علی از 
 نیامده....
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 فری رفتی تهرون یادت رفته کلی خاطر خواه اینجا داری؟-
 و اشاره ی نامحسوسی به سیاوش کرد.....

ناخوداگاه نگاهم به سککیاوش که محجوب گوشککه ای نشککسککته بود و با دکمه ی 
 باالی لباسش بازی می کرد افتاد...

 ..پسر خجالتی محله که من ازش دفاع می کردم......همیشه همین طور بود..
چهره ی خاصی نداشت ولی آرامشش من و به یاد آرامش نگاه پدرم توی عک  

 ها می انداخت....
در حال نگاه خیره به سککیاوش بودم که صککدای سککرفه ی کسککی بلند شککد....با 

ست د شتم که دیدم امیر علی د صدا می گ  رکنجکاوی و تعجب به دنبال منبع 
 دست سمیه وارد جمع شدند.....

با خوشحالی از دیدار دوبارش بلند شدم و کناری رفتم تا اول بقیه احوال پرسی 
 کنن...

ستاد و با عرق  سیاوش کنارم ای شون به امیر علی بود ،  س در حالی که همه حوا
 های جمع شده روی پیشونیش سالمی دوباره کرد...

 خوبین فرشته خانوم؟-
 برای گفتن همین سه کلمه ، قلبش برای یک لحظه ایستاد....احساس می کردم 

 سیاوش خوراک بچه های کالس ما بود تا برای مدت ها دستش بندازن....
 با لبخندی گفتم:

شوهر - سمیه خواهرتونم که اینجاس...بهتر برین به  شما خوبین؟ من عالیم...
 خواهرتون امیر علی هم سالم کنید....
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 حبت به چیز هایی که ازش می ترسیدم نرسه....یک جورایی می خواستم ص
 من هنوزم دلم با کیارشه....

 چشم....-
 بی بال....-

 لبخند عمیق و بچگونه ای زد و به سمت خواهرشو امیر علی رفت....
سمی من و  شد که ببینن اولین دیدار ر بعد از رفتن همه ، نگاه ها به من دوخته 

 ود؟امیر علی بعد ازدواجش چطوری خواهد ب
با دوستانه ترین حالت به سمتش رفتم و اول گونه ی سمیه رو بوسه ای زدم که 

 متقابال همین کار و کرد و سپ  با خوشحالی وصف نشدنی گفتم:
سککالم بر امیر گل.....حیف که عروسککیت نبودم و قول بچگی هام که میخوام -

 ...عروسیتو بترکونم و اجرا نکردم....ولی در عوض واسه اولین بچتون.
 چشمکی زدم و ادامه دادم:

 جبران میکنم....-
سمیه از خجالت قرمز شده بود ولی نفهمیدم قرمزی امیر علی از خجالت بود 

 یا از عصبانیت؟
 سعی کرد بیخیال ترین حالت و به خودش بگیره و تشکر خشکی کرد....

یب در عوض برادرش حسکککابی مجل  و گرم  حت شکککدم ولی حب نارا کمی 
 کرد.....

 ته ، تهران چطوریه؟فرش-
باشککن - پای اینجا نمیرسکککه اونجا همه میخوان تو مرکز توجه  به  به ولی  خو

 هرکسی که مثل من باشه رو یه دختر ساده خطاب میکنن....
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 صدای آروم امیر علی تو گوشم پیچید که می گفت:
 غلط میکنن....-

ست د ساده و دو سمیه افتاد....چقدر این زن  شتنی نگاهم به چهره ی مظلوم  ا
 بود....

 از کنار حبیب بلند شدم و کنار سمیه نشستم و گفتم:
 خوبی؟احساس میکنم تو جمع ما غریبی....-

 کمی خودشو جمع و جور تر کرد و گفت:
خب - ها ... کمی  تا پسککر  ها بودم  با دختر  خه من از بچگی ، بیشککتر  نه آ

 سختمه....
 لبخندی زدم و با انگشت شصتم روی دستشو نوازش کردم:

 می فهممت عزیزم ، ناراحت نباش ، عادت میکنی ......-
 چیزی شده؟-

 صدای سیاوش بود ..... با لبخند ثابت همیشگیم گفتم:
 چیزی نیست من و خواهرت داشتیم یه کوچولو خلوت می کردیم....-

 سیاوش سری تکون داد و گفت:
 آها خواستم بگم داریم میریم دیگه....-

باره قطرات عرق از پی شککونیش پایین ریخت....سککمیه با نگاهی غمگین و دو
 برادرش و دلداری میداد.....
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همه از عالقه ی امیر و سککیاوش به من باخبر بودند.....سککیاوش در برابر امیر 
شاید از نظر خودش ، هیچ شانسی نداشت .... امیر علی دوست دوران بچگیم 

 و عالقه های خواهرانه ی ریز ریزکی من بهش....
ه پا می شکککدم از توی کیفم ، کتاب جدیدی برداشککتم و روی میز در حالی ک

 قدیمی خرابه گذاشتم....
اینم یادگاری من ، اینبار یه چیز نو خریدم وقتی که من نبودم هر کسککی دلش -

 برام تنگ شد این و بخونه ...
 حبیب با خنده گفت:

 حاال کی دلش واست تنگ میشه؟-
 تاد.....ناخوداگاه احساس کردم کسی کنارم ایس

 صدای امیر علی توی گوشم پیچید که می گفت:
 من....-

سی مخلوط از ترس و تعجب و  سا شتم ..... اح شت برگ ساس گنگی به پ با اح
 خشم....

 امیر علی متاهل بود ، و من دختر مورد عالقه ی دوران مجردیش .....
شم ، موندنم اینج سمیه و امیر ب سته موجب جدایی  ستم حتی نا خوا  انمی خوا

 کار اشتباهی بود....
 خیلی اشتباه....

 به کیفم چنگ زدم و رو به حبیب با صدای بلندی گفتم:
 مامان بهم تاکید کرد زود برم بدو بریم ...-
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صدای نف  های تند امیر علی بلند شد....سنگینی نگاهش حتی از پشت هم 
 احساس می شد....

 با لبخند اجباری کنارمحبیب هم که متوجه جو عجیب بین من و امیر شده بود 
 ایستاد و با یک خداحافظی همگانی از همه دور شدیم....

سینه ام می کوبید و همین باعث پیچ و تاب  شدت هیجان بلند بلند به  قلبم از 
 رفتن داخل دلم می شد.... حبیب بی مقدمه پرسید:

 دلیل زود اومدنت امیر بود؟-
شاید با شه ی لبمو گاز گرفتم ....  شتبا ترس گو سوالش رو بی جواب میزا م ید 

 این سکوتت عالمت تائید به حرفامه دیگه؟-
 تو اون تاریکی عرق های روی پیشونیم مشخص بود ؟ نبود؟

سبتی هم - صیحت کنم چون کوچیک ترم و هیچ ن شته من نمی تونم تو رو ن فر
 باهات ندارم...

دو تا  شکککاید به زبون داداشکککت باشککم ولی رابطه ی خونی که نداریم االن ما
 نامحرمیم درسته؟

 سردرگم ایستادم و با نگاهی پر از سوال به حبیب خیره شدم:
می دونم که تا به حال این حرف ها رو از من نشنیدی من ادم اعتقادی نیستم -

سر نمی زدم  ضا  سال به حرم امام ر سال به  شهدم به دنیا نمی اومدم  اگه تو م
همون طوری که من داداش لفظی تو  .... کاری به ایناش ندارم ولی این و بدون

 هستم امیر علیم داداشته ....
 خواستم اعتراضی بکنم که دستشو به عالمت سکوت باال گرفت:
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وایسککا حرفام هر وقت تموم شککد تو هم بگو، می دونم تو یه دختر خونه خراب 
کن نیستی....کاری به زندگی سمیه نداری...می دونم امیرم دوست نداری اگه 

ه این صککفت هایی و که گفتم تو وجودت بود از اون محل فرار نمی داشککتی اگ
 کردی....

 من فهمیدم ، امیر فهمید فرشته به من نگاه کن....
به اجبار به چشم های قهوه ای ، برعک  چشم های سبز امیر علی خیره شدم 

..... 
سر نمازت شکرش میکنی قسم دیگه دور و بر - فرشته تو رو به اون خدایی که 

 ر نپلک....امی
 اخم هام ناخوداگاه در هم رفت و با لحن پر از عصبانیت گفتم:

یب خیلی داری دور برداشککتی هر چی من نمی گم برام خط و - ب  کن حب
 نشون میکشی؟

به قول خودت من اگه به امیر علی چشم داشتم که باهاش ازدواج می کردم چرا 
یاد اون که با تحصککیلم نباید می کردم؟اون که گفت به خاطر من تا تهرانم م

 موافق بود؟
شم یه مرد زندگی...! مطمئن باش  شتم حتی یه درصد البته به چ سش دا اگه دو

 سنگ جلو پاش نمی نداختم سر خواستگاری....
شیطون .... از نگاه  حبیب گفتی فرار کردم؟ آره فرار کردم ولی نه از امیر ، نه از 

 اره.....مظلوم سمیه فرار کردم و اون وجدانی که بید
حبیب میگی دور و بر امیر نگردم؟امشکککب تو خودت من و اوردی اون محله 

 کذایی ..... من امیر علی و دوست ندارم...
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 می فهمی دوست ندارم؟
 با صدای بلند تری ادامه دادم:

 دوسش ندارم .... دوس..ش ن...د...ا...ر...م-
 نمی خواد شمرده بگی....-

 فیدم محکم بهم کشیده شد:لبخند عصبی زدم که دندون های س
حبیب امیر علی مرد زندگی نیسککت.....واسککه من بود چون عاشککقم بود.....! -

 ولی سمیه رو از سر لج بازی با من گرفت....
 زندگی اون دختر به خاطر جواب رد من نابود شد حبیب....

 مگه احمقم که زندگیشو یه بار دیگه خراب کنم....
با یه اشکککاره ی من امی به سککمیه؟ میدونی تو میدونی  ر علی خیانت می کنه 

نگاهش هنوزم انتظار جواب مثبت دیده میشکککه؟ حبیب تو داهر داسککتان و 
 میبینی ولی من باطنشو...

از حرف های طوالنیم ، آب دهنم و محکم قورت دادم و منتظر جواب حبیب 
 ایستادم....

ازی می بکالفه دسککتی به موهای پر کالغیش کشککید و با سککیبیل کمی بلندش 
 کرد....

میدونم فرشته به خدا قسم اگه امیر برادرمه تو خواهرمی....به اندازه ی مرضیه -
 دوست دارم شایدم بیشتر ، ولی من نه نگران تو هستم و نه نگران امیر علی....
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ید گلیمتون و از آب بیرون بکشککید و از هم دوری  میدونم هر جفتتون می تون
یک ط یب و  با عشککق عج ید حتی  بازم خودش و داره کنترل کن فه ی امیر  ر

 میکنه....
 پوزخندی زدم و گفتم:

 کنترلش کرده اش اینطوریه وای به حال اینکه دست خودش نباشه....-
ساده - سمیه یه زن مظلوم و  ستی.....من دارم می گم  ب  کن فرشته بچه که نی

ی م اسککت که با وجود اینکه می بینه امیر علی هر روز عک  تو رو تو دسککتاش
گیره ، به جای زن خودش با عک  دختر همسککایه صککحبت میکنه و به خواب 

 میره ولی بازم یک ماه هر جا می شینه از خوبی های امیر علی می گه.....
شه  شمای امیر علی همی شرمندگی تو چ ست....یه فرشته ....!  این زن یه الهه ا

 موج میزنه میدونی چیه؟
 تم:با حالت سوالی سری تکون دادم و گف

 چی؟-
شککما ها یه مثلثین که هر چقدر هم که سککعی کنی از اون ضککلع جدا بشککین -

نمیشه......امیر علی چون عاشقته و تو هم نا خواسته پات گیره سمیه بیشترین 
 فشار و احساس می کنه گاهی عرق شرمندگی و روی گردن امیر من می بینم...

 میگی چیکار کنم؟-
 برو....-

 ادم و گفتم:ابرویی به باال تاب د
 برم؟-
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سمیه میبینه تو - سی  نمیدونی اینا رو ولی من میدونم .. وقتی که روز بعد عرو
 اومدی...میشکنه به وضوح میزان عشق شوهرشو به یکی دیگه میبینه....

شب هایی که تا صبح توی بالکن به پنجره ی اتاق تو خیره می شه و حرف های 
ستین.... شکیش که انگار مخاطبش تو ه  .بفهم برای یک زن عذابی بد تر ازیوا

 این هست....؟
امیر علی با کارهاش بدون اراده اون و داره به مسککیر طالق هول میده اون زن 

 زندگیه که یک ماه فقط با جسم شوهرش زندگی کرده ولی بعدش چی؟
سمیه ریز ریزکی ذوق  میدونی تو این چهار هفته ای که خبری ازت نبود چقدر 

بدون که هیچ وقت می کرد.....فکر  می کرد امیر فراموشکککت کرده ولی این و 
 امیر عشقشو از یادش نمیبره....

 با لحن اعتراض آمیزی گفتم:
 خدا نکنه حبیب.....به خدا احساس می کنم دارم به سمیه خیانت میکنم....-

به همین خاطر میگم برو....برو که میدونم ازدواج داداشککم دوومی نداره ، بزار 
شی ازت متنفر سمیه فکر  شه نه تو ! اگه تو اینجا با شوهر خود کنه که ایراد از 

سوژه ی کل محله....بهت هزاران لقب خراب  شی  شی می شه...اگه اینجا با می
 میدن میفهمی اینا رو؟

 تنها سری تکون دادم...
خوبه ، به خاطر خودت گفتم فرشته....سعی کن آخر هر هفته که میای انقدر -

 ....تو محله جوالن ندی
 مشت آرومی به بازوش زدم و گفتم:
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 دیوونه...-
 برو دختر خونتون.....-

 خداحافظی سرسری و آرومی کردیم و از هم جدا شدیم....
شحالی کلید و با دو تا  سیدم و با خو شنا ر سبز رنگ آ کمتر از یک دقیقه به در 

 تقه وارد جا قفلی کردم و داخل خونه شدم.....
 بستم تا مامان متوجه حضورم بشه.... در و از قصد کمی محکم تر

 کسی خونه هست؟مامان....-
ست هام و داخل حوض پر از  صدا زدن مامان بودم و در همون حال د در حال 

 آب خنک فرو می بردم تا کمی از داغی درونم کم بشه....
ناگهان مامان با کفگیر چوبی قدیمی وارد حیاط شد.....چادر بسته شده به دور 

ای کوتاه قهوه ای که تازه خودم براش رنگ کرده بودم همه و همه کمرش و موه
 باعث یک لبخند ناخواسته روی لب های من شد....

 من سکته کردم با اون دادای تو ، اون وقت می خندی؟-
 با خوشحالی از سر جام بلند شدم و گفتم:

شه برا- سیرتونو می شیا مامان فاطمه...اک ما  یهر بار که می بینمت جوون تر می
 هم بگین؟

 کالفه دمپایی های لنگه به لنگه پوشیده اش و به گوشه ای پرتاب کرد و گفت:
شدم - ست تو انقدر حرص میخورم که پیر  شیرین زبونی کن ..... من از د کم 

 ...... بیا شام آماده است سریع لباستو عوض کن.....
سبزی و وارد  شدم و بوی مطبوع کوکو  ریه هام می در حالی که وارد خونه می 

 کردم گفتم:
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 راستی مامان؟-
 با صدای بلندی از داخل آشپزخونه گفت:

 ها؟-
 میگم که ..... چیزه...-
 چیزه؟-
 راستش من فردا دارم بر می گردم.....-

نمی دونم چرا انقدر زود تصمیم به رفتن گرفتم ولی شاید وقتش بود برای رو به 
 رعلی خودم و آماده بکنم....رو شدن با حقیقت کیارش و فرار از حقیقت امی

 چی ؟-
 و با صورتی قرمز وارد اتاق شد....

 نیومده می خوای بری؟-
مامان گفتم که امتحان داریم .... من این همه هزینه واسککه دوربین و کتاب و -

کار گیر  مه )...(  باالیی بگیرم و بتونم روزنا عدل  تا م یدم  گه م تا چیز دی هزار 
 م....بیارم و تو مطبوعات کار کن

 خب اینا چه ربطی داره که فردا برگردی؟-
ند  ندش ، بل که صکککدای جیر بل یدم  مت دار پر قد خت فنر دار  محکم روی ت

 شد....
رو اون زبون بسککته نپر .... انقدر که تو از بچگی روش پریدی من شککبا که -

 سرمو میزارم روش صدای فنراش و میشنوم...
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بوی عجیب مادرم خودم و سککرگرم  حرفی نزدم و با مالفه ی طرح گل دار و با
 کردم...

 میگم چه ربطی داره که فردا می خوای بری؟-
آخه .... بهم زنگ زدن و گفتن چند درس به امتحانا اضافه شده و باید بخونیم -

منم کار دارم .... باید برم کتابخونه....سکککایت....کتابام تهرانه...پیش بچه ها 
 اهم مهمه الکی که نیست....گروهی بخونم کلی کار دارم....دانشگ

و با خودم فکر کردم"این الکی نیست چه معناهایی که نداره؟ شاید تنها درسی 
 که به خوبی تونستم پاسش بکنم و یاد بگیرم ... دروه گویی باشه"

 مامان مظلوم با صدای آروم و بغض دار گفت:
 یعنی حتما باید بری؟-
 آره باید برم....-

 ر گوشم اجازه ی حرکت دادمو به قطره اشک سمج کنا
********** 

 مامان سفارش نکنما....-
 باشه عزیزم خدا به همراهت گلم.....-

باز هم یک رفتن دیگه....یک سککنگینی نگاه غمگین و یک کوله باری از عذاب 
 وجدان....

با قدم های سست به ترمینال رسیدم و با آشوبی عجیبی در دلم به مقصد تهران 
 حرکت کردم....

 حساس عجیبی داشتم....احساس یک انتظار....ا
 یک اتفاق...
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 یک حادثه....
 یک ماجرا؟

که این  ید نمی دونسککتم  گذشکککت....شکککا فاوتی می  های مت در ذهنم چیز 
 خداحافظی از مادرم آخرین خداحافظی است...!

*********** 
ستم.....این هم جواب کمی لبخند و درد و  سی و محکم ب صبانیت در تاک با ع

 ردن ....دل ک
 مقنعه ام رو کمی جلو تر کشیدم و زنگ خوابگاه و فشردم..

 کیه؟-
 منم اکبر آقا...فرشته....-

 با روی باز مثل همیشه، به استقبالم اومد...
 خوبی دخترم؟-
 مرسی اکبر آقا....چه خبرا؟ ما نیستیم خوب خوش می گذرونید ها ....-

 رد :لبخند کمرنگش ، چین های کنار لبشو پررنگ تر ک
 نه دخترم این چه حرفیه.....اینجا نیستی انگار یه ستاره کمه....-

 با لودگی ساکمو روی دوشم انداختم و گفتم:
 شومام آره اکبر آقا؟ اینطوری مخ زری خانوم و زدین دیگه...-
 از دست تو....-

 با اجازه ای گفتن، پله های خوابگاه و دو تا یکی باال رفتم....
 زدم که صدای کیه ؟ کیه ی بچه ها بلند شد.... به در اتاق تقه ای
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شک نداشتم که داشتن یک کار خالف انجام می دادند.... با صدایی که خنده 
 درونش مشهود می شد گفتم:

 منم بابا....-
 صدای ساناز که می گفت :

 اه فرشته ای پاستور را رو دوباره بچین ....-
 به گوشم رسید...

هان در با شتاب عجیبی باز شد و من هم با همون لبخند گل گشادی زدم که ناگ
 شتاب به داخل کشیده شدم....

 واای چته بابا .... رم کردی....-
ساناز انگشت اشاره شو روی بینیش گذاشت و هی  هی  کنان من و به داخل 

 اتاق هول داد....
 خب بابا مگه چیه....؟-

 گفت: قبل از ورودم به اتاق صدای مریم به گوشم رسید که می
 به فرحناز جان اون پیک و بده کمی جیگرش حال بیاد....-

نه به پیک مشروب توجه کردم و نه به صدای نازک شده ی مریم ..... تنها اسم 
 "فرحناز" توی گوشم به اکو در اومده بود....

 ناخوداگاه ساک از دستم رها شد و روی زمین فرود امد...
 وی زمین نشوندساناز با لحن ملتسمی دستمو کشید و ر

 فکر نمی کردم انقدر زود بیای....-
صدای پر از عشوه ی فرحناز و بوی تلخ عطر  ستم جوابش و بدم ناگهان  تا خوا

 آزرا )مارک عطر( تمام اتاق و پر کرد...
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 مشتاق دیدار فرشته خانوم...شنیده بودم رفته بودید دهاتتون......!-
 م و در حال خندیدن دیدم....با عصبانیت به پشت برگشتم که شیرین و مری

احسککاس می کردم چند شککمشککیر به طور مسککتقیم قلبم رو هدف قرار گرفته 
 بودند....

صککدای زنگ گوشککیم بلند شککد که با صککدا گذاری خودکار اسککم کیارش و می 
 خوند....

 فرحناز لبخند زد و شیشه ی مات مشروب و رو به روم گرفت و گفت:
 بخور ، داه شی....-

شت و  بعد ناگهان شو روی لب هاش گذا ست شه د انگار چیزی یادش اومده با
 گفت:

 آخ ببخشید....تو همین طوریشم از دیدن این همه شوک داه شدی....-
با چشککم های ریز شککده حرکات تکراری از قبیل بازی با موها ، به ناخن گرفتن 

 انگشت شصتشو نگاه کردم.....
سمتم اومد. .....و با حالت پر از کنایه رو به شیرین ناگهان اخمالویی کرد و به 

 فرحناز گفت:
 آخه دیوونه چرا چرت و پرت میگی؟-

فرحناز اخم غلیظی که در تضاد با ابروهای نازکش داشت روی پیشونیش نقش 
 بست و گفت:

 ب  کن ببینم...هر وقت صدات کردم بیا جواب بده...-
 شیرین با حالت طلبکارانه ای دست به کمر ایستاد و گفت:
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 گه رئیسمی؟م-
 اون موقع که قلپ قلپ مشروبای ایتالیاییمو می خوردی که رئیست بودم-

 شیرین دستشو روی دهنش گذاشت و به سمتم برگشت و گفت:
عه عه عه میبینی تو رو خدا؟من و مریم و سکککاناز بگو یه قطره از اون کوفتی -

 خورده باشیم.....
 تم:عصبی روی بینیم و با انگشت اشاره خاروندم و گف

محض اطالعت خانوم من رو این فرش نماز می خونم....با کفش اومدن و -
 مشروب خوردن تو فرهنگ شما باکالسای اروپاییه...لطفا برید بیرون....

 فرحناز با خنده چنگی توی موهای بلوند براقش زد و گفت:
یام داشککتم اونم - یه پ یا  تت...فقط از ک مد از اون ریخ خیلی خوشککم نمیو

 یگه مزاحمش نمیشی...ما داریم ازدواج می کنیم....اینه....د
بدنم ریزش  های  ظه اسککتخون  یک لح با این حرف احسکککاس کردم برای 

 کردن....اگه ساناز نبود شاید افتاده بودم....
 من حرفم و زدم بای.....-

مریم در حالی که می خندید به سککمتم اومد ، دلیل خنده ی این یکی و دیگه 
ان چشمم به پشت مانتو سفید فرحناز افتاد ، به طرز خنده نمی دونستم که ناگه

شد پی برد که از رنگ  سرخ مریم می  ست های  شده بود ولی از د داری قرمز 
 گواش هنرش مایه گذاشته...!

می ارزید .... حتی اگه یه گالون قرمزم سککر تاپاش می ریختم ، دختره ی از -
 وعده خر کنه.... خودراضی می خواست ما رو با دو تا پیک و سه تا



wWw.Roman4u.iR  134 

 

شمی برای هر چهار نفر ما نازک  شت چ در حالی که فرحناز در لحظه ی آخر پ
 می کرد ، یکدفعه شیرین با صدای بلند گفت:

 فرحناز....-
 ایستاد و بر نگشت...چقدر مغرورانه...!

 فکر کنم عادت ماهانت کمی بهم ریخته نه؟-
شیرین نگاهی انداخت ول شمش به مانتفرحناز ابتدا با گیجی به  وی ی وقتی چ

سکفید غرق در قرمز آتشکینش افتاد از عصکبانیت فکر کنم خودش هم همرنگ 
 لباسش شد...!

 حاال من چطوری برم بیرون؟-
 چقدر این حرکت بچگونه مون برام لذت بخش بود....یه انتقام ساده...!

سردی مانتو قدیمی قهوه ایش که مال یک حراجی واسه ی  شیرین با کمال خون
 سال پیش بود و از زیر تخت بیرون اورد و به دست فرحناز سپرد... سه

 اینطوری...!-
با حالت  نداخت و  پاره شکککده ی لباس ا به دوخت های  فرحناز نیم نگاهی 

 عجیبی گفت:
 من این و بپوشم؟این مانتو داغونو؟-

 شیرین شونه ای باال انداخت و گفت:
ما فقیریم؟خب لباسمیخوای نپوش .... برای من فرقی نمیکنه مگه -  نگفتی 

ست داری با اون لباس قرمزت بیرون بری  شده....دو ساخته ن فقیرا که از طال 
 خب برو....
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 از ته دل می خندیدم که همین فرحناز و جری تر کرد...
با عصبانیت لباس سفیدشو گوشه ای پرت کرد و لباس کهنه ی شیرین و پوشید 

 ...و بدون خداحافظی از در اتاق بیرون رفت
بعد از رفتن فرحناز ، شککیرین از حالت جدی و خونسککرد بودن خودش بیرون 

 اومد و با صدای بلند زد زیر خنده....
 مریم و ساناز و حتی من هم همراهیش می کردیم....

 واقعا چرا بهش گفتی قرمزه؟ میزاشتی اینطوری می رفت بیرون....-
 شیرین با خنده گفت:

شتم گلم .- .. یک اینکه آبروش جلوی ما رفت مثال..... دوم دو تا دلیل تو  دا
 اینکه لباس کهنه ی من و پوشید پ  به من مدیونه و محتاج منه...

 چرا حاال اون مانتو قهوه ای که می خواستی بندازی دور و بهش دادی؟-
 شیرین شونه ای باال انداخت و گفت:

ستم ثواب بکنم؟ به یه محتاج مانتو رسوندم...دی- هش دی چقدر ببده می خوا
 میومد؟

 و دوباره با صدای بلند خندید .....
صدای  در حال خندیدن به اتفاقات چند لحظه ی پیش بودیم که ناگهان دوباره 

 گوشیم بلند شد :
 کیارش....کیارش....-

 ساناز بی توجه به حالت من گفت:
یا؟ از - های این فرح گوش نکن به حرف  نگ زد.... قاتون ز که آ باز  به  به 

 ش میگه.....مگر نه واسه چی باید جلز ولز بکنه؟حسادت
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به خیال خام ساناز لبخند غمگینی زدم و با چهره ای گرفته به اسم چشمک زن 
 روی گوشیم خیره شدم)کیارش(

دو دل بودم....احسککاس می کردم دلم برای صککدای گرفته ی مردونه اش تنگ 
 شده و عقلم حکم می کرد که این ها زود گذر ها هست....!

 یک لحظه به یاد حرف نیایش افتادم"یک شان  بهش بده"
با لب های جاری از خون ، به خاطر گاز های پی در پی ام دکمه ی اتصککال و 

 زدم و سریع گفتم:
 الو.....-

 انتظار یک داد داشتم....یک فریاد و ناسزا...
 ولی هیچ صدایی شنیده نمی شد....!

 الو؟-
 باز هم سکوت مطلق در گوشی....

 و؟قطع ک...ال-
 نه نه نه....قطع نکن....دلم می خواست صداتو بشنوم فرشته....-

 ضربان قلبم باال رفت....
فرشته ی من...عشق من ؟ چرا رفتی؟نگفتی کیارشی هم هست که از دوری -

 تو موهاش سفید شده؟
 به اطراف نگاه کردم....بچه ها مراعات کرده بودند و رفتنه بودند...

باره - به کدوم گناه محکومم میکنی؟تو هر نمیزاری دو صکککداتو بشککنوم؟آخه 
 دادگاهی از متهم می پرسن حرف آخرت چیه؟
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 چرا.....-
 با صدای بلند تری گفت:

 چرا چی؟-
 چرا خیانت کردی؟-

 کیارش با صدای متعجبی گفت:
 کدوم خیانت؟-

 خنده ی عصبی کردم و گفتم:
س- سابش از د ر تت در رفته؟بزاکدوم خیانت؟مگه چند تا خیانت کردی که ح

بهت بگم کدوم....با فرحناز....فرحنازم نکنه نمیشککناسککی؟یا چند تا فرحناز 
داری...فرحناز شککیدایی .... باورت شکککد؟ یادت اومد؟ پ  بزار بازم بگم ، 

 جلوی در اتاق اساتید.....! وقتی که ناز خانومو میکشیدید....
 فرشته من توضی...-
 دلیل قانع کننده ای داری؟توضیح نمیخوام منطق میخوام....-
شه؟ میخوای - شتت باورت نمی آره...دارم ،بفهم گفتم که فرحناز خطرناکه میک

شدن؟  ببینی چطوری یه تیر میزنه به قلبت...فکر میکنی اینا با راه حالل پولدار 
اینا از باند خالف هم خالف ترن ..... ! اینا دسککت هرچی قاچاق و مواد و هر 

رو از پشککت بسککتن.....می کشککتت ! نمیخواسککتم ببینم  کوفت و زهر مار دیگه
 عشقم جلوم میمیره...
 زبونم بند اومده بود...
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بهش چرت و پرت گفتی که من یه دختر حامله کردم و با تو ریختن رو هم تا -
اون رسول عوضی همکالسیتو از دور خارج کنم...فکر میکنی بچه است؟ باور 

 میکنه......
 نداشتم .... دوباره حرفی برای گفتن

من فرحناز و دوست ندارم...به عشق تو نگاه اول اعتقاد داری؟بدون که حتی -
 اگه من بمیرم توی این راه نمیزارم تو بمیری....

 نه....-
 چی؟-

 دوباره صدای خفمو بلند کردم و گفتم:
 نه تو بمیری منم میمیرم.....-
تر....عاشق چهره آخه فدای اون قلب مهربونت بشم من ..... من عاشقتم دخ-

ند فر  های بل های درشکککت و مو عاشککق چشککم  یاتوری شککرقیتم..  ی مین
مشکیت....عاشق پوست سفیدت و لبخند های جذابتم برای یک ثانیه....تنها 

 یک ثانیه احساس کردم خوشبخت ترین دختر دنیام....از فرحناز باال ترم...
 اما فرحناز گفت می خواین ازدواج بکنید....-
مد غلط کرد - خل شکککد او نه...بهش گفتم دوسکککت دارم  دختره ی دیوو

 نکنه بال سرمون بیاره؟-خوابگاهتون ..... 
شده حرکتی نمی کنه - سه حفد آبروش هم  نه یه آتو تپل ازش گیر اوردم که وا

 یعنی این سری واقعی واقعیه؟-..... 
 آره واقعی واقعیه گلم....میدونی چطوری میخوام ثابت کنم؟-
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 اه نازک شد و گفتم:صدام ناخوداگ
 چطوری؟-
 اول دستت و میگیرم و میبرم مهمونی زوج ها تا همه بفهمن عشقم کیه...؟-
 خب؟-
 بعدم برای اینکه به تو ثابت کنم......می خوام صیغه ات کنم -

تلفن و قطع کردم و توی دسککتم فشککردمش.....صککیغه؟ اون هم دختر شککهید 
 بهادری .... ؟

م رو روی قالب دسکککت هام تکیه دادم و با متفکر و شکککاید هم متعجب سککر
 کالفگی به احتماالت مختلف فکر کردم....

در افکار عجیب و غریبم غرق بودم که ناگهان در با شککتاب عجیبی باز شککد و 
 شیرین با صدای بلندی گفت:

 چی شد؟ شیرینی آشتی کنون و بخوریم؟قر بدیم؟-
 به لبخند گل و گشاد هر سه نفرشون خیره شدم ....

سککعی کردم قسککمت آخر حرف کیارش و فاکتور بگیرم و برای مدتی از ذهنم 
 پاکش بکنم....

شککاید ، اصککال شککاید کیارش با خلوص نیت این حرف ها رو زده باشککه و من 
 اشتباه برداشت کردم؟

شتی؟یا - ست داریم...آ ست دارن ما هم دو هوووی کجا رفتی ؟ هی مردم دو
 کات فور اور؟

 نه ی شیرین زد و گفت:ساناز با خنده روی شو
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با این صککورت پریشککون فکر کنم سککینگل فور اور...مریم برو تو کار پاشککایی -
 کمی گریه کنیم...

تا مریم خواست شروع به خوندن بکنه با صدایی که سعی کردم نهایت شادی 
 مصنوعی درونش مشهود باشه گفتم:

 خیله خب خیله خب...میگم-
شم چپش رو ریز کرد و شکوک چ شو به باال تاب  شیرین م ست سمت را ابروی 

 داد:
 نکنه....آشتی کردین....-

 تنها سرم رو تکون دادم که باعث پرش بلند هر سه نفرشون به سمت من شد:
 بابا ایول عجب فیلمی هستی تو-
 یه طوری قیافه غمگین گرفتی فکر کردم واقعا می خواد با فرح ازدواج بکنه....-

 م و با خنده گفتم:دستامو به حالت گارد باال گرفت
 نچ نچ نچ گفت که عاشقمه....-

 هر سه تا شون با صدای بلند هوووو کشیدن...
 ادامه دادم :

 تازه گفت که قرار با من .....-
 هر سه با چشم های منتظر به دهان من خیره شده بودند..

 با من.....-
 عه جون کندی تا بگی؟خو بگو دیگه...-
 ....با من بیاد به مهمونی زوج ها-
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ساناز و مریم با خوشحالی تبریک گفتن....شیرین با شوق وصف نشدنی من و 
 در آغوش کشید و بوسه ای روی موهام کاشت....

 با آرامش خاصی چونه ام رو گرفت و سرم رو به باال برد
این چشککم ها از فرسککخ ها داد می زنن که عاشککقن...برقی که من هیچ وقت -

 احساسش نکردم.....
گاز گرفتم...احسکککاس می کردم بغض نهفته ای درون حرف شککیرین  لبم رو 

 وجود داره...
شیرین با لبخند تصنعی چونه ام و ول کرد و به سمت دستشویی دوید...شاید 

 براش بهتره تنها باشه....
مریم با خوشحالی روسری به دور کمرش بست و با آهنگ خیالی ضرب میزد 

 و عربی می رقصید
 کمی مریم و همراهی می کرد...ساناز هم دست می زد و 

 همه خوشحال بودند....همه شادن و اما من؟صیغه؟
 احساس گنگی داشتم صیغه.....

 روی تخت دراز کشیدم و خیالم به گذشته ها پرواز کرد....
"مادرم با حرکت نمایشککی آبی که نا خواسککته روش ریخته بودم و با عصککبانیت 

ست من و که با حالت ستادم  کنار زد......تا خوا شیطنتی روی لبه ی حوض ای
 و بگیره صدای زنگ در به صدا در اومد...

 شان  اوردی فرشته.....-
 و سریع چادر سیاهشو روی سرش گذاشت و با عجله در و باز کرد....
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شید و هق هق  شک آلود محکم مادرم رو در آغوش ک شم های ا نازخاتون با چ
 می کرد...

ستم و با ماهی قرمز با ش زی می کردم....چقدر اون روز ها فاره روی حوض ن
 بودم از دنیای عجیب بزرگ تر ها....

مادرم و نازخاتون )زن عموم( توی اتاق کنار حیاط نشککسککته بودن و من از دور 
 گریه های نازخاتون و صدای بلندش و می شنیدم:

قادر رفت یه زن و صککیغه کرد....یه زن جوون و تهرونی...میفهمی فاطمه؟ -
سال با همه چیش مگه من چی شتم تو این همه  سش کم گذا کار کردم؟ مگه وا

سککاختم...میگه پیامبر خدا اون همه زن صککیغه داشککت ، بهش میگم خوبه که 
خودت احکام و میدونی .... عیب روی فرسککتاده ی الهی خدا نزار...! میدونی 

 چی میگه؟
 و با صدای بلند گریه اش هیچ زمانی جواب عموم و نفهمیدم.....

زخاتون رفت ولی اشککک های مادرم بند نیومد....با ترس کنارش نشککسککتم و نا
 سرم و روی دامن بلندش گذاشتم....

 میدونی فرشته؟-
 با چشم های کنجکاو و متعجب به مادرم خیره شدم ...

صال نباید بهت - شاید ا شی یادت بره.... شاید بزرگ ب میدونی ، این حرفا رو 
 بگم ولی تو سنگ صبور منی....

دونی فرشککته زن صککیغه یعنی چی؟ یعنی زنی که اون مرد فقط واسککه نیازش می
 می خواد...
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زن صککیغه ای بدون اجازه ی دیگران ، یعنی اینکه اون مرد هیچ آینده ای با اون 
 زن نمی خواد.....

 آینده یعنی ازدواج .... فقط همین"
 اون روز ها چطوری معنی این حرف ها رو می فهمیدم؟

در از جا پریدم.....شیرین با چشم های پف کرده از دستشویی  با صدای تقه ی
 بیرون اومد و گفت:

 چیزی به مهمونی نمونده فرشته بریم برای خرید....-
شه  شنهاد کیارش و جدی نگیرم.....احتماال مثل همی شاید باید برای مدتی پی

 شوخی کرده....
شککیرین رفتم و  با این حرف های به اصککطالح قانع کننده برای خودم به سککمت

 گفتم:
 احساسم میگه که حالت خوب نیست....میخوای با من حرف بزنی؟-

 شیرین کالفه گفت:
یایش هر دو مون - با ن ته خودتم چیزی و داری پنهون میکنی بهتر  نه....فرشکک

 صحبت بکنیم.....
 پلک هامو به عالمت تائید بستم

 حیف که با برادرش برای درس خوندن رفته شمال.....-
 اس می کردم شیرین از چیزی دو دله...از چیزی می ترسه..!احس

 با ح  ها گنگ ، لباس ساده ای پوشیدم و کلید اتاق و برداشتم:
شیرین من میرم رستوران...شب میام ، من تا صفحه ی یازده چند وقت پیش -

 خوندم تو هم بخون که بعدشو شب بخونیم....
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  رفت و گفت:شیرین از روی نردبون طبقه ی دوم تختش باال
نا تو فعال - حا تا امت ها......کو  یاری  بازی داری در م باز خرخون  با  با برو 

 مهمونی و بچسب....
شاید کمی کار کردن من و بتونه  ستم.... زیر لب نچ نچی گفتم و در و محکم ب

 از دنیای حرف های کیارش بیرون بیاره....
اه تر و پسر های دانشگیک هفته مثل برق و باد گذشت.....هفته ای که تمام دخ

 منتظرش بودن....
ست تو  شب خواب این و می دیدم که د شتم.....هر  شدنی دا صف ن شوق و
دسکککت کیارش داریم وسککط مهمونی راه میریم و تمام دختر های مهمونی از 

 حرص پوست لب هاشونو می کنن....
یدم....وقتی کیارش می گفت  با خیال راحت خواب یک هفته رو  با این افکار 

 واسش به همه چیز هست ، یعنی هست!ح
 امشب قرار بود همه بریم لواسون ویالی یکی از بچه های تئاتر....

شیرین اصرار عجیبی داشت که لباس بخرم و من هم در این فکر بودم ، پولشو 
 از کجا بیارم؟

خب فرشککته خانوم اینم لباس اجاره ایتون....موادب باشککین هر یه لکه پنجاه -
پارگی هم صکککد الی دویسکککت هزار  هزار تومن به لباس اضکککافه میکنه...هر 

 تومن...واقعا نمی فهمم چرا انقدر دوست داری مهمونی بهت کوفت بشه...
بی توجه به حرف های شککیرین بابلی  و از برق کشککیدم و روی موهام قرارش 

 دادم.....
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صاف زیر  سی بکنم و بقیه رو  س ستم جلوی موهامو فر پرن تنها کمی می خوا
 ل بزارم.....شا

 شیرین در حالی که به دنبال خط چشمش زیر تخت میگشت گفت:
 مطمئنی کیا ناراحت نمیشه اینطوری خودت و میپوشونی؟-

 از استرس کمی از آب دهنم و قورت دادم و گفتم:
فکر نکنم.....اون من و همین طوری قبول کرده....تازه لباسم با یه شال سفید -

 حریر قشنگ تر هم میشه....
شمش ، لگدی به کیف لوازم  شیرین جوابی نداد و کالفه از پیدا نکردن مداد چ

 آرایشش زد.....
نیم سککاعتی گذشککت که صککدای زنگ موبایلم بلند شککد.....در حالی که یک 

 دستم به دستگاه بود ، با دست چپم گوشیو برداشتم....
 اسم کیارش روی صفحه ی گوشیم خودنمایی می کرد....

 مه ی سبز و فشردم و گفتم:با خوشحالی دک
 بله؟-
 الو خانومم....-

 اسم خانومم برای یک لحظه من و به دنیای دیگه ای برد...
 الو هستی؟-

 هول شدم و دستگاه و ول کرد
 آره آره هستم...خوبی؟-
 خوبم تو چی؟-
 عالیم امروز روز مهمیه....-
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 احساس کردم صداش کمی با لرزش همراهه:
ی منم همین طور....راسککتش می خواسککتم بگم که ،  آره گلم...آره...واسککه-

 امشب ساعت هفت میام دنبالت ....
 با تعجب کارت قرمز رنگ و باز کردم"آغاز مهمونی ساعت پنج"

 کیا رو کارت که نوشته پنج....تازه من دو ساعت بعدش حرکت کنم؟-
 عزیزم اونا رو الکی می زنن هیچکی از اول مهمونی نمیاد..اکی؟-

 ه راضی نبودم ولی برای خوشحال نگه داشتنش باشه ای آروم گفتم....با اینک
 راستی فرشته...-
 جانم؟-
 درباره ی پیشنهاد هفته ی پیشم فکر کردی؟-
 کدوم؟-

 یادم بود و خودم و زدم به کوچه ی علی چپ
 صیغه....-

 چقدر راحت این کلمه رو بیان می کرد....
 بعدا درباره اش صحبت می کنیم کیا...-
 وا؟ چرا؟ مگه پیشنهاد بدیه....-

فاحشکککه  با زن  غه ای هیچ فرقی  ما زن صککی له ی  بد بود؟ آره توی مح
 نداشت......فقط عقد بود و ب ...

 نه نه .... گفتم بعدا دربارش صحبت میکنیم عزیزم....-
 باشه...-
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 و بدون خداحافظی قطع کرد.....
 یدم....مو روی لبم کشدلگیر گوشیو روی میز گذاشتم و با عصبانیت رژ گلبهی

 انقدر محکم که سرش نابود شد ولی برای من مهم نبود....
 فری خوبی؟-

 خنده ی عصبی کردم و با حالت عجیبی سرمو دوبار به باال تکون دادم...
 نه نه خوب نیستم...خوب نیستم....-

 و سردرگم رژ و روی زمین پرتاب کردم.....
 وا چت شد یهو؟-
 شیرین تنهام میزاری؟-

شککیرین که انگار مشککتاق جوابی از طرف من بود و با این حرفم کمی ناراحت 
 شد گوشه ای از اتاق رفت و خودش و مشغول به صاف کردن موهاش کرد....

موهامو توی دسکککت هام گرفتم....و به تصککویر غمگین خودم توی آینه خیره 
 شدم...

 "فرشته احمق نباش....صیغه نشو"
 مان می داد:صدای دیگه ای توی مغزم فر

 "صیغه بشو مگه چیه؟ اینطوری میتونی بدون عذاب وجدان دستاشو بگیری"
 صدای بلند تری صدای قبل و کنار زد:

 "زن صیغه ای ، یعنی اینکه تو رو واسه جسمت می خواد"
 با بغض به خودم گفتم:

شاید - شاید ،  صیغه اش بد بود.. شت من از حرف  شاید بردا سم؟ صیغه؟ج
 ست ازدواج بود که یک هفته بهم فرصت داده....یک جورایی درخوا
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ساعتم نگاه کن نزدیک - شم ولی به  شونت ب شته نمیخوام مزاحم افکار پری فر
 پنجه.....

 با خجالت به پشت برگشتم و گفتم:
 من هفت میرم.....-
 وا چرا؟-
 کیا کار داره....اون موقع میاد...-

شونه ای به باال شه  شده با شیدن شیرین که انگار قانع ن شروع به پو  انداخت و 
 لباسش کرد....

 به راستی که خودم هم قانع شده بودم؟
 موبایلم و برداشتم و زنگی به خونه زدم.....کسی جواب نداد....

 حتما مادرم داشت دوباره با همسایه ها اختالط می کرد...
 چطور شدم؟-

 از روی صندلی بلند شدم و به شیرین خیره شدم....
کی رنگش که تا اواسط رونش و میپوشوند با طرح گیپور آستین لباس کوتاه مش

دار و موهای شککرابی رنگ شککده و گوجه ای ، و رژ سککرخ رنگ و پوسککت کمی 
 برنزه شده.....نمای جذابی از شیرین ساخته بود....

 عالی شدی گلم ، عالیه عالی...-
 جدی؟به نظرت شهاب می پسنده؟-

 لبم رو با زبونم تر کردم و گفتم:
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خب....شاید کمی لباس کوتاه باشه و پوست برنزه ات عجیب ولی فکر نکنم -
 حرف خاصی بزنه....

شککیرین که انگار براش حرف های من مهم نبود و در دنیای دیگه ای سککیر می 
 کرد با حوصله پالتوی جدید قهوه ای بلندشو پوشید....

 این و از کجا خریدی شیرین؟-
ش رفت فرانسککه و اومد ، گفت وقتی این و شککهاب برام خریده....چند روز پی-

 دیدم گفتم فقط به درد شیرین میخوره...
 به به چه عاشق خوبی...! معشوقشم خوبه؟-

 شیرین چرخی به طرف من زد و گفت:
شره دارم - شهاب مح شته؟  شه فر ست.....باورت می شوقش فوق العاده ا مع

 باهاش یه ح  ناب و احساس می کنم...میدونم عشقه ولی....
 با شک پرسیدم :

 ولی؟-
 ولی از امروز می ترسم...-
 برای چی؟-
این که شککهاب از ک  دیگه ای تو مهمونی خوشککش بیاد...یا اینکه ماجرای -

 دوست پسرای قبلیمو بفهمه...
 با تعجب به سمتش رفتم و دو طرف شونه اشو گرفتم:

 نگو که شهاب نمیدونه!-
 نمیدونه....-
 خب امروز میفهمه....-
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 سم....میتر-
 چه دلداری می تونستم بهش بدم؟

 همون لحظه صدای موبایل شیرین بلند شد و بعد ثانیه ای خاموش..
 تک زد....برم پایین خداحافد....مهمونی میبینمت.....-

 و چادر من و برداشت تا از جلوی در خوابگاه بتونه به راحتی رد بشه...
 سری تکون دادم و گفتم:

 خدا به همرات...-
 رفت و من تنها توی خوابگاه موندم..... شیرین

 تصمیم گرفتم لباس سفید رنگم و بپوشم و بعد منتظر بمونم......
 به سختی و تنهایی لباس بلند و مدل ماهی شکلم و پوشیدم ......

 رو به روی آینه ی قدی ایستادم و خودم و بر انداز کردم....
 .همون رنگ و شال سفیدم....لباس پوشیده ی سفیدم با گیپور های طرح دار به 

 احساس عروس بودن می کردم...فرشته ی عروس....
 چرخی روبه روی آینه زدم و دست هامو باال گرفتم....

 کاشکی روزی بشه که دامادم کیارش باشه.....
 کیا رو تصور کردم با لباس مشکی و کروات سرمه ای کنار خودم...

 نجوا های عاشقانه جلوی سفره ی عقد......
 عسلی که توی دهنم میزاره.....
 انگشتی که گازش میگیرم.....

 کیارشی که به خاطر عشقش حرفی نمیزنه و میگه :
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 شب به خدمتت میرسم خانوم....-
 و منی که از خجالت سرخ میشم.....

 خودم و در حال رقصیدن با کیارش وسط جمعیت تصور کردم.....
 ر اومده بودن.....دست هایی که پشتم به حالت نوازش به رقص د

 صدای دست زدن های اطرافیان و شعار همیشگیشون:
 داماد عروس و ببوس.....ببوس....یاال یاال....-

 و کیارشی که روی موهام و میبوسه.....
 یه چرخ دیگه زدم.....

با کیارش فیلمبردار و اذیت می کنیم.....هر دومون از یک قوطی نوشکککابه می 
 نوشیم.....

 ون که باعث قربون صدقه ی مادرم میشه...صدای خنده هام
ناخوداگاه چشم هام و یکهو باز کردم ..... با ناراحتی به اتاق بهم ریخته نگاهی 

 انداختم....
 و دستی به پیشونیم کشیدم....

 همش خیال بود.....-
شش و نیم ....چقدر  شدم  ساعت خیره  شد.....به  شیم بلند  صدای زنگ گو

 زود گذشت
 بله؟-
 رشته یه ماشین بگیر بیا خونم....ببین ف-

 با ترس گفتم:
 خونت؟-
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 آره.....نمیتونم بیام دنبالت بیا همون دم در وایستا منم میام پایین....-
 نف  عمیقی کشیدم و گفتم:

 باشه پ  میبینمت...-
 باز هم بدون حرفی قطع کرد.....سریع در اتاق و قفل کردم

به سککختی از ز چادری سککرم کردم و  قا خودم هم  گاه مشکککوک اکبر آ یر ن
 گذشتم....

به سککر کوچه که آژانسککی بود ، نگاهی انداختم ... با کفش های پاشککنه بلند 
 دویدن برام سخت بود....

 ولی باید میرفتم....پ  قدم های بلند و تند برداشتم....
 به آژان  رسیدم و نف  نف  کنان گفتم:

 یه... ماش...ین می..خواستم-
 برای کجا؟-
 ...(برای)-
دو دقیقه صککبر کنید....مجید...مجید بدو بیا .....این خانوم و برسککون....دیر -

 نکنیا مثل اوندفعه
 چشم اوستا....بریم آبجی-

 با عجله از آژان  بیرون اومدم و همراه راننده سوار ماشین شدم.....
 آقا فقط کمی عجله کنید....دیرم شده...-
 شما عروسین؟-

 اخمی کردم و گفتم:
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 هم فضولین؟ شما-
اخمی کرد و دنده عقب گرفت....تمام راه بدون حرفی از کنار ماشککین ها الیی 

 می کشید و بوق می زد....
شکاید برای من هم بهتر شکده بود ، به هر مکافاتی بود رسکیدیم و بدون چک و 

 چونه زدن پول و گرفت:
 مرسی....--

 گذشت.... و سریع گازشو گرفت و با صدای وحشتناک چرخ ها از کنارم
 با استرس به خونه ی معمولی رو به روم خیره شدم....

 تلفنم و برداشتم و شماره ی کیا و گرفتم:
 الو کیارش؟-
 الو رسیدی؟-
 آره دم درم..-
 در و میزنم بیا باال....-

 رنگم یک لحظه پرید ....
 بیام باال؟-
 نترس بابا.....-

 کمی ناراحت شدم با لحن دلگیری گفتم:
 ولی...نمیترسم -
 ولی نداره....-

 و دوباره تماس و قطع کرد و در با صدای تیکی بلندی باز شد....
 چشم هامو برای لحظه ای بستم....من به کیارش اعتماد داشتم....
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 در سنگین و با فشار باالیی باز کردم.....
 با قدم های سست و لرزون پا روی کاشی های حیاط میزاشتم....

 ال نگاهم و به خودش جلب کرد....صدای مردونه ای از با
 کیارش با کت و شلوار جذابی روی بالکن ایستاده بود....

 محو پرواز موهاش با نسیم زمستون شدم......
شلوارش جلوه ی زیبایی بهش میداد و برق  شکاریش که زیر کت و  هیکل ورز

 چشم های نافذش.....
 بوی عطرش که از دور دست های به مشامم می رسید....

 نها به یک نتیجه رسیدم :ت
 من مست این پسرم....-
 بیا باال فرشته....-

 لبخند خجالت زده ای از نگاه خیره ام زدم و سوار آسانسور شدم....
 به خودم توی آینه ی اسانسور خیره شدم .....

 گونه های رژ گونه زده ام با قرمزی خجالتم ، با مزه شده بود....
 وشم رسوند...صدای زنی طبقه ی دوم و به گ

با لبخند واقعی در و باز کردم و رو به روی واحد قرار گرفتم تا خواسککتم زنگ و 
 بزنم....

 در با شتاب باز شد و دستم با حالت عجیبی کشیده شد...
 چیکار میکنی کیارش؟-

 کیارش با صدای بلندی گفت :
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 سورپرایز.....-
 ره شدم......با تعجب به خونه ی تزئین شده با گلبرگ های گل رز خی

 دستامو برای جلوگیری از جیغم روی دهانم گذاشتم...
 تعجب کردی؟-

 به سمتش برگشتم....حاال با کفش های پاشنه بلند در برابرش کوتاه نبودم...
 کیارش...-
 جانم؟ من که گفتم برای خانومم همه کاری میکنم.....-

 و همون لحظه حلقه ای از توی جیبش بیرون اورد:
 دواج میکنی؟با من از-

 با گیجی به چشم هاش خیره شدم...
میدونم که باید اول شکام بخوریم....برقصکیم...ابراز عشکق کنم .... ولی .... -

 ولی با من ازدواج میکنی؟
 دستمو روی قلبم گذاشتم ....

 صدایی درونم بهم نهیب زد"دیدی گفتم درخواست ازدواجه"
 و جلو بردم....لبخند از شادی زدم و انگشت حلقه ی دست چپم

 مرسی...مرسی فرشته....-
 حلقه ی ساده ای درون انگشتم جا گرفت...چقدر سریع....

 فردا میرم صیغه ات میکنم....حاال فهمیدی قصدم از صیغه ، خیره...؟-
 سری تکون دادم:

 آره آره فهمیدم.....-
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عد بریم مهمونی ، من این  - حت بکن....ب یار....کمی اسککترا مانتوتو در ب
 مونی و با خانومم از دست نمی دم....مه

 لبخندی زدم و سریع لباس بیرونم و در اوردم.....
 به پشت برگشتم تا عک  العمل کیارش ، یا نامزدم و بشنوم و ببینم

 چطور شدم؟-
 شال سفیدمو به طور زیبایی کنارم گره زدم....

 خوب شدم؟چرا چیزی نمیگی؟-
 و به سمت خودش پرتابم کرد....کیارش خیلی ناگهانی دست راستمو گرفت 

 نگاهم از فک منقبض شده اش به باال هدایت شد...
 چی...چیزی شده؟-
 چرا خودتو دور کاغذ کادو پیچوندی؟-

با تعجب بهش خیره شدم.....حتی دیگه برای آزاد شدن دست هامم از حصار 
 دستاش تقال نکردم...

 چی میگی کیا....-
 ی نمی خورتت....انگار تو بقچه کردنت...نترس کس-

 با عصبانیت دستامو یکهو کشیدم....و با صدای بلندی گفتم:
 چرا چرت و پرت میگی کیا؟ من همیشه اینطوری لباس میپوشم....-

 خنده ی عصبی کرد و چنگی به موهای ژل زده اش زد
سخرت - ستی بیای؟ بفهم اونجا همه م هه هه جالبه.....حتما با چادرم میخوا

 میکنن....
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 که هنوز روی میز بود و برداشتم... مانتوم
اینطوره؟تو یه زنه امروزی میخوای؟ باشککه پ  برو با هر کسککی که دوسککت -

 داری.....
 کیارش به سمتم اومد و چونه ام و گرفت:

 فرشته ی من ..... من نمیخوام کسی مسخرت بکنه...-
 برو بابا....تو داری من و مسخره میکنی.....ببین-

 بهم نگاه کرد
یه دختر مذهبیم....همین که دسککتاتو میگیرم به امید اینکه روزی شککوهرم من -

 میشی و توبه میکنم میفهمی؟
 کیارش چونه ام و آزاد کرد ولی با صدای محکمی گفت:

 برو از تو کمدم یه لباس دخترونه ی درست حسابی پیدا کن و بپوش....-
 من لباس دوست دخترات و نمی پوشم....-

 ..شایدم تلخ .....شاید حرفم بد بود.
هر چی که بود باعث شد سریع از آپارتمانش بیرون برم و در و با صدای بلندی 

 ببندم...
 تا شاید کمی از حرصم خالی بشه....

 صدای زنگ گوشیم بلند شد.....
 یک بار...

 دو بار...
 بی توجه به تاریکی هوا ، کنار خیابون راه می رفتم....

 تن؟خوشی های من چرا لحظه ای هس
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 چرا یک دقیقه زنشم و دقیقه ای دیگه ، هوسش؟
 به حلقه ی براق توی دستم خیره شدم....و زیر لب زمزمه کردم:

 تو آخرین امید زندگی من بودی.....-
 دوباره صدای گوشیم....ولی اینبار شیرین بود...

 الو...-
 صدای موزیک بلندی می اومد

 سیدی؟الو فری کجایی دختر ؟ ساعت هشته...هنوز نر-
 نه.....-
 وا ؟ چطوری پ  کیارش اینجاست....-

 با تعجب به پشتم خیره شدم.....من کجام؟
 چقدر در افکارم غوطه ور بودم که گذشت زمان و فراموش کردم؟

 آها....خودم کمی حالم بد بود نیومدم.....شیرین؟-
 جانم.....-
 دختری هم همراهشه؟-
 .نه عزیزم...به همین خاطر تعجب کردم...-

سش به کیارش من  ست بهش بگم حوا شیدم....دلم می خوا سوده ای ک نف  آ
 باشه....ولی شاید مشکوک بشه

 اکی بای...-
 و اینبار من تلفن و قطع کردم...چقدر راحت مثل کیارش شدم...
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تاکسککی  تادم و سککوار  االن حتما خوابگاه گیر می داد.....کنار خیابون ایسکک
 شدم.....

دم.....شککاید باید کدورت رو همین امشککب از بین آدرس خونه ی شککیدا رو دا
 ببرم....

 صدای زنگ تلفنم دوباره بلند شد.....کیارش.....
 دوباره زنگ....به طوری که راننده کالفه شده بود.....

تصمیم گرفتم دفعه ی بعدی که زنگ زد بهش بگم چرا بدون من رفتی مهمونی 
 زوج ها؟ اونم تنها ؟

ره تلفن زنگ خورد ، بدون توجه به اسککم شککخص چند دقیقه که گذشککت دوبا
 بلند داد زدم:

 چی میخوای از جونم کیارش؟چقدر زنگ می زنی؟-
 هیچ صدایی از پشت خط نیومد

 چرا جواب نمیدی؟ فکر کردی صیغه ات میشم با اینکار ها ؟-
دوباره سکوت.....یک لحظه ترسیدم حال کیارش بد شده باشه...با تعجب به 

 .....شماره اش ناشناس بودگوشیم خیره شدم
 الو ؟ ببخشید فکر کردم یکی دیگ ...شما؟-

 بازم هیچ حرفی نمی زد
 الو الو؟-

 صدای مردونه ای تو گوشی پیچید که سریع گفت:
 ببخشید-

 و گوشی قطع شد......
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 برای چند ثانیه به گوشی توی دستم خیره شدم......
 ریه ی آسمون هم دیدم....هوا بارونی بود....بعد از ماه ها دوباره رنگ گ

با غم عجیبی شیشه ی ماشین و پایین کشیدم و آغوش دستانم و برای بارون باز 
 کردم....

 قطرات می بارید....مثل هر بار محکم ولی کوچیک.....
 نگاه های گاه بی گاه راننده عذابم نمی داد.....

 دوگانگی شخصیت کیارش حرصم نمی داد.....
 این بارون رها می شدم....کاشکی..!کاشکی می شد منم مثل 

 خانوم رسیدیم....-
 تنها نگاهش کردم....شاید من حتی حق این خلوت و هم ندارم....

 دستم و توی کیفم کردم و کرایه رو با نهایت گرونی حساب کردم....
 مرسی.....-

 و از ماشین پیاده شدم....نمی دونستم چطوری وارد بشم؟
 بگم من کیم؟
 بودم؟واقعا که کی 

 همون لحظه دوباره صدای گوشیم بلند شد....
دلم می خواست با خیال راحت گوشی و محکم به زمین خی  از اشک بارون 

 پرت می کردم....
شیدا  ولی...ولی تنها گوشی و خاموش کردم و با دل غم دیده ای زنگ خونه ی 

 رو فشردم....
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 کیه؟-
 گفتم: کمی سرم رو باالتر بردم و با صدایی پر از لرزش

 منم-
************ 

دستم و دور لیوان شکالت داغم حصار کردم.....حرارتش بهم احساس خوبی 
 می داد....

 گرمت شد؟-
 به باال خیره شدم...شیدا با یک دست لباس راحتی کنارم ایستاده بود...

 مرسی....-
 شاید این تشکر من ، نماینده هزاران بی پناهی من بود....

 ربونیش لباس و به سمتم گرفت و گفت:شیدا با نهایت مه
شیراز - شیدمش...خیالتم راحت مامان و بابام رفتن  تمیز تا به حال خودمم نپو

 دیدن مادربزرگم....
 لیوان و به دست چپم دادم و با دست راستم لباس و گرفتم....

 حرفی برای گفتن نداشتم...شاید سکوتم جواب خیلی چیز ها بود....
 ه اتاق....واست آمادش کردم....لباستم همون جا بپوش....انتهای پذیرایی ی-

 و با قدم های بلند ازم دور شد....
 با صدای بلندی فریاد زدم:

 مرسی شیدا....-
 مثل خودم بلند گفت:

 خواهش می کنم فرشته....-
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 قلبش مهربون بود....راستی گفت انتهای پذیرایی؟
سفید و پارکت شدم....با دیوار های  سوخته ، تالطم زیبایی  وارد اتاق  قهوه ای 

 ایجاد کرده بود....
بعد از پوشککیدن لباس و در اوردن لباس مهمونی که لک های گل به پایینش 

 چسبیده بود نف  آسوده ای کشیدم....
 صدای تقه ی در بلند شد....

 اجازه هست؟-
 بیا تو...-

 شیدا با یه سینی غذای گرم وارد اتاق شد....و لبخند زیبایی زد:
احساس کردم شاید شام نخورده باشی...دست پخت منه شاید بد باشه...به -

 خوبی یه آشپزم نمی رسه ولی قابل خوردن..ته دل و میگیره...
 با خوشحالی سینی و گرفتم و روی تخت نشستم...

 مرسی...مطمئنم خوش مزه است...-
 نوش جونت..-
 تو نمی خوری؟-
 قربونت من خوردم....-

 ه بره با خجالت اسمشو صدا زدم:شیدا بلند شد ک
 شیدا...-

 ایستاد و برگشت....چقدر فرق میون انسان های مغرور و مهربون بود!
 شیدا من و بخشیدی بابت قهرم؟-
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 با لبخند کنارم نشست و گفت:
همون روز بخشککیدم...بعدشککم تقصککیر من بود ، من نباید آبروتو جلوی بچه -

ر خوندم و ناخواسککته مسککخرت های سککلف می بردم....جلوی اون همه شککع
 کردم....

 دستم و روی دستش گذاشتم و گفتم:
 گذشته ها گذشته....-
 واقعا هم گذشت راستی...-

 در حال قورت دادم برنج بودم ، گفتم:
 بله؟-
 شنیدم با کیارش دوست شدی....چطور میگذره؟-

 ...با شنیدن اسم کیارش ، لقمه توی دهنم پرید و باعث شد به سرفه بیافتم.
شیدا که صورت قرمز و سرفه های مکرر من و دید کمی هول شد و شروع کرد 

 محکم به پشتم ضربه زدن...
 از درد دست های سنگین شیدا صورتم و جمع کردم و گفتم:

 بسه بسه خوبم...-
 خوبی؟-

 سری تکون دادم...دوباره سر جاش نشست..
 چی شد یهو؟-
 ببخشید یهو پرید تو گلوم...-

 نگاهم کرد...احساس می کردم باور نکرده.....کمی مشکوک 
 لباس مهمونی چرا تنت بود؟-
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 بی حوصله درف و کنار زدم و گفتم:
 می خواستم برم جشن زوج ها که کنسل شد...-
 برای چی؟-

سککرم از سککوال هاش تیر کشککید....ولی اون به من جا داد،غذا داد و همدمم 
 نش نه؟شد....زشت بود خوابیدن اون هم هنگام حرف زد

 واسم مشکلی پیش اومد...-
 شیدا دستشو باال گرفت و گفت:

 نمی خواد دروه بگی....من میرم کمی بخوابی.....-
عصککبی از احسککاس درونم روی تخت دراز کشککیدم...بوی تازه و نو بالشککت 

 عذابم می داد.....
 به پهلوی راست خوابیدم.....

 هاش..""آره تعجب کردم کیارش اینجاست...ندیدم تو رو با
 "دختری همراهش نیست...تنهاست..."

 به پهلوی چپ جابجا شدم....
 "فکر میکنی فرحناز و به خاطر تو ول میکنه؟"

 اینبار به پشت خوابیدم...سرم رو محکم توی بالشت فشردم...
 "دوست دختر هاش دست از سرش بر میدارن؟"

 دم.....خوابم نمی برد...روی تخت غلت می زدم و تمام مدت جابجا می ش
 با نام کدوم یک به خواب رفتم؟ کیارش؟ یا خیانت؟

************ 
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 با صبحونه ات بازی بازی نکن بخورش.....-
شیرین و بقیه نگرانم  صنوعی زدم و دوباره توی فکر فرو رفتم....یعنی  لبخند م

 شدن؟برای اینکه شب توی خوابگاه نبودم؟
 کیارش چطور؟

بایلم هیچ می  کالی دریافت دلگیر ترین بخش قضککیه زمانی بود  که توی مو
 نکرده بودم....

 ناگهان درف عسلی رو به روم قرار گرفت شیدا با لحن جدی گفت:
 یکم چیز شیرین بخور...بلکه حواست جمع بشه.....-

 تشکر زیر لبی کردم و چاییمو یک سره هورت کشیدم....
 مرسی شیدا من برم....-
 کجا؟-
 م بقیه نگرانم شده باشن....برم خوابگاه دیگه...فکر کن-

 شیدا شونه هامو محکم گرفت و روی صندلی مجبور به نشستم کرد
نگ زدم گفتم - یدی ز نت نشکککده خودم دیشکککب وقتی خواب هیچ ک  نگرا

 اینجایی....!
 پ  به همین خاطر کسی خبری از خودم نگرفت...

 حاال هم بشین اینجا تا من برم کتابامو بیارم با هم بخونیم....-
ف  تلخی کشکیدم.....االن حوصکله ی هیچ چیزی و کسکی و نداشکتم...چه ن

 برسه به درس؟
 خودت بخون من حال ندارم....-
 ببین بچه خرخون دانشگاه حال نداره...مگه میشه؟مگه داریم؟-
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و خودش با صککدای بلندی خندید و بی توجه به صککورت غمگین من به سککراه 
 کتاب هاش رفت.....
 ی ذهنم مثل تیتراژی بی پایان مرور شد....دوباره اسم کیارش تو

 من اومدم...-
تنها شککیدا رو نگاه کردم....می دونسککتم تا حدودی حالم و فهمیده و این کار 

 هاش برای فراموش کردن زخم هامه....
 ولی زخمی که دردش تمام وجودتو گرفته دیگه از ذهنت پاک نمیشه....

صدای زنگ موبایلم از تو اتاق  سید...نمی دونم چرا همون لحظه  شم ر به گو
 ولی پاهام خود به خود به شروع به دویدن کردن....

 شیدا با صدای بلندی قهقهه ای کرد و گفت:
 برو که یار بهت زنگ زده.....-

 مهم نبود رفتنش....مهم نبود نبودنش....
 مهم تنها من بودم....

 منی که چشم هام به این عشق معتاد شده بودند....
 وش هام محتاج عشقم گفتن هاش بودند...منی که گ

با اون چهره ی جذابی که برای مخاطبش  تلفن و برداشککتم....خودش بود....
 گذاشته بودم....

 الو....-
 صدای کیارش خسته تر از هر لحظه ای به گوشم رسید:

 الو فرشته ی من؟-
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 تمام رنج هام به ثانیه ای فراموش شدند.....
 سالم کیارش....-
سرت اومدم...ندیدی ولی من دیدم ، تا سالم عز- شت  یزم....رفتی؟ ندیدی پ

تا صککبح  ته ی من....دیشکککب  مت فرشکک ید تت رفتی .... د نه ی دوسکک خو
 نخوابیدم.....

 و خمیازه ای بلند کشید....
 لبخندم عمیق شد ولی با یاداوری حرف های شیرین گفتم:

 یعنی دیشب منتظر من موندی؟ نرفتی مهمونی؟-
 رای چند ثانیه ای تنها سکوت بود....جواب کیارش ب

 خب راستش....من....من...-
 تو چی کیارش؟-

 صدام ناخوداگاه بلند شد:
 بگو چی؟-
 من دیشب رفتم ولی....-
ولی چی کیارش؟ حتما می خوای بگی به یاد تو پیک پشککت پیک مشککروب -

 خوردم و به خاطر من نگاهتو انداختی پایین؟ من احمقم؟
 نه فرشته...-
ستم که نفهمم یه بب- ست...دیوونم قبول....ولی احمق نی شقم در ین کیارش عا

 ریگی به اون کفشات هست یا نیست....
 کیارش هم مثل من صداشو باال برد:

 ب  کن فرشته...به خدا ب  نکنی گوشی و قطع می کنم دیگه نه من نه تو...-
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ولی  دلم می خواسکککت بگم قطع کن...بگم به خاطر غرورم همه کاری میکنم
 اون کیارش بود...غرورم که هیچ دنیام و براش نابود می کردم...

فرشته گوش کن....دیشب رفتم فقط به ارسالن یه بسته ای رو برسونم...سریع -
 اومدم خونه....یک ساعت جمعا اونجا نموندم ....

 لبامو با زبونم خی  کردم:
نه ی دوسککتم جالبه کیارش میدونی چی؟ اینکه تو میگی من و دیدی دم خو-

 ولی یه ساعت لواسون بودی...
ضعیف دختری به  صدای  ستم بگم چرا؟ ناگهان  شد ، تا خوا ساکت  کیارش 

 گوشم رسید....
 کیا صبح بخیر....-

 و صدای بوسه ای بلند که حتی از پشت تلفن هم به گوش می رسید...
 کیمیا خانوم یه لحظه ساکت دارم با تلفن صحبت میکنم...-

 ه زیر قفسم فرو برده شده بود و قلبم و با تمام وجود فشار میداد...انگار دستی ب
 سوزش عجیبی توی گلوم احساس کردم....

 خیلی نامردی....-
 کیارش با صدای متعجبی حرفم و انکار کرد:

 چی میگی؟-
 پوزخند صداداری بیرون انداختم و تکرار کردم:

ی تو آدم نیسککتی...یه نامرد به تو شککرف داره که شککاید اسککمش زن باشککه....ول-
 پستی که....
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 با صدای بلندی حرفمو قطع کرد:
 ب  کن فرشته ب  کن....-

از صککدای دادش قلبم ریزش کرد...مثل بهمن توی کوهسککتان ها ریخت و به 
 دنبالش تمام وجودمو سرد کرد...

یا خواهر - به من میگی هرزه؟ ببین کیم با خبر نیسکککتی  چرا از چیزی 
 ...تو که باخبر بودی....منه...فهمیدی خواهرم

 تو خونه ی مجردیت خواهرت؟-
 اومد بهم سر بزنه...نکنه باید از تو اجازه می گرفت....-
 بوسیدت....-
 گونمو بوسید....خالف شرع انجام داد؟-

 حرفی برای گفتن نداشتم.....با گوشه ی لباسم بازی کردم..
 فرشته عزیزم می خوای ثابت کنم بهت.....-

 لندی فریاد زد:و با صدای ب
 کیمیا...کیمیا بیا اینجا....-

 نمی دونم پشت خط چی گفت که دوباره کیارش جواب داد:
 به فرشته بگو تو کی هستی؟-
من خواهر کیارشککم ... زن داداش ، داداشککی خیلی ازت تعریف می کنه تو -

 خونه .....
 لبخند عجیبی روی لب هام نقش بسککت.....نفسککم برای ثانیه ای قطع شککد و

 برگشت...
 حاال قانع شدی فرشته؟-
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 آ...آره...-
 نبینم نف  خانومم بگیره....راستی؟-
 جانم؟-
 فرشته...با من ازدواج میکنی؟-

شاید به جای این  شدم..... شت حلقه ام خیره  شد...به انگ شت  شم هام در چ
 حلقه ی استیل ، حلقه ای طال جاشو بگیره....

 کی میخوام صیغه ات کنم.....یه بار ازت خواستگاری کردم ولی این ی-
 ولی ولی اجازه ی مادرم....-

 کیارش انگار کالفه شده بود...
 وقتی صیغه ات کردم که نمیبرمت خونم...-

 گونه هام با شنیدن همین حرف رو به سرخی رفت....
 جایی هم که صیغه مونو ثبت میکنیم اجازه ی مادرتو نمی خواد....-
 مگه میشه؟-
 فردا راس ساعت دو میام دم خوابگاه...دیر نکنیا....آره میشه.....پ  -

صبی روی  شردم.....و با حالت ع ستم ف شی و توی د و دوباره قطع کرد.....گو
 بینیم ضربه ای زدم....

 فرشته حالت خوبه؟-
 به شیدای نگران خیره شدم.....چی میگفتم؟ صیغه؟ چی فکر می کردن.....؟

شیدا میتونی لباسهیچی خوبم.....بریم ببینم کجا رو با- ستی   ید بخونم....را
 و ببری به جایی که اجاره دادم پ  بدی....؟
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 ها؟آره آره....-
*********** 

ساعت یک و پنجاه و  شت ..... حاال  سریع گذ ستونی  دو روز مثل بارونای زم
 نه دقیقه است و یک دقیقه ی دیگه...شاید زندگی من عوض بشه....

 تم صیغه ؟ نه گفتم کیارش....توی این روز ها نه به کسی گف
شکاید خجالت می کشکیدم ، شکاید خودم هم باور کرده بودم صکیغه شکدن راه 

 اشتباهیه.....
 "زن صیغه فقط واسه جسمه"

شت من و تغییر میده....ولی خدایا خودم و به  سرنو صیغه  شتم ،  شاید قبول دا
 تو می سپرم....

 "تو فقط بیست و یک سالته...چه عشقی؟"
ساس من باالتر از این ح  داه و پر  حرف های شاید اح شق؟  اطرافیانم.....ع

 از هوس باشه....
 فری کیارش جونتون پایینن....-

بی توجه به شککیرینی که از خوشککحالی لو نرفتن گذشککته ی درخشککانش پیش 
 شهاب من و صدا می کرد....

 کیف سککیاهم و برداشککتم و در تضککاد با پالتوی سککفیدم که هدیه ی سککاناز بود
 جلوی آینه ایستادم....

 "صیغه؟"
 مثل کابوس روز هام این اسم برام تکرار می شد.....

 روسریمو مرتب کردم و با خداحافظی بلندی از اتاق بیرون رفتم....
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 "عشق؟"
 پله ها رو یکی دو تا پایین می رفتم.....

 "کیارش؟"
می اس کاز در ورودی خوابگاه بیرون رفتم.....کیارش سککوار بر ماشککینش با لب

 رسمی سورمه ایش....چقدر جذاب شده بود...
 "این مرد من بود"

 زیر لب به خودم جواب دادم:
 شاید هم قرار بشه....-
 خانومم سوار نمیشی؟بریم عشقمونو رسمی بکنیم؟-

 "رسمی؟"
 مگه نمیگن اگه تو دلت انقدر عشقت محکم باشه از هر صیغه ای رسمی تره؟

 بریم....-
 باهم فرق داشت...آشوب درونم و آسودگی بیرونم... چقدر داهر و باطنم

 خوشگل کردیا شیطون....-
 و سرشو کمی جلو اورد....با ترس خودم و به در ماشین چسبوندم...

 چیکار میکنی کیا؟-
 اخمی کرد و سرشو عقب برد:

 دارم زنم و میبوسم...-
 به دسته ی کیفم چنگ زدم.....و توی مشتم فشردمش....

 عت دیگه زنت میشم....حاال نیم سا-
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 اون موقع می بینمت....-
 و بی توجه به رنگ پریده ی من ، ماشین و با آخرین سرعت از جا کند....

 توی راه خوشحال می خندید....چرا خنده های من واقعی نبود؟
 دستشو به سمت ضبط برد و آهنگ شادی گذاشت.....

 و خودش با هر ضرب آهنگی می رقصید....
 خوشحالم تو رو دارم.....اااای جونموای که چه -

 لبخند ساده ای زدم......
با  ید  با باشککم؟ چرا ن با مادرم  باید مثل دختر های دیگه این زمان مهم  چرا ن

 خوشحالی به عاقد جواب بله بگم؟
 نگرانی؟-

 پوزخندی از درون زدم....نگران؟ شاید هم ...!
 ترس نداری.....مهریه چینترس.....وقتی بله رو به شادوماد گفتی ، دیگه اس-

 میخوای؟
 مهریه؟ االن زمان تعیینش بود...

 زیر لب آروم گفتم:
 هیچ...هیچی-
 خوبه....-

 ابروهامو به باال پرتاب کردم...خوبه؟
 چقدر دو دل بودم.....چقدر عصبی.....

شق اون ترم  سال به ع سه  شی؟ مگه  ستی برای کیارش ب "مگه خودت نمیخوا
 هاتو پاس نکردی؟"
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 هنم و قورت دادم.....آب د
 رسیدیم....-

 "یعنی همه ی دخترا استرس دارن؟"
 به انتها انگشت اشاره اش خیره شدم.....

 دفتر ازدواج و طالق.....
اونور خیابون بود....با لرزش خفیفی توی دستام دستگیره ی در و به پایین هول 

 دادم...
 وایستا....-

************ 
سیم از زیر صدای رعد و برق بلندی به گ سید.....هو هوی باد و گذر ن شم ر و

 دست هام......
 بارون شدید و ریزش برف های کوچک همراهش.....

 خنده های بچگونه و گرگم به هوا بازی کردن هاشون....
 من گرفتمت....-
 جر زنی کردی....-

و با صدای بلندی خندید....طنین خنده هاشون پشت گوش هام و قلقلک می 
 داد...
 ای نا آشنایی؟چه ج

دو قدم به جلو رفتم ..... برخورد علف های خی  بلند با انگشککت های برهنه 
 ام احساس شادابی عجیبی رو به وجودم هدیه می داد....
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 خاله خاله ببینش...-
 با تعجب به پسر های زیبایی که دنبال هم می دویدن خیره شدم...

 خاله میشه ما رو با خودتون ببرید؟-
 همه شون خیره شدم؟ چرا چیزی یادم نمیاد....با تعجب به 

 روی دو پام نشستم و خودم رو هم قد بچه ها کردم ....
 با لذت فراوونی دستی به موهای کوتاه و لطیفشون کشیدم

 مگه قرار کجا برم که شما هم با من بیاید؟-
 پسر بچه ای با قهقهه ای بلند گفت:

 میری جهنم....جهنم....-
...چند قدم به عقب برداشتم....هم زمان با من اون پسر بچه با ترس بلند شدم.
 هم جلو اومد....

 دست هامو به حالت نه باال بردم و توی هوا تکونشون دادم
 نه نه این درست نیست....این درست نی ....-

 پام به سنگی گیر کرد و از پشت به زمین برخورد کردم....
 پسر بچه ترسیدم...ترسیدم...برای اولین بار از نگاه معصوم 

 ناگهان دختر کوچولویی فریاد زد:
 ولش کن.....اون جاش تو بهشته...فرشته ها میرن بهشت...-

 فرشته؟ چقدر این اسم برام آشنا بود....انگار جایی قبال هم شنیدمش....
فرشته ای که این باشه .... فقط جاش تو آتیشه ...باید توی شعله های هوست 

 بسوزی....
 ه تاوان کدوم گناه؟بسوزم؟ ب
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دختر کوچولو به سککمتم اومد....چقدر جالب که جای ما دو تا عوض شککده 
 بود...

 دستی به گونه های سردم کشید و گفت:
تو جات اینجا نیست....نه پیش من ، توی بهشت نه پیش اون توی جهنم ، تو -

 رو باید ببرم پیش اون....
 با ترس خودم رو در آغوش کشیدم.....

 ش کی؟پی..پی-
 نترس....فرشته ی آسمونی.....-

 با چشم های ترسیده و نم ناک به دشت بارونی اما زیبا و سرسبز خیره شدم....
 به چی نگاه میکنی؟-

 به دخترک نیم نگاهی انداختم و گفتم:
 من و پیش کی میبری ؟ مامانم؟-

 ...مادر؟ چه واژه ی غریبی....برای چی باید توی ذهنم این اسم به وجود بیاد
 سری تکون داد و گفت:

انگار که هنوز ذهنت کامل پاک نشده....مهم نیست اونجایی که میری قرار با -
 ذهن کامل بری.....

 و دست سفید و دریفشو به سمت من گرفت:
 با من بیا...پشیمون نمیشی...-

 توی اعماق دریای چشم هاش بوی صداقت به مشامم می خورد...
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گاه دسککتم و به دسککت  های کوچیکش قالب کردم و در ثانیه ای از جا نا خودآ
 کنده شدم....

 با سرعت می گذشتم...
 از آدم های کنارم که گویا اصال من و نمی دیدن....
 به همون سرعت هم ، خاطراتی وارد ذهنم میشد...

 "فرشته ی من....."
 به عقب نگاه کردم....هیچ ک  من و نمی دید؟متوجه من نمی شد؟

 خوابت نبرده؟الالیی میخوای؟" "دختر قشنگم چرا
 به پاهای دخترک نگاهی انداختم....انگار روی زمین حرکت نمی کرد....

 چه خواب عجیبی بود؟
 "اما فرشته من دوست دارم.....به خاطرت حاضرم بمیرم

 ب  کن امیر علی...میگم ب  کن"-
 صدا ها برام پررنگ تر شد....

 خانومم قرار بشی زن من ... زن کیارش "
 ایستادیم....

 با تعجب به اطراف خیره شدم.....محیط شهر بود....
 شهر تهران ، اتوبوس های زرد و سیاه و بوی دود و ماسک های مردم....

 همین جاس....-
 با کنجکاوی به انتهای نگاه دختر ، نگاهی انداختم.....

 ساختمونی سفید با نوشته ای بزرگ
 "بیمارستان شهید طاهری"
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 بقیه ی راه رو بری؟ خودت میتونی-
ستگی عمیقی به این دختر کوچولو  نمی دونم چرا ولی توی اون مدت کوتاه واب

 پیدا کرده بودم....
 میشه نری؟-

 تنها نگاهم کرد...مثل آدم بزرگا....نگاهی پر از حرف....
به تنهایی عادت کن...وارد دنیای عجیبی شککدی....امیدوارم تو یکی بتونی از -

 .پسش بر بیای...
گار پرواز کرده  ته بود...ان گه خواهش کنم...نبود...رف بار دی یک  تا خواسککتم 

 بود...!
 شاید سیاهی ترسناک شهر تهران برای این دختر بود....

 قدمی به سمت بیمارستان برداشتم...
 "صیغه ی من میشی....زن من میشی"

شون نوک زبون سم شد.....انگار که ا شنایی توی ذهنم مرور می  مه صدا های آ
 ولی یادم نمیاد.....

 شاید هم تنها حرف هاشون توی ذهنمه....
 "فرششششششته"

 با تعجب سرم رو بلند کردم.....صدای تصادف و مردی که می گفت: مرد؟
 به دست های سالمم خیره شدم....من که زندم...؟

 به لباس های سفیدم نگاه کردم.....بدون هیچ کثیفی.....
 می رسید و سوزش روی دست هام؟ ولی بوی خونی که به مشامم
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 احساسم می گفت از کسی بپرسم من کیم؟ من کجام؟
 چرا تنهام؟

نارم رد می شکککدن.....کسککی من و نمی  مه از ک یدم....ه به دور خودم چرخ
 دید.....

 به بند کیفم چنگ زد ، این امکان نداشت.....
 چرخ دیگه ای زدم....

 مئنا زنده نمونده""مرده؟ ..... با این ضربه ای که خورده مط
 دوباره به دست هام خیره شدم...پ  چرا نمردم؟

 من ، من که تا همین چند ساعت پیش داشتم با عشقم ازدواج می کردم....
 خانوم ببخشید؟-

شتم تا جواب  شت برگ شحالی به پ شه...با خو انگار نور امیدی به دلم تابیده با
 بدم ....

 بله خانوم؟-
 یگه ای بود....انگار صدای من و نمی شنید....ولی....ولی مخاطب زن ک  د

 انگار اصال من وجود نداشتم....
 خنده دار بود نه؟ با حالت عصبی به سمت بیمارستان دویدم....

شم؟ مگه  شت یا جهنم با صال چرا من اینجا بودم؟ مگه نه اینکه باید توی به ا
 نه اینکه اصال تصادفم جلوی دفتر خونه انجام شد....

 تندی بینیمو اذیت کرد..... بوی الکل
 "عاشقتم دختر "
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باید می  قدم های تندی از کنار مردم داخل بیمارسککتان رد می شکککدم.... با 
 رفتم...کجا؟

 سردرگم بودم....هیچ زمانی انقدر توی زندگیم احساس پوچی نکرده بودم....
سفید گیر افتادی و راهی برای نجاتت پیدا  صفحه ای  سی که انگار توی  سا اح

 ست....نی
 شاید اصال من نمردم؟ شاید تاثیرات فیلم ها و رمان های تخیلیه....

 آره آره ، این منطقی ترین جواب به تمام سوال های بی پاسخ ذهنمه...
 با شک و تردید پاهای سستم و به سمت جلو هدایت می کردم....

 یک قدم
 "توی فیلم های خارجی می گفت:روحا از دیوار میتونن رد بشن"

لحظه با یادآوری این خاطره ، رنگم پرید...درسککت شککدم مثل گچ روی یک 
 دیوار....

 روح؟
 از این طرف خانوم...بخش اورژان  اینجاست.....-

 با کنجکاوی به صدای آشنایی که از پشت ناله می کرد گوش دادم....
 چقدر آوای دخترم دخترم گفتن هاش ، برام دلنشین بود...

 ی بابونه های تند زیر بینی ام پیچید.....ناخوداگاه احساس کردم بو
 بوی آشنایی بود....

 دخترم و بهم برگردونید....-
 دستم و روی قلبم گذاشتم......سمت چپم...زیر سینه ام...
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 ولی نبضی احساس نمی کردم....
 زیر لب با خودم گفتم:

 مگه امکان داره؟-
 و حسی بود! دوباره دستم و محکم سمت چپم گذاشتم....خالی از هر صدا

سر خورد و روی بینیم افتاد....بعد از اون  شم هام  شه ی چ شکی از گو قطره ا
 طوفان اشک هام شروع شد...

 پشت سر هم ، دونه به دونه.....
 دوستم کجاست؟ میگم دوستم کجاست؟ اون و کجا بردین؟-

 با شنیدن این صدا ، بی اراده گفتم : شیرین....
 ی که نمی زد و صدایی که آشنا برام بود....همه چیز برام عجیب بود ، نبض

 تنها برای اثبات حرف هام باید از دیوار رد می شدم.....
 خدایا .... دخترم و به تو می سپرم...-
 خانوم ساکت باشید اینجا بیمارستانه.....-

چشککم هامو محکم روی هم فشککردم.....چرا درد این زن برای من هم رنج آور 
 بود؟

ستم به پ شده بودم که تنها به جلو حرکت نمی خوا سم  شت برگردم....انگار طل
 بکنم....

 "روحا از دیوار میتونن رد بشن"
 کفش های پاشنه بلندم روی زمین صدا نمی داد عجیب بود نه؟

 کسی نگاهم نمی کرد.....
 کسی صدام نمی کرد....
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 قلبم از هیجان به تپش نیافتاده بود....
 عجیب بود نه؟

کم روی زمین می کوبوندم....دلم برای صککدای تق تق ضککربه آروم پاهام و مح
 هاش تنگ شده بود....

 به جلو خیره شدم ، دیوار سفید با عک  هی  یک دختر بچه....
 چقدر شبیه دختر راهنمای من بود...!

شتم...و  شتم.....چند قدم کوتاه به عقب بردا صله ی زیادی با دیوار ندا حاال فا
 ت کردم.....با تمام قدرت به جلو حرک

 با صدای محکمی به دیوار برخورد کردم و به عقب هول داده شدم....
باعث خوشککحالی تمام  نمیدونم ولی فکر کنم اون اولین ضککربه ای بود که 

 وجودم شد.....
 اما نه دردی داشتم و نه احساسی....

با شادی روی پاهام پریدم ..... شاید این آغاز یک پذیرش ساده برام بود؟ نمی 
 دونم!

در حال فریاد های خوشککحالی گفتن بودم که ناگهان احسککاس کردم چیزی از 
 روم رد شد.....

با تعجب به پشت برگشتم.......نگاهی به ادم هایی که از بدنم من می گذشتن 
 کردم....

 یکی پ  از دیگری ، انگار تمومی نداشتن....هیچ ک  من و نمی دید....
 ره....انگار روحم ، روحی که وجود ندا
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 احساس خالی بودن می کردن.....پوچه پوچ
 ناخوداگاه خنده ای بلند سر دادم ، اگه روح بودم که باید از دیوار رد می شدم؟

 خنده های عصبیم اوج گرفت......و کم کم به جیغ تبدیل شد....
 دستم و روی گوشم گذاشتم و با تمام وجودم جیغ زدم...

 یی....از کالفه بودن....جیغی از درد...از ترس....از تنها
 گلوم می سوخت ولی ادامه می دادم.....

 چرا کسی متوجه وجود من نمی شد؟
با آرامش  که  نار زنی قرار گرفتم  قب برگشککتم.....ک مت ع به سکک مام قوا  با ت

 آدامسشو می جوید...
دستم و روی دستش گذاشتم....ولی ازش گذشت.....با ترس از حرکت دست 

 ه بلند داد زدم:برداشتم.....بی اراد
 کسی من و میبینه؟-

 صدام مثل آهنگی تنها توی گوش خودم پیچید...
 با ترس به جلو رفتم و روی صندلی آهنی ، سالن انتظار ایستادم....

 دستام و دور دهنم گرفتم و با تمام وجود فریاد زدم:
 من و می بینید....-

 از ترس دست هام می لرزید......من کجام؟ من کیم؟
 ه داشتم ازدواج می کردم....من ک

روی دو پام سککر خوردم ، نشککسککتم ، با حالی غمگین سککرم رو ، روی پاهام 
 گذاشتم....

 احساس می کردم من غریبه ام.....
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"من خوشککبختم....خدایا با کیارش خوشککبختم...فقط می خوام من و بهش 
 برسونی"

 "فرشششششته"
 زنده نمونده""مرده؟ ، با اون ضربه ای که این خورد مطمئنا 

عصککبی قهقهه ای زدم.....بلند می خندیدم ، ناگهان خنده هام بند اومد....و 
 اشک هام پشت بندش شروع به ریختن کردن....
 شوری مزه ی اون اشک ها برام تلخ شده بود....

 دکتر یه جواب بدین ، دخترم چرا بیدار نمیشه؟-
 پلک هام و روی هم فشردم......

 م دکتر؟فرشتمو از کی بخوا-
با تعجب سرم رو بلند کردم....مادرم در حالت افتاده به پای دکتر ، التماس می 

 کرد....مادرم؟
 با لرز سرد عجیبی از روی صندلی بلند شدم ،

 دکتر دخترم بیست و یک سالشه فقط....اون جوونه.....نزار بمیره....-
 ..با پاهای بی جون به جلو رفتم....تمام بدنم بی ح  شده بود..

 دکتر بحثت پوله؟هر چقدر میخوای بهت می دم....دکتر جواب بده.....-
 و با درد عجیبی دستشو روی قلبش گذاشت.....

شک هام ناخوداگاه روی گونه هام دوباره ریخت....مادرم چقدر به خاطر من  ا
 خوار و ذلیل شده بود.....

 صدای مرد غریبه ای به گوشم خورد:
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 خترتون رفته تو کما.......ما همه کاری کردیم ولی د-
 نف  مادرم قطع شد و به خ  خ  افتاد.....

 با ترس به سمتش دویدم....باید اسپری شو االن بهش می دادم.....
 باید گره ی روسریشو شل می کردم.....

 با تمام سرعت کنارش رفتم و نشستم.....
 مامانی...ببین من اینجام نترس....ببین مامان حسم میکنی؟-

 واستم دستشو بگیرم ولی دوباره دست هام از دستش رد شد.....می خ
 روحم دوباره سرد شد.....احساس بدی بود که کنارش باشم و حسم نکنه...

 چشم های زیباش چشم های من و نبینه...
 مامان؟-

پاشد ، اشک هاشو محکم با پشت دست هاش پاک کرد....با صدای گرفته و 
 تو دماغی گفت:

 می مونه.....امیدم به اون باالییه..... دکتر اون زنده-
 و سریع به سمت فلشی که عالمت "نمازخونه" رو زده بود رفت....

 لبخند کمرنگی روی لب هام نشست.....امید من هم به اون باالیی هست.....
سم و تکوندم....به جلو  شته ی روی لبا شدم و به عادت قدیمی خاک ندا بلند 

 نگاه کردم و
خیره شکککدم......دور و دور تر می شکککد ولی امید من نزدیک و  به رفتن مادرم
 نزدیک تر ....

 احساس زنده بودن می کردم.....
 احساس تولدی دوباره....
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 احساس فرشته ای واقعی بودن...
 توی عالم خودم بودم که صدای بم و گرفته ی مردی کنار گوشم احساس کردم:

 باالخره اومدی؟-
 ....سایه ای سیاه که پشت به من ایستاده بود....با تعجب به پشت برگشتم...

 منتظرت بودم.....-
 با حیرت به خودم اشاره کردم و آروم گفتم:

 با منی؟-
 پوزخند بلندی زد......چقدر سرد بود....چقدر خشک...!

 آره فقط با تو هستم.....-
 با خوشحالی به سمتش رفتم و در همون حال گفتم:

 ل باورم نمیشه.....تو من و میبینی؟بابا ایو-
 با صدای خش دار و مردونه ی عجیبش بلند گفت:

 جلو نیا....-
 ناخوداگاه ایستادم....

 به نیم رخ برگشت ، تنها ریش بلند سیاه و چشم های نافذ براقش و دیدم....
 خوش اومدی......-

 و سریع از نگاه متحیر من دور شد.......
 من موندم و یک دنیا معما......

 ترین سوالی که به ذهنم وارد شد....و داه 
 "اون مرد مرموز کیه؟"
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 خیره به رد پای پاک شده بودم.....رد پایی از مرد گمنام زندگی من..!
 فرشته بهادری کدوم بخش بستری هستن؟....-

با کنجکاوی و خسککتگی به پشککت برگشککتم.....با دیدن صککحنه ی رو به روم 
ادرش رو به روی بخش اطالعات پوزخندی زدم ، نیایش با عصکککا و کمک بر

 بیمارستان ایستاده بودند....
 لبخند تلخی زدم و با قدم های ناباور مسیر رو به رومو طی می کردم....

 "حتی نیایش هم به خاطر من اومد اما کیارش؟"
 دوباره ذهنی که همیشه از عشقش دفاع می کرد ، داهر شد:

 قضاوت نکن""شاید نمیخواسته با مادرت رو به رو شه زود 
یا  مدن ک یا که نگران ن ته تر از اونی بودم  گه خسکک یدم....دی ندی کشکک پوف بل

 باشم.....!
 یک بار دیگه اسمشونو می گید؟-

 با حالت سوالی خودم رو کنار نیایش رسوندم ، کمی برام جالب بود...
 نیایش در حالت عادی من و نمی دید و حاال چی؟

 حاال هیچ ک  من و نمیبینه....
 اهام سر خوردم و به سکوی اطالعات تکیه دادمروی پ

 "کی فکرشو می کردم که قرار روزی نامرئی بشم؟"
 ایشون متاسفانه کما هستند و اجازه ی مالقات ندارید....-

 و با خیال راحت دوباره نوشیدنی گرم چاییشو خورد....
شه...تکراری ... بدون هیچ غم شگی با  انگار این حرف براش مثل دیالوگ همی

 و احساس همدردی خاصی..!
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روی دو پام ایستادم.....اسم "کما" توی ذهنم حک شد.....تعجبی نداره پ  به 
 خاطر همین بود که االن روحم؟

 ببخشید میشه بگید کجاست...پشت درش منتظر باشم؟-
صککدای بغض آلودش لبخند تلخی رو به لب هام مهمون کرد ، نیایش همیشککه 

 داشت...برام حکم خواهر نداشته رو 
 پرستار عینکشو کمی جابجا کرد و اکراه دوباره شروع به تایپ اسم من کرد

اوممم خب فعال وضعیت ایشون مشخص نیست دکتر باال سرشونه ولی برید 
 طبقه ی دوم مستقیم سمت راست....

نیایش به آرومی تشکککری کرد و دسککت نیما برادر مهربونش رو گرفت و جلوی 
 اد....شلوغی نوبت آسانسور ایست

 نفسی بیرون دادم ....
 کنارش ایستادم شاید با دیدن جسم خودم ، بتونم بر گردم...

به در آینه مانند آسککانسککور خیره شککدم.....با اینکه کمی چهره ام رو کج نشککون 
میداد ولی دیدن صورت رنگ پریده با اون لباس سفید یک دست و چشم های 

 غمگینم کار سختی نبود...
 ان کدوم گناهم اینه؟""خدایا .... تاو

 سرم رو برگردوندم و به چهره ی نگران نیایش خیره شدم ،
 "کی فکر می کردم منم روزی میمیرم ؟"
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سید...برای ثانیه ای همهمه  ستان به گوش ر صدای رعد و برق از بیرون بیمار
صدای بارش تند بارون ، حرف ها  شنیدن  شد ولی دوباره با  ی مردم خاموش 

 ذکر های پرستار ها هم آرامش بارون و ازم می گرفتن....به اوج رسید و ت
 "اگه روح نبودم ، االن زیر بارون به دنبال گنج می رفتم"

غرق شککدم توی خاطرات کودکیم شککاید کمی دور بودن از جسککم برای انسککان 
 الزم باشه....برای پررنگ شدن خاطرات قدیمی ....

 امیر علی ؟-"
 بله فرشته ....-

شمشیر پالستیکی حبیب که با زور گرفته بودم و به کناری پرت لبخندی زدم و 
 کردم

 کی بارون میاد؟-
شم  سمون چ شان آ صافی و نور درخ سمون انداخت.... امیر علی نگاهی به آ

 های امیر و اذیت کرد...
 با چشم های تنگ شده گفت:

 فکر کنم ... اوممم هیچ وقت...-
 لب ورچیدم و با عصبانیت گفتم:

 می خوام... ولی من گنج-
امیر علی متعجب ، دندون های افتاده ی نیشککشککو با ادای کلمات به طور بلند 

 نشون داد:
 گنج؟دیوونه شدی فرشته....-

 روی آسفالت داه ، نشستم و گفتم:
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آره....خودم شنیدم زمانی که بارون میاد....بعدم قطع بشه پایین رنگین کمون -
شته...منم سکه ی طال گذا می خوام بارون بیاد تا اون پوال رو  خدا برامون کلی 
 پیدا کنم و بدم به مامانم تا دیگه کار نکنه....

شو از روی زمین  ستیکی برادر شیر پال شم شونه ای باال انداخت و  امیر علی 
 برداشت:

 حاال که نمیاد...بیا بریم خونه ی ما ، با مرضیه بازی کن....-
 ا بغض به آسمون خیره شدم...غمگین سرم رو برای آخرین بار باال گرفتم و ب

چه آرزویی توی مرداد و اوج  یاهم گرمم کرده بود..... های وز کرده ی سکک مو
 گرما ، بارش بارون....

 چی شده فری چرا اینجایی؟-
 به پدرام زیر چشمی نگاهی انداختم:

 دنبال گنجم...نکنه برای تو هم باید توضیح بدم اه....-
شاره شو به عالمت ولش کن  پدرام با تعجب به امیر علی ا ست کرد....امیر هم د

 توی هوا تکون داد....
کمی بهم برخورد...ولی شککاید حق با امیر علی باشککه .... بارون کی اومده که 

 اینبار دومش باشه؟
شدن گونه ام ، ناخوداگاه با  ساس خی   سرم رو پایین بگیرم با اح ستم  تا خوا

 انگشتم روی پوستم و لم  کردم...
 ...بیا بریم.-
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باره گوشکککه ی خونه ی  بارون نبود ، احتماال دو نداختم...... باال ا شککونه ای 
 همسایه چکه می کنه....

اینبار با قدم های بلند خودم و به پدرام و امیر رسوندم که ناگهان دو قطره بارون 
 روی لباسم ریخت و پشت بندش بارش تند بارون....

 م...حق به جانب و خوشحال به هر دوشون نگاه کرد
که گنجم - بت می کنم  ثا که من دروه نمیگم....؟ االنم بهتون  ید  ید حاال د

 وجود داره....
کار  به  ید دسکککت  با ند....خودم  پدرام و امیر علی هنوز توی شککوک بود

 میشدم...آستین پیراهن بنفشم و باال زدم و دست هر دوشونو گرفتم:
 با من بیاید....بریم به دنبال گنج قصه ها......-

ا جیغ از گودال های پر از آب و گل شده می پریدم...." هیچ زمانی نفهمیدم و ب
 آرزو ها توی همون بچگی دفن میشن....

 نیایش بریم.....-
 با سردرگمی به نیما خیره شدم.....همه داشتند سوار آسانسور میشدند....

 چقدر غرق رویا هام بودم....
 برای خودم جا پیدا کردم.... با عجله خودم رو به هردوشون رسوندم و کناری

هنوز هم برام سککخت بود از روی مردم رد شککدن، بی رنگ بودن و نادیده گرفته 
 شدن....

 احساس عجیبی بود ، یک ح  غیر قابل توصیف....
 نیایش ، مادر فرشته میدونه اون با کیارش دوست بوده؟-

 د گفت:نیایش در حالی که با اون عینک سیاهش به رو به رو خیره شده بو
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 نه....-
 کوتاه و مختصر......برای پنهون کردن لرزش صداش ، چه راهکار جالبی!

 دلم می خواست کنارش بایستم و بغلش کنم و بگم:
 نیا فرشته ی شیطونت اینجاست.....-

سرد و مرده ام رو  شید.....تیری که تمام بدن  شته ام از این ح  تیر ک قلب ندا
 سرد تر و بی روح تر کرد....

 بقه ی دوم....ط-
یارش اعالم می کرد  نه ی ک قات رو توی خو که طب یاد صکککدای همون زنی 

 افتادم.....
 "با من ازدواج میکنی؟"

"میدونم که اول باید شکککام بخوریم....برقصککیم و اسککتراحت بکنیم ولی من 
 نتونستم تحمل کنم....بازم می گم با من ازدواج می کنی؟"

 ...خانومم""تو تا نیم ساعت دیگه زن من میشی
 "اااای جونم"

ته بود....نمیتونسککتم منکر  مام ذهنم رو فرا گرف یارش ت نه ی ک صکککدای مردو
 ناراحتیم بشم.....

 کیارش من....پ  تو کجایی؟
شه نیایش و  صی بیرون رفتن......اما مثل همی شد و همه بدون نظم خا در باز 

 نیما مستثنی ی این کار بودند....
 ت به سوی اتاق من رفتند.....آخرین نفر و با تمام متان
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پشتشون مثل یک سایه حرکت می کردم.....مثل یک روح ، چه کلمه ی سرد و 
 غریبی نه؟

قدم هام و کوتاه کردم....نمیدونسککتم با دیدن خودم چیکار باید بکنم؟ جیغ 
 بزنم...گریه بکنم....یا بدون هیچ واکنشی درونم فرو برم به امید زنده شدن؟

 با تو ام.....-
 با ترس ایستادم....چرا احساس می کردم مخاطب این حرف من بودم؟

 برگرد ......-
باره همون مرد و همون  لحن دسککتوری اش من و وادار به چرخش کرد.....دو
صورتش رو در بر  سیاه که نیمی از  سبز و ریش های بلند  شم های  سایه....چ

 گرفته بود و مانع توصیف چهره اش می شد....
...مثل من تمام صککورتم رو می کاوید.....نه از روی هوس...نه حرف نمی زد.

 از روی عالقه....با کنجکاوی نگاه می کرد...
 تمام نیروم رو جمع کردم و با لبخند ساختگی گفتم:

 ش...شما کی هستید؟-
 با گفتن این حرف احساس کردم چند کیلویی الغر شدم....

 مشکل ترین کار دنیا بود؟ نمیدونم چرا حرف زدن با این فرد مرموز برام
 دستش رو توی جیبش کرد......و قدمی به جلو امد

 من کیم؟تو کی هستی؟-
 با تعجب بهش نگاه کردم :

 خب من ... من یه روحم....-



wWw.Roman4u.iR  194 

 

جب و  ثل خودش از این حقیقت متع گاه منم م گاهش خشکککک شکککد.....ن ن
 غمگین شد....ثانیه ای نگذشت که به حالت اولیه اش برگشت...

 .... اینبار واسه تو یکی الزم نیست توضیح بدم.... خوبه-
تا خواستم سوالم رو بار دیگه ای تکرار بکنم ... ناگهان صدای بلندی به گوش 

 هر دوی ما رسید:
 یا ابولفضل......دکتر....فرشته فرشته....-

شیرین در حالی که داد میزد و  شتم... صدای جیغ مانند برگ سمت  با ترس به 
 صدا می کرد به در اتاق می کوبید..... دکتر با فریاد

 ناگهان به دست هام خیره شدم....مثل پارازیت محو می شدم و برمی گشتم....
 به سمت همون مرد برگشتم و با استرس پرسیدم:

 چه اتفاقی برام داره میفته.....-
 با ژست خاصی به دیوار تکیه داد و دستی به ریش بلندش کشید....

 یه....هیچی نیست...طبیع-
ابروهام خود به خود باال رفت....حتی لحن مطمئن مرد مرموز هم من و وادار 

 به آرامش نکرد....
 احساس می کردم روحم به باال پرواز می کنه و بر میگرده....

شد مرد با تعجب  ست داد خندیدم که باعث  سی که بهم د سا کمی بعد با اح
 بهم نگاه بکنه

ز ترس جیغ بزنی و منم دسککتم و روی دهنت چیش خنده داره؟تو االن باید ا-
 بزارم......
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شد آثار خنده رو از لبخند  سرم رو پایین انداختم ولی هنوز هم می  شرمگین 
 گل گشادم پیدا کرد...

آخه چیزه...راستش ببخشید ولی .... میدونید .... وقتی که روحم می رفت و -
 بر میگشت احساس ... احساس...

 نگ کرد و گفت:مرد مرموز چشم هاش و ت
 ترس؟-
 نه...احساس-
 خشم؟-

 کالفه از بی تابی و کنجکاویش گفتم:
 نه بابا.....احساس قلقلک می کردم...-

 و خودم به این حرفم بلند بلند خندیدم.....
مرد شککوک زده بهم خیره شککد ، کمی بعد نگاه تعجب و کنجکاوی از چشککم 

 ح  سرد! هاش رنگ باخت و تیره شد...تیره ای از غم ، پر از
 خوبه که اینجا رو برای خودت یه سرگرمی می بینی...!-

 تا خواستم به حرف توهین آمیزش اعتراض بکنم دستشو باال گرفت و گفت:
 خوش اومدی دختر خانوم.....-

 چشم هامو تابی دادم و با شیطنت عجیبی گفتم:
 این و قبال گفتی....-
 ها؟-
 چیز دیگه بگی؟میگم قبال خوش آمد گفتی....نمیخوای یه -
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همون طور سککرد و جدی به من که با بازیگوشککی ذاتی ریز ریز می خندیدم 
 نگاهی انداخت و آروم گفت:

 مثال چی؟-
 مثال درباره ی اینجا.....تو کی هستی؟ من کجام؟ مردم؟-

 پوزخندی زد و با لحن تمسخر آمیزی حرفم رو قطع کرد:
 ل بقیه ترسیدی.....پ  اونطوری که فکر می کردم باهوش نیستی و مث-

کمی بهم بر خورد .... بادی به غبغب دادم و با لحن جدی ، از تقلید خودش 
 گفتم:

ستم بفهمم که واقعا درست فکر کردم - نخیر....خودم میدونستم فقط می خوا
 یا نه.....

 سنگینی نگاهش رو احساس کردم.....نگاهی که انگار می گفت"خودتی... ! "
 با لبخند زورکی گفتم:

 حداقل بگو تو کی هستی؟-
دسککت به سککینه پشککت به من ایسککتاد....این مرد چقدر راحت فیلم بازی می 

 کرد....
 من ، منم.....-

 چشم هامو با تعجب گرد کردم و دورش زدم .... حاال رو به روش ایستادم :
 اسمت و می گم؟-
 بهم بگو "مرد مرموز"-

 ابرویی به باال تاب داد و گفت:
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 خوبه؟-
باره نگاهش رنگ عجیبی انگار  خودش خیلی از این حرف تعجب کرد که دو

 به خودش گرفت....
مرد مرموز....یک طوری مقدمه برای معرفی اسککمت گذاشککتی االن گفتم -

 میخوای برد پیتی...بت منی .... سوپر منی چیزی بگی.....
م تو خودم به حرف بی مزه ام قهقهه ای زدم.....با حالت عجیبی سرم و باال گرف

 و گفتم:
 راستی.....-

از قطع خنده ی مصککنوعیم تعجب کرد ..... حرفی نزد...انگار منتظر بود من 
 شروع بکنم....

 راستی ما فرشته ایم؟-
 کف سرش رو کمی خاروند و با حالت گیج پرسید:

 چی میگی؟-
 میگم یعنی االن تو فرشته ای؟-

سمت ریش های بلندش رفت و کمی با موها ستش به  سیاهاینبار د صاف و   ی 
 اون ها بازی بازی کرد...

نه.......این چه سککوالیه؟ تو آدمی....منم آدمم...فقط اینجا روحیم گرفتی؟ -
 شاید روزی جواب سوال هاتو بگیری.....

 بی توجه به کنایه ی حرفش با لبخند دلنشینی گفتم:
 ولی من اینطوری نیستم.....و با مکث کوتاهی ادامه دادم:-
 ...یه فرشته ی واقعی...فرشته بهادری.....دیدی من آدم نیستم؟من فرشته ام-
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شاید  شم هاش خندید......ولی  ساس کردم برای لحظه ای چ نمیدونم چرا اح
 تنها حدس من بود....

 خوبه...بازم می گم خوبه که انقدر شادی .....وجود تو الزم بود....
 و دوباره توی تاریکی پشتش فرو رفت.......

 شد....رفت و سیاه 
 رفت و سیاهم کرد....

 رفت و ذهنم رو با سیاه بازی هایش تنها گذاشت....
 رفت و من و یاد یک حرف انداخت

 "ما خودمون تو لوله بخاری بزرگ شدیم...خودتو سیاه کن"
 لبخندی زدم....باز هم یاد گذشته ها افتادم.....

و  پرواز در اومده روی صندلی کنار در اتاقم نشستم...پا روی پا....فکر های به
 یک فنجان قهوه ی خیالی تو دستم....

 "فرشته قهوه بخور.....خوشمزه است
 شیرین قهوه چیه ؟ چایی بخور....-

شککیرین در حالی که لیوان بزرگ چایی و از زیر دسککت هام بیرون می کشککید 
 گفت:

دیگه چایی بی چایی....اینجا شککهرتون نیسککت اینجا تهرونه...کوچیک ترین -
 رای تغییر، خوردن قهوه است....کار ب

شش  سته با همون یک قلپ قهوه ، معتاد معجزه ی آرام ست ناخوا و کی میدون
 شدم؟"
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کمی بعد .... اینبار یاد حرف مرد مرموز افتادم.....راستی چقدر جالب؟ انگار 
ذهنم رو خونده باشه ، دقیقا اسمی که برای صدا کردنش استفاده می کردم و به 

 زبون اورد...
 صدای بم و خش دارش توی گوشم پیچید:

 "خوبه که شادی"
 شاد؟ پوزخندی زدم.....شاید بهتر بگن یک بازیگر حرفه ای؟

 برای پیدا کردن دوستی ، برای گذراندن وقت های اضافی...
در افکار خودم بودم که ناگهان صکککدای قدم های محکم یک زن به گوشککم 

 از دید کافی به پشت دیوار.... رسید....کمی سرم رو باال گرفتم ولی دریغ
 ببخشید ، بخش کما کجاست؟همراه مریضی به نام خانوم بهادری هستم...-

 با ترس و شگفتی و کمی هیجان از ترس ، از جا پریدم...
 "اون اینجا چیکار می کرد؟"

 
 از جام بلند شدم ، تنها اسمش توی ذهنم فریاد می زد ....

 .... فریادی به اندازه ی نفرتم از او
شکیرینش که از فرسکخ ها داد می  Berry loveبا آن لباس های مارک دار و عطر 

 زد "من ثروتمندم"
لبخند غمگینی زدم ..... من در این دنیای سککفید محاصککره شکککدم و فرحناز 

 آزاده...آزاد با کیارش من...!
دست توی کیف چرمش کرد و در حالی که با اکراه به سمت اتاق من می اومد 

 نش رو در اورد و با لبخند عجیب و مرموزی شماره ای رو گرفت....، تلف
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 مسخ شده به کار ها و حرکاتش نگاه می کردم.....
 حاال احساسم نسبت به اینکه رقیبم قدر تر از من بوده ، یقین دارم...

 صدای پر از ناز و عشوه ی مصنوعی فرحناز به گوشم رسید:
 الو چرا جواب نمیدادی پ ؟-

بهم فشککرده شککد....طوری که عضککالت بینش از فشککار زیاد درد گرفته ابروهام 
 بودند ولی انگار اون ها هم بوی خیانت به مشامشون خورده بود...

 خنده ای مستانه ای کرد و در جواب سوال مخاطبش تنها گفت:
 حاال بزار برسم خونه....-

 باز هم همون لبخند و چشم هایی با برق پیروزی....
االن جلوی در اتاقشم....طوری که پرستار میگفت به زنده موندنش نه بابا....-

 امید ندارن....
انگار کسی به تمام بدنم چنگ زد و وادارم کرد بشینم....با بی حالی روی زمین 

 افتادم....
 هیچ وقت نمی دونستم کسی از رفتنم می خنده....

 احم کمتر ،نه الزم نیسکککت دیگه کاری بکنم...خودش میمیره...بهتر یک مز-
کیارش الکی وقتشککو با این داشککت تلف می کرد ، فکر کرده بود نفهمیدم که با 

 این دختره ی ایکبیری شهرستانی رفیقه....
چشم هام از ح  هایی مملو از ترس و کنجکاوی و عصبانیت تا آخرین حد ، 

 گرد شد.....
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ست گفته  ست؟ کیارشم را شت خط کیارش من نی شخص پ یعنی ...یعنی اون 
 بود؟

شت.....نبود من و بودن فرحناز  سرپوش میگذا شوقم  ولی چیزی که روی این 
 کنار کیارش بود....

یدونم تو این همه سکککال - ید چیزی بفهمه ، فکر کردی نم با ببین عزیزم کیا ن
شه اش  شی که برای همی شگل تور کرده ؟ ولی آخرین آغو سک خو چقدر عرو

ن و ترسککوند نکنه بچه مچه ای میخواد منم فقط من...ولی این دختر یکمی م
صیغه  ست  شو بردن ... فکر کن می خوا پ  بندازه ... جلو در دفتر خونه جناز

 اش بکنه! پ  فردا با یه شکم ادعای همسری می کرد
 حاال بیا و درستش کن چطوری توله شو سر به نیست کنم....

 پوزخندی زد و ادامه داد:
قام- کار بود عزیزم.....هم تو انت به زودی بهترین  تو گرفتی....هم من...! 

 میبینمت.....بای
 و تلفن و با لبخند بزرگی قطع کرد و با خوشحالی اونو درون کیفش انداخت....
صادف من از قبل  شار این همه اطالعات...یعنی ت سوخت....از ف دوباره گلوم 

 برنامه ریزی شده بود....؟
توی ذهنم اکو می  صککدای هشککدار دهنده ی مردونه ی کیارش برای بار چندم

 داد:
 "فرحناز خطرناکه...می کشتت"

 و جواب من که همیشه می گفتم:
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یادی این دختر و - یا ، تو فقط ز قانون داره ک کت  جا تگزاسکککه؟ ممل گه این م
 گانگستر و بزرگ کردی...

پوزخندی همراه با بغض زدم ...... چشم هام پر از اشک شده بود.....از اینکه 
ست مثل فیلم های خارجی ،  هیچ وقت فکرش رو نمی شم....در کردم روح ب

 عاشق بشم و بمیرم...
اینبار بغضم شکست و هق هقم به اوج صدای خودش رسید....بلند بلند گریه 

 می کردم...کسی نمی شنید...
 یعنی کسی رو اینجا نداشتم....من تنهام و محکومم به این تنهایی....

سوخت از اینکه باید تحمل کنم آ دم های اطرافم با یک گل رز به اتاقم سینه ام 
 میان و من تنها حق از دور دیدنشون رو دارم....

 نه لم  و نه حرف زدن با اون ها .... و نه حتی حق نگاه گرمشون رو!
سرم رو برای لحظه ای باال بردم که ناگهان متوجه نگاه طوالنی مدت و سنگین 

 مرد مرموز ، شدم
نش جای دیگه ای بود....برق چشم هاش مثل من انگار تنها نگاه می کرد و ذه

شم هایی که نگاهش خیلی حرف ها  شده بود غمگین و تلخ....چ سته  شک  ،
 داشتند..

 لبخند تلخی به حرف های بی سر و ته خودم زدم :
 "مگه میشه اینجا باشی و خوشحال باشی؟"

 میشه....-
 با شنیدن این حرف یهویی ، یکه خوردم و از جا پریدم....
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ب دهنم و صدادار قورت دادم و از ترس کمی عقب رفتم این مرد مرموز کمی آ
 بیشتر از قبل من و با کار هاش می ترسونه!

ترس برات خوب نیسکککت...حداقل اینجا نترس...اینجا بی خطر ترین زمان -
 توی زندگیته....

دسکککت در جیب قدمی به جلو برداشکککت.....ژسکککت مغرورانه ولی عجیب ، 
 رفته بود که آدم و وادار به نگاه کردنش می کرد....جذاب به خود گ

 انگار خوب می دونست چطور از زیبایی های داهریش استفاده بکنه....
 با صدای خش دارش دوباره من و از فکر و خیال بیرون اورد :

 اینجا نه میمیری و نه خطری برای مرگ داری....-
 پوزخندی زد و با صدای آروم تری ادامه داد:

 ند هر روز آرزوی مرگ میکنی....هرچ-
 دوباره سرش رو باال گرفت و با اقتدار نزدیک تر بهم شد

 اینجا سه تا قانون داره...فهمیدی؟-
یک آغوش  تاج  یب مح یدن و تنم عج یاهم از ترس می لرز های سکک چشککم 

 حمایت گر بود....
 آ..آره-

به این ترس ها داشکککت  باال انداخت....انگاری که عادت  به  و براش ابرویی 
 حرکات من تکراری بودند...

 قانون یک....-
 با پاشنه ی پا چرخید و پشت به من حرکت کرد.....

 اینجا من رئیسم.....فهمیدی؟-
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 مگه می شد با داد و دستور محکمش کسی جواب منفی بده ؟
 بله...-

 با انگشتش عالمت دو رو نشون داد:
اب نمیدم پ  الکی سککوال قانون شککماره ی دو....تا وقتی نخوام سککواالتو جو-

 نپرس....
اینبار ایستاد و به سمت من برگشت.....انگار که می خواست یک مخالفت از 

 سمت من ببینه...یک حرکت مستقالنه...
 ولی بر خالف تصورش لبخند زدم و با آرامش حرفشو تائید کردم:

 ه....مونخوبه...اینجا به نظم احتیاج داره که انگاری با این قانونا پابرجا می-
شم هاش یکباره و  ساس کردم برق لبخند توی چ نمی دونم چرا؟ اینبار هم اح

 کوتاه نمایان شد....
 شاید هم دوباره تصورات فرشته ی خیال پرداز بود!

 و قانون شماره ی سه!-
منتظر و کنجکاو بهش خیره شککدم.....دسککتی به موهای کمی بلندش کشککید و 

 گفت:
 شتن پیش خونوادت یه راهه...فقط برای زنده موندن و برگ-

 مشتاق و پر از هیجان حرفشو قطع کردم و گفتم:
 چی؟بگو بگو من حتما انجام میدم....-

شه و  سرکی به گو ست؟  شون کجا ستند بدونن جایزه  مثل بچه ها که می خوا
 کنار ها می کشیدم....
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 انگار که راه برگشت و می خواستم پیدا بکنم؟
 گشتم نبود نگرد نیست....-

 سرمو کج کردم و گفتم:
 پ  چیه؟-
سعی کن - شی میتونی زندگی بکنی... شته با فقط امید به زندگی......تا امید دا

 انگیزتو برای زندگی هیچ وقت از دست ندی
کمی با خودم فکر کردم...انگیزه ی من شکککاید مادرم و کیارش باشککن...تنها 

 همین دو
 با من بیا....-

شدم....یک ن شه بود و یک با تردید بهش خیره  شی شت  سمم از پ گاهم به ج
 نگاهم به راه مرد مرموز....

انگار که ترس و از چشم هام خونده باشه ، دست هامو با یک حرکت گرفت و 
 محکم من و به سمت خودش کشید...

 با چشم های گرد شده به دست های قالب شدمون خیره شدم
 چیکار میکنی؟ مثال نامحرمی و محرمی گفتن....-

 شده بودم....شاید از خجالت و شایدم از عصبانیت ....قرمز 
نترس....اینجا جسککمت نیسککت...روحته...روح ها پاکن با این چیزا کثیف -

 نمیشن....
و برای اینکه لج من و بیشککتر در بیاره ، فشککار دسککتاشککو زیادتر کرد و با لحن 

 دستوری گفت:
 بیا.....یادت باشه من رئیسم....-
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ندی بیرون دا های پوف بل تادم.....بی هیچ حرفی از راه رو  بالش راه اف دم و دن
 کنار می گذشتیم...بدون اینکه کسی متوجه دو تا روح سرگردون باشه!

سم...ولی خدایی - سوال بپر شماره ی دو من نباید ازت  ببین با توجه به قانون 
 یه چیزی تو گلوم گیر کرده اگه نگم میمیرم....

 ...هیچ حرفی نزد و فقط حرکت کرد
 بابا تو رو خدا بزار بگم...اصال من میپرسم تو خواستی جواب بده یا نده....-

 باز هم سکوتی که حسابی عصبانیم می کرد ولی با این حال پرسیدم:
سریع - شم ؟ در حالی که نیایش و مادرم و همه  ببین من چطور یک روزه بیهو

 رسیدن و من و دیدن؟
 همه با خبر شدن...عجیب نیست؟

ستاد سی مینداخت  ای شت...عجیب رفتار هاش من و یاد ک سمتم بر نگ اما به 
 که اسمش و یادم نمیومد....

 چهار روز....-
قلب نداشککته ام با شککنیدن این حرف یکهو هوری پایین ریخت.....انتظار این 

 تعداد عدد و نداشتم....
 چطور؟-

 ه اینکهدوباره حرکت کرد که به دلیل دسککت های در هم گره خوردمون مجبور ب
 دنبالش راه بیفتم شدم...

 گفتی یک سوال ولی بزار جوابتو بدم...شاید باور کنی که روحی نه انسان.....-
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یدم  فت من نمی فهم گه این نمیگ گار ا حاال ان تاب دادم .... " باال  به  ابرویی 
 روحم ... "

نمیدونم چرا احسککاس کردم ، چین های کنار چشککم هاش بابت لبخند مرموز 
 ستن....کمرنگش ه

سان ها میگذره......به - سریع تر از دنیای ان ست....خیلی  اینجا زمان مهم نی
همین خاطر شاید هم بیشتر تو کما بوده باشی یا شایدم کمتر.....ولی حدودی 

 میشه چهار...
و دوباره با دادن این جواب سکککوت کرد....پ  یعنی کیارش تو این چهار روز 

سم  ست بپر ساس کردم کجا بود؟ دلم می خوا مردی به دیدنم اومد...ولی اح
سیدن های مکرر  شاید پر شتر از این غرورم و له کرده ،  سردش بی جواب های 

 من عصبانیش بکنه....
 رسیدیم....-

با شنیدن صداش، از حرکت ایستادم و به رو به رو خیره شدم.....اتاق پزشکی 
 بزرگ ولی خالی از وسیله ای بود....

سته ب ش سر بچه ای با تو  خیالی بازی می کناری دختری ن سط اتاق پ ود و و
کرد....پیر مردی به دیوار رو به روش خیره شده بود و پسر جوونی دستشو روی 

 گیتار ذهنیش می کشید.....
 دختری اون وسط با جیغ یک اسم نا مفهوم و صدا می زد...

 مرد مسن دیگه ای گوشه ای نشسته بود و توی فکر فرو رفته بود.....
لی عجیب تر از این کار ها ، این بود که با ورود ما به اتاق همه به سککمت ما و

 نگاه کردند....
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 این تنها یک جواب داشت"همه روح بودن"
 اوهوم همه روحن.....-

شت ولی با این حال خودم و از  شدن جا ندا شتر از این برای باز  دیگه دهانم بی
 تک و تا ننداختم و سوالی نپرسیدم...

 میکنم.....معرفی -
شاره  سمتم ا شده بودند به  ست های من آزاد  ست هایی که حاال از بند د و با د

 کرد و گفت:
 روح جدید....خوش باشید....-

 و با یک حرکت من و به جلو هول داد و در و بدون ورود خودش بست.....
 با ترس ایستادم و برای حفد تعادل با دستم محکم دیوار و گرفتم.....

 دو پام ضربه ی قوی زدم و به پشت برگشتم عصبانی روی
 "میکشمت مرد مرموز"

جیغ خفه ای کشیدم ..... دلم می خواست تمام عصبانیتم و از این همه تحقیر 
 به گونه ای نشون بدم که متوجه ی چند چشم خیره به خودم شدم....

 " مرد مرموز گفت اینا چند نفرن؟"
 ردنم و خاروندم.....و سرم و به حالت سوالی کج کردم و پشت گ

به ثانیه ای نکشککید که شککلیک خنده ی چند نفرشککون اتاق و پر کرد ...... هر 
 کسی چیز نامفهومی می گفت و دوباره وسط حرفاش می خندید.....

سری که گیتارشو کوک می کرد ،  شید و پ در این بین تنها دختری که جیغ می ک
 ی دادن....بدون توجه خنده های دیگران به کارشون ادامه م
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 ببخشید....-
 صدام میون خنده های بلندشون گم شد .... !

 با صدای بلندتری فریاد زدم :
 ببخشییییید-

 اینبار همهمهه ها خوابید و دوباره همه به من خیره شدند...
 با ترس و کمی لکنت زبون ، از زیر نگاه دیگران آروم گفتم:

 به چی میخندین؟-
 بلند شد و به سمتم اومد: مردی که مسن تر از بقیه بود

ست ... ولی انگاری با وجود - سرده ا نترس دخترم....اینجا خیلی محیطش اف
 تو ماجراهای جالبی باید داشته باشیم....

 دختری که گوشه ای نشسته بود هم ادامه داد:
 انقدر جالب که باعث شده مسیح جدی ، سر به سرت بزاره....-

 تم:با چشم های گرد شده طوطی وار گف
 مسیح؟-

 اینبار پسری دیگه ، با شور و اشتیاق آشکاری گفت:
آره بابا...دسککتت انداخته بد جور .... زن درشککت هیکلی در حالی که چشککم -

 های خمارشو توی هوا می گردوند گفت:
 حتما سه تا قانونم بهت گفته؟-
 آره اونا رو هم دروه گفته؟-

 هر سه خندیدن و پسر گفت:
 ت گفت....به جمع ما خوش اومدی ....نه این یکی رو راس-
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 سری تکون دادم و با لبخند زیبایی گفتم:
 خوشبختم...فرشتم....-

 دختر چشمکی زد و گفت:
 الحق که اسمت آیندت و مشخص کرده .....-

 همه خندیدن و خودم هم به داهر همراهیشون کردم....
 ولی تنها در یک فکر بودم"مسیح؟"

 به اینجا کشیده شد؟خب بگو ببینم چطوری راهت -
ستم از کجا  شیدم....نمی دون سفیدم ک سری  ستی به زیر رو به عادت قدیمیم د

 شروع بکنم؟ چی بگم؟
 دختر که حاال فهمیده بودم اسمش هلیاست با لبخند دستم و گرفت و گفت:

شته نترس...ببین همه اینجا مثل همیم نه اینکه روحیم نه! .... همه امید به - فر
جا زندگی داریم.. به این ما رو  ثه  حاد یک  ها  که تن ته ای داریم  گذشکک مه  ..ه

 کشونده....البته به جز حامی ....
 ابروهام و باال انداختم :

 حامی؟-
 مرد مسن یا همون آقا داوود دستی به زانوش کشید و گفت:

 حامی دو ساله که اینجاست....میشه گفت یه جورایی خودکشی کرده....-
 و دستم و روی دهانم گذاشتم:با تعجب هین بلندی کشیدم 

 امکان نداره ! آخه چطور؟-
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صندلی چوبی کنار پنجره دعوت کرد و  ستن روی  ش ست من و برای ن هلیا با د
 خودش و آقا داوود هم به تبعیت ، کنارم نشستن...

حرف زیادی نمیزنه ولی مسککیح میگه که دوسککت دخترش ترکش کرده ، یه -
وونه و گناهی نداره ، امید به زندگیش همچین چیزایی....به هر حال خیلی ج

 هم بعد فوت مادرش تو این دو سال صفر شده....این یعنی....
با حالت افسککوس سککرشککو پایین انداخت،آقا داوود ادامه ی حرفش و گرفت و 

 گفت:
ست ، این حرفا فقط برای اینه - ست خدا شو هلیا ، مرگ و زندگی د ناراحت ن

 که از وجود خدا نا امید نشیم...
 با کنجکاوی سرم و به حالت ندونستن تکون دادم و گفتم:

 میشه بگید اگه دیگه امیدی به زندگی نداشته باشیم چه اتفاقی برامون میفته؟-
هلیا غمگین نگاهشککو به حامی که با گیتار الکی اش آهنگی می نواخت و زیر 

 لب ملودی مادر و می خوند دوخت:
 میمیریم.....-

 صراحت....! خشکم زد....از این همه
 یعنی ...یعنی چی؟ من منظورتونو اصال نمیفهمم...-

 آقا داوود ضربه ای به شونه ی من زد و گفت:
به زندگیه که حاال میتونه - دخترم ، اینجا تنها راه زنده موندن ، امید داشککتن 

مادرت باشککه ، یا پدرت....یا عشککقت یا شککوهرت یا شککایدم بچت هر چی که 
ست باید یه انگیزه ا ساس ه شه، هر زمانی که اح شتن تو وجودت با ی برای برگ

شده....کم کم ، کمرنگ  شت نابود  کنی برای چی باید برگردی؟ هدفت از برگ
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میشی و به رنگ روح ها ، یعنی نامرئی واقعی در میای....در اون حالته که برای 
 همیشه یا میری بهشت و یا میری جهنم...

 :هلیا با غم ، نفسی بیرون داد و گفت
 میدونم جای حامی بهشته.....-

برای لحظاتی هر سککه سکککوت کردیم.....ناگهان با خوردن دسککت لطیفی به 
 دستم از فکر های بیهوده دست برداشتم...

 خاله....-
ابرویی به باال تاب دادم و به پایین پاهام خیره شککدم ، پسککر بچه ای کوچک ، 

پریشککون ولی لبخند شککاید نهایت شککش سککاله با یک دندون افتاده و موهای 
 عمیقی و برق زندگی در نگاهش ، نگاهم می کرد

 از روی صندلی بلند شدم و رو پاهام نشستم...
 جان خاله؟شما اسمت چیه؟-

 و با دست راستم موهای قهوه ای کوتاهشو بهم ریختم....
 اسمم آرشه....-

 انقدر بانمک این حرف و زد که بی اراده لپ های کوچیک و نرمشو کشیدم
 واای شما خیلی بامزه اید ها !-

 خوشحال ، خنده ای کودکانه ای کرد و گفت:
 شما هم خیلی خوشگلید....درست مثل مامانم......-

هنوز هم لبخند پررنگی روی لب هاش بود که ناگهان از زیر دسکککت هام که 
 روی موهاش قفل شده بود فرار کرد و به دنبال تو  خیالی اش دوید....
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شم از دویدن ه شبیه بچگی های حبیب چ شتم ، چقدر  ای کودکانه اش بر ندا
 بود ....

 حیفش که اینجاست...-
 به پشت برگشتم و گفتم:

 ها؟-
 پسری که خودش رو ، اهورا معرفی کرده بود گفت:

حیف آرش که تو اینجا سککرد و بی روحه...انقدر سککرد که روز های اول گریه -
صو شاید همین لبخند های کمرنگ روی  ستیم می کرد  رتمون مدیون آرش ه

!.... 
گاه منم آهی کشیدم و گفتم:  با نگاه غمگین ، ناخودآ

 اون االن باید کودکیشو بکنه نه اینکه دنبال تو  خیالیش بدو...!-
 سری تکون داد و گفت:

 میدونم ، ولی چه میشه کرد؟-
 با حالت سوالی پرسیدم:

 چه اتفاقی براش افتاده؟-
اس راحتی من هم روی صندلی رو به روییش روی صندلی نشست ، برای احس

 نشستم
یه - عث  با قه داره ،  که خیلی بهش عال یا همین توپی  تصکککادف کرد.....گو

 تصادف شده ....
 منتظر ادامه ی حرف هاش ، نگاهم و به لب هاش دوختم
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یه ماشککین میزنه و - بال تو  میره و  توپش میفته وسککط خیابون ، این هم دن
 بومب....

 بته مرگ و روی گردنش نشون داد و گفت:و با دستش ال
 و روح شد....-

 از ناراحتی خودم رو در آغوش گرفتم و گفتم:
 ، چه وحشتناک......مادرش چه عذابی میکشه....-

 لبخند تلخی زد و با بغض بهش خیره شد:
شت ، منتظرمونه - همه ی ما ، اکثرا مادری داریم که بیرون از این زندان بی برگ

از همه بیشتر ..... روز ها ، مسیح میبرتش کنار مادرش ، اوایل  ولی مادر آرش
ید فکر می کرد  بت می کرد و وقتی جوابی نمیشککن نه صککح مادرش کودکا با 

 مادرش باهاش قهر کرد و ساعت ها گریه می کرد...
 ولی حاال یه چیز هایی فهمیده...میدونی ؟

 سری به عالمت"چی؟" تکون دادم....
،همیشه برای برگشت خودم دعا می کردم برای پیدا کردن چهار ماه من اینجام-

 انگیزه می رفتم خونه ی نامزدم و احساس آرامش می کردم....ولی حاال....
 دوباره به آرش که با شیرین زبونی ، با حامی صحبت می کرد خیره شد

 حاال هر روز برای برگشت این فرشته کوچولو دعا می کنم-
 روی لب هام نشست.... لبخندی از این همه مهربونی

 تو واقعا خوبی!-
 ابرویی باال انداخت و سری به عالمت منفی تکون داد و گفت:
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 نه هیچک  خوب نیست....شرایط اینجا روح ها رو پاک می کنه....-
 اخمی مصنوعی کردم و به شوخی گفتم:

شککما هم من و تازه وارد گیر اوردین هی حرفایی می زنید که اصککال نمیفهمم -
 ن چیه؟جریا

 روی بینیشو خاروند و گفت:
 به زودی همه چیز و میفهمی ، خیلی زود تر از اونچه که فکرشو می کنی....-

ولی این و بگم که اینجا همه روحیم...همه کارهامون برای هم مشخصه...تمام 
گذشککتمون باالخره به گونه ای ، به گوش بقیه میرسککه.....خواه نا خواه درسککت 

 ..خوب میشی! و از هر بدی دور میشی.....میشی...پاک میشی..
گناهات و توبه میکنی و انگیزه ات رو دوبرابر می کنی...فرشککته ! تو هم دلیلی 
یا نبودی! ولی من  یا خوب بودی  مدن داشککتی....منم داشککتم....تو  برای او
شاید اومدن به اینجا  شم....ولی بدون که  شاید یک ذره خوب با نبودم....حاال 

 حکمتی داشته باشه....برای هرکسی 
 و سریع از روی صندلی بلند شد و با صدای بلندی گفت:

 آرش وایسا یه دست والیبال باهم بزنیم....-
دسککتی به زیر چونه ام زدم....انگیزه ی من از این زندگی چی بود؟یا بهتره بگم 

 کی بود؟
 "مطمئنم کیارش..."

 لبخندی زدم....عشق ادم مهترین انگیزه است.....
 میشه هم اینطوری نیست....ه-
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شته  ستمو روی قلب ندا شگی د صندلی پریدم و به عادت همی با ترس از روی 
 ام گذاشتم....

 ترسوندیم....-
نف  نف  می زدم ..... سککرم و بلند کردم تا بپرسککم برای چی همچین حرفی 

 زده که دیدم کسی پشت سرم نیست.....!
 کار های خودشون بودند..... با تعجب به اطراف خیره شدم.....همه سرگرم

 انگشتمو توی گوشم کردم و چند دفعه تکونش دادم
 "وا؟ یعنی چی ..... یعنی توذهنم همچین صدای مردونه ی دورگه ای شنیدم؟"
 شونه ای به باال انداختم...قطعا همین طور ، چون حالت دیگه ای نداشت....

*********** 
سمم  شده بودم ، برای دیدن ج سه  سو ، برای دیدن مادرم و چک کردن کمی و

 اینکه آیا کیارش به دیدنم اومده یا نه؟
در حال کلنجار رفتن با خودم بودم که صککدای آرامش بخشککی رو کنار خودم 

 دریافت کردم:
 تو فکری ؟-

شدم ، به غیر از نگاه یک نفر ، نگاه  سرم رو باال بردم و به روبه رو خیره  کالفه 
 احساس می کردم... سنگین هزاران نفرو روی خودم

حامی برای اولین بار دسککت از زدن آهنگ های خیالی اش برداشککت و پیش 
 قدمی برای صحبت شده بود....اون هم با من!
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شوک بهش  شهود از  شده و م شم های درشت  هنوز هم در تعجب بودم و با چ
 خیره شده بودم.....

 چیه ؟ تو هم تعجب کردی؟ میخوای برم؟-
 سریع تکون دادم :هول شدم و دست هامو 

 نه نه نه .... بشین...-
صحبت با  ستم هدفش از  شید.....نمی دون شت گردنش ک ستی به پ خندید و د
من چی بود ؟ ولی احساس خوبی داشتم ، اینکه باعث سرحال شدن یک نفر 

 شدم!
هر دو بهم خیره شده بودیم...تک خنده ای کردم و حامی در جواب ، تک سرفه 

 ای کرد....
حنه ی جالبی بود ، هیچ کدوم قصککد کوتاه اومدن از جبهه ی خود رو واقعا صکک

 نداشتیم....
 خب ، میگم چقدر هوا خوبه نه؟-

 سری تکون دادم و گفتم:
 آره .....-

 دوباره سکوت ایجاد شد.....
 چند وقت اومدید اینجا؟-

 لبخندی زدم وبا گوشه ی روسریم بازی کردم:
 فکر کنم پنج روز شایدم بیشتر.....-
 آها.....-

 با انگشت هاش روی پاهاش ضربه و سوتی زیر لب می زد....
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 خب...-
 خب؟-

 اینبار من پیش قدم شدم و گفتم:
 واقعا تعجب کردم که شما دست از گوشه گیری برداشتید...-

 خنده ی کوتاهی کرد و گفت:
 خودم هم تعجب کردم ..... جالبه....-
 از اون حال و هوا در بیاید؟ چی شد ؟ که احساس کردید امروز باید کمی-

 بی درنگ جواب داد:
میدونی روزایی میشککه که از خواب پا میشککی و میبینی ، امروز یه روزیه برای -

تغییر ، نمیدونم چطوری بهت بگم ولی امروز یک حسککی بهم می گفت که 
 باید کمی از الک خودم در بیام....

 خیلی خوبه....خوشحالم....-
 لبخندی زد و گفت:

 م....من-
همین حرف ها آغازی برای صککحبت کردن ما شککد! گل از گل حامی شکککفته 

 بود....هیچ وقت انگار کسی این روی حامی با نمک و ندیده بود.....
 همه می خندیدن...هیچ ک  یک لحظه هم احساس نمی کرد که ما مرده ایم!

سیاه پوش در چارچوب در نمای شد و مردی  صدای بلندی باز  ان ناگهان در با 
 شد.....
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سکوت کردند و کناری رفتند....حتی آقا داوود...با تعجب  سیح  همه با ورود م
 به مسیح عصبی خیره شدم.....

 با چشم های قرمز شده و متعجب پرسید:
اینجا چه خبره؟ چه اتفاقی افتاده که بهم خبر دادن حامی انگیزه ی زندگیشککو -

 پیدا کرده؟مند....
با دیدن من و هامون  حرف توی دهنش  لب  ثار لبخند روی  که هنوز آ حامی 

 مشخص بود ماسید.....
شک نگاهش رو ، روی ما دو  سیح با  همه ی نگاه ها روی من و حامی بود...م

 نفر تاب می داد
 اینجا چه خبره؟-

 بدون هیچ ترسی بلند شدم و گفتم:
 داریم میخندیم ؟ نکنه اینم تو قانون شماره ی چهار بود؟-

س ناراحتی بابت رفتار دیروزش می کردم و شکککاید این هنوز هم کمی احسکککا
 اتفاق بهونه ای برای خالی کردن خودم می دیدم....

مسیح بدون هیچ حالتی توی صورتش نگاهی اول به من و سپ  به حامی کرد 
 و گفت:

 تبریک میگم حامی ، انگیزه ی جدید مبارک.....-
 و از کنار تمام ما سریع گذشت....

 انی....!مثل یک باد زمست
 سرد و تند....



wWw.Roman4u.iR  220 

 

سیح  شت به جالی خالی م شتم و با انگ سمت حامی برگ شده  صورتی قرمز  با 
 اشاره کردم:

 این چی میگفت؟ چشه؟-
 حامی با اخم شونه ای باال انداخت و گفت:

غرور و - م بود... طوری  ین  م ه بودم  جا  ن ی که ا یی  تدا ب یح از ا مسککک
سی به زند ست نداره ک صال دو گی برگرده دلش می خواد خودخواه....میدونی ا

 همه بمیرن...!
 لبم رو به شدت از تعجب و حرص گاز محکمی گرفتم...و پرسیدم:

 واقعا؟-
 آقا داوود به سمت حامی اومد و به پشتش ضربه ای زد و گفت:

نده...اون همیشکککه - ها رو برگردو اینطوری هم نگو پسککر.....مسککیح خیلی 
 پرخاشگر ، عادتشه

 و رو به من کرد و گفت:
ست ! میدونی اینجا کسی نباید - ست خودش نی شش دخترم....رفتاراش د ببخ

 کینه به دل بگیره و نباید کسی گناه آزار دادن دیگران و توی دلش پرورش بده....
 حامی دندون قروچه ای کرد و گفت:

ست چند چنده ! اه لعنتی زد داغون کرد - سر با خودش معلوم نی ولش کنید...پ
 حسمو.. .

 دم و گفتم:خنده ای کر
 مهم نیست ..... عصبانی نکن خودتو-
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صبانیتش زدم، نمی دونم چرا؟ ولی انقدر در  سرخ از ع صورت  شمکی به  و چ
 مدت کم با همه احساس راحتی می کردم !

اهورا از گوشه ای که ایستاده بود با لبخند برادرانه ای کارم و تحسین می کرد و 
 ی انجام کارهام بود! شاید همین قوت قلب دیگه ای برای انگیزه

هنوز هم می شککد آثار عصککبانیت و در چهره ی حامی دید به همین خاطر همه 
 تصمیم گرفتند کمی تنهاش بزارن....

 یاد حرف های نیایش افتادم...نصیحت های خواهرانه اش!
 "گاهی دوای درد ها ، سکوت و تنهاییه"

 یادآوریشون بود....دلم گرفت از اینکه حقم از اون روز ها و دوستانم تنها 
 با چهره ی گرفته ای از بچه ها معذرت خواستم و در اتاق و باز کردم....

بال حقیقتی که چرا گناه من حب  در اون  به دن بال حقیقت راه افتادم.... به دن
 اتاق سرد؟

 اتاقی که من ، شاید تنها شخص شادش باشم !
  نها.....تنها یک شانبه سرامیک های تمیز و براق زمین خیره شدم ، کاشکی ت

 دیگه داشتم که به مادرم یادآوری می کردم چقدر عاشقانه دوستش دارم....
کاشکککی یک فرصککت دیگه داشککتم تا دسککت های مردونه و حمایتگر کیا رو با 

 دستام درآغوش می گرفتم و عطر تنش رو می بوییدم....
صه هایی که تنها  شده بود....غ شروع خیلی اندوه ها در دلم تلنبار  شکی  با کا

 می شد.....
 نف  عمیقی کشیدم ، درکش برام سخت بود ، من اینجا ... نامرئی!

 احساس پوچی می کردم.....احساس یک فراموش شده....
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 با چشم های خی  شده به تابلو های روی دیوار نصب شده خیره شدم.....
رو از خیسککی اشککک ، همه جا رو تار میدیدم ولی چه فایده؟ وقتی کسککی من 

 نمیدید؟
صیحت  شیرین و ن شده....دلم حتی برای کل کل با  شته ها تنگ  دلم برای گذ

 های نیایش تنگ شده....
شون  سی که ن سی از درد...لم سرد و لم  کردم....لم شتام ، دیوار  با نوک انگ
 می داد ، این دیوار ها شاهد زجه های همه هستند ولی چشم هاشونو بستن....

.قدم های آهسککته و پر از درد.....خواسککتم دوباره جیغ چند قدم به جلو رفتم..
بزنم خدایا ؟ حکمتت از این کار ها چیه؟ چیو میخوای ثابت کنی؟ولی صدام 

 در نمیومد...
 از گریه های شبانه روزیم ، زبونم خشک شده بود ، گلوم آتیش گرفته بود .....

 اموش شده؟خدایا حتی حق یه فریادم ندارم؟ فریادی که به خواست خودت خ
اینبار تمام بدنم رو ، به دیوار تکیه دادم....نمیدونم! ولی شککاید از دار دنیا تنها 

 همین سردی و با خودم سوار چمدون مرگم کرده باشم!
 کجا میخوای بری؟-

شاید دیگه باخته  شتم... سی ندا شدم.....دیگه تر دیگه با ناباوری بهش خیره ن
 بودم!

 گرفته ای گفتم:بدون اینکه برگردم ، با صدای 
 هیچ جا...! من جایی توی این دنیای کوچیک ندارم......-

 و به راهم ادامه دادم.......
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 صدای نف  های ناباورش از دور هم به گوشم می رسید.....
 او هم احساس می کرد من خیلی شادم؟

 از اینکه نمیدونم قلب مادرم در چه حاله؟
 از اینکه می ترسم کیارش ترکم بکنه.....

 از اینکه بمیرم می ترسم؟
 آره خدایا من می ترسم....

 فرشته صبر کن...-
شفته اش ، تنها  سیح و نگاه آ صورت نگران م شتم، شت برگ با لبخند کجی به پ

 نشون از ترحم بود....فقط ترحم
 فرشته خوبی؟-

سالها بود  شاید  شنیده بودم...!  شاید خیلی وقت بود که این حرف و ن خوبم؟ 
 و کسی نفهمیده بود....که خوب نبودم 

 نمی دونم چرا؟ ولی مسیح برام یک لحظه شد سنگ صبورم
 نه....خوب نیستم....-

نه لبخند زد و نه پوزخند....اخمی هم نکرد....ولی درون چشککم هاش انقالب 
 عجیبی بود...انقالبی پر از حرف های نا گفته!

 میخوای بری فرشته ی بیهوشو ببینی؟-
 سبزش دوختم..... چشم هام و به چشم های

 من خیلی وقته با اون فرشته خداحافظی کردم.....-
به سککمت راه رویی  بازومو محکم گرفت و من و  به حرف من ،  بدون توجه 

 کشوند......
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 میریم....این یه دستور...-
ساس می کردم تمام  صبانی نکرد....اح حتی حرف قدرتمندانه اش هم من و ع

اطر ، مسککیح هیچ لبخندی،هیچ اخمی، ح  هام مرده....شککاید به همین خ
 هیچ واکنشی نشون نمیداد...

 مسیح؟-
احسککاس کردم با شککنیدن اسککمش از زبون من ، کمی تعجب کرده.....فشککار 

 دستشو کمتر کرد و با صدای دورگه و خش دارش گفت:
 بله؟-

 از نیم رخ چقدر جذاب بود.....این مرد چرا انقدر برام مرموز بود؟
 جایی؟تو چند وقته این-

 بدون اینکه نیم نگاهی به من بکنه از پله ها باال رفت و منم به همراه او.....
 هفت سال.....-

شاید  سیح نگرفته بود من رو ،  شل که اگه م شد.....به قدری  شل  ست هام  د
 افتاده بودم...

 هفت سال؟ چقدر زیاد.....من تنها با گذشت چند روز ناامید شده بودم...
ستم نگاهم  سوزی می نمیتون ساس دل رو از چهره ی بی حالتش بردارم.....اح

 کردم....حسی که شاید هفت سال درون مسیح خاموش شده باشه.....
 بی توجه به سنگینی نگاه من گفت:

 رسیدیم.....-
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نگاهم رو به سککختی و ناباوری از چهره ی مسککیح گرفتم و به رو به رو خیره 
 شدم.....

 "آی سی یو"
.چه زمانی به این فکر می کردم که روزی باید برای بیدار قلبم فشککرده شککد.....

 شدن خودم دعا بخونم؟برای برگشت خودم؟
شه به بدن مرده ام  شی شت  هیچ وقت به این فکر نمی کردم که ، روزی قرار از پ

 خیره بشم....
 میتونی بری داخل.....هیچ ک  اونجا نیست.....-

ش شت....با ترس دویدم پی سریع از کنارم گذ شو و  ست ش و با یک حرکت ، د
 محکم گرفتم.....

 تو رو خدا نرو......-
 با تعجب ایستاد و برای اولین بار ، مستقیم به چشم ها نگاه کرد!

 چی میگی؟-
 دستاشو این بار بیشتر از قبل فشردم....

 میشه پشت در اتاق منتظرم باشی؟ من ، من می ترسم از تنهایی.....-
 و با صدای آروم تری گفتم:

 خواهش می کنم....-
 نمی دونم لحن ملتمسم بود؟ یا برق عجیب چشم هام!

 ولی هر چی که بود ، مسیح و وادار به فکر کردن کرد
 باشه برو....ولی سریع بیا....من مثل تو بیکار نیستم....
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بی توجه به کنایه ی درون حرفش ، دستامو محکم بهم کوبوندم و با صدایی که 
 ش مشهود می شد گفتم:خوشحالی به راحتی درون

 مرسی مسیح....تو خیلی خوبی-
 و اونو با ح  جدیدی تنها گذاشتم........

سرد و غریب ..... در  سی ازم حمایت می کنه ، در این دنیای  با گرمی اینکه ک
 اتاق و باز کردم......

 تمام ح  های چند ثانیه پیشم دود و شد و رفت هوا.....
رخنه کرده بود....نمی دونسککتم چطوری به جلو اینبار ترس ، به تمام وجودم 

 قدم بردارم؟
نگاهی به پشککت سککرم انداختم ، مسککیح بود....وجودم کمی آروم شککد از نگاه 

 اطمینان بخشش.....
ستم.....اولین چیزی که نگاهم و اذیت  سرم ب شت  شدم....و در و پ وارد اتاق 

 د......کرد.....خطی با پستی بلندی های سبز و صدای دل خراشش بو
 بغضم گرفت.....یعنی تمام زندگیم به اون خط بستگی داره؟
 دیوار ها سفید بودند.....پنجره ها بسته و پرده ها کشیده .....

 مالفه ی سفیدی که تا زیر گردن روی من بود و بوی خون و الکل......
 دستمو محکم روی سینه ام کوبوندم.....همه جا اعالم مرگ می کرد.....

با بدبختی روی زمین می کشککیدم ، اینبار هیچ جایی از بدنم همراهی پاهام و 
 برای رفتن نمی کرد.....نف  عمیقی کشیدم.....
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سته در گلوم به خودم  ش ستادم....با بغض ن سمم ای و با لبخند غمگینی کنار ج
 خیره شدم......

 رلوله ی اکسیژنی که از زیر بینیم رد شده بود....چشم های بسته ام و صورت پ
 از زخمم.....

 با ترس دستم و جلو بردم ...... روی دست هام و لم  کردم....
 چی شد که اینطوری شد؟-

 سرم و باال گرفتم و به نوار ضربان قلبم خیره شدم
همیشککه فکر می کردم تنها خودمو توی آینه میتونم ببینم....یا توی عکسککا! ولی 

 حاال برام عجیبه که جسمم جلومه.....
م و روی چشم هامو بوسیدم...چقدر خوب که حداقل جسم خودم لبخندی زد

 برای من ، محو نیست و می تونم لمسش کنم...
 زود خوب شو....دنیا بهت نیاز داره....-

احساس بهتری داشتم....احساس آرامش.....سبک شده بودم ، دقیقا مثل یک 
 روح .....

د، با ترس عقب تا خواسککتم از اتاق خارج بشککم ، دسککتگیره ی در فشککرده شکک
 رفتم.....

سخت بود.....در همین فکر  ستم برای خودم  هنوز هم باور اینکه من نامرئی ه
شدم.....عمیق می بوییدم  و خیال بودم که متوجه ی رایحه ی خوب گل نرگ  

 ، گل مورد عالقه ام بود.....
چشککم هامو بسککتم ، بدون نگاه کردن هم می دونسککتم که چه کسککی درون 

 اتاقه......
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 مامان، میشه وقتی کارنامم و گرفتم ، برام یه جایزه بخری؟-"
نگاه مامان غمگین شککد...یک چشککمش به کیف پول خالی و یک چشککمش به 

 منی که مشتاق بهش خیره شده بودم ، بود .....
 تحمل نگاه داه دخترش رو نداشت به همین خاطر با لبخند گفت:

شتر م- سفارش بی ستبگو گلم چی میخوای؟ چند تا   یگیرم و برات هرچی دو
 داری می خرم .....

 مامان .... من گل نرگ  می خوام....-با خوشحالی آخ جون بلندی گفتم 
 مامان با تعجب بهم خیره شد :

 نرگ ؟-
آره آره....میخوام همه جا بوی اون و بده.....میدونی خیلی بوشککو دوسکککت -

 دارم.....
 صدای گرفته ای گفت: چشم های مامان ،لبریز از اشک شد ...... با

 ایرج هم عاشق بوی نرگ  بود....می گفت بوی زندگی میده.....-
 و سریع من و در آغوش کشید......

سم  شد فهمید گریه می کنه ، ولی من تنها به گل نرگ شونه هاش می  از لرزش 
 فکر می کردم.....

 دو طرف شونه هامو گرفت و به چشمام نگاه کرد:
 ؟یه پیشنهاد بهتر دارم-
 چی؟-
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بیا کنار گل هایی که پدرت کاشککته تو هم گل نرگ  بکار....تا همیشککه خونه -
 بوی زندگی بده...."

 حاال امروز گل های نرگ  مورد عالقه ام بهم دهن کجی می کردند......
 بوی گل مورد عالقه ام به زخم هام سیلی می زد.....

 دخترک نازم....نمیخوای پاشی؟-
قبل بهم فشککردم ، طاقت دیدن اشککک های مادرم و چشککم هام و محکم تر از 

 نداشتم...
 نمیخوای بیدار شی ؟ تو که نمیخوای مثل بابات من و ترک کنی؟-

با حالت زاری دوباره روی زمین افتادم....اینبار به مادرم خیره شککدم....چقدر 
 شکسته شده بود!

 خوشحالی؟ که مادرت و داری اذیت میکنی؟-
 کوبوندم....یک بار....دوبار......سرم رو محکم به دیوار 

 همش تقصیر منه....-
 با چشم های اشک آلود شدت ضربه هام به دیوار و بیشتر کردم....

ناشکککری کردم ، حداقل اون روزا به فاصککله ی دو شککهر از هم دور بودیم -
 ....ولی حاال.....

 هق هقش اجازه نداد حرفشو تموم بکنه.......
 ی یک عشق! اشک های مادرم تاوان باید بدن""به خاطر یک هوس....برا

 االن با اینکه کنارمی ، ولی دور تر از همیشه ای .....-
شکنه ولی  ضم باید ب ساس می کردم بغ سرم گیج می رفت.....اح ستادم..... ای

 چقدر؟ چند بار؟
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دلم می خواسککت می رفتم کنارشککو با دسککتام اشککک هاشککو پاک می کردم و 
 میگفتم:

 ن....کنارتم ....من اینجام ماما-
سم عجیب  سا شت اح ساس کردم ، بدون برگ سایه ی مردی رو کنار خودم اح

 میشناختش.....یک شناخت قدیمی و غریب
 فرشته....-

 چشم هام و بستم.....
 "کیارش هنوز هم به یاد منه....اما به چه قیمتی؟"

ین لقلب نداشککته ام از نزدیکیش ، تند تند می زد.....عرق کردم درسککت مثل او
 دیدارمون.....

شم.....چقدر دلم براش تنگ  شق ساس می کردم چقدر عا حاال با دیدنش اح
 شده.....!

 سالم فاطمه خانوم.....-
شده  شم های گرد  سم مادرم از زبون کیارش ، از جا پریدم.....با چ شنیدن ا با 

 به کیارشی که دستای مادرم و می بوسید نگاه کردم :
 ......فرشته خوب میشه من مطمئنم-

 لبخندی زدم.....مادرم درست مثل پسرش به کیارش خیره شده بود.....
ستش - سر ماهی دو شه که همچین پ سرم.....فرشته باید خوشحال با مرسی پ

 داره....
 "خوشحالم مامان....خوشحال تر از هر روز دیگه ای"
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مش  یم آرا قد ثل  م کرد.... می  پا  پا و اون  ین  بود.....ا مردد  یارش  ک
 انگار باید یک چیزی رو می گفت و اون حرف تلخ بود !نداشت....

 پسرم خوبی؟-
 کیارش کمی سرش رو کج کرد و لبخند مصنوعی زد:

 خوبم فاطمه خانوم.....-
 بهم بگو مامان پسرم.....-

کیارش تنها سککری تکون داد ..... مکث طوالنیش دلم رو لرزوند.....احسککاس 
 عجیبی رو به وجودم هدیه کرد

 ه خانوم ..... چطوری بگم!راستش فاطم-
 مامان که داشت با دستمال خیسی دست هامو تمیز می کرد گفت:

 هر جور که دوست داری بگو عزیزم ، سخت نگیر دنیا رو....-
سمت پنجره ای که حاال،پرده اش  شید و به  شت گردنش ک ستی به پ کیارش د

 کنار رفته بود رفت و گفت:
 اومدم دعوتتون کنم......-

 سرخوشی گفت:مامان با 
 کجا پسرم؟-
 به عروسیم......-

 دستمال از دست مامان افتاد ..... نگاهش متعجب شد.....
تادم....یعنی تنها  یاد شککوخی های بی مزه ی کیارش فقط اف به  ما من ؟ من  ا

 جوابم برای این حرف ، همین بود......
 چی داری میگی کیارش؟-
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 رد و خشک گفت:کیارش ایستاد و برای اولین بار با نگاهی س
من نمیتونم منتظر یه دختر بمونم که معلوم نیسککت کی چشککم باز کنه؟ معلوم -

 نیست سالمه یا نه؟ اصال من و یادش میاد یا نه؟
 مامان با عصبانیت پا شد و با صدای بلندی گفت:

بهونه نیار....فرشته فقط شش روز تو کما هست و تو داری این رفتارا رو انجام -
 دت چیه؟میدی؟ بگو در

 کیارش بدون هیچ حالتی زل زد تو چشمای مادرم و گفت:
سم تفریحی - ست ندارم....وا شکلم چیه؟ دردم چیه؟ اینه که دخترت و دو م

 بود....
 مسخ شده تنها نگاه می کردم.....

 کیارش با بی رحمی ادامه داد:
که مجبور شکککدم ازش خواسککتگاری کنم ! برای من هیچ - انقدر ادا در اورد 

 نیست...هیچ عشقی فهمیدی؟ عشقی
 پلک هام پریدن .... عصبی.....عجیب.....پر از سوال؟

بازی کردن....نقش - دخترت اسکککول بود میفهمی؟ بسکککه از این همه نقش 
 عاشقا رو ایفا کردن خستم کرده .....

بدنم شککروع به حرکت کرد....دلم می خواسکککت برم جلو....ببینم این همون 
 داره؟ کیارشیه که میگفت دوستم

هاش ازدواج کنم دختر تو فقط - با که  حد این نه در  مد ازش ولی  بدم نمیو آره 
 برام مثل یه تفریح رو تخت بود....
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اشککک نمی ریختم....گریه نمی کردم...جیغ نمی زدم .... فقط به نوار ضککربان 
 ضعیف قلبم خیره شدم....امیدم رفت....

 دخترت اگه مشکلی نداشت که صیغه ی من نمی شد!-
 تیر آخر و زد ....اره خیلی هم محکم زد.....

 مادرم دستشو روی قلبش گذاشت و آخ کوچیکی کرد و گفت:
 صی...غه؟-

 پوزخند کیارش پررنگ شد:
آره صیغه....دخترت معلوم نبود با چند نفره .... ایشالله خوب میشه و خودش -

 برات تعریف می کنه....
ع به ریختن کردن....جواب عشقم سرم رو روی پاهام گذاشتم......اشکام شرو

 و محبتام این همه بی رحمی بود؟
 دروه نگ..و....دخت....ر من از برگ گل پاک تره

 کیارش شونه ای باال انداخت و گفت:
این و نمیدونم....قرار بود بریم خونه ی من که ماشککین بهش زد ، یعنی هنوز -

 ....سیون خوشگلم.صیغم نشده بود .... بعد صیغه ، فرشته هم میشد جز کلک
من جای مادرم خجالت کشیدم.....من جای کیارش سرخ شدم....من به جای 

 تن مرده ام ، اشک ریختم......
 ساکت باش....فرشته ی من پاکه.....آخخخخخخخخ-

با ترس جلو رفتم.....دلم می خواسککت بغلش می کردم.....دلم خیلی چیز ها 
 ......می خواست....یک سیلی به صورت وقیح کیارش

 یک تاسف برای روز هایی که با حماقت به کیارش می گفتم عشقم!
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 صدای قدم هایی رو شنیدم ....! رفت.....رفت و بازی عشقم رو تموم کرد.....
 چشم هامو باز و بسته کردم....سهم من از عشق این بود؟

مادرم با قلب فشککرده کنارم افتاد....اشککک نمیریخت....ناباور به جای خالی 
 رش خیره شده بود.....کیا

 بوی گل نرگ ......حاال برام شده بود بوی مرگ.....
 فرشته حرف کیو باور بکنم؟-

 از صورتش خجالت می کشیدم......
 فرشته تو دختر شهید بهادری هستی مگه نه؟-

 بلند شد ..... به جسمم روی تخت خیره شد....
 دو طرف شونه هامو گرفت :

 تو دختر ایرجی مگه نه؟-
 ی تکونم داد.....کم

 چیکار کردی تو فرشته....-
 بیشتر تکونم داد.....

 داشتی صیغه میشدی؟-
 محکم تر تکونم داد....

ناموس مردم - پدرت برای  میخواسککتی بری تو رخت خواب کثیف اون مرد؟
 جنگید و شهید شد...میفهمی؟
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شت که  ستش....برام حکم آهن داغی رو دا ستم....حرف های را شم هامو ب چ
کمرم ریخته شکککده بود و من و می سککوزوند....تمام وجودم و اتیش می  روی

 زد....
 فرشته ....-

 با فریادی که زد بهش خیره شدم.....
من و محکم تر از همیشککه تکون میداد ..... دسککتش از باز شککدن بخیه ی های 

 من ، خونی شده بود....
 فرشششششته...لعنت بهت....-

 با هق هق خفه ای دور تر ازش ایستادم..... اشک هام می ریختند پایین.....
 فرشته تو دیگه دختر من نیستی....-

 نا باور بهش خیره شدم...به کسی که از شیره ی وجودش متولد شده بودم....!
 دستشو روی قلبم حرکت داد ، از سرخی دستاش ، لباسش قرمز شد.....

 کشتی تو منو.....-
سمتش... ستم بگیرم ولی نمی با دیدن افتادن مادرم دویدم  شو می خوا ستا .د

شد....میخواستم بغلش کنم....میخواستم پرستار و صدا بکنم.....نمی شد ، 
 به خدا نمی شد

برای اولین بار خواسککتم بمیرم....خواسککتم این جهنمی که با دسککتای خودم 
 درست کردم و نبینم....

ودند .... ! چشککم های مادرم بسککته شککده بود....تمام مالفه ی من قرمز شککده ب
 عصبی جیغ زدم.....یک بار ، دو بار ، سه بار...

 بی توجه به سوزش گلوم ، جیغ زدم....اسم مادرم و صدا می زدم.....
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 خدایا امیدم به تو بود....کسی جز تو رو ندارم....-
 گریه می کردم و دوباره مادرم و صدا می زدم....

شاید دستم از دنیا کوتاه باشه ولی خدایا شاید تو این زندان من تنها باشم .... -
 تو هستی.....

ناگهان در با شتاب عجیبی باز شد و محکم با دیوار برخورد کرد......با تعجب 
 و گریه به پشت برگشتم.....

مسیح در حالی که نف  نف  می زد ، به خون جاری شده از تخت و مادرم که 
 بیهوش بود خیره شد......

 ....بوی خون همه جا پیچیده شده بود....حاال به جای بوی گل نرگ 
با دیدن مسککیح ، احسکککاس آرامش عجیب و کمی غریبی کردم .... ! از روی 

 زمین بلند شدم و به سمتش دویدم....
مسککیح تو رو خدا کمکم کن .... مادرم.....مسککیح تو رو خدا ... جون هر -

 کسی که دوست داری قسمت میدم...
یه می کردم اشکککک می ریختم و التماس می کار هام دسکککت خودم نبود ، گر

 کردم....
 دستای مردونه شو گرفتم :

سی براش - ستم....من بمیرم ک ست میره....من مهم نی سیح مادرم داره از د م
مهم نیسککت.....ولی مادرم تمام دنیای منه .. همش به خاطر من که اینطوری 

 شده ... مسیح ، لعنتی یه کاری بکن.....
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یین سقوط کردم ولی ناگهان دو دست قوی ، دو طرف بدنم رو با بی حالی به پا
 گرفتند . سرم رو باال گرفتم....

 دکترا االن میان....-
 وبلندم کرد ، ناباور بهش خیره شدم....مسخ شده بودم ؟ نه؟

صککدای باز شککدن در و یا ابولفضککل پرسککتاری و هجوم چند دکتر و برانکارد به 
 اتاق.....

 ....نف  نف  زدن های دکتر و پرستاری که می گفت :رفت و آمد ها مداوم.
 برای هیچ کدوم امیدی نیست دکتر.....-

هیچ یک از این ها رو متوجه نمی شککدم تنها نگاهم ، درون اون دو گوی سککبز 
 گیر افتاده بود.....

 دو چشمی که اطمینان و به راحتی می شد درونشون خوند...
 نمی دونم چرا ولی زیر لب گفتم:

 خوام انتقام بگیرم ، کمکم می کنی؟می -
 و آتش انتقامی که توی چشم های مسیح به یکباره شعله ور شد ......

 بدون اینکه نگاهش رو از نگاهم برداره گفت:
 کمکت میکنم....-

************************ 
 با عصبانیت پام و روی زمین کوبوندم

 اما مسیح تو قول دادی!-
سیح بدون اینکه نگاهی  صورت برافروخته ی من بیاندازه ، به راهش ادامه م به 

 داد .....
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از این بی توجهی و فراموشی متنفر بودم ، شاید احساس کرده بودم مسیح تنها 
 دوستم در این دنیاست....

 با حالت دو خودم رو بهش رسوندم و کالفه وار گفتم:
 مسیح اما خودت بهم گفتی کمکم می کنی!-

 و در حالی که پرونده ای دستش بود گفت:به سمت آسانسور رفت 
 مزاحمم نشو فرشته ، کار دارم.....-

نام صکککدام  به این  ناراحت شکککدم ، هیچ وقت فکر نمی کردم روزی  مزاحم؟ 
 کنند......

ید بیخیال غرور و عزت نفسککم می  با به مسککیح بود ،  ها امیدم  ولی ، ولی تن
 شدم....

 گرفتم و گفتم:با احساس شرمگینی گوشه ی پیراهن مشکیشو 
 خواهش می کنم مسیح .... من به کمکت نیاز دارم....-

ایسککتاد و نف  عمیقی کشککید ، احسککاس می کردم شککاید بهم کمک بکنه .... 
نمیدونم حتی اگه از روی ترحم بود هم دوست داشتم پشتیبانی ، در این جهان 

 غریب داشته باشم...
 د:دوباره صدای گرفته و دو رگه اش تو گوشم پیچی

 گفتم برو فرشته.....-
 و سوار آسانسوری شد که حاال درش برای هر دومون باز شده بود .....

 لحظه ی آخر قبل رفتنش ، با تمام قوا داد زدم:
 خیلی نامردی مسیح ، خودخواهی......-
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شاید کمی  شدم ، ولی  شدم؟ مطمئنم که ن سبک  سرم رو پایین انداختم... و 
 احساس خوبی پیدا کردم...

حالی که به سرامیک های رو به روی آسانسور خیره شده بودم ، نگاهم روی  در
 دو جفت کفش سیاه مردونه قفل شد ....
 کفش هایی که یک صاحب داشتند ....!

صاحبی که با همه ی سردی هاش ، احساس حامی داشتن رو به انسان القا می 
 کرد....

 گفتی نامردم؟-
صورت سرم رو باال بردم..... شم  با تعجب  صبانیت با چ شده اش از ع قرمز 

 های سرخ و رگ گردنی که متورم شده بود و کمی انقباض فک .... !
ترسیدم و قدمی به عقب برداشتم....فکر نمی کردم این حرف ساده و عامیانه ، 

 انقدر تاثیر روی مسیح داشته باشه...
 جرات داری یه بار دیگه بگو......-

رو جلو تر کشیدم و دست هامو در هم قالب  با لرزش عجیبی در بدنم ، شالم
 کردم....

 حرف نمیزنی؟-
شدن  سبیده بود و جرات خیره  سینه ام چ ترسیده بودم ، به حدی که چونه ام به 

 به اون دو چشم سرخ رو نداشتم...
در حال پیدا کردن جمله ای برای عذر خواهی بودم که ناگهان با فریاد بلندش 

 از جا پریدم:
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که دختره ی دی- نامردم  نامردم ؟ آره من  به من چی گفتی؟ گفتی  نه ....  وو
 مادرتو نجات دادم ..... من لعنتی چه نسبتی

باهات دارم که باید دنبالم مثل کنه راه بیفتی و بگی کمکت کنم ..... من فقط 
تو رو یک هفته است میشناسم ، واسه اون آدمای مرده ای که تو اتاقن و سال ها 

 نن کاری نکردم ....کنارم زندگی میک
 نفسی تازه کرد و ادامه داد:

انتظار داری برای تو کاری بکنم؟ میگن سالم گرگ بی طمع نیست .... از من -
 چی میخواستی؟ منم مثل تو هیچ کاری نمیتونم بکنم فهمیدی؟

 ولم صداشو پایین تر اورد:
مای- ثل همین ، از آد مه تون م جادوگر ..... ه نه  ثل تو انسکککانم  گه  منم م دی

 چیزی می خواید....
 اینبار انگار روی صحبتش من نبودم ، مخاطبش تمام دختر ها بود:

سای تو ، بمیرمم به تو - شما ها زندگیمو نابود کردین ، همین هم جن شما ها ، 
 یکی کمک نمی کنم.....

و رو پاشنه ی پا چرخید و از کنارم گذشت.....هنوز هم ترسیده بودم ، شاید با 
حرف ها باید راهمو می کشککیدم و می رفتم ، ولی نیاز داشککتم  شککنیدن این
 بهش....نیاز!

 به عقب برگشتم و با آخرین سرعت دویدم ....
 مسیح وایستا ، مسیح ..... چقدر تند راه میری وایستا....-



 241 شود یفرشته فرشته م

ایسککتاد و اینبار برگشککت ، بدون نیم نگاهی و حرفی ، خیره به گوشککه ی سککالن 
 بود....

 قضاوت کردی ... ومی ایستادی جوابتم می گرفتی .....مسیح حرف زدی و -
 با نگاهی پر از سوال بهم خیره شده بود:

مسککیح من هیچ زمانی نخواسککتم برام کاری انجام بدی ، یک هفته ، دو هفته -
شاید ماه های دیگه هم اینجا باشم ، شاید اصال تو اون دنیا هم و دیدیم من به 

 و نمی خوام انجام بدم....خواست خودم ، برای خودم کاری ر
ست ، بی توجه به نگاه کالفه اش ادامه  پوزخند کمرنگی روی لب هاش نقش ب

 دادم:
مسککیح ، تو دیدی ، مطمئن هسککتم که شککنیدی....ماجرا درباره ی چیه ؟ بازم -

سیح من به پای اون حرف تو نمیگم که بهم کمک کن ،  میدونم که میدونی ، م
 ست....به عنوان یه انسان ، یه دو

 زبونم و روی لب هام کشیدم:
ستیم ؟ تو اینجا مگه همه ی ما کی رو داریم؟ جز خدا توکلمون به - ست نی دو

 کیه؟ جز اینکه آرزو داریم برگردیم هدفمون چیه؟
مسککیح من برق انتقام و توی نگاه تو دیدم...برقی که چند روز تو نگاه من نقش 

 بسته ! کمکم میکنی؟
انی بلند باالم جواب بده ، دلم می خواست قبول بکنه دلم میخواست این سخنر

 ، نمیدونم ولی شاید کمی خواسته ی زیادی باشه نه؟
سککرد نگاهم کرد ، چطوری اون همه بی پروایی و جرات و در برابر نگاه خیره 

 اش پیدا کرده بودم؟
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دوباره به چشکم های سکبزش زل زدم ، مثل جنگل بود ، جنگلی پر از زیبایی و 
 ی !مرموز

 لبخندی زدم و گفتم:
 قبوله؟-

شده بود .... ابرویی  شده بود ، انگاری کمی نرم تر از قبل  اما نگاه اون عوض 
 به باال تاب داد ،منتظر اعالم نظرش بودم :

 نه-
 نه ای صریح و محکم ، که جای هیچ اعتراضی رو نمیزاشت.....
ارد حصککاری دسککتمو برای پرسککش باال بردم که با گرمای دسککت دیگه ای ، و

 شد.....
 به دست هام که محکم در دست های مسیح گره خورده بود ،خیره شدم:

 چیکار داری میکنی؟-
ستم رو هم گرفت و با  سیح اما بی خیال تقال ی من برای آزادی ، اون یکی د م

 صدای کمی بلندی گفت:
فه - باش میتونم تو یکی رو خ ندارم ، ولی مطمئن  کاری رو  قدرت هر  من 

 کنم....
با چشککم های گرد شککده بهش خیره شککدم، هیچ وقت فکر نمی کردم انقدر بی 

 ادب باشه ......
 چرا ، چرا فحش میدی!-

 پوزخند بلندی زد و با صدای رسایی گفت:
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 بد تر از این ها رو هم انجام می دم، خیلی بد تر ....-
 قدمی به جلو اومد و من هم به اجبار یک قدم به عقب برداشتم....

 یدونی من چرا اینجام! اگه بدونی ، دیگه به پر و پای من نمیپیچی....!تو نم-
 سرم رو پایین انداختم، نمیدونم چرا می ترسیدم از ادامه ی حرفاش......

 به من نگاه بکن....-
 سرم رو کمی باال بردم

نمیدونم به خاطر رنگ پریده ی من از موضعش کوتاه اومد یا نگاه خیسم؟ هر 
 عث شد از بند دست های محکمش رها بشم.....چی که بود ، با

یدونم از خرد شکککدن  مالش می دادم ، درد می کرد ! نم هامو  بازو  با دسککتم 
 شخصیتم ؟ یا فشار دست های باور نکردنی مسیح......

 انگشتش را باال برد و به عالمت تهدید در هوا تکونش داد:
به ، خوشککم اومد فهمیدی چی به چیه ..... حاال هم - برو تو بیمارسککتان خو

 واسه خودت بگرد.....
و بدون اینکه کمی فکر کنه ، چقدر بهم توهین کرده ، با قدم های بلندی دور 

 شد.....
 دور شدنش هم مثل خودش سیاه بود.....

 قدم هاش هم سیاه بود...شاید حتی نف  هاش هم سیاه رنگ بود....
 یا حتی ، نگاهش...!

 ی .... فقط سیاه بود....دنیای مسیح به طور حیرت انگیز
 با صدای پر از بغض زیر لب گفتم:
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که من می تونم...منت تو رو دیگه نمی - ثابت می کنم بهت  میرم مسککیح ، 
 کشم.....

سککریع لباسککم رو مرتب کردم....احسکککاس می کردم انگیزه ی جدیدی پیدا 
 کردم....

و  ون هم قوی ترانگیزه ای که شککاید به پاکی امید قبلیم نباشککه ، اما شککاید از ا
 محکم تر برام میتونه باشه.....

قطره اشکی از گوشه ی چشمم چکید....هر چه قدر هم قوی باشم ، ولی منم 
 یه زنم....یه زن پر از احساس....پر از احساس های دخترونه!

با پشت دستم ، اشک هامو پاک می کردم ...... احساس می کردم همین االن 
 بهم از اون پوزخند های معروفش بزنه....ممکنه مسیح من و ببینه و 

 راستی این مرد اصال لبخند هم زده؟
 دست از فکر کردن برداشتم......برای خیال خیلی وقت داشتم خیلی...

 حاال وقت عمله ، شاید بهتر بگم ....وقت انتقام...!
************* 

میدونم مردد به حامی خیره شککدم ، قول داده بودم از کسککی کمک نگیرم ولی ن
 چرا ، باز هم یک جا به کمک یکی نیاز داشتم!
 دوباره اون نیاز و اون ح  حمایت کننده.....

 چیزی شده فرشته؟-
 به لبخند مهربون حامی ، با لبخند جواب دادم ......

 نه چیز خاصی نیست....-
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 دست از کوک کردن گیتار خیالیش برداشت و گفت:
 میخوای بگی؟ نه تو یه چیزیت شده ، بگو ببینم چی-

 خنده ی کوتاه و مصنوعی کردم و گفتم:
 نه بابا چیزی نیست ، گفتم که.....-

 ابرویی به باال پرتاب کرد و با سکوتش بهم خیره شد.....
سایی ،  شدم ..... این مرد به طوره معجزه آ سنگینی نگاه طوالنیش ، کالفه  از 

ن و مثل اسککمش شککبیه نیایش بود .... همون طور مهربون ، دو گوش کم سککخ
 حامی....

 به چی خیره شدی فرشته؟-
 ها؟-
 می گم به چی خیره شدی؟-

 سری تکون دادم و سردرگم گفتم:هیچی
 نه تو یه چیزیت هست یاال بگو....-

 سعی کردم برای منحرف کردن ذهنش ، بزنم به در شوخی:
 بابا تو از منم سمج تری ها....-
یه چیزی تو اون دلت تلنبار شکککده و فکر کردی با اینکار ها فراموش می کنم -

 سنگینی میکنه؟سوالتو بپرس
 هول شدم.....

عصکبی نشکو فرشکته ، ولی چشکمات انقدر پاک هسکتن که خیلی چیز ها رو -
 نشون میدن ، چیز هایی که فکر میکنی بقیه نمی بینن....

 لبخند دندون نمایی زدم و گفتم:
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 در آینده...این و حتما آویزه ی گوشم می کنم الزمم میشه -
 صندلی کنار من و کشید و رو به روم نشست.....

 فرشته میگی؟-
 میگم....-

 دستشو محکم و با خوشحالی روی پاهاش زد و گفت:
 ایول همینه....-

 تا نگاهش به چشم های گرد شده و متعجب من افتاد با خنده گفت:
سال پیش زمانی که هنوز به اینجا نیو- شته ، ولی من دو  شید فر بودم،  مدهببخ

 معروف بودم به حامی فضوله....
 ابروهامو به باال تاب دادم و گفتم:

 حامی فضوله؟ این دیگه چه اسمیه؟-
 لبخندی زد و گفت:

شدم تا همه چی - شته بودن....میدونی انقدر پاپیچ طرف می  ستام برام گذا دو
بازجوها میشکککدم زود ترفی  ید از این  با به قول فرهود  ی مرو برام بگه ، حتی 

 گرفتم....
 با خنده گفتم:

 راست می گفت ، راستی تو چیکاره ای ؟-
 کمی فکر کردم و برای تصحیح جمله ام ادامه دادم:

 یعنی دو سال پیش ، منبع در آمدت چی بود؟-
 لبخند غمگینی زد و گفت:



 247 شود یفرشته فرشته م

من معلم موسیقی بودم ...... رویام موسیقی بود .... هدفم موسیقی و زندگیم -
 موسیقی.....

 ز روی صندلی بلند شد و ادامه داد:ا
 عشقم موسیقی ، مرگم موسیقی....احساسم موسیقی.....-

 خنده ای کرد و گفت:
به دری توی کوچه و - تار و در  یه کیف گی هت بگم ، من بودم و  خالصکککه ب

 خیابونا....
 با حالت سوالی بهش خیره شدم:

 یعنی چی؟-
 گدا .... گدا نمیدونی چیه؟-

شم هام از حالت سم باال نمیومد ، این مرد  چ شدند.....نف تعجب خارج نمی 
 پر از پرستیژ چطور میتونی دستشو برای کمک به کسی دراز بکنه....

 روی شونه ام ضربه ای زد و گفت:
بهش فکر نکن.....آدما دو دسککته ان....اونی که از بدو تولد پولدار و آقازاده -

ستیم که از اون روزی سته ی دومم ما ه ست ، د شمون  ا شدیم تو گو که متولد 
 خوندن ، برای زندگی کردن باید پول در بیاری.....

 با هیجان غمگینی ادامه داد:
سالگی پول در میاوردم برای خونه - سی بودم که تو یک  من فکر کنم که تنها ک

 من بودم...
 با تعجب مشهودی توی رفتارام از جام بلند شدم و کنارش قرار گرفتم:

 نمیفهمم .....منظورتو اصال -
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 گوشه ی مانتومو گرفت و گفت:
 بیا بریم بیرون صحبت کنیم....-
 بیمارستان؟-
 نه حیاطش....-

شتم،  ساس گنگی دا شونه اش راه رفتم....اح شونه به  شه ای زیر لب گفتم و  با
 میخواستم چه سوالی ازش بپرسم و ذهن هامون به کجا ها منحرف شد؟

نده بمونیم ، هر کدوممونو میفرسککتاد برای پدر و مادرم برای اینکه هممون ز-
ضافه پ  من و  شم نون خور ا ساب کتابی که مادرم کرد دید من می کاری، با ح

 از همون اول به سیام اجاره داد....
 هینی گفتم و دستم و روی دهانم گذاشتم:

 سیام؟اجاره؟یه بچه ی شیرخواره؟-
نبود....پر از درد پوزخندی زد .....پوزخندش از جن  غرور و سککردی مسککیح 

 های نهفته بود.....
حاال شککاید کمی متوجه چین های کنار چشککمش می شککدم...چین هایی که 
شتش  شه ، و پ سختش به وجود اومده با شت هر یک از روز های  شاید با گذ

 هزاران داستان پنهون شده باشه....
سه ی محله ، رابطه ماد- شد یه جوری آچار فران سیامک.....می  رموسیام یعنی 

 یه باند گداخونه بود....
 مثل طوطی کلماتشو زیر لب تکرار میکردم...
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عجیبه نه؟ من از همونام که تو چراه قرمز میام و ضککربه میزنم به در ماشککین -
 هاتون و میگم خانوم فال میخوای؟

 نگاهش خیره شده بود به رو به رو ، انگار که دیگه اینجا نباشه:
 دونه فال بگیر .... خانوم ، خانوم تو رو خدا یه-

 خنده ی هیستریکی کرد و گفت:
مت چشککم - خانو ند دود کنم برای  نامزدت.......بزار اسککپ گل بخر برای  یه 

 نخوره.....
 بهم نگاه کرد،نگاهش پر از اشک بود....

شونو اونور می - شیدن باال ، یا رو شونو میک چقدر عذاب آور بود که پنجره ها
ستم  کردن و یک جوری رفتار می کردن ستم .... ولی من میدون که انگار من نی

 من و دیدن ....
 آستین پیراهن چهارخونه اش رو باال زد و گفت:

 وای به حالم که برای اکبر پولی نمی بردم ..... اینجا سیاه می شد.....-
دلم می خواست آرومش کنم....نیاز به آرامش داشت و من نمیدونستم....ذهنم 

 لی...خالی شده بود..خالیه خا
 مادر بی غیرتمم که ککشم نمی گزید......پوالم یا برای اکبر بود یا مادرم.....-

 با کف دست محکم به پیشونیش کوبید و گفت:
شیدم اکبر - شو من می ک شو من می خوردم مادرم پول میگرفت ..... خفت کتک

 پول می گرفت......
 حا...حامی خوبی؟-
 دارم طعم اون زخم ها رو میچشم....من ؟ عالیم.....انقدر خوب که دوباره -
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 ب...بخشید حامی تقصیر من بود....-
 رنگ نگاهش تغییر کرد ، انگار آروم شده بود.....

نه تقصککیر هیچ ک  نیسککت...تقدیر من عجیب نوشککته شککده بود، گدایی ، -
ست؟  ست کجا صال معلوم نی سال حب  تو دنیایی که ا خانواده ی فقیر و دو 

 مردیم یا زنده ایم؟
بدبختی  به این  یا زندگی منم  قدر همفکر بودیم ولی آ ند تلخی زدم...چ لبخ

 بود؟ قطعا نه.....
فرشککته کجایی؟ نمیخواد بری تو فکر .... خیلی چیز ها هسککت تو زندگیم که -

 جای گفتن ندارن راستی؟
 بله؟-
 تو میخواستی چیزی بهم بگی؟ با پر چونگی من تو هم حرفی نزدی-
 گفتم که-

 پرید و گفت: میون کالمم
 به خدا بگی که چیزی نمیخواستم بگم می زنمت...-

 خندیدم و گفتم:
 چه خشن....-
 خب داشتی میگفتی،-
 میخوام انتقام بگیرم حامی....-

 از یکهو گفتن حرفم شوکه شد....بدون هیچ مقدمه ای ، بدون هیچ حرفی.....
 سری تکون داد و در یک کلمه احساساتشو بیان کرد:



 251 شود یفرشته فرشته م

 ها؟-
 ی کوتاهی کردم و گفتم: خنده

 میخوام .....از....یکی.....انتقام....بگیرم....-
 خ...خب چیکار کنم ؟ برم کتکش بزنم؟-

 به شوخی سردش ، لبخند کوتاهی زدم و گفتم:
 نه فقط میخوام بدونم راهی هست برای انتقام؟-
 نه....-

 با تعجب سرم رو بلند کردن و گفتم:
 نه؟-
اینجا که پاک بشککی....اینجا یک جورایی مثل پایگاه  آره نه ، چون تو اومدی-

ترک اعتیاده....همه سکککالم میشککیم نه اینکه زیر بالشککتمون مواد قایم کنیم و 
 بکشیم....

 عصبی شده بودم....چرا هیچ ک  درکم نمی کرد؟
شد اینجا بیام انتقام بگیرم...حامی یه - صی که باعث  شخ من حق دارم از اون 

وقت هفته ی پیش فکر نمی کردم قرار یه جا گیر بیفتم که  نگاه به من کن؟ هیچ
 ندونم بعدش چی میشه؟

 کالفه دستی به موهای کوتاهش کشید و گفت:
میدونم ، میدونم ..... ولی فرشککته یکی از اهداف اصککلی اینجا اینه که فقط -

 امیدتو به خدا قوی بکنی ....
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نه مر نداری.... نه چون کسککی دیگه رو اینجا برای حمایت  مادری و  نه  دی! 
ستی  شی؟ میدون ست .... تو میخوای انتقام بگیری؟ آدم بک پدری....فقط خدا

 راحت از همین جا میتونی آدم بکشی ولی یک راست....
 با دستش راهی رو نشون داد و سوتی کشید و گفت:

 صاف میری ته جهنم....-
 الق....ایرادی نداره....مهم اینه که اونا هم با من میان تو اون بات-
 باتالقی که شاید ، توبه کرده باشنش.....-
نمیدونم حامی....ولی این آتیشککی که درونم برپا شککده با یکی دو سککطل آب -

 خاموش نمیشه .... باید یه آتیش دیگه به وجود بیاد تا بتونم آروم بگیرم...
 با تردید نگاهم کرد و گفت:

 فرشته ، میتونی ببخشی؟-
 زمزمه کردم: کالفه روی زمین نشستم و

شدم و میدیدم که چند ماه - شد از خواب پا می شکی می شد...کا شکی می  کا
قبل و همه ی اونا کابوسن......حامی سراب زندگی من واقعی تر از هر واقعیه ! 
شتن  ست دا ست....من به خاطر یک دو شیم نی ش ست....راه بخ شتی نی راه برگ

دن حقایق ، از بین رفته یا دارم تاوان می دم...عشککقی که نمیدونم حتی با شککنی
 نه؟

شده نگاهم می کرد....زبونش بند اومده بود....و من یک چیزی  شوکه  حامی 
 رو از این دنیا فهمیدم ، هر ثانیه اش آشکار شدن یک راز هست.....

 فرشته ......تو عاشق شدی؟-
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 بدون اینکه نگاهش کنم آروم گفتم:
 عجیبه ؟-
ده ای باشککی....منظور بدی ندارم ها ...! خیلی ..... فکر می کردم دختر سککا-

 یعنی اینکه اهل دوست پسر و اینا نباشی ...
چی می گفتم؟ اینکه حتی تا یک قدمی صککیغه هم رفتم؟ سککاده...! نمیدونم 
شاد بکنم و آیندمو  ستم زندگی خودم و  صیغه می خوا سادگیم با این  شاید از 

 بسازم....
 هستی اینجا؟-

زوم ، نگاهم بهش جلب شد....لبخند خجولی زدم و با فشار دست حامی به با
 گفتم:

ببخشید ، نمیدونم چرا محیط اینجا اینه که ادم دلش میخواد با خودش صحبت 
 بکنه....

 منم اینطوری بودم البته قبل از ....-
 مشکوک نگاهش کردم و گفتم:

 قبل از ؟-
 قبل از اومدن تو....-
 چی؟-
به اون رو شکککدن.....دخترا می میدونی یک هفته که اومدی همه از - این رو 

با خودت یه بمب انرژی مثبت  باره شکککدن مرد...! تو  خندم و پسککرا حاال دو
 ناخواسته اوردی....

 کاشکی کمی از این بمب به منم می رسید....-
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 میرسه فرشته...فقط کافیه که امیدت به اون باشه ....-
 و با انگشتش به باال اشاره کرد...

 کم میکنی؟حامی .... کم-
یب بود .... خودم هم  حامی؟ عج های  فه گفتن  این حرف ؟ در میون فلسکک

 میدونستم....
 اول بگو امیدت به خداست؟؟-

 با خنده گفتم:
اگه به اون نباشه می خوای به کی باشه؟ کی رو جز خدا دارم اینجا؟ اگه نمی -

 پرستیدمش واسش هر روز نماز نمی خوندم.....
 لبخندی زد و گفت:

له ی نم- ند جم ندن چ بدون فقط خو ها این و  فاز دین و زندگی ....تن یرم تو 
 عربی به طور طوطی وار و عادت، کافی نیست....امید داشتن فرق میکنه...

 با صدای جیغ مانندی گفتم:
 حامی خستم کردی....نمیگی؟-
 کمکت نمی کنم...-

 شوکه زده بهش خیره شدم:
ازش خوشککم نیاد ولی کارهاش از مطمئنم مسککیح هم ردت کرده .... شککاید -

 منطقه .... مطمئنم دلیلی داشته برای نخواستن انتقام تو....
 عصبی بهش خیره شدم:
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از خودت کمی اسککتقالل داشککته باش حامی....حتما دلیل دیگه ای داشککته -
 ....بازم ممنون

 و کنارش گذشتم......
 شاید این راهی که باید تنهایی سپریش بکنم....

عت روی دیوار برای هر کسی زمانی رو نشون می داد و برای من ، تیک تاک سا
 گذر روز هایی که در اینجا حب  شده ام.....

 دلم برای همه چیز تنگ شده ... برای همه ک !
دو هفته گذشت و به دلتنگی من اضافه شد....با هر ثانیه قطره و قطره احساس 

 می کردم دورم از دنیای خودم....
سبک حامی در این مد ستان های زیادی تعریف کرد ! نمیدونم برای  ت برام دا

 شدن خودش بود یا آزاد کردن ذهنم از فکر ها مختلف......
 راهی که هیچ وقت کارساز نبود.......!

چی باعث شده فرشته خانوم ما یه گوشه بشینن و منتظر جلو رفتن اون عقربه -
 ی ساعت باشن؟

 که گرفتگی اش مثل همیشه معلوم بود گفتم:شونه ای باال انداختم و با صدایی 
برعک  حامی ، اینبار نگاهم میخکوب اون عقربه اسکککت تا ببینم کی؟ چه -

 وقت؟ دست از پشت سر گذاشتن گذشته بر میداره؟
سال  سکوت کرده بودیم .... دو  شد.....هر دو  ساعت خیره  به تبعیت از من به 

 تنها چهارده روز؟ ؟ هفت سال؟ یکی چند ماه؟ یکی چند هفته و من
 حامی؟-
 بله؟-
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 تو چطوری تونستی با خودت کنار بیای....با محیط اطرافت؟-
 با ابرو های باال رفته گفت :

 هیچ وقت.....-
 متعجب ایستادم : هیچ وقت؟

شدم - ستم خودمو با این محیط وفق بدم که االن باید می  اوهوم....اگه میخوا
شککی رو میز نداره....همین که بی تاب یه روح مرده ... یکی که هیچ فرقی با 

 برگشت به دنیام هستم خودش مهمه....نه اینکه به اینجا عادت بکنم....
 ناخوداگاه پرسیدم:

 مسیح ولی به اینجا عادت کرده....-
نه ، مسیح به هیچ چیزی عادت نکرده ..... اون از اول زندگیش اینطوری بوده -

.... 
 و گفتم:با تعجب نیم نگاهی بهش انداختم 

 از کجا میدونی اون وقت؟-
 شیطون خندید و گفت:

 دیگه دیگه....-
 گفتم که اینجا هیچ رازی برای کسی باقی نمی مونه....-

 صدای اهورا بود که از پشت سرم به گوش می رسید....
 حامی سری تکون داد و در ادامه ی حرف اهورا گفت:

 ببندی تا نشنوی...دقیقا ، ولی اگه بخوای میتونی چشم و گوش هاتو -
 هر روز برای من ، یک حقیقت تازه ای اشکار می شد....
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 مثال خود تو ، نمیدونی هیچ ک  برای چی اینجاست؟-
 با ذهن گیج شده ای پرسیدم :

 چطوری؟من از کجا بدونم...-
میبینی ؟ تو نمیدونی .... ولی با گذشککت زمان می فهمی حتی شککاید بهتر از -

 خودشون...
 م ، یاد گذشته ی خودم افتادم :کمی هول شد

 یعنی ، یعنی می دونید چرا من اینجام؟-
 حامی خندید و گفت:

 از چی می ترسی؟ نه بابا ما با تازه واردا کاری نداریم....-
 اخم مصنوعی کردم و گفتم:

 که ما تازه واردیم دیگه آقا حامی.....-
 اهورا دوباره خندید ولی اینبار بلندتر .....

نوم حامی منظوری نداره ... شککما به بزرگی خودتون ببخشککید و فرشککته خا-
 ایشونو از شکنجه ی وحشتناکتون عفو کنید....
 پشت چشمی نازک کردم و با لحن لوسی گفتم:

 حاال چون شما گفتید .... باشه...-
هر سککه خندیدیم.....شککاید کار هر روزمون بود......! بقیه هم به خنده ها و ادا 

 شتند .... همین خوشحالم می کرد ، خنده های اطرافیانم....های ما عادت دا
 خوبه که خوشحالی....-

شکل گرفت ..... حامی  سیح ، اخم عمیقی میون دو ابروم  صدای م شنیدن  با 
 تا چهره ی عصبی من و دید برای تغییر جو گفت:
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مگه میشه در محضر فرشته خانوم باشیم و لبخند به لبامون نیاد......مسیح با -
ما رو  که  یاره .....  بت کن کمی از این دخترا ب باال یکم صککح های  چه  اون ب

 بخندونه نه اینکه فقط گریه هاشون سهم ما باشه....
 بدون توجه به حضور مسیح ، دستمو محکم روی دست دیگم زدم و گفتم:

بشکنه دستی که نمک نداره ، باشه آقا حامی ... امروز خوب تیکه می ندازی -
 ها.....
ح هنوز هم با تعجب به حامی شککاد نگاه می کرد....شککاید برای اون هم مسککی

 هضم خوب شدن سریع و عجیب حامی سخت بود.....
 فرشته دیگه سری به اتاقت نمیزنی.....-

با شنیدن اینکه مسیح من و مخاطب قرار داده ! با بچگونه ترین حالت سرم رو 
 به سمت حامی کج کردم و زیر لب گفتم:

 نی من و ببری بیرون؟حامی میتو-
با زاویه ای که درست کرده بودم واکنش مسیح برام قابل دیدن نبود ولی هر چی 

 که بود گویا زیاد خوشایند نبود ، این و از نگاه ترسیده ی اهورا می شد دید....
 حامی که کمی مثل خودم لجباز بود سرش رو پایین اورد و گفت:

قام ه .... نباید این و بگم ولی با انتمسیح پسر بدی نیست....صالحتو خواست-
انگیزه ی نفرتت بیشککتر از امید به زندگیت میشککه ! اونوقته که میری از این دنیا 
.... مسککیح زیر پوسککتی به این موضککوع اشککاره کرده .... ما داریم برات توجیه 

 درست می کنیم....
 کالفه بینیمو چین دادم و گفتم:
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 ق زندگی رشد می کنه ....نفرتی که از بین نره همراه شو-
 شونه هام و گرفت و گفت:

 ولی تو میتونی ریشه ی نفرت و از بین ببری....-
 مثل خودش خیره به چشم هاش شدم:

شه با فکر و خیال از بین نمیره ، با یه طوفان روی - شه ای که عمیق و قوی با ری
 زمین میافته....

نداد ..... نمی دونم چرا هیچ راه حل یارش حامی جوابی  نابودی ک ی برای 
 نداشتم....! برای انتقام...

با صکککدای مسککیح که خطاب به تمام جمع صککحبت می کرد سککرم رو باال 
 گرفتم......

همون لباس های مشکککی ، درسککت مثل ما ها که حتی حق عوض کردن لباس 
 هامون رو هم نداشتیم.....

 خبر خوبی دارم....-
با ژست خاصی برگه ای رو از زیر  همه مشتاق به مسیح خیره شدند.....مسیح

 بقیه ی برگه هایی که دستش بود در اورد و نگاهی بهش انداخت....
 در این فاصله رو به حامی آروم گفتم:

 خبر خوبش چیه؟-
 حامی با لبخند و لحن پر از شوقی گفت:

گه - بد می که خبر  هایی هم  مان  که یکی داره بر میگرده ، ز نه  خبر خوبش ای
 سی دیگه راه برگشتی نداره...یعنی اینکه ک

 اوه چه بد...-
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 هووم؟ آره خیلی بد ...-
 و با حالتی که ذوق زدگیش مشخص بود با دست به مسیح اشاره کرد و گفت:

 گوش کن االن میگه...-
 منم ناخواسته پر از هیجان شدم....هیجانی که شاید برگشت انتهای اون باشه!

 ...تبریک میگم ، اهورا فردا بر میگردی.-
لحظه ای سکککوت همه جا رو فرا گرفت ولی با صککدای حامی که تبریک می 

 گفت همه به خودشون اومدن...
شحالی می  شید و ادهار خو شحالی اهورا رو در آغوش می ک سی با خو هر ک

 کرد....
نامزدت که - باالخره بعد این همه مدت و رفت و اومدی تو خونه ی  داداش 

 هات جواب داد...امیدتو از دست ندی باالخره دعا
 اهورا با شوق وصف نشدنی و همین طور برق ناباوری در چشم هاش گفت:

ست مطمئنم به زودی همه بر می گردن ... - شته ا حامی ، اینا همش پا قدم فر
 همه و همه

یک لحظه با شککنیدن این حرف لرزیدم ، برگشککت؟ یعنی همه می روند و من 
 تنها میشم؟

ن اینکه تماسی به بدنم داشته باشه گذاشت و حامی آروم دستشو پشت من بدو
 به دیوار تکیه کرد:

 نترس.....من امیدم وقتی اینجا باشه چرا باید برم؟-
 با بهت بهش خیره شدم....وقتی نگاه متعجب من و دید گفت:
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 شوخی کردم-
 ولی انقدر لحنش سست و سرد بود که قابل باور نبود.....

 شت برگشتم و من هم تبریک گرمی گفتم...با صدای دست زدن برای اهورا به پ
********** 

 یعنی نمیشه رفتن اهورا رو ببینم؟-
 حامی بدون اینکه از سوال های پی در پی من کالفه بشه گفت:

 نه قانون اینجاست....-
 چشم هامو ریز کردم و گفتم:

 قانون از اول بود یا اون مردک ریشو این و گذاشته؟-
 مردک ریشو؟-

 دم و اضافه کردم:سری تکون دا
البته برای سککاختن لقب از خیلی چیز ها فاکتور گرفتم مثل بد اخالق بودنش -

 ، سرد بودن رفتارش،پوزخند دائمیش و همچنین غرورش....
 کلمه ی آخر و با تمام حرص گفتم که باعث بلند شدن خنده ی حامی شد...

 فرشته بیا....-
ح بدون نگاه کردن به من سرش پوف بلندی کشیدم و به جلو خیره شدم...مسی

 توی برگه ای بود....
شاید قرار من هم برگردم...با فکر کردن به  شدم ،  کمی از دیدن برگه خوشحال 
این خیال به سمتش دویدم و بدون اینکه یادم بیاد تا دو دقیقه پیش زیر آبشو می 

 زدم با ذوق بچگونه ای گفتم:
 منم باید برگردم؟-
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 نگاه سرد.... دوباره همون پوزخند و
 نه-

پکر شککدم......فکر کنم هیچ زمانی نمی تونم از زبون مسککیح بفهمم که قرار 
 برگردم....من محکومم به این زندان بی روح...!

 با من بیا.....-
 با اکراه از حامی خداحافظی سرسری کردم و آروم کنار مسیح راه افتادم....

 حبت می شد.....نه من حرفی می زدم و نه مسیح پیش قدم برای ص
 باالخره به جلوی پله های اضطراری رسیدیم ، برخالف میل باطنیم گفتم:

 چرا من و احضار کردی؟-
از قصککد طوری احضککار و کشککیدم تا متوجه دلخوریم بشککه ، مسککیح کمی با 

 تعجب بهم خیره شد ...
 ولی در کمتر از ثانیه ای چشم هاشو باز و بسته کرد و گفت:

 زی باهات صحبت می کردم....باید درباره ی چی-
یه ی  کار یوم که توهین کردن براش  لحن مودب؟ اون هم از طرف مردی 

 زندگیش بود!
 باید چند تا چیز و بهت تذکر بدم....

 چشم هامو تاب دادم....می دونستم هدف حرف هاش ، دستور دادن به منه!
 اول اینکه.....-

 و گفت: قبل از ادامه ی حرف هاش دستاشو پشتش قالب کرد
 حد و مرزتو مشخص کن.....-
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 ها؟-
 عصبی گفت:

وسککط حرف من نپر...انگار باید از ابتدایی ترین اصککول صککحبت کردن هم -
 بهت بگم؟

 واقعا هر ثانیه رو مسیح برای تخریب شخص رو به رو اش از دست نمی داد
 با حامی گرم نمی گیری....-

 اخم هامو در هم کشیدم
واسککم بهت هسککت....اگه ببینم واسککه اون پسککر اهورا که رفت ولی بدون ح-

 بیچاره عشوه میای دودمانتو به باد میدم...
شوه  ست.....ع ستاد...خون توی رگ هام یخ ب شته ام برای لحظه ای ای قلب ندا

 ؟
بهت گفتم دست زدن به جن  مخالف گناه اینجا نیست چون جسمی وجود -

 قب خودشو داره....نداره .... ولی بدون از حد زیاد خارج شدن هم عوا
ساس اینکه  شدن پیدا می کردم...اح ساس کوچک  شنیدن این حرف ها اح با 

 .... احساس اینکه ...
 پوف بلندی کشیدم و زیر لب گفتم:

 ولش کن-
 فهمیدی؟-

نمیدونم چند تا قوانین دیگه گفت که به خاطر بی حواسیم فراموش کردم با این 
ستم سری تکون دادم .... ولی تا خوا شو  حال  حرفی بزنم بی توجه به من ، راه

 کشید و رفت....
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صبانیت  شده بود....بلعک  از ع سفید ن صورتم مطمئنم اینبار از بی روحی 
 سرخ شده بود ....

 مسیح میدونی چیه؟-
 فریادم بلند بود تا به گوشش برسه....

 بزار به عنوان یه انسان بهت یک چیزیو یاد آوری کنم....-
 دست در جیب با نگاهی عاقل اندر سفیه بهم خیره شد...ایستاد و برگشت....

وقتی حرفی می زنی منتظر دفاع شخص مقابل باش....انتظار نداشته باش همه 
ی حرفای تو درسککت باشککه..انگار عادت نداری کسککی کاراشککو برای تو توجیه 
بکنه؟طرف و انقدر نکوب....هر چی تو ذهنته رو به زبون نیار...یک درصکککد 

 یکنی اشتباه می کنی؟هم فکر نم
چطور از نظر تو تمام کار هایی که من تو این چهارده روز کردم و نکردم گناهه 

 ولی تهمتای تو حقیقته؟
سوال هام بی پاسخ موند...قدم های کوتاهی برداشتم...با کوتاهی فاصله ها ، 

 صدام هم آروم تر شد....
کردن نیسککت...مسککیح  من اگه با حامی می خندم دلیلی به عالقه یا تور پهن-

یا گیر افتادیم....که هیچ راهی برای  یه دن شککرایط من و تو یکسکککانه هر دو تو 
به فکر  مان  عا فکر میکنی من تو این ز برگشکککت نیسکککت جز صککبر....تو واق

 جایگزینی برای کیارش می گردم؟
 "کیارش؟ چرا از نام اون در این بحث و جدال استفاده کردم؟"
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ستاد سیح ای شم رو به روی م سبزی چ ساس کردم که  م.....نمی دونم چرا اح
 هاش روشن تر از قبل شده....

 بی اراده دست هاشو گرفتم...دست های سردمون ، چه شباهت عجیبی؟
ست....من به حرفت ایمان - ستتو گرفتم...چون گفتی گناه نی میبینی من االن د

 دارم .... ایمان میدونی چیه؟ یعنی باور....
 تر شد....دست های مسیح سست 

 مسیح ، نه حامی به من نظری داره و نه من....-
 چرا توجیه ام می کنی؟-

 نوازشگونه روی پوست نرمش انگشتامو به حرکت در اوردم و آروم گفتم:
نه توجیه بود و نه جلب توجه...تنها برای دفاع یه بی گناه که ناخواسککته به -

 چوبه ی دار دعوت شده بود....حرف زدم
سککت چیزی بگه ، صککدای زنگی توی هوا پیچید....صککدایی که مسککیح تا خوا

 برای من زنگ بود و برای مسیح انگار خبری!
 پوزخند آروم زد.....بی توجه به حضور من گفت:

 میام....-
با تعجب بهش نگاه می کردم......انگار تازه متوجه سککنگینی نگاه من شککد که 

 گفت:
 با من تا یک جایی میای؟-

سیح و رفتار های ستم  م صیفی که در اون حال می تون ضد و نقیض....تنها تو
 بکنم......
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شار  سته ف شد که ناخوا ستم جای بدی نمیبره...اطمینان عجیبم باعث  می دون
 دستامو بیشتر کنم....آروم گفتم:

 میام....-
برای دومین بار احسککاس کردم گوشککه ی چشککم هاش چین خورد...چینی از 

 خنده؟از خوشحالی؟
 ت و کمی فکر کرد.....چشم هاشو بس

 بادقت به کارهاش خیره شدم که ناگهان احساس کردم در هوا معلق هستم....   
 شده؟ چی مسیح...  مسیح-
 میشه درست االن... باش آروم هی -
 شدیم دناپدی نوری مثل دفعه یک که شد کمتر ترسم کمی ، حرف این گفتن با
 کردیم پرواز غریب مقصدی سوی به و

میومد.....پیچ و تاب های این راه شککاید حتی ، از زندگی من هم نفسککم باال ن
 بیشتر بود..!

به خاطر ترس چشککم هام و بهم فشککرده بودم.که ناگهان صککدای فریاد گوش 
 خراش یک زن به گوشم رسید....

 صدایی عجیب ؟!
با سککریع ترین حالت چشککم هام و باز کردم و به محیط نا آشککنای اطرافم خیره 

 شدم...
مه چی های قهوه  ه پارکت  ید و  های سککف بل  فت....م طا جدید بود...بوی ل

 ای....کاغذ دیواری های سفید با طرح های نقره ای ساده....
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هر چی که بود در کل به دل می نشککسککت ! اینبار نگاهم به یک تن جمع شککده 
 جلب شد....

 انگار که کسی خودش را در آغوش گرفته باشه....
 و اورده بود اینجا؟ نمی فهمیدم برای چی مسیح من

ساعت پیش به زبون اورده  سیح....با یاداوری حرف هام که یک  ستی گفتم م را
 بودم ، لپ هام گل انداخت...

لبخند خجالت زده ای زدم . چند بار به صککورتم سککیلی های آرومی زدم تا 
 بفهمم کجای کار هستم؟

 چیکار می کنی؟-
 سیح....صدا ، صدای خودش بود و سایه ؟ سایه ی سیاه م

هول شککدم....با گند کاری و لحن صککمیمی ام که حتی برای کیارش هم به کار 
 نمی بردم .... عجیب دلم می خواست به زیر زمین برم و آب بشم!

 چته تو؟ برگرد ببینم...-
 اثر حرف های من بود که انقدر مسیح خودمونی شده بود ؟ فکر کنم...!

 خو...خوبم ، اینجا چرا من و اوردی؟-
سخت بود  با شتاب به بیرون پرت کردم...چقدر  سمو با  گفتن این حرف ها نف

 بعد یک سخنرانی باال ، یک جمله رو با خجالت گفتن...
احساس کردم مسیح متعجب شده بود...این و حتی از لحن صحبتش هم می 

 شد فهمید!
 من نیاوردمت...-
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شتم و بی توجه به قول  شت برگ ار های خودم و قراینبار با گیج ترین حالت به پ
 پرسیدم:

 پ  چی؟ کی اورده؟-
کالفه نگاهی به زن گریون کرد...انگار با دیدن اون صحنه جری تر شده بود که 

 حرف من و نشنید...
 الو؟ آقا مسیح با شمام؟-

قا  یک آ هام ، حاال  عد مسککیح ، مسککیح گفتن  که ب و چقدر سککخت تر بود 
 پیشوندش بکنم...

این خونه روت اثر گذاشککته بدجور تب کردی  فرشککته فکر کنم حال و هوای-
.... 

 بی توجه به تیکه اش به سمت زن قدمی برداشتم و در همون حال گفتم:
 این زن کیه؟-
 یادت رفته؟-

 با پوزخند همیشگیش ادامه داد: تو حق سوال کردن نداری....
نیشککخندی زدم....من حق خیلی چیز ها رو نداشککتم....سککوال کردن که جای 

 داشت.... خودش رو
 فرشته...-

 ایستادم و به رسم خودش برنگشتم.....
سید.....یک  صدای زنگ تلفن خونه به گوش ر ست حرفی بزنه  سیح تا خوا م

 بار ... دوبار....سه بار...
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 پ  از چند دقیقه قطع شد....ولی دوباره شروع به زنگ خوردن کرد...
 آقا مسیح چرا جواب نمیده؟ -

 .... احساس می کردم می دونه و چیزی نمیگه؟شونه ای به باال انداخت 
ولی ح  و حال خودم عجیب تر بود....اینکه چرا با مسیح انقدر سریع راحت 
سه بار عرق  شو بگه  سم سیح ا شدم؟ کجا رفت اون دختری که برای اینکه به م

 ریخت و دوبار قرمز شد...؟!
 ح  می کردم حیام از بین رفته و این من و نگران می کرد....

 "حیا با ارزش ترین دارایی زنه...حیا که نباشه....نجابت هم همراهش میره"
 جمله ی مامان توی گوشم مثل زنگی ، همراه با تلفن به صدا در میومد.....

 بهتر بریم....-
صدای جیغ زن بلند  سیح راه افتادم که یکهو  سر م شت  سری تکون دادم و پ

 شد....
 : مسیح با ترس به عقب برگشت و داد زد

 مامان-
 و من ؟ من هم با دیدن یک اسم ، قلبم به پایین پرتاب شد...

صککدای بم و نگران مسککیح توی خونه پیچید که زن رنگ پریده رو صککدا می 
 زد....

دلم می خواسککت بگم این فریاد های خاموش به کجا می رسککه مسککیح؟ ولی 
 زبونم بند اومده بود...

 کردم.....تک به تک...تمام رفتار های زن و مسیح و آنالیز می 
 منتظر یک هیجان ، یک شوک و شاید افشای یک راز دیگه بودم ....
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 مامان؟-
ندیده بودم....خبری از غرور و  به امروز صکککدای مسککیح و انقدر ملتم   تا 

 سردی نگاهش نبود....انگار مردی دیگه ای روبه روی من ایستاده....
ی بهت گفت که اینطوری بهم مامانی ؟ جواب نمیدی؟ چی تو اون تلفن لعنت-

 ریختی؟
تلفن بار دیگه زنگ خورد.....اینبار با کنجکاوی باالی گوشی ایستادم و به اسم 

 روی صفحه نمایشش خیره شدم
 "رویا"

سیح  ست؟ اما هر کی که بود...رابطه ی خوبی با م صی ه شخ نمیدونستم چه 
 و مادرش نداشت...

 ست فطرت...مامان جواب نده تو رو خدا...اون رویای پ-
 دوباره صدای بم اما سست مسیح لرزه به تنم انداخت....

 نمیدونم چرا؟ ولی هیچ زمانی دلم نمی خواست مسیح و در این حال ببینم....
شی دراز کرد و با کمی  سوی گو شو به  ست اما زن بی توجه به محیط اطرافش د

 تامل گوشی و جواب داد
من هم تنها...تنها دعا می کردم مکالمه تنها از سوی شخص پشت تلفن بود و 

 حرف ها به نفع این خانواده باشه هرچند اصال نمیدونستم قضیه چیه؟
 رویا ...گوش کن-

سیح  شد و همزمان م شی بلند  سیح بوق ممتد گو صحبت مادر م اما قبل از 
 غرشی مردونه کشید....
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 با ترس به عقب قدم برداشتم.....
 داشت و محکم روی زمین کوبوند.....مسیح با عصبانیت گلدون روی میز و بر

اما....اما عجیب ترین صحنه این بود که مادرش با شنیدن صدای شکستن ، از 
 چا پرید ....

 اینجا چه خبره؟
مسیح راضی نبود...انگار برای خالی کردن خشمش به چیزی بیشتر از گلدون 

 نیاز داشت.....
شو جلب کرد،  شه ی خونه نظر طعمه ی خوبی بود با بوفه ی قهوه ای رنگ گو

 اون درف های کریستالی شکل و لیوان های شیشه ای.....
 یک .... دو .... سه .... و بومب !

 این هم شکست.....
 زن با تعجب به خرده شیشه های روی زمین خیره شده بود...

نمی دونستم اینبار برق چشم های مسیح برای چیه ولی قبل از اینکه چیز دیگه 
 ارش رفتم و با صدای فریاد مانندی گفتم:ای رو بشکنه کن

 مسیح ب  کن....-
 از صدای بلند من تعجب کرد.....

 انتظار نداشت ک  دیگه ای رو اینجا ببینه؟
گار داشکککت فکر می کرد ، من چرا  کث کرد....ان ظه ای م یدن من ، لح با د

 اینجام؟
 :ولی انگار هیچ چیزی به خاطرش برنگشت ، به همین دلیل از من پرسید

 فرشته تو اینجا چیکار میکنی؟-
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 از این حرف شوکه شدم......
 من؟ خودت من و اینجا اوردی-
 من اوردمت....-

کالفه و سردرگم بود...احساس می کردم چیزی فهمیده که خوشایندش نبوده ! 
 و به همین خاطر بعضی چیز ها رو فراموش کرده....

 ولش کن ، حاال که اینجام....-
 اد...تنها سری تکون د

صال  ستان بیرون اومدیم؟ ا سواال توی ذهنم می چرخید....چرا از بیمار خیلی 
ثار  تاد ؟ و همین طور اینکه ، اون زن چطوری آ فاقی اینجا اف چطوری؟ چه ات

 خشم مسیح و دید و شوکه شد؟
پ  از چند دقیقه مسیح با صورتی به حالت قبل ، به سمتم اومد و بدون اجازه 

 دست هامو گرفت....
 نه حرفی و نه تاکیدی.....

اینبار هم پرواز کردیم .... در شککهر سککفیدی ها.....انگار زمان بود؟ شککاید هم 
 ماشین پرنده.....

بعد از رسککیدن مسککیح با آروم ترین حالت ، که من رو می ترسککوند از کنارم 
 گذشت...

 مثل یک باد...مثل یک خیال.....شاید هم مثل یک سراب...
********** 

 با چشم های خودم دیدم....ما پرواز کردیم...یعنی رفتیم یه خونه....حامی -
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سیح  سائل خانوادگی م ساس می کردم گفتن م حامی منتظر نگاهم کرد...! اح
 درست نیست .... به همین خاطر سکوت کردم

 خب؟-
 لبخند تصنعی زدم و ادامه دادم:

ا اینه که م خب میدونی حامی....اتفاق خاصککی توی خونه نیافتاد ، بحث من-
 از این بیمارستان بیرون اومدیم...پرواز کردیم ... یعنی این زندان رهایی داره؟

 حامی متفکر به چونه اش دست کشید ....
ببین فرشته نمی دونم چرا انقدر مسیح سر تو فوری ریسک کرد؟ این موضوع -

 و باید یک ماه بعد می فهمیدی...!
 انگار خیلی ها برای تو عجله دارن

 چی؟-وجه ی حرف هاش نشدم ..... مت
همه میتونن برن از اینجا...فقط کافیه چشککم هاتو ببیندی و خودتو جای مورد -

شتر از چند بعد...یعنی اینکه  صور کنی...! روح یعنی همین ، یعنی بی نظرت ت
در آن واحد حتی می تونی ایجا باشککی و یک جای دیگه! در دنیا سککفر بکنی با 

 یک اشاره ی ذهن....
لبخندی ناخواسته روی لب هام نقش بست...درست مثل بچه هایی که با یک 

 شکالت ذوق می کنن!
باورم نمیشه ... چقدر باحال؟ یعنی االن می تونم تصور بکنم آمریکام یا مثال -

شم؟ از گورخر  سترالیام؟....وای یعنی میتونم آفریقای جنوبی با چه میدونم...ا
 ها و از کویر عک  بگیرم....؟

 می سری تکون داد و گفت:حا
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 حتی می تونی به گذشته هم برگردی!-
ست که بخوام - شان نی شته؟ اون دیگه به چه دردم می خوره....خیلی درخ گذ

 یاداوریش بکنم
 شاید همین سفر به گذشته ، مشکالتتو حل کرد-

 بی توجه به زنگ خطر حرف هاش ، گفتم:
 حامی یه سوال؟-
 چی؟-

حرف درسککت هسککت یا نه؟ ولی .... ولی دل و  نمی دونسککتم مطرح کردن این
 زدن به دریا و پرسیدم:

 حامی چرا من اینجا خودم نیستم؟-
 با چشم های گرد شده بهم خیره شد و گفت:

 یعنی تو بیمارستان عوضت کردن؟-
 به شوخی خشک و سردش تک خنده ای کردم و گفتم:

صیتی خودم رو ندا- شخ صفات  رم...انگار یه نه یعنی اینکه من هیچ کدوم از 
 خمیرم که تازه دارم شکل می گیرم

 با شنیدن این حرف لبخند عمیقی زد و گفت:
 دقیقا...بهترین توصیف-

 منتظر نگاهش کردم
تو االن پاکی...خالی از هر چیزی ! تمام اون شککخصککیت ها به مرور زمان -

توسککط خانواده ات ، بهت یاد داده شککده بود...ولی االن تو برگشککتی به زمان 



 275 شود یفرشته فرشته م

ستی  ساده تر تو االن روحی ه قبل...زمانی که فقط یک روح بودی! به عبارت 
 که قبال بودی!

 از حرف های فلسفیش متوجه یک کلمه هم نشدم....
 ها؟-

نگاهش که به صککورت هنگ کرده ی من افتاد ، لحظه ای با تعجب و بعد با 
 خنده بهم خیره شد....

 تصادف هست... ! ولی تو االنببین ! اون شخصیت ها برای فرشته ی قبل از -
 یک فرشته ی جدیدی...؟! انگار یه فرشته ی دیگه تبدیل شده

 میتونی از این فرصت استفاده بکنی و واقعا فرشته بشی
سمت بر میگردی به همین خاطر خیلی ها  صیت به ج شخ این و بدون با این 

 بعد از کما ، اخالق و روحیاتشون عوض میشه
 ل منطقی بود ....سری تکون دادم...استدال

صحبت می کنم دلیلی بر بی - شم و با تو خیلی رک  یعنی من خجالت نمی ک
 حیایی من نیست؟

 حامی با شنیدن این حرف ، کمی جدی شد و از حالت خنده بیرون اومد:
تو همیشه با حیا بودی...حیا چیزیه که از اول همراه با روحمون بوده ، ولی نه -

 نجا بروز نمیدی!، اون هم جز شخصیتته که ای
 برگردم خوب میشم؟-

 خندید...بلند و از ته دل
 آره دختر خوب....وای آدم یکی مثل تو رو داشته باشه هیچ وقت پیر نمیشه-
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به خنده های عمیق  حرف هاش دو پهلو بود!....ترجیح دادم سکککوت کنم و 
 حامی نگاه بکنم

 با کنجکاوی پرسیدم:
 حامی پ  چرا مسیح...انقدر ، انقدر-
 انقدر شخصیت مرموزی داره؟-
 آره...-
از کسککی که هفت سککال توی این دنیای بی انتها زندگی کرده انتظار داری که -

 شخصیت پیدا نکنه؟ خمیری که هفت سال ورزیده بشه ، به هر شکلی در میاد
 تا خواستم حرفی بزنم دستشو به عالمت سکوت باال برد:

 ودش کم دارهولی مسیح هنوز چیزی برای تکمیل کردن خ-
 چی؟-
اونو دیگه...شککاید بعدا بفهمی...میدونی مسککیح مثل یه بازیگر میمونه ، مثل -

 راسل کرو...
 راسل کرو؟ همونی که چشماش رنگیه؟ چهره ی جالبی داره؟-
 آره ....همبازی آلپاچینو بود-

 لبخندی زدم و گفتم:
 خب؟-
احسککاس می کنه  راسککل کرو ، دیوونه وار خوب بازی می کنه...طبیعی ! آدم-

خب این شککخص خیلی جدی و بیچاره و نژاد پرسککته ! ولی اینطور نیسککت .... 
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شه  شت روزه ب سیح مرموز تر از این حرف هاییه که ه سیح...م ست مثل م در
 حدسش زد!

 سری تکون دادم...
 راسل کرو؟ مسیح ؟ بازیگر؟

************ 
ذشککت و تنها هم مسککیح روتین کار هاش و می کرد....یک هفته ی دیگه هم گ

 زبون من حامی بود و حامی...!
 مسیح می رفت و میومد و پوزخند می زد...

 عوض نشده بود!
کسککی دیگه به مالقاتم نیومد...نه مادری که فهمیدم به مشککهد برگشککت و نه 

 کیارشی که شاید حاال ازدواج کرده باشه!
 دوستانم هم با شروع ترم جدید ، خداحافظی تلخی با من کردن...

 شاید اینجاست که آدم می فهمه کی دوسته و کی نیست؟
 شاید اینجا اومدنم بهترین حالت بود....

 خیلی شاید های دیگه که...!
ست .... تنها می دونم که یک چیز در وجودم ، هر چند کوچیک وجود  مهم نی

 داره...شعله ی انتقام....
م بیشککتری در ذهنقدم زنان توی فکر فرو رفتم....فکر هایی که حاال ریشککه ی 

 گرفته
 از مالقات خودم بر می گشتم.....چرا من به خودم سر نزنم؟
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خندیدم.....کی فکر این روز ها رو می کردم؟تنها یک دسته گل رز قرمز و یک 
 اشک و ناله کم بود تا بشم مثل بقیه ی عیادت کنندگان...

 فرشته.....-
یک احسککاس خاص و بدون  قلبم کمی لرزید....نه از عالقه...نه از ترس....از

 توصیف...
 بله؟-

مسککیح با چشککم های نرم تر از قبل ، نگاهم کرد....منتظر حرفی از طرف من 
 بود؟

 برای تکرار گفتم:
 بله؟کاری داشتی؟-
 ها؟ آره آره....ساکتی...تو خودتی بچه ها دوست ندارن اینطوری باشی....-

 ه زندگی بکنم؟پوزخندی زدم....دوست داشتن؟ چرا باید باب میل بقی
 خستم....-

جایی خونده بودم که گفته بود"زن ها می خندند و می خندند و ناگهان ، جایی 
نه می  ند مردو ید ، پوزخ ها رو دار باز هم صککبوری از اون  ظار  که انت

 زنند،اونجاست که باید بدونید زن ها خسته اند"
 و این برای من یعنی پایان خط!

 تلخ حرف میزنی؟-
 م:ناخواسته گفت
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این و باید کسی بگه که کارش لودگی و شاد کردن دیگران باشه نه مسیحی که -
 از سه حرفش دو تاش کنایه است...

 با شنیدن حرفم ، اخمی کرد و گفت:
 من منم..تو تویی!-

 و سریع اخم هاشو باز کرد...این پسر مرز مرموز بودن هم گذروند!
ساس می کر شد.....نمیدونم چرا اح شتر سکوتم طوالنی  سیح اینبار بی دم م

 دلش حرف و درد و دل می خواد...
درسکککت مثل هفته ی پیش که تمام کار های کرده و نا کرده ام رو براش توجیه 

 کردم....
 فرشته...چیزی ذهنتو مشغول کرده که .... احساس می کنم خوب نیست....-
 درست فکر می کنی...انتقام هیچ وقت خوب نبوده...-

 جب بهم خیره شد...یکه خورد و با تع
 انتقام؟-
 فکرامو کردم .... بدون کمک تو و حامی هم می تونم....حداقل تا حدودی...!-

 نیشخندی زد و گفت:
تا جایی که احسککاس کنم من -آره خب .... شککما می تونید...! ولی تا کجا؟ -

 پیروز این مرگ ناخواسته شدم....
 کاشکی جسارت تو ، توی منم بود.....-

 ار دیگه من و با یک دنیا سوال و تپش محکم قلب نداشته تنها گذاشتو رفتو ب
 نف  های عمیق کشیدم.....چرا بوی عطرش حاال هم وجود داره؟

 خوشبو بود...سرد و خنک....!
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 لبخندی روی لب هام نقش بست ، درست مثل من!
 دستامو توی جیب مانتوم فرو بردم که ناگهان تیزی کاغذی رو احساس کردم..

 ب بود.....با کنجکاوی کاغذ و گرفتم و بازش کردم.....عجی
 " موادب خودت باش "

به پشکککت برگردوندمش خالی بود...یعنی  بار متن و خوندم.... متعجب چند 
 چی؟

 این توی جیب لباسم چیکار می کرد؟
ناگهان جرقه ی در ذهنم زده شککد.....چند ثانیه خشککک شککده به کاغذ خیره 

 شدم...
 باورم نمی شد...!

 کاغذ و با تمام وجود مچاله کردم ..... "می کشتت"
 پلک هامو محکم روی هم فشردم...

 "جلوی دفتر صیغه"
 "مرد؟"

 "کیارش میخواست صیغه اش کنه"
 "از شرش راحت میشیم"

 چشم هامو باز کردم....رگه های قرمز و از توی آینه ی رو به روم دیدم....
 صورت قرمزم...

 رگ های متورم قرمزم....
 این ها در مقابل قرمزی خون از دست رفته ام چیزی نبود؟!
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 نف  نف  می زدم....
 انگار حاال ندایی به گوشم رسیده بود...ندای انتقام.....

 لبخند ناخواسته و تلخی زدم....
 دنیا بازی بدی رو شروع کرد فرحناز....من هم باید تمومش کنم...!

 ن آینه برداشتم....سری تکون دادم و قدمی به سوی فرشته ی درو
 فرشته...تو می تونی...-

 کاغذ و از دست های مشت شده ام رها کردم...
 همشون خون بهاشو پ  میدن...بهت قول میدم....-

 دلم می خواست قهقهه ی شیطانی سر بدم و دست هامو به باال بگیرم .....
 "ولی من مثل تو نیستم فرحناز....بازی سفید در تضاد بازی سیاه تو"

عقب عقب برگشککتم....نوبت من بود....این راند ، فرشککته پا به میدون جنگ 
تار از روم رد  بار برام مهم نبود پرسکک یدم....این تاقم دو مت ا به سکک میزاره... 

 میشه....کسی من و نمیبینه...
 اینبار برام مهم نبود همه ترکم کردن...

 اینبار حامی و مسیح و هیچ مردی برام مهم نبود....
 برام تنها فرشته مهم بود.... اینبار

 تنها انتقام فرشته...!
در و با شککتاب باز کردم ، هیچ ک  نبود...باید سککریع تر دسکککت به کار می 

 شدم....
 داری چیکار میکنی؟-

 ترسیدم....هینی گفتم و به پشت برگشتم....مسیح اینجا چیکار می کرد؟
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 ن گفتم:اخمی کردم و بر خالف تمام این سه هفته با بدترین لح
 فکر نکنم به تو ربطی داشته باشه؟ اینجا اتاق منه...-

مسیح انتظار این بی ادبی و از طرف من نداشت...مثل من ، اخم هاشو در هم 
 کشید و گفت:

ربطشککو من تعیین می کنم گرفتی؟ یادت باشککه تنها یکبار سککوالمو تکرار می -
لباس های بیمارسککتانم کنم .... دسککتمو به عالمت برو بابا تکون دادم و سککراه 

 رفتم....
 نگاه ناباورشو روی خودم احساس می کردم...

 ولی به جای این آنالیز ها کاشکی کمی کمکم می کرد..!
 اگه انتظار کمک داری ، باید بهم بگی که دنبال چی هستی؟-

 سرم و کمی کج کردم و با ژست فکر کردن ، دست هامو روی چونه ام گذاشتم:
 خودم می تونم... حاال که می بینم-

سریع ، چونه ام رو  سمتم اومد...در یک حرکت  شت و به  قدم های بلندی بردا
 با دستش اسیر کرد..

فرشککته کوچولو.....یه حرف و فقط...فقط و فقط یک بار تکرار می کنن ، دو -
 بار بشه یعنی اینکه خیلی صبورم ... ولی وای به حالت که سه بار بشه...

 با صورت ترسیده ی من هماهنگی کاملی داشت... لحن بم و ترسناکش ،
 خندید...یک خنده ی هیستریک و بلند

 پ  بلدی که ساکت باشی.....حاال بگو که دنبال چی هستی؟-
 باورم نمی شد برای یک کنجکاوی ساده و معمولی ، فکش منقبض بشه...
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 ..بار دیگه با خودم اعتراف کردم کار های این پسر مرموز ، واقعا مرموز.
 خب ... چیزه...دنبال یه برگم تو جیبم....-

 چونه ام و ول کرد و متفکر بهم خیره شد
 برگه ی چی؟-
 برگه ی جواب آزمایش حاملگی....-

 چشم هاش درشت و گرد شد....با تعجب حرف من و یکبار دیگه تکرار کرد
 یعنی چی؟-
 خب میدونی این برگه رو اصوال برای زنایی که...-
 نه که.... تو زنی؟نه منظورم ای-

 با تعجب بهش خیره شدم و زیر لب گفتم:
 من داشتم شوخی می کردم....-

 گونه هام می سوخت ، از داغی این حرف.....
 مسیح با چشم هایی شاید شرمنده بهم نگاه کرد و حرفی نزد...

 سعی کردم فکر و ذهنم و درگیر چیز دیگه ای جز پیدا کردن کاغذ نکنم!
 که مخصوص همراه بیمار بود و چک می کردم...کشو های کنار و 

 اونجا نیست...-
 نمی دونم چرا احساس می کردم معده ام از این همه نزدیکی می سوزه....

 چشم هامو ناخوداگاه بستم.....
 "کیارش تو عاشقمی؟

 به آسمون خیره شد....از درخشندگی نور خورشید چشماشو تنگ کرد
 ورشید وجود داره ، اعتماد دارم که عاشقتم"همون قدر که اعتماد دارم این خ-
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نیمچه لبخندی روی لب هام به وجود اومد.....کیارش برای من افسکککانه ای 
 فراموش نشدنی بود...

 چشم هام و باز کردم .... که با عجیب ترین صحنه ی زندگیم مواجه شدم....
شمگین و برنده  ستش بود....ولی ، ولی برق نگاهش خ سیح کاغذی توی د م

 بود...
 مسیح؟-

 ابرویی به باال انداخت و آروم گفت:
 اینم کارتی که می خواستی...-

 مشکوک کارت رو از دستش گرفتم....اخم هام از هم باز شد...
 کارت مغازه ی کیارش....با طرح بنفش پررنگ و سیاه

 لبخندی ناخواسته روی لب هام نقش بست....
 ن واقعا عاشق کیارش بودم...با اینکه به انتقام فکر می کردم....ولی م
 احساس می کردم که اون بی تقصیره...

 مگه خود فرحناز نگفت که کیارش هیچی نمیدونه؟
 طنین صدای کیارش توی ذهنم اکو داد

 "من عاشق دخترت نبودم"
 بی توجه به وجود مسیح ، کارت و به سینه ام چسبوندم....

 "ولی من عاشقتم پسر"
 همین مهمه نه؟

 ی خواستی؟واسه چی م-
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 بدون کل کل کردن گفتم:
 میخوام برم ببینمش....-

 برای اولین بار با شنیدن حرفش شوکه شدم:
 میخوای منم بیام؟-

 لبخندی زدم....این پسر غیر قابل پیش بینی بود
 نه....-

 برق نگاهش آروم گرفت....
 مراقب خودت باش....-

س صحنه ای رو از د ست  ت بده و بعد از عقب عقب رفت.....انگار نمی خوا
صدای قدم هاش روی  شاید هم کمتر....از در اتاق بیرون رفت و  چند ثانیه ؟ 

 زمین سرد بیمارستان چند ثانیه ی بعد خاموش شد....
 حاال من موندم...

 توی این صحنه ی خالی....
 خودم و خودم....

 فقط یک پرده ی دیگه باقی مونده...
 من می تونم

 ی مکان و توی ذهنم تجسم کردم......چشم هام و بستم ..... فور
 سریع تر از آنچه که فکرشو می کردم ذهنم و روحم به پرواز در اومد.....

 در یک چشم برهم زدن ، خودم رو توی مغازه ی نیمه روشن دیدم....
 "کیارش تو چیکاره ای ؟

 آقاتون یه مغازه داره....بوتیک مردونه جنسامون هم از ترکیه است-
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 .... ترکیه؟ مرد من خارج دیده بود"لبخندی زدم 
 از یاداوری گذشته ها بیرون اومدم.....

 چرا اینجا تاریک بود؟
 دنبال پریز برق گشتم.....یاد حرف آخر حامی افتادم

"ما روحیم.....جون نداریم....یعنی مثل یک وسککیله هسککتیم...به همین خاطر 
سان ه بدیم ولی جسم انمیتونیم به همه چی دست بزنیم ، همه جا بشینیم ، تکی

ندگی دارن....ازشککون رد  مه مهم تر ، ز ها ، جون دارن ، نبض دارن و از ه
 میشیم"

 لبخندی زدم....چقدر خوبه که می تونم به وسایل دست بزنم....
صدا  سر و  صدای  ستم به دنبال کلید بودم....از گوشه ی مغازه  کور کورانه با د

 میامد....
 ادم...عرق سردی روی پشتم حرکت کرد....آب دهنم و صدا دار قورت د

 زیر دلم تیر کشید.....
 صدا ، صدای خنده های کیارش بود.....

 بیخیال روشن کردن مغازه شدم و به سمت صدا حرکت کردم....

 قهقهه ی بلند کیارش سکوت ترسناک رو ترسناک تر کرده بود...
 ین...!به جلو با اندک نوری که بود خیره شدم...پله های زیر زم

 دستمو به دیوار گرفتم و از پله پایین رفتم....
 "بوی خوبی میدی .... شامپوت چیه؟"

 آواز خوش آهنگ کیارش توی ذهنم به رقص در اومده بودد....
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 می رقصید و می رقصید...
 گویی که برای بار آخر که قدم به ذهنم می گذاشت....

 "شیطون نشو .... خستم کیا"
 مثل یک ماشه....!قلبم تیر کشید......

 "خانوم کوچولو من .... نبینم خسته باشیا"
 دستم و مشت کردم و محکم روی دیوار زدم....باید می دیدم....

 آخرین پله ها رو هم پایین اومدم که کثیف ترین صحنه ی زندگیمو دیدم....
 مسخ شده به رو به روم خیره شده بودم....
 ""کیارش؟ چقدر سینه ات بهم آرامش میده

 ناباور پشت سر هم پلک می زدم....من خوابم نه ؟ این امکان نداشت...
 من به کیارشم با تمام بدی هاش ایمان داشتم....

 "بیا تو بغلم...."
 چشم هامو نبستم....انگار که می خواستم خودم و شکنجه بدم...

 باید ببینم....
 نم...باید اون تخت و مالفه ی سفید پیچیده شده دور فرحناز و ببی

 "کیارش .... ازت دلخورم"
 لبخند تلخی زدم....کیارش ولی من هنوز هم ازت دلخور نیستم.....

 من خوابیدم...تو بیداری.....من مردم و تو زنده ای !
 "کیارش من خوابم میادا..."

دود سیگار کیارش به پرواز در اومد.....فرحناز با نگاهش سوختن فیلتر سیگار 
 و نگاه می کرد....
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 بوی سیگارت بهم آرامش میده""
 کیارش یک چیزی بگو....بگو دروغه ... !

 "فرحناز دوستت دارم "
 نه .... نه این و نگو....دستمامو به دور سرم حلقه کردم...این امکان نداشت....

 شالم از روی سرم افتاد....موهای پریشونم دورم و احاطه کردند....
 "چقدر؟"

ستم....ولی بغ شک شدن یکی از قطره من نباید می شت....با آزاد  ضم؟ حق دا
 های اشک...

 دونه ها یکی پ  از دیگری پایین می اومدند    
 "انقدر دوست دارم که به خاطرت آدم می کشم"    
خالی      نداشکککت.....قلبم  کان  به دیوار کوبوندم....این ام سککرم رو محکم 

 شد....
 بود...کیارش من انقدر پست نبود...نبود به موال ن    
 "منم دوستت دارم"    
 شیطنت برای یکی دیگه و آتیش جهنم برای من!    
 "چقدر خانومم؟"    
 لعنتی خانومم گفتن هات برای من بود...فقط من....    
 "انقدر که فرشته رو به خاطرت راهی بیمارستان کردم...."    
 نم....پلک نزدم.....می خواستم تمام واکنش کیارش و با جون ببی    
 پوزخند زد...کیارش من پوزخند زد    
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 "الزم نبود به خاطر اون دختر پاپتی .... خودتو اذیت کنی"    
 پا....پتی؟    
هق هقم بلند شککد.....قطره های شککور شککاید هم تلخ اشککک وارد دهنم می     

 شد....
 موهام از عرق به پیشونیم چسبیده بود....    
 اشتی صیغه اش میکردی""میدونم .... ولی تو د    
 صیغه؟ کابوس این روز های من کیارش....    
 "چون الزم بود...برای داشتن اون زمین لعنتی بهش نیاز داشتم"    
 برای ثانیه ای نفسم قطع شد.....    
 "زمینش مگه چقدر ارزش داشت؟"    
 "انقدر بود که به عموش نده...خودم شنیدم تو سلف"    
 م این حرف ها درد گرفته بود...سرم از هجو    
 دلم یه خواب می خواست...    
 از همون هایی که با صدای بمب هم پا نشی...    
 فاره از دنیا باشی...    
 "تو واقعا باهوشی ها"    
عد      عاشککق می کنم....اول روح ! ب "پ  فکر کردی برای چی دخترا رو 

 دلیلش پوله...پول" جسم....بعدم شوتشون میکنم اون دنیا...تنها
 کلمه ی پول توی سرم نبض نبض می زد.....    
 گوشه ی پلکم می پرید....    
 "من هیچ وقت عاشق فرشته نبودم"    



wWw.Roman4u.iR  290 

 

که      بار خواسککتم  تادم....برای اولین  بار لعنت فرسکک جیغ زدم...برای اولین 
 بمیرم....

 برای اولین بار مرگ ک  دیگه ای رو خواستم....    
 اید برای اولین بار چیزی خواستم!ش    
شق چند ماهه ام      سراب ع صورتم و  سیالب روی  به اندازه ی کافی دیدم....

 .... همه رو دیدم
 به پشت قدم برداشتم....من امیدی دیگه ندارم...من باید برم!    
 صدای خنده های مستانه ی هر دو ، گوش هام و خراش می داد....    
هام هم تحمل     ید از سکککوی زندگی پا با تادم... ید می اف با ند... م نمی کرد

 خداحافظی می کردم....
 چشم هامو بستم.....از پشت سقوط کردم.......    
 ناگهان یک بوی عطر سرد.....    
 یک آغوش گرم.....    
 یک سینه ی ناآشنا....    
 یک فریاد مردونه.....    
 یک خاموشی عشق......    

سم برای لحظ سریع ترین حالت نف شد....و بعد از مدت کوتاهی با  ه ای قطع 
 شروع به نف  نف  زدن کردم....

تا به حال در آغوش هیچ پسککری نرفته بودم ، و هیچ وقت صککدای هیجانش رو 
 نشنیده بودم!
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 ولی .... ولی این درست نبود ، من برای این تکیه گاه ساخته نشده بودم....
 و بیشتر به سینه اش فشرد و گفت:تا خواستم جدا بشم مسیح من 

 آروم باش....هر وقت که آروم شدی سرتو بلند میکنی فهمیدی؟-
 مگه می شد مسیح کاری رو بخواد و به سر انجام نرسونه؟

 نف  عمیقی کشیدم ، ناخواسته مدهوش بوی عجیب عطرش شدم....
 بوی آرامش می داد....

شدم و بعد از چند ثانیه بی توجه به وجود کیارش و ف سینه اش جدا  رحناز ، از 
 با خجالت سرم رو پایین انداختم...

 حرارت گونه هامو احساس می کردم....
 به همه چیز فکر می کردم به غیر از اینکه مسیح اینجا چیکار می کرد؟

سستی دیگه بود تا دوباره  سرسختانه نگاهم می کرد انگار به دنبال یک  سیح  م
 ؟!به آغوش گرمش راه پیدا بکنم 

نگاهم رو همچنان به زمین دوخته بودم..... نمی تونستم منکر احساس شیرین 
 آغوشش بشم و این منو عذاب می داد!

صدای بم و مردونه  ست و با  شک سکوت رو  سیح این  بعد از مدت کوتاهی م
 اش گفت:

 بهتر بریم...دیدنی ها رو دیدیم...-
 م....ندگی ام رو دیدناخواسته به پشت برگشتم و شکنجه آور ترین صحنه ی ز

 سریع چشم هامو بستم و با بغض برگشتم....
 پرونده ی کیارش بسته شد؟-
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سکوتم متوجه تردیدم  ستم ، با  شده بود؟ نمی دون سته  سرم رو بلند کردم .... ب
 شد...به همین خاطر گفت:

 بهتر بریم فرشته.....-
 اختم....برای بار آخر نگاهی به کیارش غرق در لذت لب های فرحناز اند

عشق کیارش برای من بسته نشده بود...ولی خودش؟ چرا ، از همون روزی که 
 باعث زجه های مادرم شد برای من تموم شده بود..

 آره بریم....-
ست  شتم ، واقعا دلم نمی خوا سرم گذا شتم و روی  شالم رو از روی زمین بردا

 یادم بیاد که امروز چه کار های انجام دادم
 ط مسیح و گریه کردن توی آغوشش!دیدن موهام توس

 دو محاله زندگیم...
 دستامو گرفت و با یک حرکت فوری دوباره روی هوا معلق شدم.....

 فرشته....-
 سری تکون دادم.....هنوز توی فکر و خیال بودم

 دوستش داشتی؟-
 دوستش داشتم؟ این واژه در برابر عشق من قابل بیان نبود....

  بردم....سرم و به عالمت منفی باال
 نه من عاشقشم....-

ابرویی به باال انداخت و برعک  تمام محبت های چند دقیقه پیشکش پوزخند 
 زد....
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 پوزخندی که گویا زخم کهنه ای رو براش باز کرده بود!
وارد بیمارستان شدیم .... حامی رو برای اولین بار خارج از اتاق دیدم در حالی 

 نار می زد ، عرض اتاق و طی می کرد....که موهای طالیی بلندشو با دست ک
ساس می کردم  سمت حامی حرکت کردم ، اح صبی به  سیح ع بی توجه به م

 اتفاق بدی افتاده....
 از دور داد زدم : حامیییییی

حامی که تازه متوجه قدم های تند و صدای گرفته ی من شده بود با تعجب سر 
 جاش ایستاد....

 ی ؟ اتفاقی افتاده ....حامی چی شده؟ چرا انقدر مضطرب-
 حامی سری تکون داد و گفت:

نه نه خوبم ... فقط نگرانت شکککده بودم احسکککاس می کردم نباید بهت بگم -
 چطوری میشه از این زندان راحت شد...

 با پوزخند بی اراده ای گفتم:
شکنجه گاه اون بیرون و با جالد - ست..... سناک نی زندان بی زندان بان که تر

 ا باید نگرانت بکنن....های انسان نم
 حامی که از حرف های من بوی خوبی احساس نکرده بود گفت:

 چی میگی؟اتفاقی افتاده اونجا...-
 اونجا؟ نه به جز خیانت و بوسه و اعتراف تلخ چیز خاصی نبود...

 لبخند تصنعی زدم و گفتم:
 حامی من زیاد حالم خوب نیست....میرم تو اتاقم...-
 اتاق مشترک؟-
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.. میرم پیش خودم....اون تنها کسککیه که با سکککوت به حرف هام گوش نه .-
 میکنه....

 زیر لب ادامه دادم:
 و درکم می کنه....-

 بدون کلمه دیگه ای نه از طرف من و نه از حامی به سمت اتاق رفتم....
توی راه به تمام اتفاقات امروز فکر کردم....شککاید برای اولین بار فهمیدم روح 

 عم بود!شدنم به نف
شده  ساس  ساس کردم....بینیم به این بو ح شخص دومی رو کنارم اح ضور  ح

 بود....
 گرمای حضورش به طور عجیبی همیشه برام مشخص بود...

 مسیح چرا همیشه وقتی که تنهام تو پیدات میشه؟-
 بی توجه به سوالم دست هاشو در جیبش فرو کرد و گفت:

 تو ناراحت بودم.... هفت سال پیش وقتی که اینجا اومدم مثل-
هر دو به رو به رو خیره بودیم ، ولی یکی در حال گفتن از گذشککته و یکی در 

 حال فرار از اون!
هفت سککال پیش یکی نارو زد...یکی خیانت کرد...یکی مرد....یکی تهمت -

زد و یکی از نبود من سوءاستفاده کرد .... هفت سال پیش چاقو رو توی دستم 
 چرخوندم .....

 چاقو می تونست هرکسی رو بکشه و بدون اینکه تقصیر من باشه... تیزی
 میدونی چرا؟
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 حرفی نزدم ، مسیح خودش ادامه داد:
نه نمی دونی بزار من برات بگم ، چون می تونسککتم چاقو به دسککت به جسککم -

سیح که تو کما  شته...م سیح ک سی هم نمیفهمید م سان حمله بکنم...ک یک ان
 بود!

 پوزخندی زد و گفت:
حتی به فکرم دزدی از بانک شهر و گذاشتن پول ها شبونه توی خونه ی مادرم -

 رسید...
 باورم نمی شد ، مبهوت ایستادم و منتظر ادامه ی حرف های مسیح شدم:

میدونم من مرد مرموزی هسککتم.....! مردی که نمیدونی گذشککته اش چقدر -
ودت قهقهه می تلخ بود...انقدر که بعد شککنیدن گذشککته ی من تو برای حال خ

 زنی و میگی " د من به خاطر چه چیز احمقانه ای گریه کردم"
 پوزخندی زدم...دیدن تن عریان عشقم در آغوش یک زن غریبه احمقانه بود؟

بهت گفتم تا بدونی همه با روح شدن نفع دیدن...یکی دووم اورد و برگشت و -
 یکی طاقت واقعیت نداشت و رفت !

 ای ولی دسته ی دوم نباش .... نمیدونم تو از کدوم دسته
 سرشو پایین انداخت و برای اولین بار با لحن نرم تری گفت:

 حیفی برای رفتن....-
 قلب نداشته ام تند تند می زد....از هیجان گلوم خشک شده بود....

 فرشته....سعی کن ببخشی...کاری که من هیچ وقت نکردم...-
 ناخواسته گفتم:

 جسارت انتقام و داشتی؟-
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انتقام؟ کلمه ای که بار ها و بار ها در این سکککه هفته در ذهنم رژه می رفت و 
 عملی نمی شد...!

 پیروزی غریب کیارش انتقامی از طرف فرحناز بود و حاال من؟
 نه....جسارت نداشتم....-
 میخوای االن داشته باشی؟-

 آب دهنشو قورت داد....
 جرات اینکه با چاقو به شکم رویا حمله بکنم؟-

 اسم زنونه ی رویا من و به یاد شخص پشت تلفن انداخت....
 نه...انتقام با مرگ نیست....!-
توی قصککاص باید به اندازه ی آسککیبی که طرف مقابل بهت رسککونده انجام -

 بشه.....مرگ با مرگ....
 خندیدم و گفتم:

پ  تجاوز هم با تجاوز؟ واقع بین باش ... خیلی چیز ها رو نمیشککه با همزاد -
دش از بین برد گاهی منفی مثبت و میبره و گاهی هم منفی مثبت و جذب خو

 می کنه
 یعنی چی؟-
 تو مثبتی و رویا منفی.....جذبش میشی؟-

 چینی به بینیش داد و گفت:
 جذب؟عمرا...-

 لحن بچگونه ی مسیح من و وادار به لبخند گل گشادی کرد:
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 پ  باید از بین ببریش...-
 بایدی وجود نداره!-
ایدی هم وجود نداره....شککاید نتونی هیچ وقت ح  انتقام و از بین پ  شکک-

 ببری ولی باید بتونی اونو از بین ببری...
 مسیح کالفه پرسید:

 فلسفه خوندی؟-
 نه.....ولی یکی از بهترین دوستام فلسفه خونده بود...-
 آها....-

 انگار در گفتن ادامه ی حرفش مردد بود ولی دل به دریا زد و پرسید:
 تو چی خوندی؟-
 عکاسی....-
 رشته ی خوبیه...-
 آره ولی من میدونم تو چی خوندی!-
 چی؟-
تو میگی من فلسککفه خوندم...فلسککفه بازی کردن با کلماته طوری که مثل -

 جورچین باید ارتباطشونو پیدا بکنی و بهم وصلشون بکنی....
 و این چه ربطی به رشته ی من داره؟-
نکه زیاد از کلمات پرونده ، قصاص و قتل و اعدام تو حقوق خوندی....اول ای-

و اینا اسککتفاده می کنی دوم اینکه هم میخوای جزای شککخص انجام بشککه و هم 
سعی در  شم های درشت و مبهوتی که  سیح با چ شه...! م میخوای با عدالت با

 پنهون کردنشون نداشت گفت:
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 باورم نمیشه....-
 منم...-
اینکه یه دختر مهم ترین اتفاق زندگیمو در  برای چی؟ من باید تعجب کنم از-

 کمتر از ثانیه ای متوجه شد
باید متعجب بشککم برای مردی که انقدر مرموزه....که بقیه ی حرف - نه من 

 هاش در لفافه باشه...
 لفافه؟-

آره لفافه ای از جن  حقوق....تو انقدر درباره ی رشککته حرف زدی و ماهرانه 
صحبت و مدیریت کردی که سیر  حاال به جای انتقام از رویا و کیارش داریم  م

 درباره ی باهوشی من و ساده بودن تو صحبت می کنیم....
 دوباره اخم های مسیح در هم شد و گفت:

ساده؟هه....دخترجون فکر نکن کمی باهات تا کردم موجب میشه خودمونی -
 باهام حرف بزنی

 تا خواست پاشنه ی پاشو در جهت مخالف بچرخونه گفتم:
راستی این و هم فهمیدم از جن  زن متنفری و نمیخوای به خودت وابستشون -

قت کردی  نه مشکککوک...تو فقط خیلی عجیبی...د نه مرموزی و  بکنی....تو 
 آخر هر جملت تنها هشدار میدی؟

هیچ روزی فکر نمی کردم با پسککر سککیاه این دنیای سککفید درباره ی اخالقاش 
 صحبت بکنم

 ید انتقام بگیرم؟تو میخوای بگی که با-



 299 شود یفرشته فرشته م

 کوچه ی علی چپ چقدر نزدیک بود نه؟
 باید ؟ البته....من میگیرم اما به کمک تو-
 و چطور مطمئنی من کمکت میکنم؟-
قبال هم گفتم که آتیش انتقام شعله ور شده رو توی چشم هات دیدم..چیزی -

 برای پنهون کردن نداری...
 فت:مسیح متفکر بهم خیره شد و بعد از چند ثانیه گ

 عجیب تر از من تو هستی....! باشه قبوله؟-
 قبول کرد...باورم نمی شد....با تعجب به مسیح خیره شده بودم

 تو قبول کردی؟-
 آره...شاید بعد هفت سال باید سالمی به اون رگ غیرت بکنم....-

 خندیدم....برعک  تمام پوزخند های مسیح .....
 دستشو جلو اورد....

 ه ی همکاریمون ؟به عنوان اولین جلس-
با ترس دسککتمو به دسککت های گرمش سککپردم......چند باری در هوا دسککت 

 هامونو تکون دادیم و سپ  من گفتم:
 من برم ....مرسی....-

 مسیح باورنکردنی شده بود مخصوصا با حرف بعدی که زد:
 من باید ازت ممنون باشم....تو واقعا فرشته ی نجاتی !-

 ناجی؟فرشته؟
ی به ذهنم خطور نمی کرد قرار من و مسککیح انقدر صککمیمانه هیچ زمانی حت
 صحبت بکنیم
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 به راستی که چه چیزی باعث آب شدن یخ های بینمون شده بود؟
 روز ها پشت سر هم می گذشت......

 خط زندگی من باال و پایین می شد....
 وضعیتم توسط دکتر ها عادی اعالم شده بود...

 نه تغییری و نه پیشرفتی!
 نستم چرا؟ ولی دلم نمی خواست برگردم؟!نمی دو

 و این من و به شدت نگران کرده بود....
 یک ماه گذشت فرشته .... تبریک می گم-

شتم  سایه ی بلند حامی پ سیح بودم پوزخند زدم.... به عادت روز هایی که با م
شده  شد ولی بی توجه به خنده ها و لودگی هاش به پنجره ی اتاقم خیره  داهر 

 بودم...
 فرشته خوبی؟-

سککرم و باال گرفتم....به چشککم های حامی خیره شککدم...خوب بودم؟ نه نبودم 
 حداقل تا زمانی که برای بار دیگه مادرم و نمی دیدم!

 سکوتت ناراحتم می کنه فرشته...-
 پوفی کردم و گفتم:

 خستم حامی....دلم یه خواب می خواد...یه خوابی که هیچ وقت برنگردم....-
ک منقبض شککده ی حامی برام تازگی نداشککت...تو تمام این مدت اخم ها و ف

 وقتی این حرف و می زدم واکنشش این بود:
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ستی با کلی آدم - سرده ه شدی...میدونم تو یه محیط اف شته به خدا دیوونه  فر
دیوونه....ولی نا امید نشککو...! حداقل نه تا زمانی که من کامل بتونم امیدمو 

 بدست بیارم...
 هاشو نفهمیدم به همین دلیل تنها سکوت کردم..منظور حرف 

 فرشته از زمانی که با مسیح می گردی اینطوری شدی...-
 اخمی کردم و گفتم:

شم؟ من و - سرده ب سیح نداره .... چرا باید به خاطر اون آدم اف هیچ ربطی به م
 اون تنها داریم باهم برای آینده ی برگشتمون همکاری می کنیم....

 زد و گفت:حامی نیشخندی 
شید؟ اونم - شه می ک ساعت ها توی اتاقین و دارین نق آره آره منم باور کردم...

شدیم همدم هم ! تو از تمام زندگیت برای  سته  شته من و تو ناخوا برای کی؟ فر
 من گفتی و منم از تمام زندگیم...

 انتظار داشتم حداقل دروه نگی....
 :از روی صندلی بلند شدم و رو به روش ایستادم

باید دروه بگم؟ می دونم که می دونی - یار...چرا  بازی در ن حامی مسککخره 
 دروه گفتن در حالی که تنها روحی یکی از محاالته...تو دردت چیه؟

 حامی هم به تبعیت از من ایستاد و گفت:
 درد من چیزی نیست...اصال حامی مهم نیست چه با درد و چه بی درد!-

 خاطر منافعش تو رو می خواد تو بچسب به مسیح...همونی که به
 گوشه ی چشمم با تیک پرید .... عصبی گفتم:
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پ  فکر کردی من برای چی مسککیح و می خوام؟ برای منافعش....مسککیح از -
گاهه و منم قلبم از شعله های انتقام می سوزه....  پیچ و خم اینجا آ

 ه...وقتی نه من قلب دارم و نه مسیح ... پ  عالقه ای این وسط وجود ندار
یه!  یه هول شکککدی؟ -حامی شککوکه شکککد...فکر کرد نمی فهمم دردش چ چ

نترس....فکر کردی انقدر گیج و احمقم که نفهمم تو می ترسی من عاشق اون 
 مسیح بشم؟

 به سینم اشاره کردم و ادامه دادم:
شه ولی بدون تنها برای یکی میتپه اونم برای - شته با شاید اینجا دیگه قلب ندا

 کیارش....
 ی قدمی به عقب برداشتحام

آره...با وجود خیانتش منه لعنتی دوستش دارم...عشق آبکی نبود...عشق یک -
روزه و دو روزه نبود! عشقی بود که از سال اول دانشگاه توی قلبم رشد کرد....یه 

 درخت با ریشه ی قوی و باید قطع کرد...ولی بازم ریشه اش باقی میمونه!
 یشه از بین برد فهمیدی؟هیچ وقت از ریشه چیزی رو نم

 حامی با ناراحتی آشکاری در چشم هاش نگاهم می کرد...
 نگاهی که این چند روز با خودش همه جا حمل می کرد...

 و دلیلش و نمی دونستم؟
 به گوشه ی مانتوم چنگی زدم و گفتم:

 اگه فکر بد نمی کنی دارم میرم پیش مسیح....اونم توی اتاق در بسته....-
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یاده روی کردم ولی برای و گوشکککه ی  یدم.....احسکککاس می کردم ز لبم و گز
 پشیمونی دیر بود...

 به پشت برگشتم و به سمت اتاق مسیح رفتم.....
گاهم بکنه از احتماالت  چقدر کارم زشککت بود....حامی تنها می خواسککت آ

 آینده ، هرچند اشتباه....و من بهش توپیدم!
 ی اون خالی کردم...شاید درد اینکه از مادرم بی خبرم و رو

 نف  عمیقی کشیدم....باید سبک می شدم...
سریع زیر عهد و پیمانمون می  صبور نبود....با کمی فریاد  سیح مثل حامی  م

 زد...
 تقه ای به در اتاقش زدم...

 بفرمایید-
وارد اتاق شدم....اتاقی سراسر سفید با دو صندلی چوبی و پنجره ای بزرگ رو 

 به مشرق...
 می دیر کردم...ببخشید ک-

 به ساعت روی دیوار که تنها زینت اتاق بود نگاه کرد و گفت:
 یک ربع دیر کردی....تکرار نشه...-

پاچه ی  پاچه بزیش ،  با ابروهای  یاد نادم راهنماییم افتادم....همون زنی که 
 من و به خاطر دیر کردنم می گرفت...

 یم تنگ شده...خندیدم...چقدر دلم برای اصطالحات قدیمیم و نوجوون
 صدات نکردم که بخندی....-

 مسیح عجیب بود و من عادت کرده بودم...یک روز خوب و یک روز بد...
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 صاف ایستادم و گفتم:
 بله؟-
 کیارش تا دو هفته ی دیگه داره ازدواج می کنه....-

 با چشم های ناباور بهش خیره شدم...چقدر زود...
 فرشته بشین...-

.ناراحتی های خودم کم بود کیارش باز هم روش با حالت زاری نشککسککتم...
 اضافه شد...

شار قرار می ده .... ولی اول - شدت مادرم و تحت ف ببین .... رویا هم داره به 
 مشکل تو و بعد مشکل من...

 انگشتامو در هم کردم و تلق تلق قلنچ هاشو از استرس شکوندم....
 نمیخواد از خود گذشتگی بکنی....-

 مسیح اخم کرد:
نترس من برای هیچک  از خودگذشککتگی نمی کنم....عقل حکم می کنه -

 شرایط تو اضطراری تره...
 نفسی به بیرون پرتاب کردم و گفتم:

ولی عقل یه حکم دیگه هم می کنه...ما هیچ کدوممون نمی دونیم تا دو هفته -
 وی دیگه هستیم یا نه؟ پ  باید تو همین دو هفته تمام کار های رویا و کیارش 

 انجام بدیم همراه باهم...
خت و منتظر  ندا گه ا پای دی پایی روی  که چیزی متوجه نشکککده بود.... گار  ان

 نگاهم کرد:
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کیارش داره دو هفته ی دیگه ازدواج می کنه....من و تو که هر روز نمیتونیم -
 پیشش باشیم میتونیم نصف روز اونجا و نصف روز پیش رویا بریم نه؟

کار و بک- ید این با گه هم چرا  ند سکککال دی تا چ که  یدونم  نیم؟ من م
زندم.....حداقلش اینه که دارم با خیال راحت تو کما زندگیمو می گذرونم تو 

 هم نگران نباش....مثل منی
 پوزخندی زدم و بی اراده گفتم:

 تو امید داری مسیح....تو مادرت و داری ! من کیو دارم؟-
 ده بود گفت:مسیح که انگار تازه متوجه صورت گرفته ی من ش

 چی شده؟ خوبی؟-
 این نگرانی ها،برام غریب بود......حداقل از جن  مردی ناآشنا...

 خوبم....-
 ولی چشمات یک چیز دیگه میگه!-

 لبخند کجی زدم و گفتم:
شون می دن تا - شونو ن شم های من خیلی حرف ها دارن....ولی خوب دردا چ

 حرفاشونو!
 گفت:مسیح دستی به ریش های بلندش کشید و 

میتونی برای من بگی....شاید مثل حامی رفیق خوبی نباشم ولی میتونم دو تا -
 گوش مفت و مجانی باشم...

 ابروهام ناخوداگاه باال رفت...باورم نمی شد....
 مسیح که سکوت من و دید با جدیت گفت:

 من شوخی با کسی ندارم...االن باید برای من حرف بزنی...-
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 کشیدم و گفتم: زبونمو روی لب های خشکم
 حرفی برای گفتن ندارم...-

 هنوز نگاهم می کرد.....می تونستم اقرار بکنم بازجویه خوبی می شد!
ستار ها رو خبر کردی ! دیگه - مادرم.....بعد از روزی که تو نجاتش دادی و پر

 بهم سر نزد....
 ناگهان اشکی از دستم در رفت و به پایین سقوط کرد...

 ره ام ترحم برانگیزه ، حتی برای مسیح!می دونستم چقدر چه
مسیح چشمم به در خشک شد...شدم مثل پیرزنی که توی خونه ی سالمندان -

زندانی شککده ... دور و اطرافش همه مثل خودشککن...همه با شککرایطی مثل هم 
 ولی برای یکی مالقاتی میاد و برای یکی مثل من فراموش شدن شده عادت....

 رت دادم و ادامه دادم:لب ورچیدم.....بغضمو قو
مادرم یادش رفت بیسککت و یک سککال پیش یه دختر به دنیا اورده ..... یادش -

 رفت روزی من تنها بچش بودم...
 یعنی به خاطر اون کیارش عوضی باید تقاص پ  بدم؟

مسککیح بلند شککد به طوری که صککندلی از پشککت برگشککت و به زمین برخورد 
 کرد....

ستا سیدم....ناخوداگاه د صندلی گرده زدم تا برای دفاع از خودم تر مو به لبه ی 
 کاری کرده باشم...؟!

 بلند شو....-
 واسه چ....چی؟-
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 باید جایی بریم..-
 دستامو از صندلی رها کردم و ایستادم....ولی حرکتی نکردم و گفتم:

من جایی باهات نمیام....دو هفته ی دیگه کیارش داره ازدواج می کنه و من -
 دور دور؟باهات بیام 

مسیح دستی به موهای کمی بلند و پرپشت مشکی اش کشید و با چشم های 
 سبزش بهم خیره شد:

که چرا آدما انقدر زود قضکککاوت میکنن؟ چرا - یه دوسککتی می گفت  یادمه 
 نمیزارن صحبت طرف مقابلشون تموم بشه و بعد جبهه بگیرن؟

 د!ناخواسته لبخندی زدم....چقدر حرف های من و خوب یادش بو
 بگو!-

 مسیح سری تکون داد و گفت:
 گفتی اهل کجایی؟-
 مشهد...-

 بدون اجازه ی من ، دست هامو سریع گرفت و گفت:
 پ  پیش به سوی مادر فرشته.....-

 چشم های گرد کردم:
 چی میگی ؟ یعنی چی؟-

 دست هامو فشرد و گفت:
آقا همونی که شککنیدی ! من و تو میریم مشککهد...شککاید یه سککریع هم به حرم -

زدیم...هیچ وقت توی این هفت سککال زمانی که روح بودم جایی غیر از تهران 
 نرفتم....
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 تجربه ی جدید با یه دوست جدید....
 دوباره لبخند زدم .... ولی اینبار عمیق تر....

 زیر لب گفتم:
 خوشحالم که من و به دوستی قبول کردی.....-

 و در ذهنم مرور کردم:
 ی ! ""خوشحالم که تو دوست من

**************** 
 نف  عمیقی کشیدم....بوی گالب مشهد در هوا میاومد....

 دستامو باز کردم و چرخی زدم .....
 "هیچ جا خونه ی خود آدم نمیشه"

پاک وجود مسککیح و فراموش کردم ... کفش هام و در اوردم و پام و روی زمین 
 سرد گذاشتم....

 پیدا می کردم... لبخند زدم ، از این سرما احساس آشنایی
ساس  سیح آدرس خونمونو بدم که برای یک لحظه اح شتم تا به م شت برگ به پ

 کردم مسیح با لبخند به دیوار تکیه داد بود و به من خیره شده بود....
 ابرویی به باال تاب دادم و گفتم:

 پ  کوه یخی ما هم لبخند زد نه؟-
 انکار نکرد.....نه لبخندشو و نه نگاه عجیبشو....

 لبخند زدن احساس خوبی بهم می ده...مرسی...-
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دسککت هامو دوباره گرفت.....بدون هوسککی و بدون نوازشککی درسککت برعک  
 کیارش....

کمی از عقب افتادن نقشککه هامون ناراحت و نگران بودم اما مسککیح با آنچنان 
تحکمی قدم بر میداشککت که احسککاس می کردم با وجود اون از آینده مطمئن 

 هستم....
 درس بده!آ-

 خندیدم و گفتم:
 یه لطفا هم میزاشتی تو جملت به کسی بر نمی خورد ....-

 اخمی کرد و لبخندشو از بین برد...
 فکر نکن لبخند زدم خبریه....-

شده بود مثل یک  سیح برام  شتم....عجیب بود که در این یک هفته م عادت دا
 کتاب باز....

 میدونم بابا....-
 ع کردم به آدرس دادن.....و پ  از این حرفم ، شرو
 مسیح دوباره لبخند زد....

ند  با لبخ قدر  ماجرا چ گه در ذهنم تکرار کردم ، مرد مرموز این  بار دی یک 
 جذاب میشه !!!

 
دسککتام رو برای لحظه ای هم رها نکرد....کنارش احسکککاس امنیت داشککتم 

 احساس آرامش....
 امید به آینده و برگشت..
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ت هاش فشردم....دلم می خواست تشکرم و اینطوری بی اراده دستام رو در دس
 بیان بکنم....

 فرشته...-
 نگاهش کردم.....من به این مرد مدیون بودم...!

 بله؟-
سیح آب  شش فرار کرده بود...انگار اون هم از یخ وجود م لبخند چند دقیقه پی

 شده بود...!!!
 رسیدیم.....-

 رزیدم....ناخوداگاه نگاهم به سمت پالک کوچه رفت.....ل
 از ترس و خستگی....

قدمی به جلو برداشککتم و به عکسککش نگاه کردم ، اگه اون اینجا بود هیچ وقت 
 من هم اینجا نبودم.....

شحال  ساعتی خو شم هام چنگ زدن....انگار نباید  دوباره بغض و گریه به چ
 باشم...

 میشناسیش؟-
کوچه روی  بهش خیره شکککدم....نه به مسککیح ، به عک  پدرم که در ورودی

 پالک قرار گرفته بود..."شهید ایرج بهادری"
با اون عک  تاری که آینه ی دق مادرم شککده بود که باید هر ثانیه مانند پتک به 
ستی و به من هم به همان اندازه دهن کجی می کرد  سرش می کوبید تو بیوه ه

 ولی اینبار با یک لحن دیگه می گفت"تو بچه یتیمی"
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 فتادم خندیدم....فرشته ی داستان همیشه باید شاد باشه...به یاد سوال مسیح ا
 آره پدرمه....-

و از مقابل چشم های مبهوت مسیح گریختم....به همون کوچه ای پا گذاشتم 
که هیچ وقت روزی فکر نمی کردم که بی سککر و صککدا وارد خونه ام میشککم ، 

 بدون حضور چشمی که از پنجره من و همراهی بکنه ...
 دومه؟خونتون ک-

سش  شاره کردم از اینجا چیزی معلوم نبود ولی من ح سمت چپ ا به ته کوچه 
 می کردم

یه بغلیش فضککوله ولی همدم - که درش سککبزه همسکککا اوناهاش....همونی 
مادرمه.....زنگ خونمون فکر کنم سککوخته آخه سککری آخر خیلی صکککداش 

 ضعیف بود....
سککتم بازیگر قابلی سککعی کردم ناراحتی و از صککدام دور بکنم هرچند می دون

 نیستم!!!
 از اول اینجا بودی؟-
 از اول اولش...-
 یعنی پدر و مادرت هم ؟-

 میون کالمش پریدم و گفتم:
 اوهوم اونا هم اینجا بودن منم اینجام-

 لبخند کج و کوله ای زدم و گفتم:
 شاید بچه هامم سهم این مکان مقدس باشن...-
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ردم که مسککیح هم متوجه مشکککلی انقدر "مقدس" با لحن تمسککخر آمیزی ادا ک
 شد...

 اینجا ناراحتت میکنه؟ یعنی اینکه ازش خاطره ی بدی داری؟-
بدی داشتم؟ نه ، جز نگاه های همسایه ها و پچ پچ هاشون و انگشت هایی که 

 به من و مادرم نشونه می گرفت...
 درست مثل تفنگ و یک گلوله!

به..- یاشککون خو خاطره هسکککت بیشککتر جا پر از  جا من بزرگ نه این ..این
 شدم....اینجا فرشته بودم !

با لهجه ی تهرونی و لباس های  نه  یه فرشککته ی واقعی خود خودش... یعنی 
 کوتاه....

شه....وقتی حرف  سر ها خجالت میک ستانی که از پ شهر ساده  اینجا یه دختر 
 خواستگار میاد سرخ و سفید میشه....

 در کمال تعجب پرسید:
 ودی؟چرا تو تهران خودت نب-

که  ند  گاهم نمی کرد هر چ یارش حتی ن که ک گه خودم بود  ندی زدم...ا پوزخ
تازگی ها فهمیده بودم اون نگاه ها هم جزئی از سناریو بی نقص و ناجوانمردانه 

 ی کیارش بود...
همینجوری...خیلی بهتر که یه دختر امروزی باشککی تا تو جمع راهت بدن تا -

ه نمازخونه ی دانشککگاه بهت بخندن و بگن اینکه یه دختری که به خاطر رفتن ب
 حاج خانوم...خواهر فرشته...
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سی یکی از اون خاطره  شگاه و کالس بچه های عکا یادآوری روز های اول دان
 هایی بود که دوست نداشتم هیچ وقت یادم بیاد....!

 از همون هایی که دلم می خواست به اعماق ذهنم بسپرم...
 دلت پره ها!-

 و خودمونی نمی خواستم....احساس غریبی باهاش داشتم...این مسیح آروم 
 ناگهان لرزیدم احساس عجیبی داشتم...

می ترسیدم ، می ترسیدم روح پدرم اینجا باشه مسخره است نه؟ولی از حسش 
 هم خجالت می کشیدم

پدری که بیست و یک سال پیش برای مادرم مرد و برای بقیه ی مردم چند سال 
 بعد !!!

 له از مسیح راه رفتم...کمی با فاص
 بیا بریم خونتون....-

 گوشه ی آستینم رو گرفت و به همراه خودش کشوند...
 شاید او هم می ترسید....

 ترس غریب و آشکاری که همه در بدو ورود با این کوچه مواجه می شدن...
دسککت از فکر و خیال برداشککتم و خودم و به دسککت های مردونه ی مسککیح 

 سپردم...
 اینه؟-

 به در سورمه ای نگاه کردم ، این که متعلق به خونه امیر علی بود!
 لبخندی زدم و گفتم:

 بغلیشه...-
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 و با سر به در سبز اشاره کردم
شرمندگی که حرف های چند دقیقه  شیمونی یا  ضار پ سری تکون داد بدون اح

 پیشمو فراموش کرده جلوی در ایستاد...
 خب آقای باهوش چطوری بریم داخل؟-

سی ستیم رد م شد .... از دیوار هم نمی تون صار های بلند باالی در  ح متوجه ح
 بشیم این یعنی هیچ و پوچ

 خب چیزه؟-
 ابرویی به باال تاب دادم و گفتم:

 چیه؟-
خندید.....باورم نمی شد دندون ها یک دست سفید در حصار قاب سیاه ریش 

 هاش جلوه ی زیبایی داشت...
 م...خب به اینجاش فکر نکرده بود-

سرم رو خاروندم و کمی فکر  شتم....گوشه ی  ست از خیره نگاه کردنش بردا د
 کردم

 چطوره که زنگ بزنیم وقتی در باز شد بریم خونه..-
 مسیح کمی فکر کرد و بعد مدتی گفت:

 خوبه میتونیم از آدما هم رد بشیم....-
 ممثل بچه های کوچیک دسککت هامونو بهم کوبوندیم....من و این پسککر یه تی

 بودیم !!!!
 پ  بزن بریم....-
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ساس می  شتیم بچگی می کردیم....بچگی که اح ستی که انگاری تازه دا به را
 کردم هیچ وقت توی گذشته ی کیارش نبود...

سرد و مغرورش  سیح دوباره به جلد  سپ  م شد و  صدای خش دار زنگ بلند 
 فرو رفت...

 اومدم...-
شه ی لبم و گزیدم....مادرم با سیدم و گو اون پا تا اینجا به خاطر هیچی داره  تر

 میاد احساس عذاب وجدان داشتم....
 فاطمه کیه؟-

 اخم هام با شنیدن صدای مردی توی هم فرو رفت....
 نمی دونم....-

ناخن هامو توی دستم فشردم ..... مسیح هم متوجه درست نبودن چیزی شده 
 بله؟-بود... 

سال پیر شده بود با چادر مشکی و در همزمان باز شد.....مادری که چند صد 
 و چشم های ورم کرده....

 نه از گریه بلکه از کبودی....
 گوشه ی لبی که خون مرده شده بود...

 مسخ شده به ترکیب رنگ های تلخ روی صورت مادرم خیره شده بودم
 فرشته بدو بریم....-

 سریع دستمو گرفت و از مادرم رد شد شاید بهتر بگم رد شدیم !
 مو برای یک لحظه بستم....بوی پونه و چای سبز توی بینیم پیچید.....چشم ها

گاه روی لب هام به وجود امد....  لبخندی ناخودآ
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 گفتم کیه فاطمه؟-
این صککدا رو می شککناختم....حاال از این فاصککله بهتر می تونسککتم تشککخیص 

 بدم...
 گفتم کیه با اعصاب من بازی نکن....-

 بلند کرد و گفت: مادرم با خجالت کمی صداش رو
 هیچ ک  .... از این بچه مزاحما بود....-

در و بسکت و از پله های ورودی پایین اومد ، حاال می تونسکتم لنگ لنگون راه 
 رفتنش رو ببینم....

 عمو قادر با مامانم چیکار کرده بود؟!
 فرشته اون مادرته دیگه؟-

 خجالت کشیدم...چرا باید مادرم و اینطوری می دید؟
 نزدم و با سکوتم مهر تائیدی به حرف های مسیح زدم... حرفی

 بیا بریم خونه نمیخوای که مادرت تنها باشه؟-
 به دست های دراز شده اش نگاهی انداختم.....مسیح راست می گفت !

 حق همیشه با اون بود..درست مثل امروز
 بریم...-

شتی های افتاده و  شتیم .... از اینجا پ شه وچند قدمی به جلو بردا شی رد  خرده 
 انگشت های خونی روی دیوار دیده می شد!

 خونه ای که مادرم می گفت یادگار پدرمه...یادگار یه عشق قدیمی...
 بمب ترکیده....-
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پدرم و کشکککت .... این بمب و این  نه از اون بمب هایی که  پوزخندی زدم ، 
 میدون جنگ فقط یه فرمانده داشت و یه سرباز...!!!!

 فکر کردی؟رو حرف هام -
حاال پیکر عمو قادر و به راحتی می دیدم....سککیگار برگی گوشککه ی لبش خود 

 نمایی می کرد...
 عموته؟-

 لب هام لرزید ، به آرومی گفتم:
 بود...عموم بود-

سککری تکون داد ولی دسککت هاشککو جدا نکرد...شککاید اون هم فهمیده بود با 
 وجودش آرامش عجیبی به من تزریق می کنه؟!

ه شکیشکه ی شککسکته ی تلویزیون جلب شکد....چقدر برای خریدش نگاهم ب
 مادرم لباس دوخت....

ستون قایم  شت  شب ها من و بیدار می کرد و پ صفه  صدای چرخ خیاطی که ن
 می شدم هنوز توی گوشم بود....

 تابلوی کج شده و چند اسکناس کهنه ای که روی زمین افتاده بود ...
ی گفت"اینجا صککدقه هایی که میزارم صککدای مادرم توی گوشککم پیچید که م

 بهشون دست نزن"
 خفه شدی؟-

مثل برق به پشت سرم سریع برگشتم....عمو قادر گوشه ی کرواتشو باز کرد و 
 خندید :

 خب نظرت چیه دوستانه تر حرف بزنیم نه ؟ یکمی صمیمی...-
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 نه من و نه مادرم متوجه حرف هاش نشدیم....!!!
 فرشته...-

ی مسیح خیره شدم....رگ بر آمده اش نشون از این بود که به فک منقبض شده 
 اون میدونست منظور عمو قادر چیه؟

بهت گفتم بیا زمین و بفروش نصفش برای من نصفش برای تو پیرزن ؟ هوم؟ -
 گفتم فرشته داره میمیره خرج کفن و دفنش هست ....

 مادرم ترسید و به عقب قدمی برداشت...
م....گفتم که فرشککته اگه زنده بمونه شککاید قطع نخا گفتم یا نگفتم؟ ها؟ گفت-

ستگاها....حرف نزدی !  صال پول همین بیمارستان و دم و د شه ! گفتم ا شده با
 اللی؟

 استغفرا... زیر لب گفت و روی صورتش دست کشید:
آخه اون دختر )....( که حالم ازش بهم می خوره چند سککاله واسککه من دم در -

 م باال بکشم....اورده....میگه من میخوا
 خندید ... خنده ی مستانه و کثیف

آره می خوام باال بکشککم نوش جونم .... این پول باید بره پیش کسککی که بتونه 
 خرجش بکنه نه اون دختر که معلوم نیست تو تهران چه کارهایی نمیکنه...

 مادرم حرف نمیزد....می ترسید .... رنگش پریده بود...
 و روی زمین انداخت.....عمو قادر کتشو در اورد 

 حاال اینبار رنگ من پرید و نفسم به جای مادرم قطع شد:
 مسیح...-
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 مسیح می خواد چیکار بکنه؟-مسیح برگشت...چشم هاش قرمز بود ! 
 این حرفم در نهایت سادگی و کودکی بود.....

 هیچی-
 که ناگهان صدای جیغ و فریاد مادرم من و متوجه حصار آغوش عموم کرد....

 حصاری که روی مادرم رو پوشونده بود و می خندید
 م ...یح یا ابولفضل....-

 صورتم عرق کرد چقدر بد بود که ببینی و نتونی حرف بزنی...
 چه شکنجه ای بود...

 مسیح مسیح داره چیکار می کنه؟-
مسککیح من و کنار زد و به سککمت تنها اتاق خواب خونه رفت و در و با صککدای 

.همین امر باعث شککد که عمو بلند بشککه و نگاهی به اطراف بلندی باز کرد....
 بیاندازه....

 مهمونی داری؟ نگفته بودی اینکاره ای....-
 لرزیدم دوست داشتم برم سر مادرم رو به سینه ام فشار بدم و بگم من اینجام...

 آب دهنمو قورت دادم .... من از این مرد می ترسیدم...
وسککیله ی ارضککای وجودشککون می دیدن متنفر من از تمام مرد هایی که زن و 

 بودم...
 مسیح به سراه تنها کوزه ی سالم گوشه ی خونه رفت و روی زمین انداختش

 عمو قادر با ترس به پشت برگشت...
 نکنه روح داداشمه؟-

 سرم و رو دیوار گذاشتم و روی زمین سر خوردم.....
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حتی مفهموم واقعی  حاال می فهمیدم چرا بهم می گن ساده و شهرستانی وقتی
 تجاوز و نمی دونستم!!!

مادرم با اندک انرژی که داشککت روسککریشککو برداشککت و روی موهای عریانش 
 گذاشت...

 فکر کنم باد بود...کجا بودیم؟-
سیح و فریاد می  سمت کمربند چرمش رفت و جیغ بلند من که م ستی که به  د

 زدم...
 خواستم... جالبه ! از مرد غریبه برای نابودی عموم کمک می

 مسیح سراسیمه وارد هال شد و با غرش گفت:
 می کشمش....-

 نگاهی که به سمت چاقوی میوه خوری رفت و منی که با التماس می گفتم "نه
ناگهان جرقه ای در ذهنم به صکککدا در اومد بلند شکککدم...نمی دونم اون همه 

 انرژی رو از کجا بدست آوردم؟
 مسیح کاری نکنی....-

جب با تع به پنجره ی امیر علی خیره  مسککیح  گاه کرد...بیرون رفتم و  بهم ن
 شدم....

به دنبال سنگ ریزه ای گشتم ، از باغچه برداشتم و به سمت پنجره نشونه گیری 
 کردم....

 دو بار اول به دیوار خورد و در نهایت بار سوم به پنجره...
 پنجره با کوتاه ترین زمان باز شد....
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 ده و نگاهی خمار توی حیاط و نگاه می کرد.....امیر علی با موهای ژولی
 فقط دعا دعا می کردم که خدا همراهم باشه...

 مردم آزار کی هستی؟-
 خندیدم.....که ناگهان با صدای جیغ مادرم خنده ام قطع شد....

 امیر علی با قیافه ی متعجب به حیاط خونه ی ما خیره شد
 کسی اونجاست...-

 دوباره صدای جیغ مادرم
 اعلی...ی-

سککریع از در خونه اش خارج شککد و چند دقیقه بعد از دیوار کوتاه بین خونمون 
 وارد شد...

 دوید....
 همزمان کنارش راه رفتم.....انگار تازه داشتم تمام چیز ها رو می فهمیدم....

 برادر شوهر مادرم و مادرم ....
شرف امیر علی بل صدای بی  ستم اون عموی من نبود.... شم هامو ب شد چ ند 

 پشت بندش بدن عمومو محکم به دیوار کوبوند...
 مادرم مثل بیدی در سرما لرزید ....

 کمی از سر شونه هاش معلوم بود....
 دلم سوخت برای بی پناهی مادرم...دلم سوخت برای فریاد خاموشم

 دلم سوخت برای این سکوت اجباری....
 اون کیه؟-

 و گفتم:با اشاره ی سرش به امیر علی لبخندی زدم 
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 یادته یه روزی گفتی فلسفه خوندی؟-
 سری تکون داد ، ادامه دادم:

 اینم یادته که گفتم یه دوستی داشتم که فسلفه خونده بود؟!-
 حرفی نزد و به حرکات عصبی امیرعلی خیره شد:

 اون همینه...امیر علی یار تمام بچگی هام...-
 ابروهاشو به باال پرتاب کرد

 با غیرته !-
که ا عث شکککد کمی از آتیش وجودم تفی  با خت  ندا به روی عموم ا میر علی 

 خاموش بشه
 آخه لعنتی مگه خودت ناموس نداری ....-

 عموم از رو نرفت بلند شد و خندید :
 ببین کی به کی میگه دزد ناموس.....-

 پایین لباسشو به حالت نمایشی تکوند و انگشتر عقیقشو روی میز گذاشت:
 وز عاشق دختر همسایشه.....کسی که با ازدواجشم هن-

 امیر علی با عصبانیت گفت:
سنت خجالت - شتی تجاوز می کردی لعنتی از  شون دا بحث و به بی راهه نک

 بکش پ  فردا نوه دار میشی انقدر هوس بازی برو با اهلش نه با زن برادرت....
 دلم می خواد ....-

 از این همه وقاحت برای لحظه ای چشم هامو بستم
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سککنتو نگه می دارم مگر نه هر کسککی دیگه ای رو توی خونه ی فاطمه احترام -
 خانوم می دیدم می کشتمش مطمئن باش!

 لبخندی زدم من مطمئن بودم !!!
خب اینجا واسککم یه سککوال میمونه چون فاطمه خانومه یا اینکه چون مامانه -

 فرشته اس؟
صبانی بکنه که چق ست امیر و ع ستم با این حرف ها می خوا در هم در می دون

 کارش موفق و پیروز بود....
 امیر علی با کالفگی سینه ی عمو قادر و فشرد و هول داد:

 ب  کن پای فرشته رو وسط نکش....-
 عمو قادر لبخند کریهی زد و گفت:

سینه میزدی چه غلطا - شو به  سنگ نه بزار بگم .... نمیدونی همون دختری که 
 سر داشته ها؟ نمیدونستی.....تو تهران که نمی کرد؟ نمیدونستی دوست پ

 با ضربه ای که به صورت عمو قادر فرو آمد حرفش نیمه تموم موند
تف تو شرفت مرد که آبروی هرچی مرد و بردی.... کثافت کاری های خودتو -

 به فرشته نده ! من به فرشته ایمان دارم .... همه رو مثل خودت میدونی..!
ثل تو حیوون فکر  به هوس م ته  با من ازدواج کرده اگه فرشکک که االن  می کرد 

 بود....
 پوف بلندی کشید و لحظه ای بعد یقه ی نامرتب عمو قادر و فشرد :

فقط یه بار دیگه بگو ... بگو فرشته چیه ! تا نشون بدم خودت چی هستی .... -
حرف های بعد و مشککاجره هاشککونو نمی شککنیدم ، چشککم هامو بسککتم و روی 

 زانوهام گذاشتم :
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 حسابی دوستت داره ها ! معلومه-
شدم ... چرا من و  سش دفاع می کرد خیره  شت از نامو به امیر علی که حاال دا

 ناموس خودش حساب می کرد؟
 واسه چی باهاش نموندی....؟-

شب ها با اون به خواب می  سیدم و  سوالی بود که روز ها از خودم می پر این 
 رفتم....

 ی بود و نه کیارشی....اگه من با امیر علی بودم شاید نه مسیح
 و نه حتی دیدن عمو قادر با این نامردی !!

نده - قانع کن ندارم احسکککاس می کنم این دلیلم  نمی دونم .... من دوسککتش 
 نیست....

کاری  که دیده نمی شکککدیم و  ثل من روی زمین نشککسکککت....هر دو از این م
 نمیتونستیم بکنیم کالفه بودیم !

 و االن عاشق کیارشی؟چرا خیلی قانع کنندس....یعنی ت-
 بی مکث گفتم:

 براش میمیرم....-
 عصبی خندید و گفت:

 تو االنم فقط به خاطر اون روح شدی....-
 راست می گفت ... من هم خندیدم....

 هفت سالی که اینجام و برای اولین بار که رگ غیرت روحیم باد کرده....-
 گوشه ی لبمو به دندون گرفتم....
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 از هر زمان دیگه ای..... خندید اینبار بلندتر
احسککاس می کردم تمام تصککویر های اطرافم محو شککده بودند و خنده های 

 مسیح من و وادار به تماشا می کرد
 به بازیگری که تنها بازی اش ! گذشته اش بود و حال ، من بودم و مسیح....

 دو تا آدم صاف و ساده.....
 ه چقدر پستی و بلندی داره !دو تایی که نمی دونستیم جاده ای که رو به روم

 شاید درست مثل ضربان قلبمون....
 ضربانی که برای همین باال و پایین هاش هر شب دعا می کردیم...

 فقط یه چیزی.....
 اینا روح هستن و تنها از انسان ها می تونن رد بشن....

به اجسکککام میتونن دسکککت بزنن....ولی نمیتونن از اون ها مثل دیوار رد  یعنی 
 ن....بش

 دومم اینکه :
ستن وارد خونه  سمت های آینده می فهمیم چرا اون ها با قدرت ذهن نتون در ق

 بشن
 سومم اینکه :

 ��هر وقت چهار هزارتایی شدیم سورپرایز دارم
 مسیح؟- ▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪▪

با لبخند عجیبی ایسککتاد بود و به مشککاجره ی امیر علی و عمو قادر خیره شککده 
 بود...

 نظرت آخر این داستان چیه؟ به-
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 سری به چپ و راست تکون داد و گفت:
 قطعا این داستان یه برنده داره و یه بازنده...-

 من هم ایستادم و به مادری که سعی در مهار گریه اش داشت نگاه کردم:
 به نظرت ما برنده ایم؟-

 نگاهم کرد....نگاهش کردم...
 آره ....-

 مه واقعیت ها رو از زبون دیگران هم بشنویم...نفسی آسوده کشیدم ، گاهی الز
 با صدای داد امیر علی دست از کاوش چشم های همدیگه برداشتیم...

 آخه بی ناموس و لعنتی....-
 عمو قادر و به جلو پرتاب شد و دوباره فریاد مردونه ای زد ....

 از ترس جیغ خفه ای زدم و قدمی به عقب برداشتم....
 رو به فرشته نده )....(هر چی الیق خودته -

های  قت احسکککاس نمی کردم رگ  گاه کردم هیچ و به امیر علی ن جب  با تع
 پیشونی و گردن امیر علی برجسته بشه...

 اون هم برای دختر همسایه اش !
 کمی لرزیدم .... از ترس و استرس.....

 از حرف هایی که بینشون رد و بدل می شد....
 ادرزاده ی یتیمش می داد..از لقب های کثیفی که عموم به بر

 ولی قطع شد....تمام این لرز ها در عرض یک ثانیه دود و شد و رفت هوا !!



 327 شود یفرشته فرشته م

شد .... بدون هیچ نوازشی ولی  سیح مثل کمربند به دورم قالب  ست های م د
 بود...

 بدون هیچ هوسی ولی آرامش داشت
 ...ختماز داغی گونه هام پی به سرخیشون بردم با خجالت سرم رو پایین اندا

 هی  نگاه کن حساسه....-
 بی اراده گفتم:

 قربانی این ماجرا کیه؟-
 گوشه ی لبشو گزید.....اون هم جوابی نداشت....

 یعنی هیچ ک  نداشت....
ستم ، دکمه های پیراهن مادرم رو  سبیح به د سی فکر می کرد که عموی ت چه ک

 باز کرد....
 به قصد رسیدن به شهوت مردانه اش....

 یم....بهتر بر-
 نه-
 برای چی؟-

 نگاهش کردم....به امیر علی که با گوشی صحبت می کرد خیره شده بود
 چون که باید مادرمم برگرده...-

 پوف بلندی کشید و گفت:
 خیله خب من برم ببینم پلیسا کی قرار بیان...-

 رنگم پرید با ترس گفتم:
 پلی ؟-
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 سر سری گفت:
 اوهوم امیر علی زنگ......-

صدای ت سمت با  شو ادامه نداد و با مکث کوتاهی به  قه ی محکمی به در حرف
 در دوید....

 باز کن....-
 ایستادم .... مسیح هم ایستاد....

 ولی امیر علی دوید...
سر  ضا هم سه ، و از ق صدای زنی به گوش می ر سرم رو پایین انداختم وقتی 

 پسر همسایه باشه !
 واکنشت چیه؟

 وای امیر علی چرا خونی شدی؟-
از درون لبم رو گاز محکمی زدم ، من که نباید به یک مرد زن دار فکر می کردم 

 حتی با وجود حمایت هاش....
 اون ودیفه ی انسانیتشو اجرا کرده بود...

 زنشه؟-
 پوزخند مسیح و نادیده گرفتم و با لحنی که از خودم به دور می دیدم گفتم:

 آره زنشه....-
 ناراحتی؟-

نه ن حت بودم ؟  ماق وجودم ح  عجیبی نارا یدونم چرا از اع بودم....ولی نم
 داشتم....
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 حسی که نبود و نمیشناختمش....
 حسی که غریب احساس می کردم مربوط به امیر علی نمیشه....!!!

 نه نیستم.....-
 سریع مسیح و کنار زدم به دنبال سمیه راه افتادم.....

 ..سمیه رو نشنیده بگیرم..سعی کردم لحن دلسوزانه و پر از ترحم ولی با عشق 
سمیه دستامو ول کن ..... برو ببین فاطمه خانوم مشکلی ندارن نزدیک قادرم -

 نمیشی ها فهمیدی؟
 هنوز هم اون تکبر و تحکم و داشت ....

 باشه ....-
 ناخواسته خندیدم...

عروس مورد عالقه ی زهره خانوم هم یک دختر آفتاب مهتاب ندیده و مطیع و 
 ود...سر به زیر ب

 به راستی که اگه من عروسش می شدم ، دوستم داشت؟
 پوزخندی به خیال های خودم زدم....

 من کجا بودم ! میون یک مرد زن دار و یک زن مظلوم...
 ایستاده در خونه ی کودکی هام....

 ولی با یک تفاوت...
 روح بودم.....

 و افکار عجیبی که تازه احساسشون می کردم....
دوسککتش داری ؟ گفتی نه .... ولی داهرا قلب تو کاروانسککراس  یه بار پرسککیدم

 هم برای کیارش جا داره هم برای امیرعلی....
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 اخمی کردم ، حرف هاشو قبول نداشتم.....
 یعنی دوست نداشتم افکارم و گوشه گیریمو با این هدف برداشت بکنه...

 ست.....اصال این و خوب میدونستم احساس و افکارم در مورد امیرعلی نی
 ولی از این انقالب وجودم باخبر نبودم....

 یه بارم من گفتم که نه .... بهتر بریم داخل...-
 شاید با تغییر آشکار بحث مهر تائیدی به حرف های مسیح زدم .....

 ولی برای فرار خوب بود....
برای منی که این روز ها مثل دزد یواشکککی به اطراف دید میزدم و توی افکارم 

 ور می شدمغوطه 
 امیر علی مرده؟-

 به عمو قادری که گوشه ای افتاده بود با ترس اشاره کرد :
 کشتیش؟-

 امیر کالفه دستی به موهاش کشید و سیگار بهمنی از توی جیبش برداشت
 نمیدونم برام مهم نیست-

سیگارش  شهودی فندک رو چند بار زد و باالخره برای بار پنجم  صبانیت م با ع
 آتیش گرفت....

مثل بچگی هامون ، درسکککت مثل اون روز های برفی که امیرعلی توی هوای 
سیگار درست می کرد و برای خالی نبودن پرستیژ مردونه اش ، مداد  سرد دود 

 کوتاه کاغذیشو گوشه ی لبش میزاشت....
 و منی که میخندیدم و به شوخی میگفتم : به خاله زهره میگم...
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 م پیچید.....صدای خندیدن های بچگیمون توی ذهن
 این یه واقعیت بود.....

 من تمام زندگیمو با شخص دومی زندگی کردم...
شککخصککی که شککاید میتونسککت تا آخر عمرم یارم باشککه و حاال برای ک  دیگه 

 ایه....
 نمی دونم چرا ولی با سوال های مسیح سردرگم شده بودم...

ود یا احسککاس جواب رد من به امیرعلی به خاطر عالقه ی عجیبم به کیارش ب
 خواهر و برادری....
 سرمو خاروندم....

 به جای این فکر ها باید کمی به آیندم نگاه می کردم....
 به آینده ای که نه امیری بود و نه کیارشی....

 و نه حتی مسیح....
********** 

 برای بازجویی باید باهامون بیاید کالنتری .....-
شه ای زیر لب گفت  وم فک و فامیلی دارن؟ یا تنها زندگی این خان-امیرعلی با

 میکنن....
ست های امیرعلی رو  شن توی د سیگار رو شدن  شم های خودم مچاله  با چ

 دیدم
 آره داره....-

 این صدای گرفته و بم ،برای امیر نبود....
 به مسیح نگاهی کردم و گفتم:
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 عمو قادر به سزای عملش میرسه؟-
 پوزخندی زد و گفت:

 ات شد و هم آبروش رفت.....کار خوبی کرد امیر علی ....هم از قانون مجاز-
 سری تکون داد که ناگهان مسیح گفت:

سرش دعواس؟ یکی به خاطرش تجاوز - این زمین چقدر ارزش داره که انقدر 
 میکنه و یکی به خاطرش آدم میکشه...

 لبامو غنچه کردم و به حالت فکر کردن گفتم:
سبتا زیاد - شهد بود نمیدونم ولی فکر کنم ن شه.....پدربزرگم از مرفه های م با

 ولی خب پدرم ساده زیستی و بیشتر میپسندید...
 پوزخندی زدم و گفتم:

 هرچند همیشه با فروش زمین مخالف بودم ولی چاره چیه؟-
 مسیح به حرف هام گوش می کرد ، ولی نگاهش رو به نقطه ای دوخته بود....

سککیگار روشککن توی دسککت های امیر با کنجکاوی رد نگاهش و گرفتم......به 
 علی نگاه می کرد....

 یک نگاه پر از حسرت....
با  ها  یه فراموش می کنن و مرد  با گر هاشککونو  ها درد  جایی خونده بودم زن 

 سیگار.....
 بعد از چندثانیه مسیح به خودش اومد و آروم گفت:

 مثل اینکه خبر نداری....-
 از چی؟-



 333 شود یفرشته فرشته م

 گفت:دستی به موهای پرپشتش کشید و 
 مادرت زمین و نمیفروشه....-

 تقریبا داد زدم و گفتم:
 چی؟-
 هی  .... حاال شاید کسی صدات و نشنوه ولی آروم تر...-
 نه میگم چی گفتی؟-
 مادرت گفت زمین و نمیفروشه...-
 چطوری آخه؟-

 پوزخندی زد و گفت:
 امیر علی راضیش کرده که زمین مورد عالقه ی فرشته رو نفروشه....-

 شده بودم....گیج 
 میشه واضح تر بگی؟-

 گوشه ی بینیشو خاروند و گفت:
گفت که فرشککته زمانی که اینجا بود رو به روی عمو و همه می ایسککتاد... می -

 گفت این خونه و زمین رو حتی برای مراسم کفن و دفن من هم نفروشید.....
ستی این ز ضی نی سمان بافت و ثابت کرد که را سمون و به ری ین ها ممیدونی آ

 فروخته بشه
 مخصوصا خونه رو...

 پ  حاال چیکار میکنن؟-
 تو که خوب کری میخوندی قبل از این ماجرا....-

 لبخند معناداری زدم و گفتم:
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 گاهی الزمه آدم اغراق بکنه.....تا طرف مقابلش قید اون کار و بزنه....-
ن اینا رو برای مادرم الزم بود که کمی دسککت از ترس برداره پ  به خاطر همی

 گفتم....
ضوع  ساس می کردم توی این مو شید اح ست به ریش های بلندش ک دوباره د

 تیک داره ....
 آها امیر گفت که تو یه پولی بهش قرض داده بودی اونو داره برمیگردونه....-

 شوکه شدم ، از تعجب ثانیه ای نگاهم و به چشم های سبز مسیح دوختم...
 کدوم پول؟-

 خنده ی کامال عصبی... مسیح خندید ، یه
شق - شکم زنش میزنه و برای ع پ  معلومه یارو خیلی خاطرتو میخواد که از 

 دوران کودکیش خرج میکنه نه؟
 کنایه هایشو نشنیده گرفتم...

 پوزخند و نگاه دوباره سرد شده اش و ندیدم .....
 فقط به یاد یک حرف افتادم :

 امیر اگه من مردم تو چیکار میکنی؟-"
 میمیرم....منم -
 خب اگه نمیرم و حالم بدشه؟-
 منم حالم بد میشه .....-

 کالفه گفتم :
 اگه برم تو کما ؟-
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 امیر چشم های سردشو با نگاه گرمم گره زد و گفت:
 اونوقت تمام زندگیمو میدم تا برت گردونم"-

اون فقط شککوخی های بچگونه ی من بود و حاال داشکککت به واقعیت زندگیم 
 .تبدیل می شد...

 من این و نمیخوام....
 مسیح به شونه ام زد و گفت:

 مطمئنی؟-
 چشم غره ای رفتم و گفتم:

 جدیم مسیح.....چطوری میتونم با امیرعلی صحبت بکنم...-
 مسیح دوباره خندید مثل قبل عصبی و اینبار کمی مصنوعی تر !!!

رد و نزار رگدختر تو دیوونه شککدی.....تنها راه ارتباط با دنیای آدما برگشککته...ب-
 این پول و بده ....

 ولی....
من که تا حدودی امید وار شکده بودم با شکنیدن "ولی" مسکیح مثل بادکنکی که 

 بهش سوزن زده باشن خالی شدم:
 چی؟-
 ولی یادت نرفته انتقامت از کیارش؟تو میتونی برگردی و پولشو پ  بدی نه؟-

 پوفی کشیدم و حق به جانب گفتم:
ردم همونجا با دستای خودم کیارشو خفه می کنم .... چیکار من اگه بتونم برگ-

 دارم به این جنگولک بازیا؟
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مسیح که انگار تئاتر تماشا میکرد روی صندلی پالستیکی گوشه حیاط نشست 
 و گفت:

 یعنی حاضری چشم تو چشم کیارش بشی و بکشیش؟-
 سری به عالمت منفی تکون داد و گفت:

 من که فکر نمیکنم نه؟-
ست  شقم همه چیز و را شنیدن کلمه ی عزیزم و ع می گفت .... من با دوباره 

 فراموش می کردم...
 حتی خیانت رو .....

 سکوت کردی؟ یعنی قبول داری....-
ست مثل گچ  شنیدن کالم آخرش رنگم در شردم ولی با  پلک هامو روی هم ف

 دیوار شد:
 از کجا معلوم برگردی و همه چیو یادت باشه؟-
 من صد در صد همه چی یادمه چرا باید فراموشی بگیرم؟ ی...یعنی چی؟-

 پایی روی پا انداخت و گفت:
احتمالش زیاده به هر حال سککرت به جدول پیاده رو خورده ولی کی اصککال -

 درباره ی خاطرات گذشته ات گفت؟
 من میگم شاید برگردی و یادت بره ....-با حالت پرسشی نگاهش کردم 

 دنیای دیگه ای هم هست....
 کیارش کی بود؟

 فرحناز باعث رفتن به کمات شد.....
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 یادت بره عموت داشت به مادرت تجاوز می کرد....
 و زیر لب آروم گفت:

 حتی شاید یادت بره که مسیحی هم هست....-
 لبخند مهربونی زد و گفت:

اگه یادت رفت.....ولی این و بدون که باید حسککم کنی...شککاید نباشککیم یا -
 نباشی...
 ود همو گرمای همو احساس میکنیم....ولی وج

 بدون که مثل سایه مراقبتم.....
شمم چکید...چقدر خوبه یه  شه ی چ شکی از گو ناخوداگاه لبخندی زدم....ا

 حامی داشتن...
 یکی که بدونی اگه بهش تکیه بکنی همه چی بر وفق مرادت پیش میره ...

ی تی با اینکه نگفتتوهم بدون اگه زودتر رفتی....تا آخرش پات هسککتم....ح-
 اصال رویا کیه؟ واسه چی باید انتقام بگیریم ... ولی مدیونتم.....

 منم...-
 چطور؟ من که کمکی بهت نکردم....-

 خندید و زیر لب طوری که احتمال می داد من نشنوم گفت:
 وجودت خودش کمکه.....-

قلبم ایسککتاد و هوری ریخت..... نبض نبض زدن احسککاسککی رو توی وجودم 
   می کردم...ح

 یه احساس نو....جدید.....
 شنیدم چی گفتیا....-
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 متعجب برگشت و گفت:
 فهمیدی؟-

های  یال پردازی  سککری تکون دادم ، نمی دونم چرا ولی برای جلوگیری از خ
 دخترونه ام گفتم:

 آره دیگه اگه من نبودم کی بهت کمک می کرد که انتقام بگیری؟-
 کال من برای همه مفیدم...

 نده ی مصنوعی از کنار مسیح گذشتم....وبا خ
 دوباره بوی سرد و خنک عطر و پوزخند پررنگ مسیح.....

یاد حرف هام افتادم...حرف هایی که با تحکم به مسیح زدم و خودم از سستیه 
 وجودشون باخبر بودم....

********* 
 بریم؟-

 دست هامو محکم گرفت....یک احساس امنیت....
 ی که مثل خودته......ح  بودن یکی ..... یک

 با صدای مسیح رشته ی افکارم بهم ریخت....
 میگم تا زمانی که مادرت برسه تهران چند ساعتی طول می کشه ....-
 خب؟-

 مثل پسر های چهارده ساله عرق کرد و گفت:
 بریم یکم بگردیم؟-
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متعجب در حالی که سعی می کردم پاهامو جمع کنم ، برای اینکه معلق بمونم 
 :گفتم

 گردش؟ من و تو....-
 پوزخندی زد و گفت:

 نه....قرار بگم رویا و کیارشم بیان خوبه نه؟-
 نمیدونم چرا ولی به جای اینکه از حرفش ناراحت بشم بلند خندیدم...

 فکر خوبیه....-
 لبخند آرومی زد و گفت:

 پ  کجا بریم؟-
 لبامو غنچه کردم و گفتم:

 شهربازی....-
 :چشم هاشو گرد کرد و گفت

 بریم شهربازی؟ اونم دو تا روح...-
 خندیدم راست می گفت از تصورش هم مو به تنم سیخ می شد:

ولی حال میده ها .... تازه فکر کن کلی کار میتونیم بکنیم .... از همه مهم تر -
 مردم و بترسونیم....

 ترسوندن مردم کار خوبی نیست....-
 لبخندی زدم و گفتم:

 وخی....آره ولی این شوخیه....ش-
سککرخوش خندیدم و فشککار دسککت هامو بیشککتر کردم.....انگار با این کار تمام 

 لذتم از این دوران و به سیح منتقل می کردم...
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 باشه بریم....-
 مرسی...-
هیچ وقت فکر نمی کردم روح بشم...بعدم برم شهربازی ...حتما پشمک هم -

 میخوای؟
 به شوخی سردش تک خنده ای کردم و گفتم:

 م دیگه.....بری-
 چشم هامو برای بار دیگه ای بستم و خودم و به دست های مسیح سپردم....

 این چندمین بار بود که بهش اعتماد می کردم؟
سیح و  ست های م شد.....با هیجان د صدای خنده هامون توی جیغ مردم گم 

 رها کردم و میون جمعیت دویدم
 وایستا میخوری زمین ....-

 و داشت....درست مثل یک پدر هوام
 لبخندی از این ح  لذت بخش زدم ....

 موادبم بیا بریم....-
اینبار به سمتش رفتم و مشتاق نگاهش کردم ، نمی دونم چه چیزی توی نگاهم 

 دید؟
 کودک درونم؟

 بیخیالی لحظه ایم؟
یا ح  دیگه ای.....حسککی که هر دو احسککاسککش می کردیم و درکش ؟ فکر 

 نکنم...
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 کم گرفت و گفت:باالخره دست هامو مح
 به شرطی که انقدر باال پایین نپری...از پیش منم جم نخوری گرفتی؟-

 انقدر غرق در شادی بودم که بی چون و چرا سرم و تکون دادم
 باشه .....-

 با مکث چند ثانیه ای به کشتی صبا اشاره کردم و گفتم:
 بدو بریم .....-

 تک خنده ای گفت: نگاهش و چند لحظه روی صف طوالنی حرکت داد و با
 خوبی روح بودنم اینه که الزم به این صف نیست....-

 در حالی که با حسرت به جیغ مردم نگاه می کردم گفتم:
 آره مخصوصا اینکه هرچقدر جیغ بزنی پسرا بهت نمی خندن...-

 لبخندی زد و گفت:
 می ترسی؟-

 روسریمو کمی جلو کشیدم و با بیخیالی گفتم:
 دختریه که نترسه؟ولی همین ترسش برام جالبه....معلومه بابا کدوم -

 و بدون اینکه منتظر حرفی از جانبش باشم گفتم:
 بیا بریم دیگه استخاره برای چی میکنی؟-

 با دست آزادش روی صورتش کشید و گفت:
 بریم....-

 دست زدیم...
 جیغ زدیم....

 ولی ناگهان کشتی شتاب گرفت ، رنگم پرید
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 ....از ترس دست هاشو فشردم
 برای ثانیه ای سرم و روی سینه اش گذاشت و گفت:

 همین جا جیغ بزن....-
 جیغ هام خفه شد درون بوی خوش عطرش...

 خندیدیم....

 لبخند زد....
 موادبم بود....

 بدون هیچ چشم داشتی....
 محبت های درون لفافه...
 بدون اینکه نشونش بده...

 ین مرموزیت برام جالبه....این پسر مرموز بود و من اعتراف می کردم ا
 خب دیگه چی مونده؟-

شی از داد های پی در  صدای گرفته نا در حالی که عرق هامو پاک می کردم با 
 پیم گفتم:

 اووم بریم از اینا....-
 و با انگشت به مسابقه ای اشاره کردم....یک تیر و دو نشان

 این چیه؟-
 روی زمین برای تجدید قوا نشستم و گفتم:

 اس که تفنگ بر می داری و به توپا میزنی....از این-
 اگه ببری پولتو پ  میدن و تازه ، یه عروسکم بهت میدن...
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 لب هاشو جمع کرد و گفت:
 این بچه بازی ها چیه؟-

سختی کلیپ  موهامو  شتم و به  صورتم گذا شالمو روی  در حالی که کمی از 
 می بستم گفتم:

 نگاه نکنیا....-
سیاهمو باز کردم و به صدایی نیومد به همین خ اطر با خیال راحت موهای فر 

 باد های خشمگین زمستون سپردم..
 مسیح نگاه نکنیا....-
 باشه من روم اونوره...-

 لبخندی زدم ، ولی با یک فلش بک دوباره لبخند روی لب هام ماسید
 کیارش نگاه نکنیا....-"

 اوووم باشه خانومم....-
 اعتماد کردم...
 مقنعه بیرون اوردم تا دوباره ببندمشون....موهامو از زیر 

 موهات خوشگلن...-
 دستمو روی قلبم گذاشتم....تپش قلبم باال رفت

 مگه بهت نگفتم نگاه نکنی..؟-
 این اسکول بازی ها چیه دیگه؟ خوش باش...-

 تازه مگه نگفتی من قرار شوهرت بشم؟ بابا حالله...یه نظر حالله...
 مصنوعی خندیدم....

 ماق قلبم فشرده شد....ولی اع
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 من اولین خیانت و در برابر اعتمادم همون روز دیدم"
 خوبی فرشته ؟ چی شد یهو....-

 با تعجب کمی سرمو تکون دادم....
 چرا دوباره به یاد کیارش افتادم....

 چرا دوباره این دو رو مقایسه کردم؟
 دست از فکر و خیال برداشتم و با لبخند تصنعی بلند شدم:

 ی بابا....هیچ-
 دستی به سرم کشیدم....خدا رو شکر هنوز حصار روسری روی موهام بود....

 هر چند من به این پسر به طور عجیبی بیشتر از همه اعتماد داشتم....
 نمی خواد بریم اون تیر و دو نشان....-

 با ابروهای باال رفته نگاهم کرد:
 چرا اونوقت؟-
 چون میبازی.....-

 دندون های مرواریدیشو به نمایش گذاشت:خندید....دوباره 
 ریز میبینمت فرشته کوچولو....-

 امروز روز من بود....
 امروز تولدم بودم....

شحال  ستم خو شت....ولی به هر حال ، می تون شاید هیچ ک  به خاطر ندا
 باشم نه؟

 لبخند گرمی زدم ....
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 پ  بریم ببینیم کی برنده میشه؟-
 بریم....-کافی بود .... همین حرف برای تحریک مسیح 

 دوباره دست تو دست هم...
 خنده...

 لبخند....
 یه رفاقت ساده ....

 بدون هیچ نیازی از طرف مقابل....
*********** 

 دیدی برنده شدم؟-
 زنی با جیغ از کنارمون گذشت...بی اختیار خندیدم.....

 مسیح هم خندید و گفت:
 ولی کار خوبی نکردی ترسوندیش....-

 ای با بیخیالی باال انداختم و با لحن شیطونی گفتم:شونه 
 تقصیر اون بود ..رو مخمه...تازشم...!-
 هوم؟-

 چشم هامو غمگین بستم و گفتم:
 میشناختمش....-

 ایستاد و مجبور به ایستادنم کرد
 از اکیپ فرحناز یا دوست دختر های کیارش بود؟-

 لحنش نگران بود...بدون هیچ ترحمی....
 .... خالصه خالص
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 نه دوستم بود....-
 کی؟-

 لبخندی زدم و گفتم:
 هم اتاقیم ساناز بود...-
 چرا اونم غمگین بود؟-

 رومو به سمت مخالف برگردوندم...تا شاید بغضم مخفی بمونه....
 سه سال و هر سال ، تولدمو توی شهربازی جشن می گرفتیم.....

 دم...حرفی نزدم و با سکوتم شاید این روز و به پایان رسون
 بهتر برگردیم؟-

 دوباره صدا و لحنش خشک و سرد شد....
 دوباره شدیم اون دو شرق و غرب معروف....
 که ناگهان با صدایی هر دو به عقب برگشتیم:

 حسش کردم....احساس کردم اون اینجاست....-
 ساناز بود.....

 چرت و پرت نگو دیگه .... فرشته اینجا نیست...-
 جمله اش ناتموم موند....و با گریه ی ناگهانی 

 شیرین دوست داشتنی من....
 هیچ ک  من و فراموش نکرده بود....

 من مطمئنم اون االن کنارمونه ....-
 قلبم ایستاد....نیایش بی شک حدس هاش همیشه درست بود....
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 گرمای وجودش و احساس می کنم یا اگرم نباشه....داره نگامون میکنه...-
 زد و گفت: مریم قهقهه ای مصنوعی

 باز تو فیلم تخیلی دیدی؟-
 پوزخند نیایش و دیدم و چشم هامو بستم

 یادت رفته من نمیتونم ببینم....-
 مریم شرمنده گفت:

 ببخشید نیایش منظورم اصال این نبود....-
 با سرعت از کنارشون گذشتم...هیچ ک  عوض نشده بود....

 همه من و یادشون بود...
 رشته ی واقعی رو فراموش می کردم...این من بودم که داشتم ف

 این من بودم که اصرار داشتم هیچ ک  من و دوست نداره...
 دوستات بودن؟-

 مثل همیشه حضور ناگهانی....
 بدون نگاه کردن بهش دست هاشو گرفتم و گفتم:

 آره....اونا بهترینن...-
 فراموشت نکردن میدونستی؟-

 با تعجب بهش خیره شدم و گفتم:
 چطور؟-
چون که هر روز بهت سککر میزنن یا اگرهم نیان...اون دوسککت نابینات ردخور -

 نداره همیشه هست با یه دسته گل نرگ ...
 ناگهان یاد بوی گل نرگ  همیشگی توی اتاقم افتادم....
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 آها...-
 راستی... به مسیح با کنجکاوی خیره شدم...-
 این هدیه من به تو...-

 دستاش جا خوش کرده بود...عروسک خرس سفید و پشمالویی توی 
 این و توی اون مسابقه بردم...-
 ولی اونجا که کسی نبود بهت جایزه بده...-
 خودم برداشتم..-
 اینکار دزدی حساب نمیشه؟-
 نه ، چون من بردم...-
 ولی بدون داور...-

 خندید و به باالی سرمون اشاره کرد :
 کدوم داور منصف تر از خدا؟-

 می گفت...لبخندی زدم....راست 
 شاهد تک تک این روز های ما ، اون بود ...

 "خدا"
     

 درحالی که دستاشو درون دستام می فشردم با خنده گفتم: 
 بهتره برگردیم مسیح.....فکر کنم مامانمم رسیده نه؟-    
 سری تکون داد و با دلخوری پنهون شده پشت نقاب غرورش گفت:    
 نده حاال حاال ها نمیرسه....فکر نکنم .... هنوز کلی مو-    
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 لبخندی زدم ، چه بهتر....    
 لحظات شیرینی بود همراه یک رفیق خوب...    
پ  بهتره از شککهربازی بریم بیرون نمیدونم تو پارکی جایی بریم که کمتر -    

 خطری ایجاد بکنیم...
 چشم هاشو ریز کرد و گفت:    
سک -     صا با توئی که ، با عرو صو و تفنگ به مردم بی خبر حمله می آره مخ

 کنی...
 شونه ای به باال انداختم و گفتم:    
 گفتم که آشنا بود ....-    
راسککتش صککحنه ی نگاه متعجب سککاناز روی عروسککک به پرواز در اومده و     

با  که  لب بود  جا قدر  به زمین برخورد می کرد ان به خود  که خود  هایی  تو  
 زنم...یادآوریش هنوز هم لبخند می 

 روز خوبی بود.....-    
 خوش گذشت ....-    
 بی اغراق گفتم:    
 توی تمام این مدتی که تهران بودم انقدر از ته دل نخندیدم مرسی.....-    
 متعجب نگاهم کرد و گفت:    
 برای چی؟-    
 لبخندی زدم و آروم و صادقانه جواب دادم:    
نشککجو ها میشککد فکر نکنم خاطره ی یه دختر شککهرسککتانی که سککوژه ی دا-    

 خوبی تو سال اول برام به جا گذاشته باشه...
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 اخمی کرد و گفت:    
شر -     شگاه از همه ق شی ... تو دان ستانی با شهر چه معنی داره خب یه دختر 

 دانشجو پیدا میشه....
سری تکون دادم و در حالی که کم کم از محوطه ی شهربازی دور می شدیم     

 گفتم:
با اینکه دانشککگاه -     نه کالس ما ... متاسککفانه همه از تهران اومده بودن ، 

 معتبریه ولی خب به هر حال رشته ی عکاسی هست و کالسش....
فاده دخترای  اگه حتی یا بودن خریده رو صککندلی که بودن اونجا زیادی ای ا

تاراشککون از شکککد می و برتری خوی ولی بودن هم خون درس  راحتی به رف
 ....داد یصتشخ

 .... سوزونن نمی باهم و خشک و تر-
 :گفتم و خاروندم رو لبم ی گوشه

 حال هر به ولی نداشککتم رو دوسککتا اون من نه مگر سککوزونن نمی که معلومه-
 ....گذشت چطوری اولم سال بدونی که گفتم

 دوم؟ سال خب-
 ....بودم تاب بی کیارش عشق از دومم سال-

 :گفت و اختاند باال تعجب با هاشو ابرو
 دوسال؟....بود نسبی و اصل با عشق چه پ -
سر ی شیفته دیدم روز یه ولی....چطوری دونم نمی- شجو پ شته دان  اترتئ ی ر

 ....شدم
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 :رفتم می راه مسیح جلوی ، عقب عقب هیجان با
 هم و جذابیت خاطر به هم کرد می جادو صککحنه توی.....  بود بازی خدای-
 ...بازیش البته دص و...گیراش صدای خاطر به

 :گفت و زد پوزخندی
 ...خوبیه بازیگر میدونم-
 از اینطوری تو که نبود خوبی بازیگر اگه-....  کردم نگاهش سککوالی حالت با

 داری؟ قرار بی مجنون یه کردی نمی فکر و شدی نمی کور عشق
 انداختم پایین رو سرم جواب بی....گفت می راست

 گذشت؟ چطوری سوم سال خب اصال.....بشی ناراحت که نگفتم و این-
 :گفتم سری سر

 گذشت؟ چطوری...االن یعنی سوم سال-
 نخندیدی؟ دل ته از سال دو اون تمام تو بگی خوای می یعنی-
 ......استرس و اضطراب بدون....نه وضوح این به ولی باشه شایدم دونم نمی-

 ....ندارم نگرانی من و جاشه سر چیز همه که انگار
 ....هستم مطمئن ک  مهه از انگار

 یفکث اهداف به رسیدن برای ای طعمه و من نه و میبینه و من کسی نه دونی می
 ...میگیره نظر در خودش
 !!!! هیچی ولی بزنه اش گذشته از حرفی هم اون داشتم سعی مصرانه

 چطوره؟ وحش باه ؟ نه بریم بهتر-
 "میبینن رو روحا حیوونا"  گفت می نازخاتون یادمه

 ....بود جالب برام ها اون لعملا عک 
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شتیاق با ست....دادم تکون سری ا ست در د  خارج شهربازی ورودی از هم د
 ..... کرد می غروب داشت خورشید کم کم ، شدیم

 ...من مثل درست.....بود روشنی و تاریکی بین چیزی هوا و
 ....جهنم شایدم یا بهشت و ها و انسان دنیای بین

 ....ودمب افتاده گیر دوزخ توی
ستم تا سیح از سوالی خوا شته ی درباره م  دو ایه خنده دیدن با بپرسم اش گذ

 ....ببینم راحتی به تونستم می مسیح ی چهره از و خشم آتش ، نفر
 ....بود رویا

 ..... دیگه ماجرای هم شایدم یا بود مسیح سر در روزی دونم نمی که رویایی
 می ذوق توی باالش سککن و ریپولدا اول نگاه در که ، مردی دسککت در دسککت

 .....زد
 ....بستم ناخوداگاه هامو چشم ، راستم دست توی دردی احساس با
 ....فشرد می دستمو داشت خشم با

 :نالیدم آروم
 .....خدا رو تو مسیح....مسیح-

 مسککیح های رویا زن روزی دختر این که داشککتم حتم......شککنید نمی انگار
 .....بود

 :گفتم تری بلند نسبتا صدای با نبود ارافک این جای االن ولی
 ....آخ مسیح-
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ست اسکترس با....بود شکده درهمم صکورت و قرمز های دسکت متوجه تازه  د
 :گفت و کشید عقب هاشو

 .....ببخشید-
 :باشه ناراحت مسیح که نداشتم دوست امروز....  بزنم لبخندی کردم سعی

 خوبی؟ ، مهمی تو....مسیح خوبم-
 :گفت لب زیر

 م؟خوب-
 ...پریده رنگت....اره-
 :گفت و کرد بلند رو سرش سریع....  من جانب از حرف این شنیدن با
 ...خوبم من....افتادم ها قدیم یاد به-

 ..من برای حداقل....بود ستودنی این و داشت غرور
 ....تحکم و مرد
 ....تکبر و مرد
 ....تعصب و مرد
 ....تحمل و مرد

 ؟ کیارش وجود در و دیدم می مسیح وجود در که بود قانونی چهار
 ....کنم می مقایسه دارم که باز....خدا آه
 ....بریم بهتر-

 :گفت و کشید بیرون دستام از هاشو دست کنان غرولند
 فهمیدی؟ انتقام بابت فقط هستیم باهم...هستیم اینجا هدفی برای ما-
 ....شدم متعجب ناگهانی تغییر این از
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 :گفتم ناراحتی با
 ....آره-

 شده دیر خواهی معذرت برای ولی کرده روی زیاده کرد احساس هم اون شاید
 بر قدم رویا ی سککایه به سککایه و گذشککتم کنارش از سککریع من که چرا ، بود

 ....میداشتم
 ...بودم کرده تر دراز قولی به گلیمم از و پام من....  گفت می درست اون

 ....فرشته....  وایستا-
 ارپولد های دختر دیگر و فرحناز از روزی که درسککی....نگشککتم بر و ایسککتادم
 ...گرفتم یاد دانشگاه

 ...کرد پیداش کنم فکر و بود دلخوری دنبال به...کرد نگاهم
 ...بریم بیا-

 ایه حرف شنیدن با رو خودم شدن سرگرم برای و افتادم راه کنارش حرفی بی
 ....کردم گرمسر هست مسعود اسمش بودم فهمیده حاال که مرد اون و رویا

 میخواد؟ چی دلت.....  نکن شیطونی رویا-
 :گفت لرزوند هم من دل که عشوه از پر لحن با
 ....مسعود میخوام رو تو فقط من-

سعود سخ ، ای برده مثل م  جواب در و کرد می نگاه حرکاتش و رویا به شده م
 .....گفت می چشم مطیعانه تنها ، او ی زیرکانه های دستور

 ....(). ی دختره-
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 عصای اب مردی.....برگشتیم عقب به و فیوزپروندیم حرف این شنیدن با دو هر
 رویا سمت به اشو اشاره انگشت و اومد جلو قدم چند ، بیمار افراد مخصوص

 ....گرفت
 :گفت شد اطراف های آدم توجه جلب باعث که رسایی صدای با
 از روز دو تنها که حالی در عزیزم؟ بگی پیرمرد اون به میشککه روت چطوری-

 ....میگذره من با رابطت زدن بهم
 شد مرور جمله این ذهنم توی دوباره....زد پوزخندی مسیح

 "مسیحه عشق رویا"
 ....لرزیدم کمی

 ....بود کرده اعتماد زنی همچین به چطوری مسیح
 جون؟ بچه میگی داری چی-

 :گفت و زد نیشخندی پسر
 ...باشم بچه بایدم هگور لب پات یه که پیری تو دربرابر آره-

 :گفت ترس با رویا
 .... باش مودب شایان-
 ....بودم شده خیره شون مشاجره به

 قرار هام دسککت درون دوباره مسککیح دسککتای گرمای کردم احسککاس ناگهان که
 ....گرفته

 ....بریم واقعا بار این بهتر-
 ....آره-

 ....بستم و هام چشم
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 ....اومدیم در پرواز به دوباره و
 مسیح رویای از فرار برای زیپروا

******* 
 .....بود خوبی روز-

 : گفت و زد لبخندی
 ....بود عالی من برای-

 ...کردم مرور ذهنم توی هزارم بار برای و مرموز صفت ، انداختم پایین رو سرم
 : زد لبخندی

 ....داری مهمون کنم فکر میرم من-
 ....کرد بود شده قماتا روی به رو سالن وارد که مادرم به ای اشاره و

 :گفتم هاش حرف کردن تائید برای و زدم لبخندی
 ..باشه-

 :شنیدم رو مادرم ی ناله صدای که برداشتم جلو به قدم چند
 ببینم؟ و دخترم نمیشه االن که چی یعنی-
تاق توی دکتر ، محترم خانوم گفتم که همین- عاینشککون دارن...ایشککونن ا  م

 ...میکنن
 شب؟ وقت این-

 :داد جواب سری سر بود شده کالفه انگار که پرستار
 .... دیگه بوده مشکلی حتما-
 ...گذشت کنارش از ببینه رو مادرم العمل عک  اینکه بدون و
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 اشک قطرات تا بستم و هام چشم.. داد جواب صبوری با چقدر ، راحت چقدر
 ....نبینم مادرم کبود های گونه روی و
 ....میمونم منتظرش در پشت من باشه-

 .....بترسه هم اون دستم عروسک با ترسیدم می....شدم قایم دیوار پشت
 ....نشد امروز هرچند....میگم تبریک بهش و میبینمش باالخره-
 ....بشه خفه هقشم هق تا گذاشت سرپوشی دهانش روی دستش با
 ....مامان-

 ....ماجرا از پر....بود تولدی روز چه
 ....عجیب احساس از پر

 رمس شد باعث و زد افکارم ی ریشه به تبر شخصی متداوم یها عطسه صدای
 ...برگردونم مخالف سمت به رو

 ... بود دوخته چشم اتاق در به سیاهش چادر در پیچیده زنی
 ...من اتاق
 ....من مادر

شم کردم سعی شمه...بگیرم دردناک ی صحنه این از چ شک ی چ  برای هام ا
 بود؟؟؟؟ اومده در قل قل به چندم بار
 مادرته؟--

 تر بلند پیش روز چند از موهایش کردم احسککاس شککدم خیره حامی تعجب با
 !!!!گذاشت نمی نمایش به و اول روز شادمانی اش مردونه صورت...شده

 :گفتم ملیحی لبخند با
 ندیدیش؟ مگه آره-
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 آلومینیومی های صککندلی روی کنارم خسککتگی با ، شککد تر عمیق پوزخندش
 :گفت و نشست بیمارستان

 باشم؟ خبر با تو چیه همه از که مسیحم من گهم-
یان دلخوری با و هاش حرف کردم احسکککاس نه می ب ندی با ک  حاال که لبخ

 :گفتم بود شده مصنوعی
 میاد؟ حسادت بوی-

 کمال در که بیارم در بارونی هوای و حال از و حامی شوخی این با خواستم می
 :گفت و زد زل ام مشکی های چشم به تعجب

 منه از تر باال همیشه مسیح چون دمحسو آره-
 ودمب ندیده کینه از پر نگاه برق و لحن این با رو حامی حال به تا...  شدم گیج

 :گفتم و کشیدم آغوش در رو خودم ساختگی آرامش با
 خوبه همه با که مسیح-

 طقیمن غیر حرف به مناسب پاسخی این شاید...بود حامی پوزخند جوابم تنها
 ...بود من

سیح  که یلب و نگاه سردی افتادم دیدارمون اولین یاد نبود خوب ک  هیچ با م
 ودب گذاشته نمایش به رو اش همیشگی پوزخندی و بود شده کج گوشه یک به

 ..دبو کرده برابر چند رو اش مردونه جذابیت و جذبه که نافذ و سبز های چشم
 ...استوار هایی شونه و بلند قد....سیاه بلند های ریش
 ....سفیدم لباس با تضاد در سیاه سراسر لباسی و پهن یا سینه

 بود؟ دیده من از غیر به کسی آیا که لبخندی و مرتب نا موهایی
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شار با ستی ف سم در زمانی چه از من...  اومدم خودم به ام شونه به د  چهره تج
 بودم؟ مرموز مرد ی
 .....شدم خیره حامی به گیج نگاهی با

 ی چهره دقت اون با تونسککتم نمی چرا...  سککتمب ای لحظه برای و هام چشککم
 بکنم؟ توصیف و حامی

 ..کردم عصبانیت منم فرشته ببخشید نیست خوب حالت انگار-
 :گفتم و زدم کنار رو دستش تصنعی لبخند با
 باشم تنها بزار فقط خوبم-

 کوچولو آرش مخصوصا میگیرن سراغتو وقته خیلی ها بچه--
 :گفتم هکالف و گذاشتم سرم روی دستمو

 ... میام گفتم-
 از قبل ات باید...رفتم اتاقم سککمت به ، بشککم بلندم صککدای متوجه اینکه بدون و

 ...کردم می قایم و عروسک این جایی مادرم ورود
 !!! بود سخت برام عجیبی طور به کننده مسخ بوی این از کندن دل هرچند

شم و بیحالی با که خودم به سته های چ  گاهین نیم ودمب خوابیده تخت روی ب
 :انداختم

 پاشی؟ نمیخوای...  خانوم فری سالم-
 .. رفتم بود اتاق ی گوشه که همراه کمد سمت به و زدم نیشخندی

 نفهمه کسی اینجا میزارم و عروسک این جون فری-
 ودمخ صحبتم هم تنها بود کرده اجبارم که خودم تنهایی و دیوونگی از خندیدم

 ..باشم
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 بودم شده خسته اریکت و سرد دنیای این از
 ....نشستم همراه صندلی روی کالفه و گذاشتم کمد توی و عروسک

 هدیگ غریبی طرز به...شککدم خیره پایین به و گرفتم هام دسککت میون رو سککرم
 ....نبود مهم برام کیارش از انتقام
 ای؟؟؟ دیگه چیز یا!!!  هست بخششم و عشق از دونستم نمی

شیده ذهنم سم به شد ک سیح ا  برام مدت این در که هایی حمایت تمام به...م
 ...بود داده انجام
 ....داشتی چشم هیچ بدون
 ...ای عالقه هیچ بدون
 ....احساسی هیچ بدون
 هب چی برای مسیح....چکید چشمم ی گوشه از ای قطره....بستم و هام چشم

 کرد؟ می کمک انقدر من
 !!! شد نمی ولی....بگیرم رو ذهنم ی کنجکاوانه فریاد جلوی خواست می دلم
 ....بود من زندگی برای بودن،معمایی مرموز بر عالوه مرد این

 یرهخ قلبم ضککربان دسککتگاه به تعجب با شککنیدم سککرم باالی از تیکی صککدای
 تند  ِتند...تپید می تند....شدم

ستم  و ومآر..  بردم تخت روی ی فرشته قلب چپ سمت به لرز و ترس با رو د
 ...انگیز هیجان
 ...کردم می احساس خودم های دست با رو باال سمت به لبق شلیک

 ...وجود تمام با
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گاه  نقش لبم ی گوشکککه لبخندی(( مسککیح)) افتادم قبلم جمالت یاد ناخودآ
 ...بست

 شد؟ می منظم نا قلبم های تپش اسم این یاد با چرا
 برداشتم عقب به قدمی و خوردم یّکه دیوار به در برخورد با
 ببینم و مدختر برم باید من-
 :کردم نگاه بود شده محاصره پرستار دو های دست در که مادرم به تعجب با
 و من اگه میدونم پایین؟ اومده هوشککیاریش سککطح میگه دکتر که چی یعنی-

 ...کنید ولم میشه خوب ببینه
 :گفت خستگی از ناشی لکنت با داشت ای میزه ریزه ی جثه که زنی

 ، هسککتن ام نظارت تحت...  ببینید ایشککونو دنبای که گفتن فقط دکتر ، خانوم-
 بدیم رتوندخت هوشیاری به نسبت قطعی جواب نمیتونیم بعد ی هفته تا بعدشم

.... 
 :گفت و نشست زمین روی فریاد با مادرم

 ستد سرسختی با دومی پرستار کنید؟؟؟ چیکار مگه میخواید ؟ چی یعنی-
 :گفت و گرفت رو مادرم های

 میدن توضیح و میاد دکتر ، خانوم-
 نا شکککده چی بگید منم به دِ !!  نمیده جواب کی هیچ...  اینجام دیشکککب از--

 ....مادرشم سالمتی
 ...کنید باور تا دکتر آقای خود دفتر ببریمتون بیاید خانوم هیچی-
شمکی و سوس چ ستار به نامح  های حرف تایید برای هم اون...زد ای دیگه پر

 :گفت و داد تکون سری همکارش
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 ...ها بیمارستانه اینجا ، میاد حراست االن...بریم بیاید آره-
 :موند ام سینه در مادرم ی دیگه های حرف شنیدن با که کشیدم عمیقی نف 

شب چند بگم؟هر تبریک بهش نمیزارید....دخترمه دونه یه تولد-  شما بود دی
شتید یزیدا  دتتول رمدخت بگه وجودش تمام با بهش و ببینه دخترشو مادر یه نزا

 مبارک
 ...لرزید قلبم

 سوپای اون از خوام می برات...شو خوب زود....مبارک تولدت من ی فرشته-
 ....بکنم درست خوشمزه

 ...نشد رفتنش متوجه حتی ریختم اشک مادرم پای به پا
سی اومدن متوجه حتی شدم هم ک ستمال ناگهان که...ن  قرار جلوم ای پارچه د

 ....کردم بلند رو سرم ترس با...گرفت
 ....بود اون همیشه مثل
 ..! برای....  من به کمک برای

 خوبی؟-
 ...شد وجودم در عجیبی لرزش باعث آرامشش با اینبار ولی بم صدای
 ...شیرین لرزش

 ....مسیح جن  از لرزشی
 ..ببخشید آره-
 ...گذاشتم صورتم روی و گرفتم دستش از دستمالو و
 ..بود تولدت دیشب بودی نگفته-
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 ....ناراحته و دلگیر لحنش کردم احساس چرا دونم نمی
 ...نداشت لزومی-

 :گفت و داد تکون سرشو عصبی
 ...بگی رو اینا غریبه پسر یه به داشت لزومی چه آره آره-

 :زد خیالی هر از تر تند عجیب تیک یک با دوباره قلبم ضربان
 بود؟ چی برای پ --...  نبود غریبگی خاطر به-

 :زدم دریا به رو دلم و کندم تحرک یک با رو لبم پوست
 ...ترسیدم می واکنشت از-
 ((ترسی؟ می)) گفت لب زیر و شد خیره من به حیرت با

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم شرمگین
 دیبو خوب خیلی دیروز تو ولی میگیره خندم بچگونه افکار این از هم خودم-

 نه؟ ای میشی سرد ارهدوب تو زندگیم تو مهمیه روز امروز بگم اگه دونستم نمی
 سرد؟؟--

 ...بود گرم بیانش عک  بر اینبار لحنش
 :کردم بازی ام شده رها فر موهای از ای دسته با و زدم لبخندی

 مغرور و عجیبی تو...  آره-
 بد؟ یا خوبه این و -

 :گفتم و خندیدم
 ..مثبتت امتیازات حساب تو بزار تو-
 چی؟ برای اونوقت-
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 ولی کنه؟ می بدی برداشککت آیا و درسککته؟ ها فحر این گفتن دونسککتم نمی
 مرموزیت هک گفتم...شناختم خصوصیات این با و مسیح اینکه از گفتم...گفتم

 هر از.... کرد می کنجکاوی ذهنم در که چیزی همه از...مهمه برام زندگیش
 تمگف بود کشککیده چالش به رو ذهنم امروز به تا دیدارمون ابتدای از که چیزی

... 
 :کشیدم ای آسوده نف  مسیح لبخند با ولی داشتم استرس

 نه؟ زندگیتم ی معادله توی بزرگ مجهول یه من حساب این با پ -
 :گفتم شوخی به خودش مثل و خندیدم

 وبودنت مرموز این اگه میدونم و این ولی ، بود ضککعیف ریاضککیم بچگی از من-
 !!! حلی ، بگیرم فاکتور

 چی؟ برای حل-
 ...مخفیه تو خصوصیات تمام متاسفانه ولی گهدی بشناسمت که این-

 :گذاشت پا روی پا و نشست صندلی روی
 کن کشفشون خب-

 :گفتم و ورچیدم لب
 چطوری؟-

 :گفت و کرد فکر کمی
 میگم بهت روز یه-

 ...دادم ترجیح سکوتو ولی هست؟ ِکی روز اون که بگم خواست می دلم
 ه؟ن خوبیه کادوی...گرفتم خرس یه برات دیشب شکر رو خدا بریم بهتر-
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 :گفتم مکث بی
 ...دادی بهم دیروز که بود ای خالصانه های خنده تو هدیه-

 مسککیح بودن خوب جواب در که بود حامی راسککتی.....خندیدیم هم باز دو هر
 زد؟ پوزخند

 :پرسیدم کنجکاوی با
 بزنی؟ حرفی ات گذشته ی درباره خوای نمی هنوز-

 :فتگ تندی لحن با و کرد اخمی اینبار
 ..گم می بهت خواستم وقت هر گرفتی؟ نیست مربوط تو به--

 !بودم شده خسته و ناراحت ایش ثانیه های تغییر این از ، شد نمی باورم
 می گره بهم ابروهاش پرسککیدم می اش گذشککته از بیشککتر کمی زمان هر چرا

 خورد؟
 ورد هم قلبم شاید و اتاقم و جسم از و گفتم لب زیر ای باشه درهم ای چهره با

 ..شدم
مانی نه که جایی....  دور دورِ  ناهم آسکک ند های بازو نه و باشکککه پ  قدرتم

 بدم استراحت برای فرصتی ام خسته ذهن به ای ثانیه خواست می دلم...مسیح
 هاتن که نبود هایی روز برای کار این...  ماهی چند برای حداقل شد نمی ولی.. 

 ... بودم تماشاچی یک جسمم برای
 که ودب وقت خیلی.....بود تنهاییم و دلتنگی های روز برای شاید احتاستر این

 ...کردم نمی تنهایی احساس مسیح حضور با
 .... بیشتر نه باشه عواطف این به مطلق تنها ح  این امیدوارم
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 قدم ندچ کوچولو آرش با دیدار بر مبنا حامی ی خواسته به تا کردم بلند رو سرم
 رو شهر عریان تن که شدم ریزی برف های دونه ی متوجه که بردارم ای آهسته

 ...پوشوند می
 لبخند بود اومده در ارمغان به وجودم در که نشککدنی وصککف و عجیب ذوق از

 دش می احساس هم شیشه پشت از که سرمایی به حسرت با و زدم گشادی گِل 
 ..دوختم چشم
 عطش نای وجود با ولی.... سککاعتی یا دقیقه چند ؟ گذشککت چقدر دونم نمی

 ..داشتم زمستونی های برف تماشای به اصرار هم هنوز نشدنی خاموش
 رایب دلم... بود شده تنگ دوستانم کنار دانشجویی ی آماده های قهوه برای دلم

 تنگ زیباش ی سککلیقه از شککیرین چه چه و به به و مادرم هنر های بافت شککال
 ... بود شده
 ...شدن دیده برای دلم

 ...بلند صدای با خندیدن
 ....بود شده تنگ دیگه های چیز خیلی و داشتن یاد به

 یول بردم دنیا این به اومدنم برای خدا حکمت به ِپی که هست مدتی ، چند هر
 ...نداشت منطقی ، بود شده حب  اتاق توی که دلی هم باز
شت از مردی های قدم صدای با شتم و شد تحریک ام کنجکاوی ، سر پ  برگ

.... 
 ..دیدم متعجب نگاهی و ای ساده و شیک پوشش در مردی بار اولین برای

 ...ومدا چشمام به اول نگاه در که چیزی دو...  بلند بسیار قد و کشیده صورتی
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 خانوم؟ ببخشید--
 هشد شرقیش و زیبا ی چهره محو مدت این در که خودم دست از عصبانیت با

 :گفتم بودم
 بله؟-

 :گفت آروم و انداخت نگاهی اطرافش به و زد لبخندی
 نه؟ مخفیه دوربین خانوم-
 بود جذاب ی گونه چال دو حاصککلش که لبخندی به نگاهی نیم سککردرگمی با

 :انداختم
 چی؟ یعنی ؟ مخفی دوربین-

ستی شت به د شید گردنش پ شت سعی گویی که لحنی با و ک  ودمونخ تنها دا
 :گفت بشنویم

 چطوری عنیی نکرده توجهی اصککال مدت این تو دیده رو من کی هر آخه--
 .... ندیده رو من که انگار بگم؟

 ادی ولی!!!  روحه پ  ، بینه می و من کسککی وقتی ، زد سککرم به ای جرقه ناگهان
سیح های حرف  زنمن حرفی هیچ دیدم و جدید فردی اگه کرد تاکید که افتادم م

 ....بیارم اتاقش به و اون و
 برای ولی ؟ بود چی ها بازی گربه و موش این از هدفش و قصکککد دونم نمی

 سککمت روی راه طرف به حرفی هیچ بی دیگه دعوا یک و ناراحتی از جلوگیری
 ...کردم حرکت چپ

 :رسید گوشم به متعجبش لحن بندش پشت و دویدنش صدای
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 من شما تنها چرا ؟ کنم می چیکار اینجا من!!!  خدا رو تو...  وایسین خانوم--
 بینید؟؟؟ می و

 من های سککوال دربرابر واکنشککش و مسککیح با دیدارم اولین مثل کردم سککعی
 :گفتم و برگشتم احساس بی...باشم

 ...بیا دنبالم و کن سکوت فقط...پرسی نمی سوال تو اینجا-
 ...گرفتم پیش در و مقصد و چرخیدم پام ی پاشنه روی ، کرد می نگاهم خیره

نده ته ام خ ند با زیرکی زیر و بود گرف ندش گیج صککورت به لبخ گاه مان  می ن
 ...کردم

 ...پسرک درشت و سیاه های چشم از دور البته...  خندیدم
 :گفتم و بشم ذاتیم کنجکاوی مانع نتونستم باالخره

 چیه؟ اسمت--
 من به و خودش بلند قدم یک با کرده پیدا صحبتی هم بود فهمیده حاال که پسر

 :گفت و رسوند
 آمیار-
گاه و ایستادم تعجب با  :گفتم ناخودآ
 چی؟ چی-

 دهانم روی و دستم دو ها بچه مثل ، شدم دادم که سوتی متوجه تازه...  دخندی
 ...گذاشتم

 گرفت ام سکسکه ترس از
 خوبی؟ خانوم--
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 ...بود نگرانی هم و خنده با هم لحنش
 یدی...ند دیدی ر..شت ببین خوبم ه....آر-

 :گفت و گذاشت بینیش روی رو اش سباسه انگشت
 ..گم نمی هیچی-

 دبن عجیبی طرز به هم ام سکسه بود شده راحت آمیار طرف از خیالم که حاال
 :اومد

 :چی یعنی آمیار ببینم بگو حاال خب-
 ..یاور میشه-

 ... دادم تکون سری...  آها
 حبتص صمیمی و خندیدم باهات من اینکه بابت بزنی حرفی اگه پ  ببین-

 ....بشه تر بد هم حاال از وضعت که میارم سرت به بالیی کردم
 دنشنی با خندید می بچگونم های تهدید و ها حرف شنیدن با حاال تا که ارآمی

 :پرسید مشکوک آخرم ی جمله
 کجام؟ من نمیگی چرا اصال چشه؟ وضعم االن مگه--

 :دادم ادامه دوباره و راهم و زدم خونسردی لبخند
ید من- با بالم...فهمی می زودی به خودت بگم چیزی ن یا دن هت خودش ب  ب

 ....میگه
 هیچ چرا و کجاسککت؟ بدونه که بود کنجکاو خودم مثل آمیار ماه طول تمام در

ستم نمی شنوه نمی رو اون صدای ک  شش دون  حقیقت شنیدن از بعد واکن
 چیه؟
 ...کردم می نگاهش ترحم احساس با و سوخت براش دلم کمی
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 وشمگ به مسیح رسای صدای ضربه دو با....رسیدیم مسیح اتاق در به باالخره
 :رسید

 کیه؟-
 :گفتم و کردم ای سرفه تک

 ....مسیح منم-
 .... شده تر نرم کمی اش اولیه خشک لحن کردم احساس ولی چرا دونم نمی

 ....تو بیا-
 و ودب نشسته صندلی تک روی مسیح دوباره.....شدم اتاق وارد و کردم باز و در
 ....بود شده خیره بیرونش محیط و بزرگ ی پنجره به
 بود ندیده و آمیار هنوز ، بود من به تشپش اینکه خاطر به

 :گفت آروم
 .....توی هام بچگی یاد ؟ دیدی و برف-
 با و بگه اش گذشککته خاطرات از ترسککیدم می پریدم حرفش میون ای سککرفه با

 ...بود ممکن غیر این!  آمیار وجود
 این با دقیقا بزنه خواد می که هم حاال...  بزنه حرف نمیشککه راضککی وقت هیچ

 !؟ وضعیت
باره دید و آمیار تا و برگشکککت کنجکاوی با  فرو خشکککش و سککرد جلد به دو

 ....رفت
 هستی؟ کی تو-

 : ایستاد تر صاف کمی ، مسیح لحن تاثیر تحت آمیار
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 کجام؟ اصال من بپرسم باید من و این-
 ....انداخت نگاهی من به بود شده آمیار ی تازه ورود متوجه تازه که مسیح

 دایجا سککوراخی لپم روی انگشککتم دو با و کردم اشککاره میارآ به ابرو و چشککم با
 ...خندیدم ریز ریز و....  کردم

 :گفت آمیار به رو تعجب کمال در و کرد اخمی مسیح
 ....بخند-

 :گفت شده درشت های چشم با آمیار
 چی؟-

 کرد تکرار حرفشو دوباره همیشگیش اقتدار با مسیح ولی
 ....شد نمایان اش گونه چال دو دوباره که زد لبخندی عمیقی اخم با آمیار

 :گفتم ناخوداگاه
 دیدی؟-
 :گفتم خوشحالی با آمیار به رو و
 ....چاالت خوشگله چقدر...  حالت به خوش-

 ... !شد مسیح اخم شدن غلید باعث که خندید واقعا اینبار آمیار
 صدای با ناگهان که خندید می هم هنوز آمیار....  زد می سرخی به صورتش

 :شدیم ساکت دو هر مسیح مانند یادفر
 کنین ب -
 شتیم...ندا منظوری ا..م مسیح-

 زیر سرعت به و خون هجوم ، شدم داه خجالت از...گرفت ام سکسکه دوباره
 کردم احساس پوستم های بافت
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 کن حب  نفستو-
 نداشککتم سککراه ازش که جدیتی با که درحالی ، کردم نگاه آمیار به متعجب

 :کرد ارتکر کرد می نگاهم
 بده بیرون فشار با بعد و کن حب  ثانیه ده نفستو-

 یرهخ شککد می مسککیح دقیقا که روم به رو به و کردم باد پر هامو لپ تفاوت بی
 ...شدم
باره ولی ؟ چرا دونم نمی  متفاوت چشککمی برق با مسککیح کردم می ح  دو

 کنه می نگاهم
 ..شدم رو به رو آمیار مانند شلیک ی خنده صدا با که کردم ریز هامو چشم

 ...بودی شده همستر کپی وای-
شت سمو باالخره ده....نه...ه  به هک سریعی گارد با و دادم بیرون شتاب با نف

 :گفتم گرفتم خودم
 اصال؟ داری چیکار تو-

 ناراحت من ی ادبانه بی لحن از انتظارم خالف بر آمیار که بود اینجا جالب
 ...خندید قبل از تر آروم تنها و نشد

 ...کنید جمع حواستونو شد تموم نمایش اگه-
 ....کرد بیرونم محترمانه خیلی سر عالمت با که کردم نگاهش

شم دوباره و دادم تکون سری سم ولی ؟ چرا دروه...  کردم ریز هامو چ سا  اح
 میزد ای تازه های حرف
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 تهگذاش نماش به رو متفاوتی مسیح و زنده سر و شاد ی فرشته که هایی حرف
 ..بود

 ((مسیح))
 ..زدم چنگ موهام به غلیظی اخم با و کشیدم بلندی پوف...  رفت بیرون
 ....کردم ِهر سویی  سیگار از عمیق کام یک هوس دوباره

 ..کننده مست و داه
 دیدارم اولین مثل درست...  برگشتم پشت به مردی مصنوعی ی سرفه صدای با
 فرشته با

 ...احساس بی و سرد
 لندب قامت به دیگرم چشککم با و فقیرانه سککرمای و فبر بارش به چشککمم یک با

 ....کردم نگاه مرد
 :گفتم همزمان و رفتم جلو به شدم کنجکاویم تسلیم آخر در
 چیه؟ اسمت-

 :گفت متین و آروم
 ...آمیار-

شم به! ؟ آمیار شنا نا گو  رو پاش تا سر نگاهم با و نزدم حرفی حال این با بود آ
 ....کردم کاوش

 ...بودم خودم به نسبت برتری کمی جوی و جست در
 ....زدم پوزخندی

 ...ترم باال هم باز من
 کجاست؟ اینجا میدونی-
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 :گفت و اومد جلو به شده باز و مشتاق ای چهره با
 بود راحت خیالم که دونستم می اگه...  خدا به نه-

 .... میده گوش حرفم به فرشته دونستم می
 ...یگهنم چیزی ، نزنم حرفی من تا دونستم می

 ...داشتم بهش عجیبی اطمینان
 ...سوخت سوزی آتیش اون میون سال هفت که اطمینانی

 ....بگید میشه ببخشید؟-
 من واسککه خودشککم چه ؟ گرفته مونی الل چرا دِ : ))  شککنیدم و درونش صککدای

 ((گرفته
 ....نشستم صندلی روی و دادم کمرم به تابی و پیچ

 :افکارش صدای دوباره
 !!((بیکارم منم اون مثل انگار ؟ گرفته بازیش))

 ؟ بازی....زدم نامحسوسی تلخ لبخند
 ....بود شده سال هفت این در من کار و رسم تمام بازی

 بگی؟ خوای نمی_
شته یاد وبه من حدش از بیش کنجکاوی  دبلن صندلی روی از.....انداخت فر

 :گفتم رفتم می اتاق در سمت به که حالی در و شدم
 بیرون کردم پرت و موش به اینکه از عدب ولی میگم آره-
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 حرکت ینا با بود چسبونده در به گوششو که فرشته...کردم باز شتاب با و در و
شو من بینی پیش قابل غیر و ناگهانی ست تعادل  من سمت هب و بکنه حفد نتون

 ....اومد فرود
ستانه بوی دوباره شو تنها که بویی....بدنش ی م ش  و رفتمگ می سیگار با آرام

 !دختر؟ یک حال؟از
گاه ناخود دستهام....دادم قورت دار صدا دهمنو آب  دریفش های دست دور آ

 ....شد قالب
 ....کردم می احساس و نداشت وجود که قلبی ضربان

 .....زد می تند....گذاشتم بدنم چپ سمت روی دستمو نامحسوس
ند قدری به ند و بل نار سککریع بدنم دگرگونی شکککدن فاش ترس از که ت  ک

 ...کردم نگاهش...رفتم
 ...بود شده سرخ خجالت از صورتش

 :گفت آرومی صدای با و کشید روسریش روی عادتش به دستی
 ....کردم زشتی کار ببخشید-
 ....رفت بیرون اتاق از حالت ترین سریع با و

 :بگم و بدوم دنبالش خواست می دلم
 ...نیست مهم فرشته درک به-

 .....نتونستم ولی
 ...نزاشت مغرور هم باز

ستی کالفه شیدم هام ریش به د ست به که زبری از...ک  ردک می برخورد هام د
 ...میومد خوشم
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 کردم؟ ُخرد وارد تازه یک جلو رو فرشته چی برای انداختم پایین سرمو
صبی شته ی زده خجالت صورت و غمگین نگاه.... دادم تکون رو سرم ع  فر

 ....دش نمی دور هام چشم جلوی از ای ثانیه برای
 شدی؟ دامش اسیر خودت کنم فکر...بندازی دام توی اونو تو میخواستی-

 :گفتم تندی لحن با و انداختم نگاهی آمیار به غضبناک
ستی کی بدونی خوای می- ستی؟ چی ؟ ه ...  روح...روحی االن تو لعنتی ه

 فهمیدی؟ ای زنده دیگه چقدر نیست معلوم
 :کردم اشاره بیرون به دیگم تمدس با و کردم باز کامل و در دستم یک با
 ...باشم تنها بزار....بیرون برو هم حاال-

 ...نیست دادن خبر و گفتن رسم این دونستم می
 ....شد نمی فراموشم بود شده سرخ که فرشته برفی های گونه ولی

 ...شمببخ التیام رو فرشته غرور تونستنم می آمیار انداختن بیرون با شاید
 ؟نه میگی پرت و چرت-

 فریادی با و مکرد پرتابش بیرون به اتاق از و گرفتم کاپشنشو های گوشه عصبی
 :گفتم بلند

 ...نه-
 ....بستم محکم عصبانیتم دادن نشون برای و در
 ....بکنم خودم متوجه رو ها انسان نباید که هایشان اخطار هم باز

 ...فرشته تو به لعنت آخ...فرشته
 ...شده شب دیدم...اومدم که خودم به
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 ...شده قطع برف دیدم
 ...رو خالی سیاه آسمون دیدم
 ...رو فرشته های اشک شنیدم و دیدم
 ...کرد برخورد شیطون سیاه مردمک دو با نگاهم ولی
 ...!!!افتاد گیر دوباره کنم فکر

 ((فرشته))
 ...شدم خیره آسانسور ی آینه توی خودم به بهت با

 ...شد می رخس صورتم ، تنش گرمای یادآوری با هم هنوز
 ....دستاش تنگ حصار احساس با

 ...شد گرم من تن اینبار
 ....کردم می احساس رو و ؟ تپید چطوری دونم نمی که قلبی های تپش

 فراموش و مسیح گیری مچ جریان تقریبا...کشیدم صورتم به دستی سردرگم    
 ....بودم کرده

 ...بکنم سرزنش رو خودم ، خودم اشتباه خاطر به که بودم اونی از تر خسته    
 ...نمیره یادم وقت هیچ....آه ؟ خجالتم احساس ولی    
 ....همکف ی طبقه-    
 دیده من مثل هم اون....زدم آسککانسککور اپراطور نازک صککدای به نیشککخندی    

 ...شد نمی
 ...شنیدن می صداشو حداقل ولی    
سادت این از      ولی بود سرد رونبی هوای.....کردم اخمی خودم به بچگونه ح
 ....کردم نمی احساس من
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 ....رفتم می راه زمستانه های برف زیر آرامش با    
 !!! کردم فکر...بود پشیمونی جز چرا دونم نمی که احساسی به و    
 ...مسیح عطر طعم با آغوشی    
شت و رسید گوشم به پنجره از مردی(( لعنتی)) صدای      در برخورد بندش پ
 ....دیوار با

 ....مسیِح  کار که نداشتم حتم    
 :گفتم لب زیر    
 ...دیوونه ی پسره-    
 ....گرفته وجدان عذاب من کردن بغل از مطمئنم    
 ....زدم یخ...  برفی ی گلوله پرتاب با ناگهان    
 ..برگشتم پشت به سرخی های چشم با    
 بردم لذت حامی اینکار از ولی چرا؟ دروه    
 ....بیارم درت گرفتگی این از گفتم...خودتی تو دیدم-    
 ...کرد فرار دید و من واکنش که حامی...انداختم زمین روی و خودم    
 و رفب های تو  ناشیانه و ایستادم.....بود شده قدیمی هم حقه این لعنتی َاه    
ست....  هام خنده خاطر به ولی کردم می پرتاب سمتش به  و لرزید می هام د

 ....شدن می پرتاب ای دیگه جای به ومکد هر
ست برفی گوله تعجب کمال در حامی     ستار سمت به و کرد در  و غرو غر پر

 ....کرد پرتاب بیمارستان، در لقب همین به معروف همچنین
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 این هک کسککی دنبال به عصککبانیت با که پرسککتاری بود بانمک چقدر که آخ    
 ....گشت می بود کرده پرتاب رو گلوله

 ....خندوند و من حامی    
 ....کرد حمایت ازم مسیح    
 "بود؟ کیارش وجود اسارت در هم باز آیا"  قلبم؟ و    
 هب حامی و من به توجه بی ، برف از شده سفید موهای و سردرگمی با آمیار    

 ...رفت بیمارستان پشت ی محوطه
 بود؟؟ کی این-    
 :گفتم و انداختم باال ای شونه تفاوت بی    
 ...جدید عضو-    
 حاال؟ بود ناراحت چرا-    
 :گفتم...  باشه شنیده بود ممکن که هایی حرف یادآوری با    
 ...روحه فهمیده تازه-    
 :گفت شوخی به حامی    
 ...بهتره اطالعاتت...سال دو من و اینجایی ماه یک تو انگار نه انگار-    
 جلهع با ، مسککیح سککوی به ذهنم پرواز با انناگه که کردم اکتفا لبخندی به    

 :گفتم
 شد؟ پیدا اونجا و کرد تصور جارو همه میشه ذهنمون با حامی-    
 :گفت و داد تکون سری مطمئن نا حامی    
 خوای؟ می چی برای آره-    
 ...دارم کار-    
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سید سوالی حامی     شت از بعد و نپر صرار عالرغم ، ساعت چند گذ  های ا
 ....نشستم حیاط ویت حامی

 ...بارید نمی برفی دیگه و بود شده شب
 ...کردم تصور نظرمو مورد جای ذهنم توی و کشیدم پوفی

 ....بودن معلق احساس دوباره
 ....ذهنم رویای به سفر
 ....شدم رو به رو مسیح مبهوت های چشم با ثانیه چند گذشت از بعد

 ....بودم مسیح اتاق ی پنجره جلوی سانتی سه سکوی روی دقیقا
 دلگرم و خودم نمیمیرم بیافتم اگه که اسککتداللی با هرچند....زیادی ارتفاعی با

 ....کردم می
 ویت و زمستون سرد سوز شدن وارد.....کرد باز رو پنجره و نکرد تحمل عاقبت

 کردم می ح  مسیح اتاق
 کنی؟ می چیکار اینجا-

 به دلت اینطوری کردم فکر  پ نمیکنی باز روم و در اتاقت دم بیام اگه گفتم--
 ...میاد رحم
سیح واکنش متوجه اینکه از قبل شم م شش درون....ب  تاقا وارد و رفتم فرو آغو

 ...شدم
 :گفت می که شنیدم گوشم کنار رو اش گرفته صدای

 ....بیافتی ترسیدم-
 ...ترسید مرد این
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 ... من افتادن از
 ....دارن بیم هم ها قهرمان

 :گفتم بحث دادن تغییر برای و کشیدم بعق خجالت با رو خودم
 بود؟ آشفته انقدر آمیار چرا-

 :گفت و کشید کنار ، شد ارادیش غیر های رفتار متوجه که هم مسیح
 باشن؟ بیخیال که هستن تو مثل همه کردی فکر-

 جز حرفی و....انداختم پایین و سککرم اش عادالنه نا قضککاوت این از ناراحت
 ....نزدم سکوت

 ...زد موهاش درون چنگی کالفه دوباره دید و من کالمی یب که مسیح
 کجاست؟ االن-

 کی؟--
 :گفت و زد پوزخندی

 ...آمیار-
 :گفت بشنوم من که طوری لب زیر و
 چی؟ یعنی اصالا  ؟ کرده انتخاب و اسم این کی نیست معلوم-

گاه  :گفتم ناخودآ
 ....یار یعنی-
 :گفت و انداخت باال به ابرویی تعجب با
 میدونی؟ کجا از تو بعدجدی؟-

 :گفتم و خندیدم
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 ی رشککته خاطر به کالسککمون تو کال ولی گفت خودش و این راسککتش خب-
 یبعض باشه خودمون بین البته...شنیدم می زیاد وجق عجق های اسم عکاسی

 زاشتن می خودشون رو و اسم این خودشون هم ها
 شد؟ نمی متوجه کسی کرد می غیاب و حضور استاد که زمانی--

 :گفتم و انداختم باال به ای شونه
ستش نه- ستادا را شتر ا  نوزمه تو ، حال هر به کردن می صدامون فامیلی با بی

 یجذابیت ها وکیل برای عکاسککی نکنم فکر ؟ بگی ات گذشککته از خوای نمی
 ...باشه داشته
 :گفت آروم و کرد غمگینی ی خنده

 ...بود عکاس پدرم که منی برای نه-
 :گفتم نینشد وصف ذوق با
 جدی؟-

 :گفت و زد پوزخندی
 از بعد ولی ، برم عکاسی خواستم می....  هنرستان برم خواستم می منم ، آره-

 ....بگیرم پیش در و قانون راه گرفتم تصمیم اتفاق اون
 لخت مربوط شاید و نامربوط های سوال و بکنه غلبه بهم کنجکاوی بود نزدیک
 :گفتم سختی به خاطر همین به بپرسم

 بزاریم؟ دست رو دست همینطوری میشه داماد کیارش دیگه روز دوازده-
 : شد خیره هام چشم به و ایستاد صاف
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 نظرت از ؟ کردنه تلف وقت تجاوز سککرنوشکککت از مادرت نجات نظرت از-
 ...باش خوش کمی کردنه؟فرشته تلف وقت تولدت روز گذروندن

 :گفتم آمیزی تمسخر حالت با و زدم نیشخندی
 ؟چی خودت ولی میبینی و من تو مسککیح...شککاده خودش که بگه و نای یکی-

 ....شدی غافل خودت از وقته خیلی کنم فکر
ها و نزد حرفی گاهم سکککوت با تن هاش کم کم...کرد ن  و خورد گره بهم ابرو
 :گفت

ستراحت بری بهتره نظرم به- شت ساعت فردا...  بکنی ا  تاقا در دم صبح ه
 ....باش

 !!!کردم پیدا رو پنجره راه که من...خب ولی کرد بیرونم دوباره
 سککمت به مسککتقیم....شککدم خارج اتاق از و گفتم خوشککی شککب تفاوت بی

 ..کردم می جدال ذهنم با و رفتم آسانسور
 ...ام مسیحانه افکار برابر در جدالی

 ....شدم حیاط وارد و خارج ساختمون از
 ....نبود مهم ونزمست ی اندازه از بیش سرمای برام... نشستم برف روی
 ...نبود مهم انتقام فردای من برای
 ...بود مهم مسیح اتاق روشن چراه تنها من برای
 ؟؟؟؟ بیداره چی برای یعنی

***** 
 و شککدن صککبح متوجه اصککال که بودم شککده غرق افکارم توی قدری به دیشککب
 ...نشدم هشت از ساعت گذشتن
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 ...نخوابیدنشه بودن روح خوبی
 ...روزشه هر های رویا خوابش و آرامشه روح غذای حامی قول به
 ترساس با.... رفتم باال یکی تا دو ها پله از و شدم رد آسانسور کنار از عجله با

 ....شنیدم رو خشک بفرمایید اون دوباره و زدم مسیح اتاق در به ای تقه چند
 شد دیر ببخشید-

 : گفت و برداشت رو کاغذی ، نگاهی نیم بدون
 !!بریم-

 ای معتادانه عادت...زد یخ تنم مسیح احساس بی لحن از ولی چرا؟ نمدو نمی
 ...بودم کرده هاش خوبی به
 ...بودم دیده من تنها که اش سّکه روی اون به

 :ایستادم سینه به دست و کردم اخمی
 ...فرشته ندارم رو ها بازی بچه این وقت شد؟من چی-
 :گفتم سوخت المح به هم خودم دل که صدایی ترین آروم و معصوم با
 ...نمیام من نشی اخالق خوش وقتی تا-

 بزس گوی دو...اول روز مثل درست...کرد نگاه هام چشم به سرد و کشید پوفی
 احساسی هر از عاری

 اشتهد دوست شاید...  رویا سراه میرم باشه یادت ولی میرم تنهایی خودم پ -
 از من ی گذشته که مگفت برات حتی شایدم یا دارم هایی نقشه چه بدونی باشی

 ...قراره چه
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ستم می.....اومد در لرزش به تنم سیح دون  نای مقابل در ضعفم نقطه از داره م
 ...کنه می استفاده ها حرف
 ....شد هم طور همین

 ....افتادم راه مسیح سر پشت و شدم احساسم َمقلوب من آخر در
 ....تفاوت یک با ولی

 مسیح محسوس نا لبخند
********** 

ضایت از لبخندی(( سیحم)) شحال....زدم ر شته ضعف نقطه که بودم خو  فر
 یم عذابم چیزی هر از بیشککتر فرشککته درهم ی قیافه ، که هرچند کردم پیدا رو
 ...داد

 بریم؟ قرار کجا-
 :گفتم کمرنگی اخم با...شکست و سکوت ی روزه این باالخره

 ...رویا پیش که گفتم-
 روی سنگینی چیزی چه دونم نمی...  کرد هزمزم رو رویا اسم بار چند لب زیر

 ...اومد می همراهم نارحتی با اینطوری که ، بود کرده دلش
 :گفتم و گرفتم دستاشو و نیاوردم طاقت عاقبت

 ..بریم ذهن طریق از بهتر-
ستم می چند هر س نمی ولی خطرناکه هفته در بار چند اینکار تکرار دون  تمدون

 ...بشه تموم رویا و شکیار ماجرای داشتم دوست ؟ چرا
 ...نگرده بر وقت هیچ فرشته داشتم دوست رحمانه بی و

 ....رسیدیم مقصد به سریع دقیقه چند از پ 



wWw.Roman4u.iR  386 

 

 کجاست؟ اینجا وای-
ضر هم شاید نقلی ی خونه به ساد مح  خونه این به چقدر روزی...شدم خیره ف

 ....اومدم می
 ....زدم آتیش زندگیمو کبریت مثل و دادم هدر و جوونیم تمام که هایی روز چه

 شدی؟ رویا عاشق چطور تو میگم-
 :گفتم و زدم پوزخندی ای ثانیه از کمتر در ولی کردم تعجب

 ..موقوف فضولی-
 ....بخشید و من راحت چه...شد صاف دلش راحت چه...خندید
 ...ها بچه مثل درست
 ...ها فرشته مثل درست

 ...مبری بدو میری فکر تو زیادی امروز..  آقاهه هی-
 زا دوبار کشککوند خونه سککمت به و من بود خورده گره دسککتش در که دسککتی با

 ...کردیم استفاده شدن وارد برای قبلی روش همون
 بگیری انتقام خوای می چطوری ببینم نیست دلم تو دل جون آخ-

 ...خودش مثل درست...  ساده های ذوق این با دختر این....  زدم لبخندی
 ...بود شیرین چقدر

 رشتهف به همین برای بدم رو چیزی هر احتمال رویا ی خونه تو باید دونستم یم
 :گفتم

 ...ببند چشاتو-
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 انتظار که طور همون....شدیم خونه راهرو وارد بست چشماشو حرفی هیچ بی
 داشتم

 :گفتم و زدم عصبی پوزخند
 ...بشیم مزاحمشون دیگه وقت یه بهتر-
 وسایل به تونیم می رفته یادت بگیر، لمفی ازش دوربین با بیا خب ؟ چی برای-

 بزنیم؟ دست
ضیحش شته برای تو شوج جمله ترین کوتاه در کردم سعی...بود سخت فر  واب

 :بدم
 بتث رو ای واقعه تونیم نمی ولی بزنیم دسکککت چیز همه به تونیم می ما ببین-

 ..... کنیم نمی زندگی زمان این توی ما چون...بکنیم
 شنید؟ و من های حرف اصال...بود رفته روف فکر توی...  نزد حرفی

 :بشنوم افکارشو کردم سعی ولی ؟ چرا دونم نمی
یا عاشککق مسککیح یعنی-)) مه این با اونم بوده؟ رو  حیف!!!  کاری کثیف ه

 ...((مسیح
 می جلوشککو چقدرم هر که هایی لبخند همون از...زدم ای ناخواسککته لبخند
 ...کرد می خوب حالتو و اومد می کش پیتزا پنیر مثل هم باز گرفتی

 زود زودِ ...  میدم توضیح برات روزی یه-
 ....نشد خوانیش ذهن متوجه هم باز

ست نمی رو ها قابلیت از خیلی اون شتم من و دون  باید....کردم می نامردی دا
مه بهش  پاک ها روح که نگفتم خودخواهی با و دادم می توضککیح و چیز ه

 ...آشکار هاشونم ذهن...هستم
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گاه برای شاید چرا؟ دونم نمی و...  خواست مین دلم  احساساتم از کردنش ناآ
 ...درونم انقالب و

 ببینه ات کرد بلند سککر کنجکاوی با فرشککته....شککد بلند ای بچه ی گریه صککدای
 دهش خیره رو به رو به همیشگیم پوزخند با تنها هم من و کجاست از صدا منبع
 ....بودم

 تو؟ ی هبچ صدای این خانومم جونم ای-
یا  می زمین روی برهنشککو پاهای که حالی در ربدوشکککامبر با که دیدم رو رو

 :گفت خنده با گذاشت
 ..من بغل تو انداخت مرگش از قبل....  ساغر ی بچه ، عزیزم بابا نه-

 :بود نشده آماده هنوز اون که انگار...اومد اتاق از مردی صدای
فت یه پ  اه- ته خور م نداخ نت تو ا یدونم چه بیرون کن پرتش...دام  م

 ..جایی پرورشگاهی
یا صککورت به نگاهم  و نیشککش دندون روی نگین که لبخندی با که رفت رو

 :گفت کرد می مشخص
 می اخاذی پسککر ی خانواده از کلی بچه همین با...نشککده بد اونقدرم بابا نه-

 ...کنم
 افحر این از نکنه...بود پریده فرشککته رنگ.....  من کوچولوی شککیطون اوووه

 ؟ فهمیده چیزی
 ؟ شده باخبر من ی گذشته از یعنی
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 دیدن با رو دردی...شککد آمده بر گردنم رگ ناگهان....  که کردم بلند رو سککرم
 ....کردم احساس فکم توی روم به رو ی صحنه

 ....نبود این پاکی اون به ی فرشته لیاقت.....پستی چقدر تو!!! کیارش
 ... ندهمو شرکت کارای برم باید من خانومم-

 ....نشنیدم من ولی کرد صحبت داری عشوه صدای با رویا
ته های دسکککت لرزش به فقط ناهیش بی این به...کردم می نگاه فرشکک  توی پ

 ....تهران
 ...کیارش ترسناک میزبانی این به

 ویر نوازشگونه و دستم...کشیدم آغوش در رو فرشته ناگهانی تصمیم یک طی
 ...بکنم آرومش ، آرامش با مکرد می وسعی دادم می حرکت پشتش

 ...بود مصنوعی خودمم آرامش چند هر
مال در جب ک تار تع یا های حرف و ها رف  ولی.....بودم کرده فراموش رو رو

 ....کیارش مداوم های خیانت
 ...سوخت می قلبم من فرشته جای به

 ....بستم محکم هامو چشم
 ...مسیح-

 :گفت آشکاری بغض با شدم خیره بهش
 ؟ نه بگیریم انتقام ها این از ما که بود خدا حکمت حتما..یکهکوچ دنیا-

 ...دادم تکون سری
 ...بود شده تر آسون ما دوی هر برای...گفت می راست
 ..غرور از پر...بود مندانه پیروز اینبارم لبخند
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 ...کیارش به نسبت عجیبی برتری احساس یک و
 ...بود من ی جبهه تو فرشته

 !!! نداره امکان این-
 تعجبم نکرم تونستم نمی...کردم می نگاه اتاق طول تو فرشته رفتن راه به کالفه

 !بشم
 بست؟ دل آدمی همچین به چطور فرشته که داشت تعجب جای برام

 ...مسیح-
 ... کردم بلند رو سرم
 می هضککرب قلبم به طوفانی ی دریا مثل ، گفتن مسککیح بار هر با دونسککت نمی

 :گفتم و کردم اخمی ودمخ دادن جلوه محکم برای...زنه
 چیه؟-

 :گفت آروم من خشک لحن به توجه بی
 و رویا به طوطی مثل دارم دوسککت گفت می من به کیارش که باری هر یعنی-

 گفت می فرحنازم
 :گفتم و زدم پوزخندی

 ..بیشتر شایدم-
 .....گرفت منم دل همراهش که آهی...کشید آهی

یا بودن با میگم مسککیح-  عملی مونو نقشکککه تر راحت متونی می کیارش و رو
 نه؟ بکنیم
 :گفتم و زدم تلخی لبخند
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 ...میشه آره-
 :گفت و نشست دوپاش روی بود من از تر غمگین خودش اینکه با
 غمگینی؟ ؟ تو چته-

شیدم پوفی شت باعث که زدم ای ضربه بینیش نوک روی و ک ش شدن در  مچ
 :شد شرقیش زیبای های

 ..شوکم تو فقط خوبم-
 :گفت اخمی با که کرد برداشت حرفام از چی دونم نمی

 ..ی دختره اون تو چی نفهمیدم هنوزم-
شو ستم می....  خورد حرف شه تونه می چی ادامش دون  لحن کمی خاطر به با

 :گفتم و کردم اخمی اش ادبانه بی و تند
 چی؟ ی دختره-

 مظلومیت از..انداخت پایین سککرشککو...ده می جواب من اخم واقعا که انگار
 ....شیرینی احساس از شد پر دلم اش اندازه از بیش

 بکنه؟ خیانت دختری همچین به تونست می کیارش چطور
 ....نبود لجباز و سرکش ساغر مثل اون

شته به دارم هاس دقیقه دیدم اومدم که خودم به  اونو ذهنم در و کنم می نگاه فر
 ...کنم می مقایسه ساغر با

 ..تو دست از....ساغر....  ساغر
 ...کردم خراب آیندمو و سرم پشت های پل تمام بهت قمعال با

 :گفت می که شنیدم رو فرشته ذهنی صدای ناگهان
 !((یادشه به بدی همه این با مردی سال هفت از بعد ، رویا حال به خوش))
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 :گفتم بحث کردن عوض برای و زدم پوزخندی
 داری؟ و فرحناز ی خونه آدرس-

 :گفت و داد تکون سری
 باشم؟؟؟ داشته ایدب چی برای-

 .....گفت می راست
 ...شد فرما حکم بینمون سکوتی لحظه چند
 ...بزنه حرف خواست می دلم
 ...داشت دوست گیراشو صدای دلم

 :گفتم و کرد می بازی بازی زبونم روی بود روزی چند که حرفی ناگهان
 ؟؟؟ اومد خوشت کیارش از چی برای-
 چطور نفهمیدم هم خودم....شکککد خیره بهم شککوک با و کرد تعجب حرفم از

 ...نبودم ناراحت اصال بیانش از ولی پرسیدم صریح انقدر
 ...دنیاس پسر ترین خوشگل یعنی...خوشگله..کیارش...کیارش خب-

 تره؟ خوشگل ازمن ای قلوه لب سوسول پسر اون کجای...کردم اخمی
 :گفت صداش در محسوسی لرزش با دید که و اخمم

 ندونی وقتی دونی؟ نمی مگه اصککال ، دارم ش...دوسککت همه ابه..جذ خب-
 ...عشق یعنی این نبینی توش دلیلی و شدی عاشق چی برای

 :گفتم و خندیدم
 دالیلت؟ بود همین-

 :گفت دلیل همین به نیافته پ  تا گرفت و پیش دست
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 شدی؟ رویا اون چیه عاشق تو مثال-
 ....ردک برجسته هاشو لب و گرفت باال بینیشو ادا با هم بعدم و

 برای...خندیدم بلند صکککدای با و نیاوردم طاقت که بود شکککده نمک با انقدر
 خندیدم؟ می پیش سال هفت آتش از بعد بود بار چندمین

 ....بود کرده تعجب من ی قهقهه صدای از اتاقم این کنم فکر
 ...نمیشه باورم هم خودم ؛ کنم فکر

 خاطر همین به نکنم اذیتش که نیومد دلم...کرد همراهیم دید که و من ی خنده
 :گفتم

 ...نیست داهر توی که چیز همه خب-
 : کرد اخمی و نداد ادامه رو اش خنده حرف این شنیدن با
 لطیفه؟ و پاک گل مثل باطنش مثال-

یا...گفت می راسکککت  حال این با...  بدم پز بتونم باهاش که نبود چیزی رو
 :گفتم

 ...بود عملی هم شما عشق یبین خوبه....بهتره کیارش از باشه چی هر-
یل مه این دل  می دلم فقط...دونسککتم نمی و کالمم در حرص و حسکککادت ه

 ...نیست عاشقی برای خاصی شخص کیارش بکنم ثابت خواست
 :گفت و انداخت باال به ابرویی شیطون فرشته

 ....خواد می بصیرت چشم کیارش های خوبی دیدن خب-
 ...شد دومون هر های هخند باعث که شدم خیره بهش ثانیه چند
 !!!! من دنیای که دونست نمی
 سیاه های چشم جفت یک و لبخند یک شده ها روز این
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 ((فرشته))
شت روز چند شته اتفاقات درک حاال....  گذ  مه آمیار...بود تر راحت برام گذ

 ...حامی و گرفت اخت ها بچه با
ست حامی شتنی دو ستش خب هم دا  بهش یگاه گه ولی شدم غافل ازش ، را

 ..میزنم سر
 .....مسیح اتاق توی شده خالصه روزم چند این ولی

 ...هامون شوخی و هامون خنده
 ربطی رویا و بچه اون دارم یقین من ولی نمیگه اش گذشککته از هیچی چند هر
 ...دارن اومدنش برزخ به
 فکری؟ تو فرشته-
 باشه هم حامی نشستن برای جا تا رفتم کنار لبخند با
 کنم می فکر روز چند این فاقاتات به دارم-

 ودب مشکل من برای واقعیش احساس درک که لبخندی...  زد غمگینی لبخند
 نه؟ شدم فراموش نمیای قدیمیت دوست سراه وقِت  خیلی-
 هبچ از و بود شککده تر بلند پیش روز چند از موهاش...کردم نگاهش تعجب با

 ...داره اطراف به انتقال مشکل بودم شنیده ها
 ...اول های روز من شدن پارازیت همون
 زندگی برای انگیزه شدن کمرنگ های نشونه

 ...فقط من حامی نیست اینطوری-
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یدی دوسکککت فقط ؟ چی فقط یدا جد  زن با چطوری عجبم در که کردی پ
 ...شده رفیق جماعت

یه هاش حرف منظور دونسککتم نمی گاهش سکککوت با و کردم اخمی ؟ چ  ن
 ..کردم

 ... خوام می صالحتو من فرشته کنن نگاه بهم اینطوری-
 مسیحه؟ از بودن دور من صالح-
 نه نه-
 ؟ چی پ -

 : گفت و کشید پوفی
 ....محضه اشتباهه مسیح با دوستی فقط...هیچی-
 ...بدی شو و شست من علیه بر رو فرشته ذهن اینکه یعنی محض اشتباه-

 باشه؟ نباید اتاقش توی االن مسیح مگه...دادم قورت و دهنم آب
 :،گفت بود خونده و ذهنم که انگار

به کردم فکر-  سککرت دیدم هرچند....بکنیم شککروع کارمونو امروز از که خو
 ...شلوغه خیلی

 کنه می بیان رو حرفا این دلگیری با کردم احساس ولی دونم نمی
 ...مسیح-
 ...حامی نگو هیچی-

 کشیدم عقب رو خودم ، حامی جای به من که کرد اخمی
 می تدرس من علیه بر رو فرشته داری که کردم بهت بدی چه مبپرس تونم می-

 کنی؟
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 :شد بلند صندلی رو از و زد غلیظی پوزخند حامی
 ...باشه برت و دور فرشته خوام نمی چی برای میدونی خوب خودتم-

 دشبلن و گرفت رو حامی ی یقه بود شده تر جری حرف این با انگار که مسیح
 :گفت آروم حامی هک کشیدم جیغی ناخواسته...کرد

 ترسیده؟ فرشته نمیبینی کن ول رو یقه مسیح-
 داد هول عقب به رو حامی عصبانیت با و انداخت بهم نگاهی نیم مسیح
 :گفت و زد پوزخندی دوباره حامی

 ها؟ ؟ میشی عصبانی چرا ؟ میرسه من به زورت-
سیح شم م شو های چ ست ای لحظه برای سرخ  دفریا با ثانیه چند از بعد و ب
 :گفت و زد بود نشسته اون روی قبال حامی که گالسی فایبر صندلی به لگدی

 خوبم من-
 ...خوبی خیلی آره آره ؟ خوب-

 ...فهمیدم نمی و حامی عصبی حرکات این دلیل
 ....ببندی دهنتو میشه حامی-

سیح از و لحن این انتظار شتم م  داره اون درسته حامی حرف واقعا شاید....ندا
 کنه می پنهون رو چیزی

 فرشککته هب نیتی چه با میدونم که من بدبخت ؟ کی تا ولی میبندم باشککه باشککه-
 ؟ داری دوستش دونم نمی کردی فکر....کنی می نگاه
 ....عاشقشی دونم نمی
 ...کشیدن نف  حتی...رسید نمی گوش به صدایی هیچ ای ثانیه برای
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 ...حامی باش ساکت-
 ....بودم شوک توی هنوز.....نکرد انکار

 دارم من ؟ نمیفهمی میگیری انگیزمو داری لعنتی تو....مسککیح بگم بزار نه نه-
 ....گرفتیش تو و میمیرم فرشته نبود از

 :گفت و زد حامی به مشتی ضربه یک با مسیح
 ...نیست کاال فرشته-

 ....برداشتم عقب به قدمی
 لشد و داره حمایت به نیاز فرشککته که االنی...زرنگی تو ولی نیسککت کاال آره-

 ... میگیره خندم که نیستی عاشقش که نگو.... کنارشی گرفته
 ....دوختم چشم مسیح های لب به

 ...قاطع" نه" جواب برای
 ((عاشقی؟ به چه و من))  بگه اینکه برای
 ....کرد سکوت و نگفت...نگفت ولی

 ؟ نمیگی چیه-
 :گفت و نشست زمین روی موندگی در احساس با مسیح

 ...نیست مربوط تو به-
 :گفتم لرزید می که صدایی با
 نه؟ مربوطه که من به-

 .... کرد بلند رو سرش تعجب با مسیح
 ...من...فرشته-
 :گفتم ای کینه از پر لحن با
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 ...من راحت خیالمو و نه بگو ؟ چی تو-
 :گفت حال همون در...شد عصبی

 ...نیست خوش حالم بریم بیا-
 :گفتم و کشیدم جیغی اراده بی
 بگو االن همین-

ستاد صله متر سانتی چند با.....ای  ورتمص به داغش های نف ...کرد نگاهم فا
 ...کردم نمی احساسش که بودم داه انقدر خودم ولی خورد می

 بگکککو-
 :گفت و گرفت هامو شونه طرف دو
 ...اول روز همون از دیوونتم....  عاشقتم....لعنتی آره-

 کردم می نگاهش مبهوت
 فانطو یک با بود شده ساخته دوباره که ای خونه های ردیوا مثل....شدم سست

 ...ریختم فرو
 ...دروه یک دنبال به...دادم تاب مسیح های چشم بین نگاهمو

 نه؟ کرد می شوخی مسیح
 خیره غمگینش های چشککم کشککیدم،به عقب رو خودم ناراحتی و سککختی با

 ....شدم
 ؟ من چرا

 ...بدم توضیح بزار فرشته-
 ...بود نگاهش حصار در نگاهم زمهنو ولی رفتم عقب
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 ...نباش غمگین فرشته-
 :گفتم بلندی صدای با و دادم دست از کنترلمو حرف این شنیدن با
 ....فهمیدم...فهمیدم باشم؟فقط غمگین باید چی برای نیستم غمگین-

شک کردم سعی شمم سمج ا سات و گریه وقت االن...  بزنم کنار رو چ سا  اح
 ..نبود

 ...شده عاشقم...  دوستم بهترین فهمیدم-
ضم  روح یب و سرد دنیای اون دوباره انگار دنبالش به....ترکید و نیاورد تاب بغ
 ...بود برگشته

 ....دید نمی رو جایی نگاهم سفید و سیاه رنگ جز انگار حاال
 ...اوردم ایمان ها مرد هوس به.....کردی اعتمادم بی مسیح-

 ....نبودم خودم دیگه من ولی....گذشته صالبت با مسیح شد...  کرد اخم
 ...تابه می آفتاب نور....میرن کنار ها پرده وقتی
نار ها راز های پرده وقتی گه ، میرن ک  اب کنی می تغییر....نیسککتی خودت دی

 ...حقایق فهمیدن
 .....زد پوزخندی حامی

 :رسوندم بهش رو خودم بلند قدم چند با و برگشتم سمتش به
 امروز حامی ؟؟؟ تو کارای دالیل ، اون از تر بد لیو کنم نمی درک و مسککیح-

 انتظار...دادین ِقل هم زمین توی تو  یه مثل و من امروز...  من با کردین بد
 نه؟ کنید شوتمم که نداری

صبی شت شاید ، زدم پوزخندی ع  از خوردن نارو....بود همین هم من سرنو
 ...دیگران طرف
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 :گفتم و دادم تکون سری
 ...نامرد های رفیق خداحافد ارب آخرین برای-
 ...رفتم و شدم معلق.....شدم پدید نا ای ثانیه از بعد و بستم و هام چشم و

 ...مسیح بدون بار اولین برای
ساس یه شتم عجیبی تهی اح سی...دا سا س االن ، فرشته" گفت می که اح  یحم

 ...داشتم نیاز آرامش به داد می عذابم نقیضم و ضد های ح  ،" دنبالت میاد
 کنار عجیبی سککردرد احسککاس ناگهان.....همیشککگیم های خلوت و تنهایی به

 ....کردم احساس هام شقیقه
 ...شدم کشیده جایی به شتاب با و

 "گردم؟ برمی دارم نکنه"بیفتم حرف یک یاد به تونستم فقط
 ...کرد احاطه هامو چشم که سیاهی و

 ((مسیح))
شت می بر بلندی های قدم سترس با و دا ستاد میپیا ا  ویت هم هنوز.....میفر

 ....بودم هام حرف شوک
 کردم؟؟ اعتراف بگم؟چطور تونستم چطور من

 ...بار دو...  بار یک....کوبوندم دیوار به رو سرم
 از....شککدن زده پ  از نه....سککوخت می قلبم ولی کردم نمی احسککاس دردی
 ...بودم داده خودم به واهی امید اینکه

 ...نمیده...  نمیده جواب-
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شته ردیاب خودم سته رو فر ست می دلم.....بودم ب  کرف من به آرامش توی خوا
 ....بکنه

شته جواب آخر در شاید اینکه از شه مثبت فر شم از که زدم لبخندی با  ایه چ
 از و بود حامی های دسککت در ام یقه لحظه یک عرض در...نموند دور حامی

 ..کرد بلندم زمین روی
نه- قت ، دیوو یداش عشکک نا حتی....تنیسککک پ ته دونن نمی هم او  فرشکک

 گم شده گم میزنی لبخند داری تو بعد...کجاست
 و مبود کرده مست که انگار...شدم فاجعه عمق متوجه تازه حرف این شنیدن با

 ...بود پریده اثرش حاال
 کردم؟ چیکار من...رفتم عقب به شده شوکه

 ....بود هممنوع من عشق که حالی در کردم تایید و حامی های حرف من
 ...ممنوع

 ....بهشتی های سیب مثل
 ....شدی رانده زندگیت بهشت از انجامش با که هایی همون مثل

 داداش؟ خوبه حالت مسیح-
 فرو ام سککینه به و گرفتم و حامی سککر ناخواسککته....داداش گفت می هم هنوز

 ....بردمش
 کنی؟ می چیکار-

 ....بود ممنوعه من عشق....زن یک به برادر دو عشق
 گرفت؟ درد صورتت.....  خوام می معذرت داداش
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ساتی حامی سا شه مثل...  بود شده اح ستی صورتش روی....  همی شید د  و ک
 : گفت

 جای نه سککوزه می خودش قلب فقط بزنه غیرت با که مردی...سککرت فدای-
 ...هاش مشت

 ...بردم فرو هام ریه به تنشو بوی دوباره....کرد می درک
 باشن؟ خون یک از باید حتما ها برادر دبو گفته قانون کجای

 ...فرشته مسیح-
 ماخ و بدم فشککار بهم ابروهامو کردم سککعی و گرفتم عقب رو سککرم اسککترس با

 شد می دختر این روی ضعفم نقطه متوجه نباید....کنم
 ردیاباش هم...زمین زیر رفته و شده آب....کجاست دونه نمی هم" اون" حتی-

 ..خامو
 ...کردم خاموشش من-
 ینهس سمت به عجیبی شتاب با هام حرف هضم از پ  و کرد نگاهم تعجب با
 ...داد هولم و برد یورش ام
 دونی می خوب خودتم تو....کنی می بازی دختر یه زندگی با داری لعنتی-

 ...باشی باهاش تونی نمی
 :گفتم کشیدم کنار دستم با بینیمو

 ....شده قیمتی هر به میارم دستش به-
 تابپر سالن ته به و برداشت زمین روی از و صندلی..بود شده انیعصب حامی

 :کرد
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 خوای می ، مادرت سککالمتی ازای در....  فروختی روحتو تو قیمتی؟ چه به-
 ....برسی فرشته به که بمیره؟؟؟؟ مامان
 :گفتم و کوبوندم عصبانیت ی تخلیه برای دیوار به مشتی

 و رویا اون نه و ساغر نه....خوام می ور فرشته من ولی خوام نمی....  نه نه نه-
 ....رو سارا حتی نه

 :گفت و کرد عصبی ی خنده حامی
 یمیر رویی چه با!!  برگشککتی فرض به بدبخت....سکککارا گفتی شکککد خوب-

 سککوزی آتیش توی کاریم روز اولین هسککتم مسککیح من سککالم ؟ خواسککتگاری
 الس هفت اونم کما توی رفتم سرم به محکم ی ضربه خاطر به و شدم بیهوش

 ؟ چی دیگه کرد خیانت که داشتم عشق یه..!! روز یه فقط کاریم سابقه... 
 : گفت و خاروند سرشو کردن فکر حالت به و
 ؟ نه معشوقمه ی همخونه دست که... دارم هم بچه یه....  آها-

صبی حقیقتش حدودی تا های حرف با ولی...  دونم نمی ستمو.....شدم ع  د
 :گفتم و کردم بلند

 ...حامی ببند دهنتو-
 کونت هوا توی تهدید عالمت به و ام سبابه انگشت و کردم مشت راستمو دست

 :دادم ادامه و
 یاد از و پیش سال هفت پیمانای و عهد تمام که بزنم حرفی نزار....  ببند فقط-

 ...ببرم
 :گفت و زد پوزخندی

 :گفتم فریاد با....  بوده تلخ برات حقیقت همیشه-



wWw.Roman4u.iR  404 

 

صفش که تیحقیق نه- صفش و واقعیه ن  چهب زاده م...حر ی سارا...... غلطه ن
 ...کنه می تهدید و مامان داره روانی اون ؟ فهمیدی نیست من ی
 نه؟ بشی ساغر با رابطت منکر خوای می پ ...  آره آره-

 :کردم آویزون هام زانو روی و دستم و نشستم زمین روی
 ...دم می شوتاوان االن دارم که کردم خبطی یه....نه-

 : کرد نگاهم و نشست زمین روی من مثل
 سیشان هم باز هم برگردی اگه حتی.... حتی و برگردی تونی می نه تو داداش-

 رت ساده...  هاست حرف این از تر پاک فرشته... نداری اوردنش دست به برای
 ...توئه های رویا از

 :گفتم و انداختم پایین رو سرم
 ؟ کنم چیکار پ -

شو خاطر همین به...  حرفش گفتن توی بود دل دو نگارا حامی  دکر آروم صدا
 :گفت و
 !من؟ به بده رو فرشته-

سم شت خودش خاطر به برادرم شد نمی باورم.....شد حب  سینه توی نف  دا
 ....زد می و من رای

 :گفت ای ترسیده صدای با دید و من ی برجسته های رگ که حامی
 ....دا نکن برداشت بد-
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شو یقه حرکت یک با ساس دونم نمی....گرفتم ا شقی جنون کردم می اح  هب عا
 نا طالییش موهای....دادم هولش سککمت یک به و کردم غرشککی!!!!  زده سککرم
 ....زد شالق صورتش روی مرتب

 ....خندیدم
 برای که چیزی هر من میدونی خوب خودتم تو....حامی نبود خوبی شوخی-

 .....بکنم فراموش پیمانمم خاطر به اگه یحت!!!  میارم دست به و ببینم خودم
 رد... رسککید گوشککم به گوشککیم از تیکی صککدای بزنه حرفی خواسککت تا حامی
 هک پیامی به کردم نمی دور اش نشسته خون به های چشم از و نگاهم که حالی

 :شدم خیره بود رسیده
 "کمک مسیح"

 .....تادهاف خطر تو فرشته.....کوبید ام سینه به باالیی سرعت با قلبم
 ..... گرفتم تماس" اون" با سرعت به
 ....کرد می نگاهم کنجکاوی و بهت با حامی صحبتم طول تمام در
 اورده؟؟؟ در سر زمان های چاله از که چی یعنی-
 ....پرید جاش از حامی فریادم با

 ....داره و عوارض این ذهنی پرواز مکرر تکرار میدونم خودمم
 ....کردم پرتاب یرونب به شتاب با نفسمو کالفه

 ....کنم می کاریش یه خودم باشه-
 ....کردم پرت زمین به قدرت با و گوشی

 شده؟ چی-
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صله شتم و حامی به دادن پ  جواب ی حو  نیم که حالی در دلیل همین به ندا
 :گفتم سرد ، بود حامی سمت به رخم

 .... افتاده گیر زمانی های چاله توی فرشته-
 چطور؟-
 یشزندگ مهم های زمان از یکی... میافته اتفاق این بشکی ابجاج زیادی وقتی-

 ...میکشه خودش سمت به مکش با اونو
 :پرسید زده شوکه حامی

 زمانیه؟ چه تو االن اون خب-
 بگم؟ تونستم می چطور.......گزیدم لبمو

 ....افتاده گیر پیش سال دو ی حادثه تو دقیقا اون...اون خب-
 با ، هام حرف حالجی از بعد و کرد نگاهم شککده گیج صککورت با اول حامی
 :کرد نگاهم شده گرد های چشم

 پیش؟ دوسال-
 :گفتم و بستم هامو چشم

گه- مان هر ا گه ز تاد گیر ای دی یاف  منم پای حاال ولی....نبود مهم برام م
 ...میفهمه و چیز همه فرشته حاال....گیره

 ....یستن خبر با ازش اصال نبود مهم فرشته برای که حادثه اون-
 :گفتم کردم می فکر فرار راه به که حالی در و زدم پوزخندی

 .....ریخت بهم زندگیش که بود مهمی اتفاق ولی-
 ....ریختی بهمش تو-
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 :گفتم و کردم نگاهش خشم با
 فهمیدی؟...و...ز...ر..آ..... کردم آرزو فقط من....  کن ب  حامی-

 :گفت و انداخت باال ای شونه
 ...نبود اینجا فرشته االن کردی نمی و کار اون تو اگه ولی-

 :گفتم و زدم عصبی نیشخند
 نه؟ بکنی عصبانیم تا بستی عهد خودت با امروز-
 ....نه-
 ....معلومه-
 میری؟ کجا-
 ...بدم نجات رو فرشته میتونم چطوری ببینم برم-
 پیدا تبه خوبی احسککاس میبینه که هایی چیز با کنی می فکر بدی نجاتشککم-

 ؟کنه می
 :گفتم و برگردوندم صورتمو

 ...ببره پیش من های کار از کاری نداری دوست چرا تو دونم نمی-
 :گفت صادقانه

 ...منه برای فرشته....است فرشته کارت چون-
 :گفتم و کردم هدایت پشت به بلندمو موهای

قدر باش مطمئن- ته زور به که نشکککدم نامرد ان  خودم عاشککق رو فرشکک
 ...میرم ندگیشز از و میارمش...بکنم
 .... نسیم یه مثل

 :دادم ادامه ای گرفته صدای با
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 ..... بشی خوشبخت باهاش انشالله-
 ....رفتم فرو فکر در من و خندید حامی

 ...مانندم فرشته سراب فکر در
______ 

 ...غلید دود....  بود دود از پر جا همه
شونو سیگار هم با همزمان نفر چندین که گویی شت نخ....کردن می دود ها  پ

 ...نخ
شگاه صدای....  مردان و زنان های خنده صدای  گوشم در دانشجوهاش و دان

 ...پیچید می
 می مخلوط باهم حال و گذشته که جایی...انسان ذهن ماوراء دنیایی بود اینجا

 میشککه رد هات چشککم جلوی از فیلم مانند دیروز همین تا کودکی از.... شککدن
 ..دتب و خوب های کار اثبات برای
 زندگیم ی هفرشت کردن پیدا برای....  نبودم اینجا برگشتم به کمک برای من ولی
 ..کردم می طی و مسیر این

 جذب خودش به رو کسککی ، زمان های چاِل  از یکی که میومد پیش کم خیلی
 ....بکنه
 ...شد قطع زنی ی ناله صدای با افکارم ی رشته

 لوج به و فشردم می تر تمام چه هر قدرت با و دستم مشت....بستم هامو چشم
 ...رفتم می
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 بلیط برای ای طعمه هم هوس ، ها چیز ی همه بر عالوه اینجا دونسککتم می
 ....هست جهنم به مستقیم

 .... کردم فراموشت بود سال چند..  لعنتی َاه... ساغر از بعد اما
 هرگز من....  میشناختم و دردم...سوخت هام پلک فشردگی درد از هام چشم
 ...بودم نکرده فراموش و ساغر

 لیو متنفرم ازش من... نازکه نخ یک نفرت و عشککق بین مرز گویند می راسککت
 جوانی؟ هوس هم شاید بود عشق ساغر به احساسم دونم نمی
 ممنون ازش باید دونم نمی اینجا به اومدنم بابت حاال...  بود که چی هر ولی

 ناراحت؟؟؟ یا باشم
 ....مکشید گردنم پشت به دستی

 ایه تصویر به مبهوت فرشته....کردم می رو فکرش که دیدم رو همونی ناگهان
 ...کرد می نگاه روش به رو

 ! "..بدم توضیح بزار"گفتم می تا داشتم رو ها گذشه جرات کمی کاشکی
 ((فرشته))

 ...سوخت می....کرد می درد بهش شده وارد فشار از پاهام
 ونخ بوی حتی عجیبی طرز به...شده رد شرو از االن همین کامیونی که انگار

ساس هم ستم که بودم افکار همین در...کردم می اح شیده عقب به د  و شد ک
 ...کرد می خطاب رو نامم که مردی ی مستانه صدای بندش پشت

 وقت حاال....  کشیدم عقب دستمو جیغ با بلکه نکردم نگاهش تنها نه ترس از
 ....نبود ضعف
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 عتسر با که شد تزریق پاهام به کجا از قدرت دونم نمی....دوید می دنبالم به
 ...شدم اتاقی وارد ناگهان که کردن نگاه بدون....  رفتم می جلو به
 ...فرشته...  فرشته-

 ویرتصکک یک با که برگشککتم عقب به تعجب با....  بود نیایش صککدای ، صککدا
 ....نیایش با...  بودم من این....شدم مواجه قدیمی

 ؟ بود مارستانبی که اینجا
 :گفتم لب زیر

 ....شکست سیامک دست از شیرین پای که روزی همون آره-
 به.....شدم خیره نبودم خبر با ازش هم خودم که زمانی سفر به عجیبی بهت با

 بودم؟ من این که راستی
 ((بک فلش))
 ....خورم نمی و این من َاه-

 ...دوختم رو نگاهم پارازیتی کوچیک تلویزیون به کالفه
 توَام با هوی...  خانوم؟؟؟فری فرشته-

 :گفتم جدی و برگشتم سمتش به آلود اخم
 ....تو نه ، نم نه دیگه خدایی...ببینمت َمَفنگی پسر این با دیگه بار یه شیرین-

 آناناسککشککو کمپوت راحت خیال با بود شککنیده و من شککرط حاال که شککیرین
 :شد مشغول و برداشت

 به...  نبود من حد در سککیا هم اول از اصککال ؟ چیه تهدیدت کردم فکر حاال-
 ... پولدار و جذاب و خوشتیپ وای..  محمد مثل یکی نظرم
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 ...سیامک مثل شد که این خب-
 :گفت پر دَهن با و کرد سمتم به کجی دهن

 نمیاره در بازی وحشی تازه...  بلده خوب رو زنا با معاشرت آداب...  دیگه نه-
 ...کنه نمی گچ تو پامو و

 هخیر بود مالقات وقت حاال که عمومی اتاق به همیشککگی بحث این از خسککته
 دل و درد به داشت مخصوصش سیاه عینک همون با ، محجوب نیایش...شدم
 ..کرد می گوش پیرزنی های

 برای خدا کردم می احسکککاس دیدنش با گاهی..  بود صککبور دختر این چقدر
 ...ناییشنابی وجود با حتی..آفریده و اون قدرتش اثبات

 ..فرشته میگم-
 هوم؟-
 خبر؟ چه کیارش از-

 :گفت و خندید که ؟ شادی یا غم ، دید هام چشم توی برقی چه دونم نمی
 چی؟ میومد خودش اومد اسمش خوبه-

 :گفتم و کشیدم عمیقی آه ناراحت
ستم به رو شده تموم کمپوت....  خوام نمی چیزی خدا از دیگه-  درون تا داد د

 ... زمبندا آشغال سطل
 .. هست هم ای تحفه چه انگار حاال-

 :گفتم و کردم قطع عصبانیت با و حرفش
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سرا اذیت لذتت که تویی آره- شونو و پ  نکنی درک و این شاید زدنه جیب به پول
شقم من ولی شقم...  عا  ینبب و من...نگاه نیم فقط کیارش اگه که زیاد انقدر ع

 ...کنم می شغ خوشی از...  بندازه بهم نگاه نیم فقط!! 
 آروم لحن اب بود گرفته قرار من کالمه حقیقت تاثیر تحت واقعا انگار که شیرین

 :گفت تری
 ثلم میتونی چطوری تو گذاشککت محلم بهت حتی کیارش فرض به اگه آخه-

 کنی؟ رفتار باهاش صبا میدونم چه یا آتنا
 :گفتم و زدم لبخندی

ست با باش مطمئن بخواد خودم برای و من اگه- س قبلیش های دختر دو  همقای
 می هدیه عشککقمو و بودن زن.... فداکاری...  وفاداری بهش من... کنه نمی ام

 !!! باشه خوبی دار امانت امیدوارم فقط کنم
 ((بک فلش پایان))

 شخص تعجب با اما.....بود هام چشم مقابل درست روز اون های صحنه تمام
 ستریب اونجا در شیرین که ستانیبیمار سختی به" مسیح.... " دیدم رو ای دیگه

 ..اوردم یاد به و بود
 یلیخ هنوز...بود نکرده تغییر که سفیدی سردر با بود همین....  طاهری شهید

 ....بود نشده روشن برام حقایق از
 دیده ولی بینه می من مثل....  میره راه کنارم روحی دونسککتم نمی ها روز اون

 ...نمیشه
 ....شد جلب اومد بیمارستان به کیارش که ای لحظه به حواسم ناگهان
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شته دید با اینبار حاال...  کردم نگاه رو فیلم دوباره  چقدر. . آینده سال دو ی فر
 !!! عجیب

 .. سالم-
 اومده بیمارسککتان به شککایان اش صککمیمی دوسککت دیدن برای که بود کیارش

 ... گنجیدم نمی خود پوست در...بود
 داری؟ دوسش خیلی-
 ...خیلی-
 ..دختر اما ؟ میشه مگه-

 :گفتم و کردم قطع و حرفش دوباره
 ...نمیشناسه اّما و اگر که عشق-

سیح...  بود نزدیک برایم ها روز اون چقدر...  نزد حرفی  که حالی در دیدم و م
 :گفت می حامی به تعجب با
 دیدی؟ هم تو-

 :گفت و انداخت باال ای شونه بیخیال حامی
 رو ادنی کجای رسککیدی که تو...  نرسککیده عشککقش به که بدبخت دختر یه آره-

 گرفتی؟
 :گفت و کشید حاالش از تر کوتاه های ریش به دستی همیشه مثل

 ..ساغر اما....عاشقه نمیبینی-
 ...دیگه کن ب ....  داد و شرف بی اون های کار جواب خدا

 پیش سککال دو ؟ کجاسککت رویا ؟ بود کی سککاغر....فهمیدم نمی چیز هیچ"
 "میشناخت؟ منو مسیح
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 ...ددی می رو زنی که بود اول بار برای انگار...  کرد می نگاهم تعجب با مسیح
 ؟ نه است بامزه خیلی-

 :گفت حالت ترین حال ضد با حامی
 میزنی؟ دید رو خدا های بنده نشستی تو کماییم توی تو و من...نه-
 "خندیدم اراده بی که گفت بانمک انقدر"

 .... شدی خوشمزه چه هه هه-
 ...."بود مسیح...  کرد می صحبت لحن این با که کسی شد نمی باورم"

 ...اتاقت توی بریم کافیه براتون خانوم دختر این دیدن اگه خب-
 :گفت و زد پوزخندی مسیح

 شنمی عاشق هم ها دختر داد نشون که کسی....بود برام استثنا یه دختر این-
 :گفت و اومد من سمت به هیجانی حالت با نیایش لحظه همون

 ..ببین بیرون برو...  اومده کیا شته..فر-
 :گفت کنجکاوی با و برگشت ای غریبه نام شنیدن با مسیح

 کیه؟ کیارش ولی ؟ نه قشنگه است فرشته اسمش-
 :گفت و گرفت و مسیح دست سرسختی با حامی

 ...طرفشه یک عشقِش  همون حتما ؟ جالبه برات انقدر دختر این زندگی چرا-
سیح شم م شت نمی بر من از چ ست که انگار....دا شت دو  من های واکنش دا
 ...ردمک می نگاه آتنا دست توی دست رو عشقم ستون پشت که دید...وببینه

 کوه حتی براش...شککیرین کیارش و بودم فرهاد من ها روز اون...زدم پوزخند"
 "میداشتم بر زمین روی از هم رو
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 ...!!!نشه متوجه لرزششو کسی ات دادم قورت هامو بغض قلبم در که دید
 ...داشت رو فرشته معرفِت  ای ذره ساغرم کاشکی-
شکی آره- شق که فعال...  کا  تو فاتحه....خوابیده خاک ها خروار زیر شما ع

 ...داریم کار کلی بریم بفرست
 هم ابتدا همون از هاش رفتار...بود دوخته بهم دارشککو تب نگاه هنوز مسککیح"

 "بود عجیب
 ینجاا بیاد اون خواد می دلم....نشه کیارش سهم فرشته کاشکی.. .. کاشکی-

 ...خوبیه دختر.... 
 "کردم می نگاه مسیح تصویر به مبهوت

 ....یهکاف کردی قربانی ، مادر نجات برای روحتو پیش سال پنج که همین تو-
 وارزشش...فروشم می دختر این برای روحمو بازم..  باشم داشته فرصت اگه-

 ....داره
 ....ارزش... ارزش
 و رقصککیدند می ها تصککویر...بود اومده در چالش به ذهنم توی تصککویر دوران

 ....گرم و کننده تحریک عربی مثل...سبک و آروم باله مثل...  رقصیدند می
 ..هیجان از پر ها  هیپ مثل

 :پریدم جا از مسیح نزدیم صدای با که کشیدم نفسی
 ...برگشتم دامی تنها بودی شده تو ها روز اون-
 و خیی کوه این که بود افتاده اتفاقی چه....دوختم چشککم مسککیح به تعجب با

 ..کرد می صحبت امید یک از داشت راحتی به حاال مغرور
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ست...اومد جلو به قدمی شه مثل...  جیب توی د  قدم قدرت با و جذاب همی
 ...میداشت بر
!  خب..  مکررش یها خیانت وجود با...  بودم داده دسککت از و سککاغر تازه-

گاهم....  داشککتم دوسککش بازم  هام چشککم از و حرف این واکنش تا کرد ن
 :داد ادامه عصبی...  کردم نگاهش تفاوت بی...بخونه

 شکست مادرم کمر نامشروع ی بچه...  بچه یک وجود با و کرد خیانت ساغر-
.... 

 !!! بود مسیح فرزنِد  ، بچه اون پ ...شد پرتاب باال به ابروهام
 می ح  رو وجودش اما نداشککتم که قلبی...  کردم سککوزش احسککاس قلبم ته

 ...کردم
ستاد کنارم و زد لبخندی صویر به ، من به کردن نگاه بدون...ای  خیره ور به رو ت

 :بود شده
 می.....شککیرینت عشککق و واقعی صککداقت با...بردی و دلم و بودی نمک با-

 ؟ زنهمی پا پشته بزرگ عشق این به چرا که کردم می حسادت کیارش به دونی
 ..گرفتم و جوابم حاال ولی

 کردم نگاهش خیره
 ...نداشت لیاقتتو-

 ... نشده خی  اشک از که بشم مطمئن تا کشیدم صورتم به دستی
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 سکککته اتفاق سککه وجود با....  شککدم کما وارد من که هایی روز همون مادرم-
 و زد پوزخندی....  رمپد طالق ؛ سه و ساغر اخاذی دو ، من بیهوشی یک: کرد

 :گفت
شته و زندگی-  حاال نه و اوردم شان  تولدم روز از نه...  بود عجیب من ی گذ

.... 
 "بود راز از پر و مرموز مسیح ی گذشته من نظر از ولی"

 کی برای اما...  رفت دلم نگاهش برق زاللی دیدن با.....کرد نگاه هام چشم به
 ....لحظه

 و روحم من ولی میگردی بر...نمیشککی من سککهم تو ممیدون....  نه االن ولی-
 راهنمای اخر تا...  کنم خدا خدمت اخر تا که فروختم مادرم سککالمتی برای
 و حق این کنم زندگی تونم نمی من...  باشککم سککرد دنیای این توی هاش بنده

 ... ولی...  گرفتن من از وقت خیلی
 : انداخت پایین رو سرش

 ...برگردم دارم اجازه آره باشم تهداش بزرگی امید اگه ولی-
 :داد ادامه و کرد بلند رو سرش

 عشق؟ از تر بزرگ امیدی چه-
ستش...دزدیدم ازش رو نگاهم خجالت با شتم دو شتم؟ ، ندا ...  دونم نمی دا
 برای فرصککتی حاال اون و دیدمش می خوب دوسککت یک چشککم به امروز به تا

 .... خواست می عاشقی
 خوای؟ می رگشتب برای تنها و من تو-

 :گفت و کرد اخم
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...  مه برنگردم اگه حتی بگم تونم می پروا بی که عاشککقتم انقدر من....  نه-
 ..بکنم عاشقی دارم دوست

 واقعا یا بود دیوونه یا او...  کرد نمی عالقه ابراز صککراحت این به مردی هیچ
 عاشق؟

 های دسکککت در قلبم هم هنوز من....  کردم نگاهش مردد و کرد نگاهم منتظر
 ای چهره مسیح شاید ؟ شدم عاشق هم خودم شاید ولی ، ولی...  بود کیارش

 ... داد نشون بهم دنیا این از تر تازه
شت ضرری که امتحانش ستم حداقل...  ندا شقش میدون  و هوس از عاری ع

 ...است مردونه شهوت
 ....خدا آه...داشت که پاکی روح وجود با

 ؟ بدم جوابی چه
 :گفت خمیده های شونه با...  دید و من طوالنی سکوت وقتی

 بگیره؟ یاد و عشق داره دوست ، من مثل مردی با کی داری حق-
 :گفتم فریاد با بره اینکه از قبل

 مسکککیح-
 :کرد نگاهم سوالی حالت با و برگشت

 ...قبوله باشه-
 نگاه شککناختن....بود قدمش اولین این شککاید.....زد زل هام چشککم به ناباور

 ...جیبشع
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 ی رابطه ، من به توجه بدون مسککیح که روزی چهار....  گذشکککت روز چهار
 ...کرد آشکار دوستیمونو

 تنها و کردم می احسککاس خودم روی ، رو دیگران مبهوت نگاه که روزی چهار
 ...بود سکوت اومد می بر دستم از که کاری

 ....مسیح از غیر به شدن اش متوجه همه که سنگینی سکوت
 ردک می بیان یادگار رسم به گوشم کنار رو عاشقانه های نجوا ها شب که کسی

 ؟؟؟"مسیح" کردم می فکر هم باز من و
 خوب مسیح.....چشیدم می و خیانت سنگینی ، نفسش هر با که روزی چهار

 ....نبود عشقم کنم بیان هم هنوز تونستم می راحتی به ولی بود
 قلبمو داشکککت دوسکککت که ذریرهگ....  رهگذر یک از غیر به نبود هیچک 
 .... ولی بکنه تصاحب

یدم روز چند این های درد از آهی  و برید خودش ها قدیمی قول به...  کشکک
 !!!! هستم منم که ، ندید و دوخت

ستم نمی سیح کنار بودنم یا گرفتنم نادیده ؟ دلگیرم چیزی چه از دون - ؟؟؟ م
 ....فرشته

ست هام جرز و خاطرات پرواز از حامی صدای شنیدن با شیدم د  روی به و ک
 ... امدم فرود حقیقت

 کرده خی  و صککورتم که هایی اشککک و برگردوندم مخالف سککمت به رو سککرم
 کردم پاک سرسختی با و بودن

 شده؟ چیزی-
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شتم سخره لبخند یک با...  برگ صنوعی متوجه مطمئنم که...  م  دهش بودنش م
 ...بود

 :گفت و نشست کنارم صندلی روی عصبی حالت با
 قرمزن؟ چشمات چرا....  خدا وای ؟ خوبی فرشته-

 :گفتم نامحسوسی لرزش با و کردم پنهون درونم و بغضم
 خوب نیسککت مهم.... نبود کم روز چند این اتفاقات شککوک...  خسککتم کمی-

 ...میشم
 :گفت و کشید و دستم شدت با
 وت داره مطمئنم....  باشککه تو موادب باید مثال ؟ کجاسککت لعنتی مسککیح اون-

 ارید حضور هم تو خوشبختانه که ای آینده...  کنه می فکر اش آینده به اتاقش
 ...خودخواهی با ولی
یده و چیز همه نگاهم از حامی پ   به نبود الزم دیگه کاری پنهان ، بود فهم

ستگی با خاطر همین سی جلوی تمام خ شم خی  مکرد سعی و نگرفتم و هام چ
 ....بکنم کم ریختن اشک طریق از رو روز چند این فشار
 ...کن نگاه من به.. توَام با یهو؟فرشته تو شد چت
 ودب امید کمی دنبال به....  برد صککورتش سککمت به و گرفت محکم رو ام چونه
 خاموش وقِت  خیلی هام چشککم برق دونسککتم می ولی...  هام چشککم توی
 ....شده

 ؟؟؟؟ فرشته کنی می چیکار خودت با داری تو-
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 ، امیح بعدی ی جمله شنیدن با ناگهان که انداختم پایین یشرمندگ با رو سرم
 :رفت کنار زندگیم حقیقی های پرده تمام

 ؟ داری دوستش-
سخ ستم می چی....  کردم می نگاهش شده م ستش بگم؟ تون شتم دو .. .. ندا

سیح ست یک مثل برام م شتوانه یک هم شاید بود دو شق ولی...  پ  یحت و ع
 ...نداشتم بهش ای عالقه

 ...دونم مین-
صلی جواب باید شاید ستم نمی ولی....  دادم می و ا ست چرا دون شتم دو  ندا

 .. بکنم خرد بقیه جلوی مسیح مغرور شخصیت
 ... نه یا آره یا جواب نشد که دونم نمی-

 :گفتم و دریا به و زدم و دل
 ...نداشتم دوستش وقت هیچ....  نه-

 ...درخشید حامی های مچش در آنچنان که ؟ ناراحتی یا بود امید برق
 ..... یا نی  خوب چرا؟شخصیتش-
 :گفتم و کردم قطع و حرفش لبخند با
 می که همونی...  داره ای العاده فوق شککخصککیت مسککیح....  کدوم هیچ-

ستم سب بر سوار ی شاهزاده خواد می دختری هر که همونی ، خوا  سفیدش ا
 راحتی به...  رورمغ و باشکککه مرد....  مهربون و غیرت با..باشکککه اینطوری

شو س سا شه خوب تو با و بکنه بیان اح  تر یرگ سخت کمی ها زن ی بقیه با و با
 خوب حامی یه تر مهم همه از و شناس ودیفه.... 

 ...پیوست حقیقت به که ؟ نه بود آرزوت گفتی تو که هایی این ؟ چی ولی-
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باره ام شککده اسککیر های اشککک دادم اجازه و نزدم حرفی  خی  صککورتمو دو
 ....بکنن

 می منم بود دیده و من مسککیح که زمانی پیش سککال دو اگه شککاید ؟ دونی می-
شقش....  دیدمش ست ها زمان اون شدم می عا شتن دو  در کیارش به من دا

 می رمدا ؟ میبینی حاال ولی....  بگذرم مسیح عالیه شخصیت از که نبود حدی
 از ولی نیسککتی دبل عاشککقی تو میگم خودم به و میبندم و هام چشککم و گذرم

 .... میاد خوشت مسیح
ستش ست یک عنوان به گم می هم باز ولی دارم دو  مردی هیچ تونم نمی...دو

 ....بکنم ترسیم ذهنم توی کیارش جای و
 :گفت و کرد اخمی حامی

 ؟ مسیح با میرفتی...  نبود کیارشی اگه پ -
 :گفتم و خندیدم حامی های اخم به توجه بی
 ...میدادم دست از و مسیح درصد یه کن فکر تو-

 :گفت و زد حسادتی از پر و عصبی لبخند حامی
سیح و من بین ؟ چی من- شت وجود کیارشی اگه....  م  انتخاب و من....  ندا

 رو؟ مسیح یا کردی می
 یک دنبال به شککدم خیره حامی به متعجب و خوردم یکه سککوال این شککنیدن با

 بودم مسیح طرف از کردن امتحان هم شاید...  دروه یا شوخی
 :گفتم بهت با
 ....حامی-
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 مسیح؟ یا من....  نرو حاشیه فرشته-
 یکسککانی خصککوصککیات کامال مسککیح و حامی....  کنم مقایسککه تونسککتم نمی

 مسیح و داشت رو برادرم حکم حامی اول روز از چرا دونم نمی اما....  داشتند
 ...دوست یک

شتم جوابی....  کردم سکوت سات با که جوابی ، بدم ندا سا  ییک عقلم و اح
 ...باشه

 رفتگیگ نهایت با و کشید صورتش به دستی سپ ....  دقیقه چند ، کرد نگاهم
 :گفت صدا

 ....بگی خواد نمی هیچی گرفتم و جوابم-
 :گفت آروم و برد باال هی  عالمت به دستشو...  بزنم حرفی خواستم تا
 ولی...نیست مهم فرشته فهمیدم-
 :فتگ و کرد پرتاب آخرو تیر که...  کردم نگاهش فسوسا کمی و کنجکاوی با
سیح ی بچه پ - ست مهم ؟؟؟برات چی م  از مرع یک باید برگردی اگه که نی

 باشی؟ زاده وم...حر ی بچه یک نامادری زندگی اول
 ؟ گفت؟بچه می چی....  کردم گوش حامی های حرف و لحن به تعجب با

باره راچ خدا آخ..  داره ای بچه مسککیح میدونسککتم  نف ...  کردم فراموش دو
 :گفتم آروم و کشیدم عمیقی

 ...نبود یادم-
 ..... بود شده معصوم لحنم چقدر

 تجربه و اول عشق هم اون....  خورده عشقی شکست خودت مثل هم مسیح-
 .....بدون ولی
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 ؟ خبره چه اینجا-
گاه صندلی روی از مسیح مانند فریاد صدای با  :گفتم و شدم بلند ناخودآ
 ..هیچی-
سیح شاید...  شدم دور اونجا از سرعت آخرین با و ست و م شتم دو  و... ندا

 یول کردم و اینکار هاش درد تسکککین برای و نمیگرده بر داشککتم ایمان حتی
 جوشیدنی.... اومد در قل قل به حرف این شنیدن با وجودم اعماق چرا نمیدونم

 ...عصبانیت از
 ...وایستا من ی فرشته

 اون از بودم کنارش وقتی چرا....  زد می صکککدا اسککم این به و من بود ها روز
 کرد؟ نمی خطور ذهنم به میدادم حامی به که هایی شعار

 اساتاحس تمامی کنارش...پاک بچه یک مثل درست بودم سفید سفیِد  کنارش
 ...باالست چقدر ارزشم فهمیدن می و میکشید سر ام زنانه
 در حاال باشکککه داشککته من با کیارش روزی کردم می دعا که هایی رفتار تمام

 ... مسیح به....میزدم پا  ِپشت داشتم من و...  دیدمش می مسیح وجود
 ...کردم می احساس بهتر و وجودش تا بود کیارش قالب در مسیح کاشکی

 ....دم می توضیح برات-
 :گفتم و کشیدم درهم و هام اخم

 بگی؟ خوای می چی-
 :کرد هدایت عقب به رو اونها و دز موهاش به چنگی عصبانیت با
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 مزندگی بازپرس بشککو تو...  چی همه به بکنم اعتراف خوام می..  گذشککته از-
 ...نکن اخم فقط

 بین ما هاشککو دسککت ای مردونه هوس هیچ بدون و صککورت ترین سککاده با و
 :گفت و کشید ابروهام

 ....شد بهتر حاال-
 ..... شدم می اآشن تر زود تو با کاشکی مسیح....  زدم لبخندی

 ...بشین بیا-
....  کردم نگاهش و نشستم سردرگمی با...  کرد اشاره محوطه کنار صندلی به

 هب خاصککی شککیفتگی با خاطر همین به ، بود کرده غلبه خشککمم به کنجکاوی
 :کردم می گوش مسیح های حرف

 از تر تلخ من زندگی ؟ کنم شککروع برات کجا از فرشککته دونم نمی...  هووف-
 ....بشی آروم تو و بگم برات که هاس حرف این

 :داد ادامه پوزخند با و خاروند سرشو ی گوشه
 میشهه مثل...  بود دعوا خونه توی همیشه مثل....  بود سالم بیست کنم فکر-

 بچگی از که قلبی بیماری با مادرم و بود رسککیده مادرم به پدرم های کار آمار
نده خاطر به و خورد می حرص هم باز داشکککت با از من ی آی  نمی طالق با

 .....گرفت
....  نبود ساغری...  نبودم اینجا من گرفت می طالق اگه شاید گفتم می گاهی
 ...نبودم هم من اصال شاید

 :گفت بود شده خیره زمین به که طور همین و انداخت پایین سرشو
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.. .. بودم صککادقی ی خانواده فرزند تنها و بود سککالم بیسککت گفتم می داشککتم-
 تاداسکک پدرم....  بقیه مثل پولدار نه و بود نام به نه نداشککتیم خاصککی ی خانواده
 .... تحصیالتش وجود با حتی دار خونه مادرم و بود دانشگاه
 :گفت شده تنگ های چشم با و زد لبخندی

 .... باشه مادرم وجود ها سال این توی من خوشبختی تنها شاید-
 هب ی بچه یه....  حقوق ی رشکته دانشکجوی ، فاکتورمیگیرم رو ها حاشکیه.... 
 بهم زاشککتم می که بزرگی عینک اون با همیشککه" خندید... " خرخون معنا تمام
 به کاری و گذشککت می تحصککیلم از سککال دو....  دادن می مختلفی های لقب

 ... نداشتم کسی کار
 نداشتم ای دیگه صمیمی دوست حامی جز به که بود طوری خانوادم جو یعنی

که تا بودن فراری ازم ، داد نمی محلم دختری هیچ.. ..  دونم نمی روز یه این
شنا ساغر با ولی چطوری شگلی دختر....  شدم آ شم با.....  بود خو  های چ

 دندون....  بود پوشککونده روشککو چتر مثل که هایی مژه و ای قهوه رنگ به بزرگ
 دونسککتم یم.....گیرا و جذاب لبخند یک و گندمی صککورتی و خرگوشککی های

 سککپری جوونیمو لحظات اون با کرد انتخاب و من ولی نداره خاطرخواه کم
 نبود مهم مادرم به پدرم های کتک برام دیگه خندیدم می و بودم شککاد...  کردم

 .... کردم می خاموش هنذفری با جیغشونو صدای
 خیالبی ساغر مثل یکی بودم شده...  شدم نمی غیرتی پدرم عیاشی روی دیگه

 ؟ مداشت دوستش یا بودم عاشقش هنوز دونم نمی که بود کسی ساغر....دنیا از
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 کردن نابود وجود با هم هنوز.... سککوزه می براش دلم بود که چی هر ولی
 ....بکنم نفرینش نتونستم زندگیم

 :داد ادامه و پوشوند هاش دست با صورتشو
 ، خواست می که کسی شدم....  ساغر دام تو افتادم ولی ؟ چطوری نفهمیدم-

شم شم عینک با دیگه تا کردم لیزر و هام چ سازی خاطرش به...  نبا  و تمرف بدن
 ... دادم ادامه رو شنا

شمم شگاه های دختر ی همه روی و چ ستم دان سر یه بودم شده حاال....  ب  پ
 ...خنگول عینکی نه ، کالس جذاب پسر بودم شده...  خرخون نه ، باهوش

 :گفت دهخن با و کرد باز هاشو دست
 نباید و!!  نوسککانه حال در ها انسککان دید چطوری که داد نشککون بهم سککاغر-

 .... بکنیم ناراحت خاطرش به خودمونو
ست بودم شده حاال  شده معاف سربازی از پدرم سن خاطر به ، ساله دو و بی
 که داشککت وجود حکمتی چه دونم نمی کردم اقدام لیسککان  فوق برای و بودم

 .... شدیم دانشگاهی هم ساغر و من دوباره
 جلوی....  نداشککتم هم بیمی هیچ....  بودند داده مجنون و لیلی لقب بهمون

 میدونی کردم می عالقه ابراز بهش و گرفتم می هاشو دست جا همه ، حراست
شته ساتی آدم من ؟ فر سا ستم آرومی و اح شکی اگه که ه سی و االنم خ  از ک

 خودتی؟؟؟ مسیح عه میگه و میگیره خندش ببینه ها آشنا
 مور مور تنم...بویید موهامو از ای گوشکککه و خندید جوابم در و زدم لبخندی"

 :گفتم آرومی لحن با و شد
 ....زشته مسیح نکن-
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 :گفت و زد لبخندی
 ...باشی داشته دوستم خواد نمی.....قانعم هاتم خنده صدای همین به خدا به-

 ..." ببینه سوزیدل سر از و هام رفتار نداشتم دوست کردم اخمی
ته نکن اینطوری- بت جواب بهم ترحم خاطر به که دونم می فرشکک  دادی مث

شتم... شه رسید،مثل قرار سر عجله با ساغر روز یه....  گفتم می دا  ادهس همی
 هم نم...  بود شده تر جذاب بود زده که تزیینی و بزرگ عینک با....  شیک اما

 ورط همین و کردم می سر برفی روز اون توی عشقم گرمای با بودم همیشه مثل
 تا نیسککت همراهش هاش جزوه و داره کالس گفت بهم...رز گل شککاخه یک

 ...برگردیم و بریم خونه
شقش در غرق انقدر شدم هیچی متوجه که بودم ع سیدیم اش خونه به ن  ازب و ر

 و تا  با رو رویا تعجب کمال در و رفتم خجالت با...  باال بیام خواسککت ازم
 ی خنده شککلیک باعث که انداختم پایین رو سککرم....  دیدم راحتی شککلوار

 روابط به حد از بیش گاهی ولی بود خوبی آدم ذاتا سککاغر....  شککد هردوشککون
 رویا به عجیبی سککماجت با و گرفت لجم هاشککون خنده از.... نمیداد اهمیت

 شوموها نهات...  پروتز لبی نه و بود کرده عمل بینی نه ها روز اون...  کردم نگاه
 ....دلربا های خنده با بود زیبایی دختر بود کرده رنگ

 قهدقی یک....  باشککین راحت:  گفت بلندی صککدای با و اتاق توی رفت سککاغر
 راخاط از داشتم عشوه از پر و زیبا دختر تا دو بین من حاال ساعت چند شد اش

 ...گفتم می بچگیم غمگین



 429 شود یفرشته فرشته م

 دو نبی اینکه ولی نداشکتم دوسکتش.. . کردم پیدا تهوه حالت احسکاس دلم ته"
 "کرد می ناراحتم....و بود دختر

 اغرس وجود عشق شراب از هم شاید بودند ریخته چیزی نوشیدنیم توی شاید-
 شب اون وقت هیچ....  کردیم می شادی و خندیدیم می....  بودم شده مست

 ..که.... نمیره یادم و
 :گفت و زد فریاد عصبانیت با
 .... نمیره یادم آره...  کردم جاوزت ساغر به من-
 با ولی کرد نگاهم...کردم نگاهش جون بی جسککم یک مثل....  زد خشکککم"

 ...." کرد می خرجش ساغر برای روزی که عشقی همون
 دمش ناراحت اش گذشته یاداوری از ولی نداشتم دوستش...  ایستادم بغض با

 :بود شده چم من... 
 ...کن گوش میشکنم ریب...  قسم پدرت خاک ارواح به-

 .... نکردم نگاهش ولی نشستم دوباره
 محروم نازت صککدای اون شککنیدن از و من بزن حرف باهام حداقل....کن نگام
 ..نکن

 :بده ادامه تندی لحن با شد باعث که زدم پوزخندی
 ای دیگه های مرد با و نبود اولش بار ساغر که ها روز اون نفهمیدم وقت هیچ-

 ریخته برنامه قبل از رویا و سککاغر که نفهمیدم وقت هیچ...  داشککت رابطه هم
 ...نبود کار در ای جزوه و کالس و بودن

 :گفت و زد دیوار به مشتی محکم
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 اوضاع این دادم نمی و ساغر جواب....  اتاقم بود شده روزم و شب لعنتی مِن -
 ارب یک .... بکنم ازدواج باید من که مادرم و پدر های دادن گیر با شد مصادف

 ی خونه...  گرفتن جبهه سککریع هردو که دادم پیشککنهاد و سککاغر لرز و ترس با
 سطح در یعنی....  بودن کرده فوت هم مادرش و پدر و نبود درستی جای ساغر

 هم مادرم و بگیرم و عموم دختر بود داده گیر پدرم....  هه نبود ما ی خانواده
 .... ات خاله دختر میگفت

 روز یه اینکه تا...  کردم فراموش کل به و ساغر و دعوا شد هام شب و ها روز
شگاه توی شدنم باورم...  بارداره گفت چینی مقدمه بدون و گرفت جلومو دان  ی

شیده ثانیه به آیندم های پل  م؟گفت می مامان به چطوری حاال...  شد نابود نک
 ؟ چی بابا بود تر دلسوز مامان

 ساغر و من ازدواج با موافقتشونو بچه این با شاید بودم خوشحال طرفی از ولی
....  جدید ی میوه یک روز هر گرفتم می تحویل و سککاغر....  کردن می اعالم
باس که تا....  نو های ل مد وکالم آزمون جواب این ما شکککدم قبول او  برای ا

 شبه ؟ کردم می چیکار و سککاغر ولی نبود بد شککیراز رفتم می باید کارآموزی
 نبود سکککاغر از خبری...  سکککال یک شکککد میرمم....  گردم می بر و میرم گفتم

شو شی ستم می داد نمی جواب گو  ات نبود دلم تو دل....  اومده دنیا به بچم دون
 داشککتم کلیدشککو...  سککاغر ی خونه هم بعد و تهران اومدم ناغافل...  ببینمش

..... 
 :گفت و کرد عصبی ی خنده
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شونو حرف- شته میفهمی..... نبود من ی بچه ، بچه....  شنیدم ها  رپد من فر
سئولیتی هیچ من نبودم؟ ای بچه هیچ شتم م  تو الکی فقط سال یک اون و ندا

 ی خانواده خالف ای خانواده ، بودم کرده تجسککم سککاغر با ای خانواده ذهنم
ستم می....  شاد و آروم خودم  یکی توی ساغر که شنیدم ولی کار سر برم خوا

خت و بود داده آب به گل دسکککت ها پارتی از ندا  من دامن تو رو سکککارا ا
رفتم جلو ... ساغر و رویا هرچی قسم خوردن باور نکردم  و شدم عصبانی......

... ولی بعد از اون آتیش سککوزی و رفتنم به کما.... سککاغر با اسککتفاده از بچه 
که حتی واقعی نبودن ....  خانواده ای  هدید کرد و پول خواسکککت  خانوادمو ت

 د داشتن همچین بچه ی پرورشگاهی ناخلف!!!چقدر سخت بو
شم به رو نگاهم بهت با و شدم شوکه سیح غمگین سبزِ  های چ ...  دوختم م
 ور صدایم نه و کرد می احساس و حضورم نه ها گذشته به بود کرده سفر انگار
!!!... 

 یب گونه این ای جاذبه نیروی کدوم با ؟ من ولی....  بود شککده خیره آسککمون به
 به ذهنم توی رو اش چهره حریصکککانه هزارم بار برای و کردم می نگاهش اراده
 ؟ رسوندم می ثبت
 و هوام و حال ، مسککیح از َکندن دل ولی هسککتم کیارش عاشککق دونسککتم می

 .... بود احساسی چه این!  کرد می دگرگون
 ردک پاره افکارمو ی رشته رو مسیح های دست روی ای قطره افتادن فرو ناگهان

 ؟ بود باریدن وقت چه حاال ؛ کردم نگاه آسمون به تعجب با.... 
 سککبز گوی دو همون به متعلق ها اشککک این شککدم متوجه مکث لحظه چند با

 ...جذاب ی شکننده ی آینه دو...زالل و پاک ی چشمه دو...  هستن
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 هیچ دیگه حاال ، بود شککده عوض حالم.....  مغناطیسککی و عجیب نیروی دو
 حساسا یک با..  ای دیگه چیز و دوستی با نه....  رفت نمی پیش ترحم با چیز

 ؟ چیه اون بفهمم نتونستم هنوز که متفاوت
 ....بریم فرشته-

ته صکککداش چقد  و بگو ؟ بریم کجا"  بزنم داد خواسکککت می دلم...  بود گرف
 "بگو سال همه این بعد ، بکن خالی خودتو

 و نزنم حرفی تا دمگزی هامو لب...  نره جلو تا کردم مشککت هامو دسککت ولی
 .... نبینم رفتنشو تا...  بستم و هام چشم

 تتلیاق تو ، کنیم تمومش بیا"  کرد معطر هامو گوش ، صداش عطر ناگهان ولی
 " هاس حرف این از تر باال

 .... آب از دور ماهی مثل درست نمیومد باال نفسم
شقش از....  نکرد نگاهم و رفت ام زده یخ صورت به توجه بی  ایبر شتگذ ع

 راحتی؟ همین به من اسودگی
 هوا رد ثانیه چند از پ  دوباره رفتم فرو فکر توی و بسککتم محکم و هام چشککم

 .... من اندوه دنیا یک با حاال و سیاه دنیایی ، شدم معلق
 ... " کیارش پیش برم خوام می"

 ؟ حقیقت کردن پیدا یا بود کیارش ی دوباره دیدار از آیا....  زدم لبخند
ست می دلم ولی چرا دونم ینم  یالخ با تا بکنه خیانت بهم کیارش دوباره خوا

سیح کنار راحت شم م سیح و من بین که دیواری این شاید دونم نمی....  با  م
 ... باشه معروف تردید همون ، هست
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 .... داشتم نیاز مسیح به من ولی
 یم زبان بر رو نامم وقتی که هایی نف  هرم به گرمش آغوش به ، حمایتش به

 .... میورد در رقص به و هام گوش نوازشگونه ، اوردن
 محتاج مسککیح به من...  نافذش های چشککم برق به...  عمیقش های لبخند به

 ... بودم
 .... نیاز محتاج....  احساس محتاج
 بود پیش ماه دو مان مبل همون با....  دیدم کیارش ی خونه در رو خودم ناگهان

ستم...  وهوس شهوت بوی...  همون با و رنگ کرم ایه پرده همون با....   و د
 ؟ بودم ندیده و مرد این حیوانی خوی چطور من...  گذاشتم سرم روی

 دمکشی سرکی آشپزخونه و ها اتاق به....  شدم خیره اطراف به و زدم پوزخندی
 ... نبود کیا ولی جاکفشی حتی... 
 شب چه....  خوابیدم میشم نهخو این خانوم روزی که فکر این با هایی روز چه

 .... کردم تصور عروسی تاالر در کیارش کنار رو خودم که هایی
 دوست و من انقدر خدا....  بود عجیب من زندگی.....  چرخیدم خودم دور به

 .... داد سوق تازه سرنوشتی سوی به و من مرگم با که داشت
 .... بودم ونهخ این در دم حاال نبودم اینجا اگه.... زدم دیگه چرخی

 ات کردم می التماس باید اینجا.... " دوختم اصککلی در به رو نگاهم و برگشککتم
 "خواستگاریم بیاد کیارش

 ...شدم نمی کثیفش قصد و پلید ذات متوجه نبودم اینجا اگه
 ....واقعیه عشق به رسکککیدن برای پیروزی ، مردن و باختن گاهی
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 میشهه مثل...  دیدم و کیارش و گشتمبر ، در توی شده انداخته کلید صدای با
 ... شیک و مرتب

 با ، خیانت کمی به داشککتم نیاز که حاال....  کرد پرتاب ای گوشککه به کولشککو
 !!! پیغمبر پسر برام بود شده ، فراموشی برای کیارش های بدی دیدن
صبی های رفتار از بود گرفته ام خنده شت ساعت یک...  خودم ع  حاال و گذ

 تو یعنی کرد خطور ذهنم به فکری ناگهان....  بود شده تر رحالس کمی کیارش
سیح مدت این ساس این از کمی ؟؟؟ شده نگرانم م  رفت قنچ دلم بچگونه اح

.. 
 باشه یادم به تونه می کسی که
 ((مسیح))

 همیدف که همین...  بکنم تعریف براش و چیز همه کامل نتونسککتم...  نتونسککتم
 .... بود آور عذاب امبر ، هستم پرورشگاهی ی بچه

سف احسکاس...  بود دوخته من خی  های چشکم به غمگینشکو نگاه وقتی  تا
 ؟ بود ندیده منو کیارش از قبل چرا که کردم

 ذهنم به ترکش با حاال که دیگه چرای هزاران و بود نشککده من عاشککق اّول چرا
 ...کرد می خطور

شق از من سش ، زیادم ع شق انقدر....  زدم پ  غلبه بهم خودخواهی که بودم عا
 ... بود من آرزوی فرشته...  میدیدم و خودم و بود کرده
شته آرزوی که من ولی ست بین ما و سرم.....نبودم فر  هت از و کردم قفل هام د
 ... کشیدم سوزناک آهی دل
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 داداش؟-
ستش هم باز ماه دو این در هاش بدی تمام با شتم دو  و کردم بلند رو سرم ، دا

 :گفتم آروم
 انم؟ج-

 : زد زانو پاهام جلوی و انداخت پایین رو سرش شرمنده
 نگچ از باید کردم می فکر....  منه حق فرشته کردم می فکر....  ببخش و من-
شته...  بیارم درش تو سی تنها فر ست که بود ک  برقرار اطارتب باهاش تو جز تون

 ...نیست من برای فرشته میبینم حاال ولی....بکنم
 :گفتم و زدم کمرنگی پوزخند

 و اریالت بلیط که انگار....  نیسککت کدوممون هیچ برای فرشککته ، حقیقتش-
 !!! برده ما از قبل یکی

 :کرد تر لبشو زبونش با و کرد نگاهم خیره ، من به همرنگ های چشم با
 ؟ چی یعنی-

 :گفتم و کردم عصبی ی خنده
 که دبو یکس حامی....  شکست می داشت بغضم....  پر فرشته ؟ نمیفهمی-

 لعنتی این نریزم بسکتم عهد که هاس سکال ولی بود هام اشکک شکاهد همیشکه
 ....هارو
 ....بکنی فراموش هاتو پیمان و عهد تمام ، عشقت کنار باید گاهی ولی

 رفت؟-
 :گفتم فریاد با و شدم بلند....  اومد در طپش به قلبم
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شته-  رفتم می باید کردم زآغا رو رابطه این که منی آره... رفتم من ولی نرفت فر
 داشت فرشته ، کورم که نیست این اش نتیجه ولی ندیدم سوخت می فرشته... 

 خودخوری از...  شد می داغون
 از......خیانت ح  از

 : دادزد من فریاد از تر بلند حامی
 ه؟کن می رقیبش تقدیم دستی دو عشقشو کسی روانی آخه...  دیگه بسه-

 می آرومم که چی هر به...  داشتم سیگار به دیشدی نیاز فقط...  دونستم نمی
 ....کرد

 .... مسیح-
 تخواس می دلم....  زدم موهام به چنگی و....  کشیدم صورتم به دستی کالفه
 ...شدم می آروم ای ذره شایده بکنم نابود هام دست با کسیو

 !!! دنبالش برو-
 ؟ هست مغز پسر این سر توی ، کردم نگاهش متعجب

 :گفتم عصبی ی خنده با
 من....  جداسکککت راهمون یعنی ؟ چی یعنی...  زدیم بهم میگم دارم دیوونه-

 .... چپ اون و راستم
 :گفت و گرفت شونمو

 ؟؟؟؟؟ کردی فرار پرورشگاه از...  بود سالت هفت یادته-
 ...دادم تکون سرمو درموندگی با و دادم قورت دهنمو آب
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 کمکت ، مردی می گرسککنگی از داشککتی وقتی باشکککه یادت باید اینم پ -
 ....کردم
 قتیو....  بکنم فراموش تابستون گرمای اون توی رو حامی برادرِی  شد می مگه

 رماد و پدر انگاری سککهل خاطر به کرد می درکم که پسککری تنها سککینا شککنیدم
 ...کرده فوت تصادف توی جدیدش

 و بودشن خودم های چشککم با بتونم تا قبرش سککر رفتم می باید...  گرفت قلبم
 .... کردن فرار شفیعی خانوم دست از بود سخت چقدر....  ببینم

قدر خت چ ته یادت تازه که بود تر سکک یاف  هراز بهشکککت تا رفتن برای پولی ب
 .....نداری

 رد حامی....  بخری تومنی هزار پنج کوچیک سکککاندویچ یک تونی نمی حتی
 دید و من روختف می آدامسشو و زد می ضربه ماشینا های شیشه به که حالی

... 
که با حتی....  کرد نصککف غذاشککو خودش پولی بی وجود با و دید  می این

ست سی و گیر سخت مردی کارش صاحب دون ست بدجن شت تا و من ه  به
 .... برد زهرا

 .... برد زهرا بهشت تا و من هست بدجنسی
 مرگ خاطر به بار اولین برای که زمانی...  بودم بلد اشککو قطعه شکککر رو خدا

نا  آغوش در منو تریش کوچک وجود با برادر یک مثل حامی کردم گریه سککی
 .... داد دلداریم و گرفت
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 هر.... نگذروندم حامی همراه پرورشککگاه به برگشککتم از بعد که هایی روز چه
 و دز می ای ضربه سنگ با و ایستاد می بهزیستی ی پنجره دم روز هر اون چند
 ....کردیم می صحبت باهم دقیقه چند
 رینت برادرانه با... کردم جلب خودم به اینکار با و حامی توجه که کشککیدم آهی

 :گفت و گذاشت اش شونه روی و سرم ، ح 
 .... دنبالش نمیری گذشت ساعت یک-

قدر چرا....  دادم تکون سککری  و من خاطر به چرا ؟ بود خوب حامی ان
 رکت و زن یک هساعت یک تنها که منی ولی! ؟ گذشت عشقش از....  برادریمون

 ؟ دارم و فداکار دهقان احساس کردم
 مسیح؟ ذهنته تو چی-

 :گفتم دل ته از و کردم بلند و سرم
 ؟ داداش خوبی انقدر تو چرا-

 :ریخت بهم موهامو راستش دست با و...  غمگین ی خنده یک... خندید
 دمکر می احساس ولی بودم تر کوچک ازت سال سه اینکه با همیشه میدونی-

 .... تویی کوچیکه شدادا
 :گفتم و گذاشتم اش شونه روی ، رو سرم دوباره

 ....حامی خودت...  نداری حامی به نیازی تو چون-
 :گفت لب زیر و گرفت اش خنده منطقم بی منطِق  این از
 ...شیطون-
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 می پاک رو دنیا های عشککق تمام ای ثانیه برادرت کنار بودن...  زدم لبخندی
 ...کنه

 مسیح؟ میدونی-
 :گفتم و کردم بلند رو سرم

 ها؟؟؟؟؟-
 :گفت و زد ِکتَفم به مشتی

هت خواسککتم نمی-  نم برای رو فراموشککی بینی پیش ، ها دکتر ولی بگم ب
 ....کردن
شند ریخته سرم روی یخ آبی سطل انگار ستادم تمام سردی با....  با  زیر و ای

 :گفتم لب
 چی؟-

شم به و شد بلند من مثل ستاده هم روی به رو که االح....  شد خیره هام چ  ای
 انتس دو یکی نهایت شاید...  شدم می نامحسوسمون قد تفاوت متوجه بودیم

 ....بود تر کوتاه ازم
 ضربه " گفتن مهین خاله به مصنوعی لبخند با ها دکتر....  شنیدی که همونی-

 موقت فراموشی ، اش نتیجه کمترین تونه می فقط خورده پسر این سر به که ای
 " باشه دائمی یدمشا

 :داد ادامه و زد غمگینی لبخند
 رینشکمت فهمی می....  ناشنوا یا کور حتی یا...  نخاء قطع یا بشم فلج شاید-

 ؟ روندم خودم از رو فرشته چرا میگی تو و فراموشیه
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 تو حتی اگه ولی کنم نمی نگاهم داداشمم زن به وقت هیچ و دارم داداش یه من
ته از بگذری هم مام با فرشکک  دختر اون زندگی خوام نمی دارم که ای عالقه ت

 ... بشه تباه من همراه
شه ح  بی پاهام من و برگردیم کن فکر  دارم یمانا فرشته پاکی به انقدر....  با

 من میشکم وجدانم ی شکرمنده عمر یه ولی میمونه آخرش تا باهام دونم می که
 ... کنم می رهاش و میدونم

 ...نمیتونم منم-
 :گرفت هامو دست و زد لبخندی

 نه ؟ هوم ، کما تو رفتی شوک یک اثر بر تو.....  منی داداش چون تونی می تو-
 پیش نجاتی راه سککخاوتمندی نهایت در اونا ولی ؟ فروختی روحتو تو ؟؟؟؟
 ...داشتن امید گذاشتن روت

 عاشککقش....  باش صککبور...  کن همراهیش ولی باشککه تو امید تونه می فرشککته
 شقشعا میاد در شکلی هر به راحتی به که ، خمیر یه مثل حاال فرشته ... بکن
شو فرشته...  کن طمع کمی....باش حریص بکن ش  هاش حرف... !!!  داره ارز

 : گفتم خوشحالی با.... کرد برابر دو من در رو فرشته داشتن ی انگیزه
 ؟ دادا دنبالش برم-

 :گفت و کشید لبش به دستی
 بری دبای بپره قف  از مره وقتی...  پسککر بجنب دِ  ؟ ییاینجا هنوز که تو َ  -

 ؟ نه تریه سخت کار..  بکنی پیداش
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ستی لبخند با شیدم طالییش و بلند موهای به د شته خدا گاهی....  ک  رو اه فر
 .... میاره وجود به انسان قالب توی

 هگاخودآ نا...  مکان نام خوندن از بعد ولی کردم پیدا رو فرشککته ردیابم توسککط
 ...داه خشم احساس از صورتم و شد برجسته هام رگ

شته داره امکان چطور سی ؟ کیارش پیش بره فر سا  رایب شاید داد می نوید اح
 تو ترک اب ببین...  کردی گریه الکی مسیح"گفت می ای دیگه احساس و انتقامه
 "شدن تر آزاد خانوم

 تمنداش اعتماد زنی یچه به بود ها سال...  بودم شده کالفه مسموم افکار این از
 ... ترسیدم می هم باز فرشته شناخت با حتی..... 
 ...دادنش دست از ترس
 ...خیانت از ترس

 مقابل درسکککت...  هسککتم کیارش ی درخونه دیدم ، اومدم خودم به ناگهان
 ....فرشته

 ؟ خندید می چرا
 ؟ نبود کیارش چرا
 ؟؟؟...زد برق هاش چشم دید و من تا چرا

 هایی خنده باالخره ، شد نمی باورم...  گرفت و هام دست وشانهسرخ و خندید
 ... دیدم وجودشو اعماق از

شنگ چقدر شم برق....  خندید می ق  از سیاهش فر های مو رهایی و هاش چ
 ....شال زیر
 .... کرد می سادگی این عاشق رو مردی هر
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 ....شد تموم باالخره- 
 :گفتم و شدم خم پام های زانو روی ، قد تفاوت خاطر به
 :گفت و کشید صورتم پوست روی خجالت با دستشو چی؟-
 ....دیگه شد تموم-

 قرمز خط تمام باید کردم احساس....  نیست خودش حال توی کردم احساس
 .... داره نیاز حاال وجودم به کردم احساس...  بشکنم رو ها

 :گفتم گوشش زیر آروم و کردم حلقه هاش شونه دور به هامو دست
 و یرحق ی بنده این و دادن افتخار باالخره من ی فرشته که شده چی ؟ میگین-
 .... کردن دعوت هاشون لبخند به

 :گفت صداش در محسوسی لرزش با و کشید عمیقی نف 
 ...شد نفرت به تبدیل عشق این باالخره...  شکست باالخره....  دیدم-

 حضورشو تمانای موجود ولی ، کنه می صحبت کی ی درباره داره فهمیدم می
 ....نشه رونده ازم تا نگفتم چیزی دلیل همین به کرد می

شو عطر دقیقه چند شتم....گرفتم آرامش و کردم دعوت هام ریه به تن  و یدلرز پ
 گشتمبر برای بود امیدی یک این ، کردم می احساس و وجودم نبِض  نبض تپش
 .... 

 ....مسیح-
شم ستم و هام چ  مهمون هام لب به و لبخند نازش و آرامش از پر صدای....  ب

 :گفتم اراده بی ، کرد
 ....جانم-
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شت انتظار انگار...  کرد مکث  ودب جدید براش ها چیز این تمام انگار.....  ندا
.... 

 ....بال بی جانت-
 شککب سککیاهِ  های چشککم به و کردم بلند اش شککونه روی از رو سککرم و خندیدم
 .... شدم خیره مانندش

 ؟؟؟؟ دختر دیکر و جونم قصد-
 دور به بود قالب بهم دسککتمون یک که حالی در و خندید سککرخوش هم باز

 ....چرخیدم اجبار به هم من....  چرخید خودش
 الب بی پروازی....  پرواز قصد به ولی بودیم، هم دست در دست هایی روز چه

!!!.... 
 ... قعش از بالی... زنه می بال خوشی از روحم ، هم پرواز بدون حاال ولی

سیح میدونی- ست از فهمیدم رفتنت بعد امروز....  م  معذاب باعث ؛ تو دادن د
شه سات این گم نمی...  می سا شقه از اح سطگی حتی یا عالقه از شاید ع  واب

 اشککک کیارش برای من دونی می ، کرد ناراحتم رفتنت میدونم ولی...  باشککه
 نپایی هوری قلبم تو، ی سکککاعته یک حتی ترک بعد ولی زدم ها زجه و ریختم
 ... ریخت

شته ی ساده و شیرین های اعتراف این شنیدن با" ش پیش از بیش ، فر  قشعا
 "شدم

 ونپیچوندش می دستش دور به که حالی در و کشید موهاش از ای طره به دستی
 :گفت
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 کیارش اگه که کردم مرور ذهنم توی ها بار گفتم خودم با....  آها ؟ بودم کجا-
 تونم می" زد پوزخندی"عشککقم گرمای با...  ببخشککمش متون می من برگرده

 کیارش زا.... "  نیسککت کیارشککی برگردم اگه که میدونسککتم ولی بکنم پایبندش
 "کردم می فکر دور های آینده به داشتم صداش مسخ من و گفت می

 و شککور احسککاس و جوونی گذشککت حسککرت جز چیزی بودن کیا با فهمیدم-
شق شوق ست طرفه یک ع سیح" گفتم خودم اب...  نی شقش هم م  هطرف یک ع

 دلم هم همچین دیدم ولی"کردنه دلم حقش در شکککاید بودن اون با و اسکککت
 هم بودن باهات....  نمیشه

 :"داد ادامه و زد چشمکی"
شو صفای بودنم تو با- ساس کنارش میدونی...  داره خود  یعجیب ترس یه اح

 ...کنم می استفاده وءس کسی اعتماد از دارم کردم می احساس..  داشتم رو
 ... دارم امنیت کنارت دونم می....  کنم می ح  و اعتماد تو با ولی

 من"کردم مرور ذهنم توی و بستم و هام چشم....کشیدم گردنم پشت به دستی
 "محاله...محاله خوشبختی همه این و
 ....دارم دوست غرورتو-

 :گفتم و خندیدم شیطون
 ؟؟؟؟ غرور فقط-

 :گفت و کرد جدی اشو چهره کمی اینبار
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 نمک می تجربه دوم بار برای و عشککق کنارت مطمئنم مسککیح بده فرصککت بهم-
شق بگم تونم نمی وقت هیچ....  شق حاال میدونم ولی...  نبودم کیارش عا  مع

 ...میشه تر کمرنگ روز به روز داره بهش
 ....بخورم غصه تا ندارم باهاش که هم مجنونی و لیلی ی خاطره

 :گفتم بحث کردن عوض رایب و خندیدم
 شدید؟؟ متنفر شازده این از که شد چی حاال-

 :گفت و رفت کیارش خواب اتاق سمت به عجله با..  کرد ذوق ها بچه مثل
 اتاقه؟ این تو کی بزن حدس-

 :گفتم مکث بدون و کردم کجی دهن
 .... کیارش دیگه مشخصه خب-

 :گفت همیشگیش آرامش با و زد لبخندی
 همراهش؟ و-
 :کردم زمزمه اباورن

 رویا؟؟؟؟؟؟؟-
 :داد تکونش هوا تو و کرد مشت پیروز عالمت به هاشو دست و خندید

 وعاشقونشون های زمزمه وقتی میدونی...  انداختیم گیرشون باالخره آره...  آره-
سم....  زد می من به که بود هایی حرف مثل درست که شنیدم سا  رتنف شد اح

 تمام تونستم حاال ولی ازش بودم متنفر دیدم یانتشوخ که روزی اون از شاید... 
 ...بکنم هضم زمان گذشت با و اتفاقات

ستم باالخره....  شد نمی باورم شمو سال دو آرزوی تون ست به پی .. . بیارم د
 ... داریم پیش در زیادی های راه!!!  دونستم می هرچند
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شق وجود با ولی ستم می ع ست هر از تون ش رد سالم اندازی د  لبخندی....مب
 :گفتم و زدم

 بگیریم؟ انتقاممونو آخر بار برای ، چیه نظرت-
 :گفت و گرفت و هام دست متعجب

 بکنی؟ چیکار خوای می-
 هنگا و بود خورده دسکتبند ، فرشکته دریف های دسکت با که هام دسکت مچ به

 :گفتم بود پایین سرم که حالی همون در و کردم
 ...دادم می انجام پیش سال هفت باید که کاری-

 :گفت تردید با و خورد یکه
 بدی؟ انجام خوای نمی که سازی دردسر کار ، مسیح-

ست چقدر شتم دو شم که حالی همین در دا  و بکنم بغلش شده گرد هاش چ
 "بکنه خاموش شاید دردمو ، دردسرش ؟ چرا"بگم
 :گفت بغض با....  بود لبخند فرشته برای که زدم پوزخندی تنها ولی

 نه؟ نداری وستد آرامشو-
 هاشو دست اراده بی....  نیست خودم دست ولی ، میشه ناراحت دونستم می

 ینب که دید ، اومد خودش به که وقتی....  کشککیدمش خودم سککمت به و گرفتم
 :افتاده گیر دستام

 ...کن ولم ؟؟؟ کاریه چه این مسیح-
 :گفتم آروم ، هاش تقال به توجه بی
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شه- شت در وقتی همی ساس....  مگیر می آغو  از خواد می روحم کنم می اح
 اینبار ؟ دونی می....  ببندم همیشککه برای و هام چشککم و بکنه پراز زمین روی

شتمون دونم می چون....  تنت بوی از ندارم عذابی  ودنب اگه.... !!!  یکیه سرنو
 ؟ نه باشی کیارش با االن باید تو که

شتم تب ستم.... گفتم می هذیون....  دا  انتقام گرفتن برای باید ولی... . میدون
سات به رو فرشته ذهن تمام!!!  سا شق و اح  از فهمیدن ، نه کردم می منحرف ع

 ...من کامل ی گذشته
 چیه؟ برای هات چشم برق نمیفهمم من ؟ میگی داری چی مسیح-

 :گفتم درونم انقالب کردن ماسمالی برای
 :گفت و کرد دور ام سینه از رو سرش.....  گلم تو وجود از-
سخره بودنم ساده به عمرم تمام- شته زیادی تو انگاری ولی...  شدم م  ی گذ

 نفهمم که حدی این تا نه ولی...  باشککم سککاده شککاید...  آقا گرفتی جدی و من
 میکنی؟ پنهون من از رو چیزی داری

 کینه رویا از چرا تو و اینجاسککت رویا چرا بکنه؟ اخاذی باید رویا چرا اصککال
 ؟ شدی کما وارد چطوری تو و بود چی سوزی آتیش انجری ؟ داری

 ...فهمی می مسیح
 :گفت و کرد اشاره گلوش زیر به دست با
 فکر ، دید و من که کی هر....  شککد رد روم از پاش با دید و من که کسککی هر-

شقم اگه بدون ولی....  خورم می گول حرفی هر با که ام ساده انقدر که کرد  ع
 مدت تمام چون ، شکککدم می جدا ازش باید پیش وقت خیلی نبود کیارش به

 ... حرفش هر تردید از...  عجیبش احساسات از کردم می درک
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....  بهت دارم عجیبی احسککاس....  مرموزی اول روز مثل برام توهم که بدون
ساس شمو ، زندگیت تو تازه اتفاق یه شنیدن با بار هر کنم می اح  ستد از آرم

 ...کنه می فرار ذهنم از ، کنم می ح  تو با که امنیتی اون...دم می
 ....نکن امیدم نا مسیح
 ....پیچید گوشم توی زنگی مثل درست فرشته آخر ی جمله

 نبود؟ من زندگی دونستن از اون حق مگه
 دادم؟ می بازیش داشتم چرا
 ....گرفت درد سالها این های زخم تمام ، فشار از سرم
 ....سوخت قلبم

 .....بود سوخته قلبم نه
 ......سوزی آتیش همون توی درست

 ....انداختم پایین رو سرم
 ..... بگم فرشته به چیزی تونستم نمی

 .....بود ها حرف این از تر کوچک خیلی فرشته
 ....هاست حرف این از تر گسترده خیانت دنیای بفهمه نباید

 ((فرشته))
 .....گذاشتم هاش شونه روی و بردم جلو تردید با دستمو

 ....مرد یه به نزدیکی از نترسیدم بار اولین برای
 ....باشم داشته مسیح با خوبی های روز تونستم می قطعا
 ... ولی
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 .....دلش توی ی کینه و خشم این
 ....بود کرده سرباز بیشتر من اومدن با شاید که

 ....داشت قرار ما بین دیواری مثل
 ....بود شده سرخ حاال سبزش، های چشم...کرد بلند رو سرش ناگهان
 ....اول های روز مسیح ، بود شده درست
 :شد خیره رو به رو به سردش های چشم با و کرد جیبش توی دست

ما توی که.....  ببینی بده خیلی- قت مورد دختر و....هسککتی ک  از داره عال
 .....کنه می اخاذی مادرت
 لحاصکک یه چشککم به حاال ، خودته فرزند کردی می فکر سککال یک که دختری
 ....ببینیش بزرگ خیانت

 اینا!!!  غهدرو ، مامان" بگی و مادرت پیش بری تونی نمی که ببینی سخته خیلی
 "کنن می سوءاستفاده دارن من بیهوشی از

 .....کردم نگاهش و نشستم نشست؛کنارش زمین روی و زد پوزخندی
 .....نه گریه؟ ولی....کرد بغض ، نگاهم سنگینی از
 ...... ریختن می اشک شب هر و شب هر که ها چهب پسر مثل بودم شده-

 ....زانومون روی شدن زخم و زمین روی افتادن از ها موقع اون
 ...میگفتن راست....میره یادت میشی بزرگ:  گفتن می بهمون
 :شد جابجا کمی قلبم ، نافذش نگاه با.....کرد نگاهم

قدر ها سککختی و شکککدیم بزرگ- یاد ان فت یادمون که بود ز  وزیر...ر
 ...نمیشه ناراحت ک  هیچ و میندازن رو ما بار صد روزی حاال....افتادیم

 .... کنه نمی گریه ک  هیچ
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 ...:ایستادم خودش مثل ، شد بلند
 دونم می فقط گرفت؟ مریضی کشتنش؟ چطوری؟ دونم نمی....  مرد ساغر-

 .....کرد پرواز خواستن طلبیت بدون روحش....نرسید هم کما به حتی
 .....رویا و دار نقاب مرد یه.....بودن نفر دو فقط شقبر سر

 ....خندید می و ریخت نمی اشک رویا
 ..... رو سارا...بود گذاشته جا برنده برگ یه مرگش با ساغر
 ....خواست پول مادرم از تمام سال پنج و گرفت پیش در و ساغر راه رویا
گه قدر دار خونه زن یه م ها داره؟ پول چ مه تن  تعلق مادرم به رگمپدربز ی بی

 ....داد می رویا به ماه هر باید کمال و تمام اونم که داشت
 مثل ، شده حاال بود لطیف گل برگ مثل که مادری....بود گرفته طالق پدرم از
 .... خشک ی ساقه یه

 می خالی خونه تو گوشککه یه هاشککو گریه دیدیش؟......شکککسککته و چروکیده
 .....کنه

 .....سخت قالب توی یول آروم....  خودمه مثل
 ، خورد حرفشو ی ادامه

 .....اومد فرود دیوار به که مشتی و زد فریادی عصبی
 رحمت بکنه احساس خواست نمی دلم....نبینه هامو اشک تا برگردوندم رو سرم

 ....کنم می بهش
سمم هم....روحم هم.....گرفتم آتیش-  خیانت دیدن با پیش سال هفت....ج
 چی؟ یعنی گمر میفهمی... مردم ،
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 ....برداشتم عقب به قدم یک فریادش از
 :شکوند و کرد بلند و دیوار کنار های برجسته،گلدون های رگ و داد با
....  خونه توی های سککختی و سککاغر ترک وجود با.... سککختی همه اون بعد-

 ....بگیرم وکالتمو ی پروانه تونستم
 ؟! بودم دفترم توی روز یک....روز یک فقط

 ....عصبی ی خنده یه...خندید
صبانیت با  نزمی روی مبل مانندی سوت صدای با ، داد هول جلو به و مبل ، ع

 ....کرد برخورد دیوار به مسیح فشار با و شد کشیده
 ...گرفتم آغوش در و خودم و نشستم زمین روی ترس از

 .....لرزیدم می
 و گل هدسککت یه با ، پیشککش رفتم....باشککه زندگیم قهرمان باید که کسککی ، پدرم

شدم ناراحت ولی میومد دفترم افتتاح برای باید اون! شیرینی؟  حتما فتمگ....  ن
 ....است خسته خیلی

 رتغی بی بود وقت خیلی که بودم گفته!  داره مجردی ی خونه یه دونسککتم می
 ؟!بودم شده
 می خیانت مادرم به داره و گذاشککتن پا زن تا هزار خونه اون توی دونسککتم می
 ....کنه

 ....داشتم دوستشون ولی نبودن واقعیم مادر و پدر اینکه با
 .....خیانت حال در و پدرم دیدم ، خونه توی رفتم

 ....شدم بیدار زمستونی خواب از انگار!!!  برام بود تلنگری یه انگار
 :کرد نگاهم و برگشت من سمت به
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 ....ترسید چشمام سرخی صورتمو کبودی از پدرمم ترسی؟ می من از هم تو-
 :ردک پرتاب دیوار به و برداشت اپن روی از خیسی لیوان" لعنتی" گفتن با
 و آشککفته موهای با رویا....  شککد باز کیارش اتاق در ناگهان...  متنفرم ازش-

 :کردن می نگاه خونه ریختگی بهم به تعجب با پریده رنگ صورتی با کیارش
 خبره؟ چه اینجا کیا-

 :کرد اشاره رویا به فریاد با مسیح
 با...  دیدم چون متنفرم؟ ازش چرا میگی....  بود ش*ت*ف*ا*ث*ک خود-

 نگفتم هیچی.....دیدم رو ام تحصککیلکرده مثال پدر خیانت خودم های چشککم
 ....دیدم پدرمو شکست ولی....

 : زمین روی نشست
 حضککرت که بتی مثل برام ، پرسککتیدمش می هاش بدی تمام با که پدری-

 .....شد خرد...شکست ابراهیم
 توی چطوری....رفت برق چطوری شکککد؟ چی دونم نمی....دفترم توی رفتم

شن شمع تاریکی شرده قلب و درد از چطوری...  کردم رو شتباهی ف  شمع ام،ا
 ....افتاد دستم از

تاد خت و اف تاد...سککو کالتم مدرک....کاریم روز اولین و اف ....  خودم....و
 ....شدم وشبیه و سوخت زندگیم تمام...قلبم....دستم

 ......اینجام سال هفت و
 ....بودم سردرگم....کردم می نگاهش تعجب با
 بیهوشی؟ این خاطر به سال هفت تو-
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 :گفت هاش فریاد از ناشی ای گرفته صدای با و زد پوزخندی
شکی چند هر....  فروختم مادرم سالمتی برای روحمو...  که گفتم-  مادرم کا

 ....دید نمی رو اینا و نبود
 نمی و پسککرش ی رفته آبروی و رفت می کاشکککی....نمیشکککسککت و دید مین

 ....دید
 نبود اون اگه...میزنه حرف باهام و میاد هام بدی تمام با ، روز هر ، سککال هفت

 ....نبودم منم
 سوخته؟ دستت مسیح-

 :گفت و زد تلخی لبخند
 ....بقیه زندگی به زد آتیش همه این نامشروع ی رابطه یه....اشتباه یه-
 .....گذاشت دستم روی مهر یه هم یادگاری رسم به

 ....گرفت درد قلبم.....بود سوخته بازوش تمام.....  زد باال آستینشو
 .....میزنه چنگ بهش و گرفته اونو دستی انگار

 ....نتونستم
 ....ببینم و مرد این شکستن ، نتونستم

 ...مشفشرد خودم به ناخوداگاه ، بیافته دوباره اینکه از قبل
 ...اخر تا باهاتم من-
 ...خوام نمی ترحم-

 :کردم نگاهش و کردم بلند رو سرم
 .....نمیخوام خورده شکست مرد یه منم-
 ....شد داه روسریم مانع با ، سرم روی بشم چیزی ی متوجه اینکه از قبل و
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 .....انداختم پایین رو سرم خجالت از
 ...بشم افتاده گل های گونه این فدای من-
 در غرق بود احسککاسککاتی ، من برای تنها که ، مغرور مرد این ی عالقه ابراز از

 ....که شدم خوشی
 :برگشتیم عقب به دو هر رویا مانند جیغ صدای با
 بشه؟ اینطوری خونت شده باعث چی بگی میشه کیارش-

 :گفت و برداشت جیبش توی از سیگاری کیارش
 شده؟ چی مببین...  بگیر خون خفه دقیقه یه ، نمیدونم-

شن سیگار ، اومده یادش چیزی که انگار ناگهان  سرامیک روی ، رو شده رو
 :گفت و انداخت

شه شنیده رو ما صدای نکنه خونه؟ بود اومده فرحناز نکنه-  ردهک و اینکار و با
 ....شدم بدبخت واای...باشه
 ....نمیبخشه و من دیگه اینبار
 :گفت و زد بخشی رضایت لبخند رویا

 ..... افتاده فیل دماه از میکنه فکر دختره...بهتر-
 :گفت و برگشت نشسته خون به های چشم با کیارش

 ، مد می تو به که پولی هر دارم؟ دختر اون از زندگیمو تمام من میفهمی بهتر؟-
 ....میگیرم فرح از که... هامه جیبی تو پول

 بود، سککالم که ای کاناپه روی قهر حالت با و کرد نازک چشککمی پشککت رویا
 ....نشست
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 .....نیست تهران که انگار نه-
 :گفت و کرد پوفی رویا

 کردی؟ اسکول-
شونه به کیارش شو بابا برو ی ن ست شنر سیگاری دوباره و داد تکون هوا رو د  و

 ....گرفت ازش محکم کام یه و کرد
 نگاه و سیگار حسرت با عجیبی طرز به که شد کشیده مسیح سمت به نگاهم

 ....کرد می
 ....نزدم حرفی ولی بود مشکوک کمی

 :گفت اش گرفته و بم صدای با مسیح ، دقیقه چند گذشت بعد
 ....بریم بهتر-

 :گفتم و انداختم باال و ابروهام متعجب
 بزن زنگ ؟! ها بدی؟ دست از و موقعیت این خوای می نکنه بهتره؟ چی چی-
 ....فرحناز به

 :گفت و داد تاب باال به ابرویی
 بکنم؟ چیکار-
 ....نباشه کارت تو....بزن زنگ میگم-

 بود دیگری موضوعات پی دو هر حواس که حالی در و کیارش گوشی ، مسیح
 :گرفت و فرحناز ی شماره و برداشت و
 ....گرفتم خب-

 :گفتم ای پیروزمندانه حالت با و زدم پوزخندی
 ....بکن تماشا و بشین حاال-
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 ....ایستاد ای گوشه و خندید مسیح
شتم اپن روی و تلفن  النس کنار کوچک ی بوفه سمت به ، شادمانی با و گذا
 ....رفتم

 ...بود من دور ، دور این شاید....  زدم بخشی رضایت لبخند
 ....زمین روی دادم هول رو بوفه حرکت یک با و

 ابپرت طرفی به تیکه هر و....شد خرد بدی صدای با ها شیشه و ها درف تمام
 .....شد

 زد؛ جیغ دویدو تحرک یک با رویا
 شد؟؟؟؟؟؟ چی-

 :گفت می که شد بلند گوشی توی از فرحناز ضعیف صدای ناگهان
 حرف باهات االن همین...میشکککه تنگ برام دلت زود کیارشککم؟زود جانم-

 .....زدم
ید وقتی یاد جوابی ، د ند نم فت الو الو بار چ نار که.... گ گه درف ای  ای دی

 ....کردم پرت زمین روی و برداشتم
 :گفت و دوید کیارش سمت به یارو
 ....اتاق تو بریم عزیزم...میترسم من کیا-

 :گفت می که اومد می فرحناز متعجب و شاکی صدای
 اونجاست؟ کی ؟ کیارش...الو-

 :گفت و گرفت آغوش در رو رویا ، خبر بی کیارش
 نه؟ مشروبه خوردن زیاد اثر شاید!!!  شده چی دونم نمی.....  گلم بریم-
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 و یدکش کیارش ی شده بلند تازه ریش ته روی دستی و خندید مستانه هم رویا
 :گفت

 ....من جوجوی اوهوم-
 کرد رهاشا رویا و کیارش به و زد چشمکی حرکت یک با که کردم نگاه مسیح به
 ....گرفت دلشو اوردن باال عالمت به سپ  و

 :رسید گوشم به فرحناز صدای دوباره که خندیدم بلند
 .....گوشی بوق ممتد صدای و.....  خبره چه اونجا ببینم ارشکی میام االن-

 :شد تبدیل خنده به ، مسیح صدای با که زدم عمیقی لبخند
 !!!شدی ماهری کش نقشه که میبینم-

 :گفتم و کردم کوتاهی تعظیم
 بریم؟ بهتر-

 به هعجل با....  افتادم چیز یک یاد رفتن از قبل ولی ، داد تکون سککری مسککیح
 ... رفتم رویا کیف سمت
 ....زد می برق کیفش ته ، قرمز لب رژ میزدم حدس که طور همون

 دستشویی توی ی آینه سمت به و داشتم برش کیف توی از ای خبیثانه لبخند با
 :نوشتم آروم و رفتم

 .....فرشته-
 اشینم های الستیک برخورد جیغ صدای که برگردم خواستم تا و زدم لبخندی

 ....شنیدم رو آسفالت با
 ..... شد نمی باورم....اومد کرج از سریع چقدر

 ....بریم-
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 ......کرد همراهیم حرفی هیچ بی مسیح
ندی جایی هر از خبر بی جالتی هیچ بی و زدیم لبخ  و هم های دسکککت خ

 ...گرفتیم
 !!!نمیشه بسته جا همین کیارش و رویا ی پرونده که دونستم نمی

 :گفتم آخر ربا برای و دادم بیرون شتاب با رو نفسم
 چی؟ یعنی ، بار صد این....  مسیح نه-

 یگرید ماه دو این تمام مثل درست ، کشید صورتش به دستی کالفه هم مسیح
 شنامرتب موهای و سیاهش بلند های ریش با بازی به عادت...  بودم کنارش که

 ....داشت
 کنم؟ چیکار میگی-

 روزگار های سختی تمام مقابله در باالخره ام ماهه چند خوشحالی دونستم می
 ....بازد می و زند می زانو

 .... گرفتی انتقامتو تو....  کن ولشون مسیح-
 :گفت و زد دیوار به مشتی

 ....رسیدم می حسابشو نه مگر میونه در مادرت و تو پای که حیف-
 :مگفت لب زیر و کردن نوازش رو اش مردونه دست پشت شصتم انگشت با
 به سکککوت مهر مادرم و من خاطر به که آقایی انقدر که میدونم ، من مسککیح-

 ....ندارم هاتو غصه طاقت ولی....  میزنی لبات
 :گفت و زد سفیدم شال روی ای بوسه ، بار هر مثل
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ساب و گردم برمی روزی یه خودم...  دونم می- ست ی رویا اون ح  و فطرت پ
 ....بکنم چیکارش دونم می خودم....  رسم می

 اب کردن خلوت کمی هوای به و...شککدم بلند صککندلی روی از و گفتم انشککالله
 ....رفتم حیاط سمت به حرفی هیچ بی ، خودم
سیح که بود خوب چقدر سته به م شت می احترام هام خوا  به و مادرم به...گذا

 ....کرد می فکر ام آینده تمام
 هدیدن بود وقت خیلی....  بود حامی ، کردم بلند رو سرم کنارم پایی صدای با

 ..بودمش
 ....شدی خیره ؟ چیه-
 یسخت شنیدن بود دردناک خیلی....  انداختم پایین رو سرم و اومدم خودم به

ست ، حامی بچگی های شی د  حمایتش وقت هیچ که ای خانواده و هاش فرو
 .....نکردن

 ...بمونه بیمارستان توی توانسته مسیح ی خانواده نظر زیر هم حاال و
 هیچی-
 :شد بلند حامی صدای که فشردم و هام چشم دو میون ، ها روز این فشار از
 ای؟ خسته-
 ....وقته خیلی-

 تهگرف سفیدشو صورت از نیمی طالییش موهای....کرد هاش جیب توی دست
 :بود

 خیالی های ریزه سنگ به و زدم پوزخندی....  شده آزاد زندان از رویا شنیدم-
 :زدم ای ضربه
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 ....شنیدی درست متاسفانه-
 : شد قدمم هم و کرد تلخی ی هخند

 ...هم رو ریخته کیا با دوباره که شنیدم اینم و-
 ....شدم غرق افکارم توی دوباره.....دادم تکون سری تنها

 ناراحتی؟-
سب ای واژه این قطعا ناراحتی؟ سات توصیف برای منا سا  ما روزه چند این اح

 .....نبود
 ...نه-
 راچ نمیبینی؟ و میدی؟من باال سر بجوا مسیح به میری؟ راه کالفه چرا پ -

 ....میشی سرخ آتیش مثل میشنوی رو" کیارش" اسم وقتی
 :گفتم آروم و کردم کج مخالف سمت به رو سرم

 ...عصبانیت از-
 کرده فراموش و کیارش که بود وقت خیلی من....کرد ناراحتم بیشتر پوزخندش

 !!!نه انگار حامی ولی....  بودم
 ....کرد می خوشحال و من این و داشت اعتماد بهم اش عالقه تمام با مسیح

 مثل قدیم مثل که وقته چند چرا پ ....میشککی قرمز که خشککمه از فرض به-
 ...کنین نمی نگاه بهم معشوق و عاشق

 :داد رو بعدیش،جوابمو حرف با که کردم نگاهش کنجکاو
 .....مسیحی و تو منظورم-
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 قلب تپش نه؟ یا بود عشککق هام وزر این احسککاس دونم نمی.....  زدم لبخندی
 شککرم و تند های نف ....فهمیدم می دسککتگاهم توی ضککربان از که زمانی باال

 ....بود اومده سراغم به تازه که عجیبی
 ...زد می دیدش دزدکی و کرد می دنبالش یواشکی که نگاهی

 ....پرپشتش و سیاه موهای با بازی و هاش خنده شیرینی
 ....کرد می خرجم مهربانانه که ایتیحم و بهش عجیبم اعتماد

 ....ها معشوق و عاشق شبیه حامی قول به بودیم شده
 .... نزد عشق از حرفی ، ماه دو این توی هم مسیح حتی ولی

 !!!دونم نمی....  من انداختن تردید به ترس یا بود شک از
 !!!خانوم خاموشی توی رفتی که باز-

 :گفتم ها اهمسوءتف کردن برطرف برای و زدم لبخندی
یا که ناراحتم این از تنها من حامی-  و فرحناز که زمانی از بعد ، برگشککته رو

 به اخاذی و نامشککروع های رابطه و کالهبرداری جمله از ، دیگه شککاکی هزاران
 .... خوره می بهش طوالنی حب  بودیم مطمئن مسیح و من و افتاد زندان

ماه فقط چطوری دونم نمی ولی  وکالت خودش که مسککیحی بود؟ زندان دو
 ... میگه رو مسئله این کالفگی با خونده

 ...ناراحته میفهمم
 ...نگرانم فقط...کشن می نقشه من برای دارن و رفته کیارش با که هم حاال

شده شوکه حامی ستم می...  بود ن سیح دون  بگه بهش و چیز همه داره عادت م
 :گفت حال این با
 چیه؟ نمیدونی که ای نقشه از نگرانی-
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 :گفتم و دادم تکون سری
 دعوا به چرا نمیفهمم...مسککیحم خراب ی کله نگران....  نیسککتم اون نگران-

 توی کوبید می مشکککت با ، بودیم زنده دو هر االن اگه خدا به...!!  داره عالقه
 ...کیا صورت
 :گفت و خندید

 نیست؟ حقش-
 :گفتم خجالت با
 دستش...سال هفت بعد هشد ضعیف بدنش مسیح ولی....  هست که حقش-

 میگیره درد
 رت نزدیک بهم خونی هر از ولی نبود خونی که برادرش مثل درسککت...  خندید
 ....بودند

شم- ست زن بهترین رو داداش...  میاد خو شته د شم چه...  گذا  زن داری هوا
 ...داداش

 ولی!!  داهر به حتی شککاید یا...  کرد فراموش و من هم حامی...  زدم لبخندی
 ....کرد می نگاه ما به راحت خیال با مسیح ؟ بود که چی هر
 :گفت لبخند با حامی بزنم حرفی خواستم تا
 ....اینجا اومده باز آیندت شوهر مادر گویا-
شت به حال این با ولی شد داه هام گونه خجالت از شتم پ  کشی زن به و برگ

 ....ودب کرده تا بد باهاش روزگار که شدم خیره ای شکسته کمی و پوش
 :گفتم سختی به و شدم هول کمی
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 بود؟ نوم..خا مهین مش..اس-
 :گفت شوخی به حامی

 ...نمیکنی کاری خراب دستات لرزش با نداره دوست چایی نترس-
 می سککردش شککوخی به بلند بلند که حامی به توجه بی و رفتم ای غره چشککم
 ....افتادم راه مسیح مادر سر پشت خندید
 :کرد می صحبت تلفن با داشت

 ....میزنم سر بهش دارم....باشه-
 به ولی نبود مسیح واقعی مادر اینکه با....  بست نقش لبش ی گوشه پوزخندی

 ....داد می اونو بوی شدت
 .... خونن یک از انگار

 :گفت شده کنترل ولی تری بلند صدای با
 زنایی؟ اون از یکی کدوم بغل دفعه این نه؟ پدرشی مثال....  کن ب -

 ....چکید چشمش ی گوشه از اشکی
سیح که بود سخت چقدر ست م  رو ها صحنه این زندگیش از سال چهار و بی

 ....دیده
 شککده بیخیالت بودم زنت که روزش روز....  بکنم حسککادت باید چرا ؟ من-

 بخورم؟ جوش و حرص برات باید حاال بودم
ستم فقط سری بگم خوا شتی پ شه که دا ستان ی گو  به شمچ سال هفت بیمار

 ...نیست کم...  سیاوش ساله هفت...راهته
صبانیت با و شی ع شو.....کرد خاموش رو گو ست  دیوار به گاه تکیه عنوان به د

 :گفت لب زیر و چسبوند
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 ...مسیح کردی چیکار باهام-
 .... من مسیح بیچاره....گزیدم رو لبم

 ...مرد شرفت به تف-
 های قدم با چادری زنی لحظه همون که زد عصککبانیت با و آسککانسککور ی دکمه

 .....اومد جلو سستی
 خوبی؟ مهین-

 ....برداشتم قدم جلو به حقایق اثبات برای و شد گرد تعجب فرط از هام چشم
 ...گریه زیر زد بلند صدای با و کشید آغوش در رو مادرم ، مسیح مادر

 می...برنمیگرده میگن دکترا و خوابه وقته خیلی گوشککم جیگر....  فاطمه نه-
 ....بکشن رو ها دستگاه خوان
 .....نمیشنیدم صدایی هیچ....شد قطع نفسم

 ....مسیح و من های خنده صدای جز
 .....رویا خشم از قرمز صورت خاطر به اومدمون کش های لب جز
 ....پیچید سرم در ثانی در همه و همه.....کردنمون بغل اولین جز

 ...گشت نمی بر من مسیح بودن؟ کرده جوابش دکترا
 های چشمه حتی....افتادم زمین روی...  نداره بدنمو توان پاهام کردم اساحس

 ...کرد نمی یاری هم اشکم
 ...کن توکل خدا به-

 .....بودم نکرده یادش بود وقت خیلی.....شدم خیره سرم باالی به دلگیر
 .گرفت می رو مسیحم داشت...  نداشتم دوستش
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 :گفت لبخند با مهین
شه نیاز قدر چه هر- شم زندگیمو...  دم می پول با سیح نمیزارم ولی میفرو  و م

 ...بیمارستان دستگاه و دم تمام با خونه میبرمش شده حتی....بکشن
 ....میشم اش ساعته چهار و بیست پرستار
 اشه؟ب خالی االن نباید مگه تپید؟ می چرا....بردم قلبم سمت به آروم دستمو

 ....فرشته-
 ...خودش برای هم باز...  تلخ لبخند و بود خودش صدای ، صدا

 ....خوان می و مادرم جون مقابلش در ولی....برگردم کردم سعی خیلی-
 :نشست زمین روی و خورد سر دیوار روی من مثل

شته؟ کنم چیکار دونم نمی-  طرف هر از که افتادم گیر دیوار تا دو بین انگار فر
 ....کنن می وارد فشار بهم
 و کشککیده های دسککت روی و دسککتم.....تمنشککسکک کنارش و خزیدم مار مثل

 :گفتم و گذاشتم محکمش
 مسککیحی که کنم می ح ....کنم می حسککت....  برگردم اگه...باش مطمئن-

 ...برگردی که میشینم منتظر...کنه می نگاه و من داره که داره وجود
 :دوخت بهم ملتمسشو نگاه سبزش های چشم با
 ....بگیرن من از رو تو که هستن دنامر انقدر....  نکنی فراموشم بده قول-

ست من مرد ست و کرد بغض...شک  چهار این توی...شد نمی باورم......شک
 ....من برابر در هاش خودداری تمام با بریزه اشک که بودم ندیده ماه

 می بدنم روی ، رو خیسککی احسککاس.....گذاشککت ام سککینه روی سککرشککو
 ....فهمیدم
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 ....باش آروم....  مسیحم-
 :گفت و کرد بلند رو سرش

 بودی؟ آروم تو رفتم می هم من اگه-
 ....وقت هیچ ، نه....بردم باال شدت با رو سرم
 وازشن رو ام گونه ناراحتی با شد باعث که انداختم باال نفی عالمت به رو سرم
 ....بکنه

 بکشم؟ دست ناز صورت این از چطوری من-
 :کرد نگاه سیاهم های چشم به
 نبینی؟ و من تو چطوری....نبینم و معصوم های چشم این چطوری-

 دوباره خواست نمی...داد فشارش وجود تمام با و برد دهانش داخل به رو لبش
 ...بشکنه غرورش من جلوی و کنه اشتباه

 با.. . افتادم چیزی یاد ناگهان که شککدم بلند.. فهمیدمش می.....  برو فرشککته-
 :گفتم پیش ظهلح چند اتفاقات بیخیال و برگشتم سوالی حالت

 میشناسه؟ کجا از و من مامانه مسیح،مامانت-
 :کرد نگاهم و ایستاد ، شد متعجب هم مسیح

 میشناسه؟کدوم؟...دونم نمی-
 مادرت؟ کنار ندیدی ؟ چادریه زن یه-

 :گفت و داد تکون سری باشه افتاده یادش چیزی که انگار ناگهان
 :گفت جونی کم لبخند با....  ندیدم نزدیک از وقت هیچ....  آره آره-
 ....خوشحالم...  بود تو مامان انگار ولی-
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 :گفتم و گرفتم هاشو دست
 تو ، نک صبر فقط...همیم برای تو و من اینکه یعنی....است نشونه اینا مسیح-

 ....باشی آروم هم دیگه ماه چند تونی نمی ؟ کردی صبر من برای دوسال
 :گفت ومآر و انداخت پایین ها بچه پسر مثل رو سرش

نده فقط ها موقع اون - کت عشککق و ها خ یده و پا مام حاال و بودم د  ت
 ...کندن دل سخته....وجودتو

 :گفتم و زدم لباس روی از ، اش شانه به بوسه.. لبخند با
 ...فعال.....  برم من بهتره-

 .....کرد نگاهم و داد تکون سری
 .....نوسان حال در افکارش و اینجا روحش

 شود؟ می چه بازی این آخر...دانستم نمی
 .....شود ما نفع به دو یک بودم امیدوار ولی

 ((مسیح))
 :شدم بلند زمین روی از دوباره حامی صدای با
 چیه؟-

 :گفت و گرفت و هام شونه
 ....بگیر تحویل جنازه بده اسم داداش؟ شده چی-

 ...نبود پوزخند به شباهت بی ، خستگی از که زدم لبخندی
 غمگینی؟-

 :گفتم و دادم تکون سری
 ندارن؟ دل مگه کنن؟ گریه نباید پسرا میگن چرا-
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 :گفت ، نشستم روش به رو تبعیت به...نشست زمین روی و زد لبخندی
 آفرید؟ انسان برای و اشک خدا چرا میدونی-

ستم نمی...دادم تکون سری ستم می هم شاید...  دون  یاری ذهنم ولی ؟ دون
 ...کرد نمی که خدا به...کرد نمی

 کنهب خالی زندگی زخمای و درد و خستگی از خودشو بتونه انسان اینکه برای-
 .....وجودش تمام شه پاک..... 
 بکنن؟ نباید گریه ها مرد چرا میدونی حاال

 :گفت ، من به نگاه با....کردم سکوت هم باز
که برای- یه با و احسکککاسکککاتین ها زن این  هم مردشککون کنن می فکر گر

 خوب ها زن برای این و ضککعف....  ضککعیفیه آدم میکنن فکر...احسککاسککاتیه
 !!!کنن گریه عالقشون مورد های زن جلوی نباید....نیست

 "کردم گریه که من وای....."کردم بلند رو سرم تعجب با
 :اورد در هوا به رو آخم که زد ام شونه روی مشتی خنده با...خوند و ذهنم

با کن ب - ته بود تو جای کی هر....  با یه....  زد می سککک  چیزی که گر
 ....خوبیه دختر ، کنه می درک فرشته...نیست
 موج آرامش به و میومد خوابم ، دریا وسککعت به...دادم تکیه دیوار به رو سککرم
 ....داشتم نیاز هاش
 ....رفتم می باید واقعا شاید

 بود؟ آرامشم منبع چرا کوچیک برادر این....  کردم نگاهش
 ......گردی نمی بر وقت هیچ گفتن بهم-
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 :گفت و کرد نگاهم زبون لکنت با
 ی؟ چ-
 .....شنیدی که همون-
 ....کردی براشون کار همه این چی؟ یعنی-
سته جدال و دعوا از صیر من انگار....بودم شده خ شتم تق شتر من....  دا  زا بی

 ....داشتم نیاز برگشت به همه
 ....مادرم خستگی عرف برای و فرشته با بودن برای....رویا نابودی برای
 انمیزب بود قرار که جهنمی به برم....برم باید حاال که انگار....شکککد نمی ولی

 ...باشه زندگیم
 :گفت آروم تنها و نزد حرفی حامی

 ....افتاده مهمی اتفاق انگار....هستن منتظرت برو-
 لب یرز و ایستادم خوشحالی با...بود برگشته نظرشون شاید...شدم خوشحال

 :گفتم
 .....نکن امیدم نا... تو امید به-

 ....برگشتم پشت به و شد فشرده ام شونه ، برم اینکه از قبل
 ....داره بستگی این به مهین مامان جون!!!  نشو عصبانی....داداش-

 ....شدم مخصوص اتاق وارد و دادم تکون سری
 ....کرد عوض و من سرنوشت که اتاقی

 .....آن از خبر بی و
 ((فرشته))
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 زندگی شککنیدن حاال.....کردم می گوش دو هر های صککحبت به کنجکاوی با
 ....بود تر دردناک برام مادرش زبون از ، مسیح

 ......امید پرورشگاه.....رفتن پرورشگاه به ، نشدنش دار بچه خاطر به که"
 ....گذاشت شرط یه کوچولو پسر اون اما و گرفتن خوندگی فرزند به رو مسیح
 ....بره دوستش ی خونه به داره جازها روز هر که گفت
 حاال و کرد می امد و رفت حامی با سککختی به ولی کردن؟ قبول چرا دونم نمی
.... 
 ....."هستن برزخ توی دو هر هم باز

 
 :گفت نهفته بغضی با مادرم

 هالبت...  کار سککر فرسککتاد شککد نمی که دختر هم اون ، بچه یه.... بود سککختم-
 و چنگ با رو فرشککته....  بود دسککتگاه توی دخترم ... رو خدا کنم می شکککر
 .....بچشه رو یتیمی درد نزاشتم.....کردم بزرگ دندون

 ....شکست بغضش و کرد گریه
 ....داد می دلداریش و بودش گرفته آغوش در ، مسیح مادر حاال
شترک درد ی صحنه غرق چقدر دونم نمی  پایی صدای با که بودم زن دو این م

 ....برگشتم پشت به
 ...رفتم جلو تعجب با....اومد می جلو خوران تلو تلو مسیح

 مسیح؟-
 ...شته...فر-
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شت دقیقه چند شد؟ چی نفهمیدم  بوی کنار ، رو خودم ولی... ساعت یا گذ
 ...دادم تکون پیراهنش روی ، رو سرم....کردم احساس مسیح خاص عطر

 .....آتش ای از کوره مثل درست...بود گرم چقدر
 ....منی برای فقط تو...  بری که مزار نمی-

 :پرسیدم مبهوت و کردم بلند رو سرم
 یهو؟ تو شد خوبی؟چت-

 ....شدم فشرده اش سینه درون ، سختی به که چون....  نگفتم و حرف ی ادامه
 ...مرا کشید آغوش در درد با
 ....مرا بویید می غیرت با

 :مگفت و کردم بلند رو سرم.....افتادم خداحافظی ی لحظه آهنگ یاد ناخوداگاه
 میره؟ کسی-
 ره..آ-

ید...  کردم فکر کمی نه رفتن از ناراحتی و دلگیری... بود حامی شکککا کدا  ی
 ...برادرش

 حامی؟-
 ه...ن-
 و حالل که دونسککت می... بود مرد....بوسککید رو سککرم روی دوباره همزمان و

 ....بود گناه هم همینش چند هر شناسم می محرم نا و محرم...  حروم
 ....عشق تبعید به گناهی

 میری؟ داری تو خب-
 نه نه نه نه نه....  نه-
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 .....بودم عروسکش که انگار....بود شده دیوونه
 .....زد می داد و فشرد می و من

 ....مسیح بعدی کالم شنیدن با...  بزنم حرفی خواستم تا شدم عصبی
 ....افتادم

 ....کردم سقوط
 من؟ چرا

شته نوبت- ست.....عزیزم تو برگ  رفتن با....  بدن عذاب و من کردن یکی به د
 ...خاموش و طبیعی مرگ یه....میمیرم من تو
 ....کردم نگاهش باز دهانی با

 ...بود دروه...نداشتم باور
 ....بود کرده شروع دوباره رو اش مزه بی های شوخی

 ...اینکه و-
 داشت؟ پایانی اصال درد این داشت؟ ادامه

 :گفت صداش در آشکار لرزشی با و بست محکم هاشو چشم
 حتی نه و....عشککقتو نه و منو نه...  فرشککته هیچی.....نمیمونه یادت هیچی-

 ....کیارشو خیانت
 ...شدیم محکوم

 ...عاشقی جرم به
 ...کردند می خی  رو صورتم دیگری از پ  یکی اشکام

 ....نداشتم مهارشون در سعی بار اولین برای
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 ...غم احساس از....  شدم می خالی اینکار با شاید
 ....مسیح کردن فراموش احساس از
 ..اجباری جدایی احساس از

 این دونستی می که بود بد چقدر....فشردم مسیح ی سینه به درد از رو صورتم
 ....بدی دست از قراره رو شدی عاشقش حاال که شخصی

 ستتد از کاری و بکنی فراموشش باید دونستی می که بود بدی احساس چقدر
 ....اومد نمی بر

 ....بکشم جیغ خواست می دلم گاهی
 ... کنم گله خدا پیش
 من؟ چرا
 دوباره مسککیح های دسککت با و شککدم بازیچه کیارش های دسککت به که منی

 ....عاشق
 .... داشتم ها منی خیلی....  نداشتم پدر که منی
 مسیح؟ دادن دست از ولی...  نکردم شکری نا وقت هیچ خدایا ولی

 کوشی؟ پ  ؟!خوای می هاتو بنده صالح نمیگن مگه.....نممیشک
 ....بینمت نمی چرا
 قرار هم راه سر و گناهکار دو خدایا.....بدم دست از مسیحمو که راضی تو چرا

 بکنی؟ دورشون هم از عدالتی بی با خوای می حاال و دادی
 ؟....!چرا

 من؟ ی فرشته-
 شنیدم؟ می رو صدا این کی دوباره...  شد بیشتر هام اشک
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 قهری؟ من با-
 خی  هم او صورت....کردم بلند رو سرم آلود اشک و کرده پف های چشم با

 .....بود
شی خدایا سم بد روزگارمو نقا  و درهم های خط...خط از پر شده.....کردی ر
 .... برهم
 ...نیست مشخص کالفم پایان و نداره انتهایی که هایی خط

شم ناراحت من کنی مفراموشم اگه بدون ، من ی فرشته-  دونم می چون...نمی
 ...امیدوارم...گردی می بر

 :داد ادامه ای مردونه بابغض
شق امیدوارم- شی عا  به وقت هیچ و من امیدوارم....برسی بهش امیدوارم....ب

 ....نیاری یاد
 ....شکست....شکستم

 .....بود مرد چقدر.....افتادم روش به رو و کردم سقوط زانوم دو روی
 خوشبختیش؟ برای ؟ بگذری ازش اینه؟ عشق یعنی

 :گفتم هق هق با.. کردم می خالی خودمو باید....  نتونستم
 به ، کنم فراموش رو تو اگه....  کنم نمی فراموشت...خورم می قسم....مسیح-

 ....کنم نمی فراموش عشقمونو که قسم مقدسات تمام
 ولی!!!!دونم نمی رو کی عاشککق...بودم عاشککق گم می....  گم می همه برای

 ...بودم عاشق
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 دعوت آغوشککش به و من دوباره و نشککسککت زمین روی من مثل ، نیاورد طاقت
 ....کرد

 ....شد یکی روحمون....شد یکی عشقمون....شد یکی هامون اشک
 .....ما شدیم ، تو و من

 .....ما عشق شد تو عشق و من عشق
یاوردم تاب مام روی گذاشککتم پا....ن قاداتم ت گه....اعت گه ، مجرمم ا  ا

 ....گناهکارم
 .....بشه اضافه حکمم به بزار پ .....  عشقمه فراموشی تقاصم اگه
شردم اش گونه روی اراده با هامو لب  ترم داه های لب به داغش صورت....  ف

 .....کرد خورد بر
 ....شد قرمز هام گونه

 ... کرد می گز گز هام دست
شش.....  رفت باال قلبم صدای شی...  تپ شق جن  از تپ  که والم به...  بود ع

 ...دوباره شدم عاشق
 ...دارم دوستت-

 :گفتم آروم لب زیر تنها.....نگفتم
باره- مت می دو یا اون توی.....بین ثل.....دن  عشککقتو.... واقعی عاشککق دو م

سم...  کنم نمی فراموش سیح خورم می ق شون...م شون اون به ن  از روزی که ن
 بمون منتظر پ ....  کنم می اعتراف بهت عشقم

 :گفت لرزونی صدای با و چسبوند پیشونیم به رو پیشونیش
 ....عاشقتم...دارم دوستت...  زنم می فریاد من ولی-
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 .....افتاد مسیح صورت روی و خورد سر چشمم ی گوشه از اشکی ی قطره
 ....باشه غمگین خوام نمی ، خوشگلت سیاه های چشم....  نکن گریه-

شردم بهم و هام پلک شک تمام....  ف شت که هایی ا شم سد پ  زندانی هام چ
 ....ریختند می پایین آزادی با حاال...  بودند شده
 شدند؟ رها هم اونها

 شدم؟ می رها هم من
 برم؟ باید چرا....دنیاست این توی که من ی انگیزه خدایا

 .......مسیح-
 ، بشم حرفم ی ادامه متوجه اینکه از قبل

 های لب روی که مسیح های لب به باز نیمه های چشم با.....شدم داه ناگهان
 ....شدم خیره بود من حرکت بی
 ....عذاب احساس نه......داشتم گناهی احساس نه

 .....بکشم همه رخ به عشقمو استقالل خواستم می گویا
 ....انداختم مسیح گردن پشت هامو دست

 .....کردم همراهیش آروم
 .....شد ییک عشقمون آتش اینبار حاال

 ....ببخشید-
 .....شدم قدم پیش من اینبار ، خوشحالیم دادن نشون برای

 ....بوسیدیم می و بوییدیم می
 ....دیدار آخرین برای ای بوسه
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 ....دیگر ای وعده برای ای بوسه
 ...خداحافظی جن  از بوسه

 ....نرو.....کردی محتاج خودت به و من.....دختر عاشقتم-
 ......بود صدا با...گرفت تشد اینبار ام گریه
 .....شد می مخلوط هم در هامون اشک ولی... نبود باهم هامون لب دیگه

 !!!نرفتن از کند می خواهش ملتمسانه مرد که زمانی ، بودم خونده جایی"
 ...."هوس روی از نه.....هست وجودش اعماق از که بدون

 ...دبو روح دو میان عشقی....  نبود هوس ما عشق ، بگم تونستم می یقین به
 ....هامون بدن و جسم بودن میان در و وجود بدون
 ....شدیم عاشق قلب بدون

 .... روح با
 ....وجود با

 .....باختیم دل بهم
 میدی؟ بهم قولی یه فرشته-
 :گفتم دار خش و گرفته صدای با
 قولی؟ چه-

 خی  های چشم به سبزشو و نافذ نگاه....شد جدا من از و کرد بلند رو سرش
 .....دوخت سیاهم و
شقمون به خیانت....نمیری کیارش با که بده قول-  جاییاون تو....  کنی نمی ع

 .....میمیرم من عوضی اون با بری تو فرشته....اینجام من ولی
 :گفتم و گرفتم دست در بلندشو های ریش از مملو صورت



wWw.Roman4u.iR  478 

 

 از.....بمیرم ، رفتم کیارش با اگه که....زارم می گرو روحمو......دم می قول-
 ....داریم؟هوم مگه تر باال این

که از فاره و  آغوشککش در ، دیده من برای هایی خواب چه سککرنوشکککت این
 ......گرفتم
 ....رفت می تر باال قلبم تپش

 .....کنه می حرکت ام سینه توی قلبم کردم می احساس
 ......کردم می وجود از گرما احساس
 ...عادی غیر تنگی نف  یه احساس

 ...ایستادم و کردم جدا مسیح از رو خودم تعجب و ترس با
 ...... مادرم جیغ صدای

 ......مسیح مادر علی یا
 .....مسیح شدن کمرنگ

 میافته؟ اتفاقی چه داره خدایا
 شدم؟ می جابجا پارازیت مثل داشتم چرا....  شدم خیره هام دست به

 ....کردم نگاهش گیج
 : کرد زمزمه اش مردونه صدای با و گرفت ناگهانی حرکت یک در و هام دست

تت-  ی انگیزه من حاال بری تو...  گردم می بر...بمون منتظرم....دارم دوسکک
 ....دارم دنیا توی بزرگی

 ....گردم می بر باش مطمئن....زارم می گرو روحمو هم من
 ....رفت باال قلبم تپش ، پاکمون عشق از
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 .....بود برام موهبتی هدیه که هینگا در....  بودم براقش های چشم در غرق
 ....اوردن در اسارت به رو بدنم ، پشت از هایی دست کردم احساس ناگهان

 ...سختی با.....کشیدنم می
 میافته؟ اتفاقی چه داره مسیح-
 ....من ی فرشته خداحافد-

 .....بردن می و من داشتن که گویی.....شدن می تر قوی ها دست
 .....شد می تر کمرنگ مسیح

 ....شد می ویران دنیا
 ....کردم نمی جدا نگاهش از رو نگاهم

 .....شد جدا اش گندمی های دست از دستانم....غایب های دست فشار با
 ....اومد بهوش دکتر:گفت بلند که زنی صدای
 ....مادرم صلوات صدای
 ...قلبم های تپش صدای
 ...ام گریه صدای
 ....ها دست صدای
 .....جدایی صدای

 :گفت می که مسیح بلند صدای آخر در و
 "میگردم بر....  فرشته نکن فراموشم"

 شد؟ بسته دوباره هاش چشم چرا دکتر-
 هب دیدم می رو نقطه نقطه های سککتاره....  شککدم خیره پلکم پشککت سککیاهی به

 ....آشنا صدایی همراه
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 ؟ بود عجیب.....نداشتم صاحبش از درکی که صدایی
 .....خستم چقدر
 ... شد پرتاب باال به پاهام از تیر مانند دردی
 ...همین بودم خسته

 دیمشککه غلید ی لهجه با... بکنم پیدا لحظه این تونسککتم می که ای واژه تنها
 .....کردم باز رو چشمانم زنی

 :گفت می که زن همان شاد لحن سپ  و کرد برخورد سقف سفیدی به نگاهم
 .....اومدی بهوش که برم قربونت....فداش مادر....  شد بیدار دکتر-

 ...کردم می سنگینی احساس سرم توی فقط....نفهمیدم
 ...هکن می وارد زیادی فشار بهش و گرفته قرار هام شقیقه روی کوهی که انگار

 که ریدکت به و شد پرت بدنم کوفتگی از حواسم ، هام چشم توی قرمزی نور با
 .....کردم نگاه بود هاش دست توی ای قوه چراه

 ....دادن نشون نور به واکنش شکر ور خدا-
 ها؟ کرده فراموش و من نکنه نمیزنه؟ حرف چرا دکتر-

 ....آشنایی ی واژه چه فراموش؟
 کجا؟ اما.... بودمش شنیده جایی هم قبال که انگار

 :نالیدم اراده بی و برید رو امونم سرم درد.....لعنتی اه
 ....آخ-
 خانوم؟ شد چی-
 .... شدم خیره ، کرد می نگاه بهم نگران که مردی پرستار به
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 ....کردم گم صدامو دوباره انگار
 !!!نمیاد یادم ولی...  کردم گم وجودمم از ای دیگه چیز انگار

 بزنم؟ بخش آرامش ، دارن درد کنم فکر دکتر-
 و خاکسککتری مرتب موهای کردم،با کج دکتر سککمت به رو چشککمانم کنجکاو

 :فتگ کوتاهی مکث با سپ  و داختان بهم عمیق نگاهی ، مستطیلی عینک
 گوب شککفیعی خانوم به...  بدیم انجام رو ها آزمایش باید فعال ، طبیعیه....  نه-

 ..... بیاد
 ....رفت در سمت به و گفت چشمی مرد
ظه هر درد کاو بخش و شکککد می بیشککتر لح کارمو کنج هان خود در اف  می پن
 ....کرد

 ...مان....ماااا-
خت این روی جات من کاشکککی...الهی رمبمی داری؟ درد ، جانم-  می ت

 ...خوابیدم
 .....نمیاد یادم چیزی چرا بیمارستان؟ تخت؟

 میام؟ طوالنی پرواز یک از کنم می احساس چرا
 تگذش دقیقه چند دونم نمی ، دوختم رو به رو سرد و سفید دیوار به رو نگاهم

 :شد اتاق وارد خوشحالی و جوان دختر همراه دکتر که
 کمی دشای...  هستن بیمارستان این پرستار شادترین ، ایشون بهادری خانوم-

 نه؟ کردن خوب مونو اخمو بیمار این حال
 :گفت من به خطاب سپ  و
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...  خوابیدی نمی اونجا ، داد انجام نبودی که کارهایی چه مادرت بدونی اگه-
 ....بوسیدی می و زن این های دست باید االن

سان به مادر و تردک بین رو نگاهم سردرگم  ؟بود خبر چه اینجا....  اوردم در نو
 خوابم؟ تخت توی روز چند من مگه

 باشه؟ مشهد االن نباید مامان مگه اصال
 ....خانوم فرشته-

ها گاهش تن گاهم....کردم ن کارم ولی بود ن گار هنوز ؟ اف  رو بخشککی یک ان
 ...کردم فراموش

 ...بکنم پیداش تمداش سعی ولی....  شده دور....  رفته یادم از
 ....اومد نمی یادم ولی تپید می قلبم فکرش با که مهمی بخش

ستت پای ساق توی کنم می فرو و سوزن این من ببین- سیا ، را  یه ثلهم...  نتر
 .... بیشگونه

 ....کردم نگاه بود گرفته رو ها دکتر ژست لبخند با که جوانی دختر به
 !!! انداخت می یکی یاد و من سبزش های چشم...  بود خوشحال چقدر

 .....دانم نمی کی؟ ولی
 ....دانستم نمی چیزی هیچ

 .... دادم چین بینیمو ، پام توی سوزشی احساس با
 داشت؟ درد-

 :گفت خوشحالی با که دادم تکون سری
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 حالت ببینم پرسککم می سککوال تا چند من خب....  شکککر رو خدا پ  خب-
 باشه؟ چطوره،

 :شدم رو به رو جوان دختر اخم با که. ... فشردم بهم و هام پلک
 "باشه" بگی باید....  نه اینطوری نه نه نه-

 گاهی و بود گاهی...کرد می غیاب و حضککور صککدایم انگار....تونسککتم نمی
 ...نبود

 ....سوخت می خشکی از گلوم و بود چسبیده دهانم سقف به زبونم
 .... ببینم وایستا تونی؟اصال نمی-
 :گفت کرد می نگاه لبخند با کوچکش کارآموز به که ، دکتر به رو و
 بدم؟ آب بهش تونم می-

 :گفت خنده با دکتر
 ....نداره ایرادی آره....  اختیاری صاحب خودت که شما-

 ....بود شده بدنم وارد بخشی آرامش جریان انگار.....  خوردم رو آبم
 .....ها مدت از بعد

 !!! ام گذشته و وجودم.....بود گنگ برایم زمانش
 بود؟ چه کشید می پر برایش قلبم ، که حسی اون و
 چیه؟ اسمت-

 می بیان" ف" کدام با فرشککته بیاورم یاد به کردم سککعی....  کردم صککاف و گلوم
 ه...ت....رش....ف- شد؟

 :گفت و زد رضایت از لبخندی
 سالته؟ چند-
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 .... مکرد حساب ذهنم در بود؟ گذشته تولدم از روز چند.....  کردم فکر کمی
 بیمارستانم؟ در روز چند من اصال
 باشیم؟ گذشته تولدم ماه از نکند

 یک؟ و بیست-
 :گفت و کرد اخمی

 ....عزیزم میشه سالت دو و بیست...  گذشت که امسالت تولد با-
 نه؟...  باشم اینجا باید ماه دو یکی احتماال پ ....  گفتم آهانی

 ....فشردم نرم بالشت به گیکالف با رو سرم....اومد نمی یادم چیز هیچ
 نمی هم باز ولی....انداخت می دیگر بالشت یک گرمای یاد و من ، اش نرمی

 ؟!بالشت کدام دونستم
 دانشگاه؟ کدوم ؟ خوندی ای رشته چه دونی می-

 متونست می تر روان حاال...  بکنم فراموش عالقمو مورد ی رشته شود می مگر
 :گفتم آرومی به ، بزنم حرف

 !!!شهیدم پدر ی سهمیه با...با...تهران دانشگاه عکاسی-
 :گفت و زد برق چشمانش

 بیمارستانی؟ چی برای دونی می ، سوالم آخرین اینم...!! عالیه این-
 اومد نمی یادم....نه

 .....فشردم بهم رو چشمانم....بیار یاد به فرشته....دونستم؟نه می
 .... عجیبی پرتاب....  نوری برق ناگهان
 ....مرد ، مرد ؟ مرد کدوم...مرد یه ادد صدای
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 بود؟ که کیارش...  کیارش آهان
 ....پرداختم جو و جست به ذهنم در هم باز

 !!! پسرم دوست کردم پیدا
 ....پرداختم گذشته کردن پیدا به.....دویدم افکارم در هم باز بعدش؟ خب

 یک از رمماد صدای....شدم پرت که هوایی به و شد وارد بدنم به که ای ضربه
 .... خفه جای

 .....حلقه مثل....دستانم از سرد جسم یک خوردن قل....تلفن مثل درست
 ......پیشونیم کنار از آلود خون گرمای

 ..... کیارش ی آشفته نگاه
 ....عقب به ، برگرد

باره یالم دو مدم در پرواز به خ یه.....  ا فه ذهنم در گویی رو ها ثان  کرده خ
 ....بودم

 "صیغه...صیغه.....شوب ام صیغه"
 .... بود کیارش صدای ، صدا.....  بود کرده پیدا اکو صیغه گوشم در

 ....هاش گفتن خانومم.....اش همیشگی های لبخند
 ....ولی

 ....را عشقم ، را عشقش...بود کرده فراموش ذهنم انگار
 ؟ بود شده چم من....طلبید می و دیگر کسی وجودم

 :گفتم آروم و کردم باز و هام چشم
 ....بزارید تنهام-
 :پرسید اضطراب با
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 نمیاد؟ یادتون-
 :گفتم تری بلند صدای با و کالفه

 ....کن ولم حاال...  دفترخونه جلوی....  کردم تصادف یادمه-
 ....برداشت قدم عقب به ترس با دختر

 شد؟ چش یهو دکتر-
 ضمه و اتاطالع تا میکشه طول کمی....  کما از برگشت عالئم از....طبیعیه-

 .....بکنه
 :گفت کنارش پرستار به آرومی ی اشاره با و
 .....کنید آرومش-
 کردم اهنگ کرد تزریق سرمم به رو آمپولی و اومد جلو رویی کم با که پرستار به

 :گفتم و نیاوردم طاقت.... 
 اینجام؟ روز چند من-

 دوسککت رو هایش چشککم رنگ چرا....شککد متعجب ایش قهوه های چشککم
 نداشتم؟
 و زدم پ  و احساس ولی" تره قشنگ سبز" گفت می وجودم اعماق از صدایی

 ....شدم خیره پرستار به
 .....هست ماه چهار نزدیک-

 ماه؟ چهار....  ایستاد قلبم
 رهسککف از یعنی گذشککت؟ عید یعنی ؟ شککده شککروع وقته خیلی جدید ترم یعنی
 ؟!نیست خبری سین هفت
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 هست؟ هم کیارشی یعنی
 .... بود شده رنگ پر ذهنم در کیارش نام تازه انگار ولی....  شد گرم چشمانم

 ....نداشتم دوست ولی
شتم انگار....  ترسیدم می.... شد می خطاب گناه ذهنم در بهش کردن فکر  دا

 ...کردم می خیانت
 ...کردم می عبور ذهنم های قرمز خط از نباید انگاز
 چرا؟ ولی

 کردم؟ می خیانت کی به
 ترین مهم انگار ولی ، یادمه چیز همه چرا من.....  کردم مشکککت رو دسککتانم

 !!!بود شده گم خاطراتم های مالفه بین اتفاق
 ...دیدم رو سیاهی ولی....  نفهمیدم

 "گردم می بر"گفت می که آشنایی صوت و شد بسته هام پلک
 سپرد خواب های دست به مرا الالیی مانند که
 ...عجیب سفید و سیاه های کابوس از پر خوابی و

    **** 
 ....فکر تو میره و میشه خیره گوشه یه به صبح از دکتر-    
 ....نیست اینجا روحش انگار اصال    
 :گفت و زد رو ای کلیشه لبخند همون دوباره دکتر    
 ...نباشید نگران...  طبیعیه-    
 :گفت من به رو و    
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شته-     شید خوب تر زود...  خانوم فر  کنید شروع رو فیزیوتراپی ندرما باید ب
 :داد ادامه مادرم به رو و.... 

 بهتر...  کنه می درد بدنشککون ، طوالنی خوابیدن و تصکککادف بابت هنوز-    
 .... گرم آب حموم برن امروز

 ....زد چشمکی و کرد نگاه بهم و    
 رو درمانش و چیست من درد دونست می که انگار...دوستانه چشمک یک    

 ....داشت
 بندش پشکت و شکد باز عجیبی شکدت با در ، بگه چیزی خواسکت مادرم تا    

 ....آدم زیادی تعداد و ، قرمز رز گل دسته چند
 .....شد نمی باورم    
 .... داشت لب به لبخند...برگردوندم مادر سمت به رو سرم    
 :گفتم آروم و نشستم تخت روی    
 ؟ درسته روسریم مامان-    
 :گفت لب زیر و شد غمگین هاش چشم    
 این های مرد ی درباره دادم می یاد بهت ، اعتقادات این جای به کاشکککی-    

 .... کنی فکر چطوری زمونه و دوره
 :گفت جاش به تر بلند ولی    
 ...خوشگله من دختره جوره همه....  خوبه آره-    
 ....ام همکالسی چند و برادرش نیما...  نیایش و شیرین....  زدم لبخندی    
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 یها چشککم تونسککتیم ما و دادین افتخار باالخره.....  خانوم فرشککته به به-    
 ببینیم؟ رو شما خوشگل

 ......بود همین جوابم تنها....  زدم لبخند شیرین به    
 ....بگو چیزی یه نیایش-    
 شککههمی مثل....  درخشککید می ای فیروزه آبی لباس آن در....  کردم نگاهش    

 .... بود همراهش سفیدش عصای و سیاهش عینک
 ....افتخار مدالی مثل    
 .....متاسفم-    
 ....کرد ح  ولی ندید.....کردم نگاهش تعجب با    
سفم-     ست انقدر که متا ....  نیبک چیکار قرار بگی برام که ، نبودم خوبی دو

 های اتفاق یلیخ شککاید انداخت نمی تخت این توی ماه چهار رو تو خدا اگه
 ...بود افتاده ای دیگه

 ....نبودی اینجا تو شاید    
شاره و شیرین هی  هی  صدای با      ، ام دیگه های همکالسی به ریزش ی ا

 ....نداد ادامه رو حرفش ی بقیه
 ....شدید خوب که خوشحالیم...  بهادری خانوم-    
 پایین رو سککرش. ... دسککت در تسککبیح و بلندش های ریش آن با گودرزی    

 ...شد قرمز هایش گونه...  انداخت
 ...شد می منظورش متوجه بود که کسی هر    
 ... کرد نگاهش خریدارانه مامان    
 ... رو نگاه این نداشتم دوست    



wWw.Roman4u.iR  490 

 

 .... کردم می خفگی احساس    
 .... بود ای دیگه کسی به متعلق تنها بلند های ریش آن که انگار    
شته فتممیگ هی-     شق فر شتی شان  ولی...  ها برفه عا  حتما ، دختر تو ندا

 ....کردی می باز چشم فروردین    سیزده افتاد می باید
 ....شدم بیدار هم خوبی روز چه....  خندیدم

 :گفت و بوسید رو ام گونه بود شادی نامش کنم فکر که دیگه دختر
 عقب ترم یه که اسککفممت....  شککدیم خوشککحال همه خبر این شککنیدن با واقعا-

 ....ها روز این از کردی استفاده خوب عوضش در ولی...  افتادی
 :گفت و گرفت و حرفش ی ادامه شیرین

 ...کرد خفمون صادقی استاد....  حالت به خوش....میگه راست وای-
 ی خنده باعث که کرد قالب گلوش دور به هاشککو دسککت نمایشککی حالت با و

 ....شد هممون
 نه؟ گذاشته جا زبونشونو کنم فکر بودن کما ماه چهار رتوندخت ، خاله-

 :گفت کمرنگی ی غره چشم با و خندید مامان
 ...بگو چیزی یه زدن کالسشون از تو خاطر به....  زشته فرشته-

 :زدم زورکی لبخند و شدم جابجا تخت توی کمی
 ...گفتین که شما رو ها گفتنی ؟ بگم چی-

 :گفت و کرد گرد رو هاش چشم عسل
 ؟ نداری برامون خبری کما از خب-

 :گفتم و انداختم باال ای شونه
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 ...نبودم که بدر سیزده...  بودم خبری؟کما چه مثال-
 ....موحی روح مثال-

 دشبن پشککت سککپ ....  خندید عسککل حرف میون که بود نفری اولین شککیرین
 ...بوو شده قرمز های صورت و پیچید می ها خنده اتاق توی.....  بقیه

 ای هضرب دستش به شوخی با شیرین...انداخت پایین رو سرش ناراحت عسل
 :گفت و زد
 ....نیست تو سن مناسب دیدی؟نگفتم تخیلی فیلم تو باز-

 .... خوابیدن تخت ایشون ؟ بود کجا روح
 ؟ روح....  بود شده گم عسل های حرف در افکارم تمام ولی....  زدم لبخندی
 ....واقعیت یا بود شوخی

 .... بود باالش تخیل قوه شیرین قول به یا شوخیه تماح
 :گفت ساعتش به نگاه با گودرزی که بودیم صحبت مشغول

 ...نمیده راهمون که بریم...  صادقیه استاد کالس دیگه ساعت نیم آخ-
 اردیو سککفیدی از کمی دسککت که ای چهره با و پرید ترس با شککادی نفر اولین

 :گفت نداشت
 ....دوئینب....  بریم بدو-

 :گفتم و کردم اخمی
 ....نرید جلسه یه حاال-

 ....خندیدن نفر چهار هر...  باشم گفته جوک که انگار
 چهب جلو رو تو چطوری ترم اول یادته...بشناسی و صادقی استاد مونده هنوز-

 ... کنه نمی که ها کار چه ببین بیا االن کرد؟ هاخرد
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 نیست؟ واحدی تک درس این مگه-
شه؟هیچ باورت کرد پاس و صدوقی فقط پیش ترم ولی...  چرا  بولق و ک  می

 ....نداشت
شه که سمانی خانوم به  قیهب....  نیم و نه بود داده گرفت می شونزده باالی همی

 ....کن ول رو
 ... ای عقده مردک.....  شد قبول یازده با هم صدوقی تازه

 عصبانی هم حجوبم گودرزی که بود بد حدی چه در صادقی ، شد نمی باورم
 ...بود شده

 نداری؟ کاری بریم ما خب-
 .... گفتم لب زیر ای نه

 ......شدند خارج در از همه.... تعارفات و ها خداحافظی از بعد
 :گفتم آروم شیرین کامل شدن خارج از قبل ولی

 شیرین؟-
 :گفت و برگشت پشت به
 جانم؟-
 ... تر نزدیک بیا-

 ..اومد من سمت به سپ  و... میام خودم کرد اشاره شادی به شیرین
 شده؟ چی-
 نیومد؟ شهاب چرا-

 :گفت و زد پوزخندی
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 که رفت بد انقدر....باهام زد بهم اتفاق، این از بعد ماه یک ؟ کاری کجای-
 ...میگم بهت بعدا....  بزنم سر تو به حتی نتونستم

 .....شد خارج سرعت با و
 .... نبود جدید برام شزدن سر دیر به دیر این ولی ؟ چرا دونم نمی

 .....دونستم می انگار
 ....شد ام بینی وارد سردی عطر ناگهان ولی...  کشیدم عمیقی نف 

 ....کردم بلند سر تعجب با
 .....کردم می احساس رو شخصی حضور چرا

 ....رفت می تر باال لحظه هر قلبم ضربان
 چیزی؟ چه از شدم داه...شدم گرم

شه روی سی گویی شی شد ردهک" ها" ک شت جای با ناگهان....  با شته انگ  نو
 "گردم می بر"شد

 ....شد حب  سینه در نفسم
 .....کردند می من با که بود شوخی چه این
 گشت؟ می بر کسی چه

 ....کردم می تنهایی احساس چقدر....  کردم پرتاب بیرون به عمیقی نفسی
 ....غربت احساس

 ...نیستم دنیا این برای من گفت می که احساسی
 ....کردم می تعلق احساس دیگه دنیای یک به عجیبی طور به و
 فقط...  ببریمت میتونیم گفت دکتر-
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ضافی های لباس که حالی در و شی ساک توی رو اش ا  ادامه کرد می جا ورز
 :داد

مه فقط- ته هر الز ه گرفتگی و فیزیوتراپی جلسکککات برای بار دو هف  اتزانو
 ....بیایم
 ..... شدم خیره پنجره پشت به و دادم تکون سری تنها

 به...  دکشی می بیمارستان احترام به ، مرد که سیگاری بوی و آسمون سیاهی به
 ....پدر یه دلداری و مادر ی گریه

 ....کردم نگاه همه به.....  عید بوی و بهاری بارون نم نم به
 کرد؟ می نگاه من به داشت کسی چه ولی
 .....برید می رششمشی با رو نفسم ، نگاهش کسی چه

 تیز و براق برقی....نگاهش برق شمشیر
 !!! توام با کجایی-

 ...ام توجهی بی از...  بود شده عصبی
 جلوگیری برای...  بود کرده مراقبت فزندش از ماه چهار که مادری ، داشت حق

 بی حقش ، داد می ماسککاژ دخترشککو ؛ بسککته پینه های دسککت با بسککتر زخم از
 ....نبود احترامی

 ....بودم کالفه اما
ساس از کالفه شم دو و بود گرفته بر در وجودمو تمام که سردرگمی اح  بزس چ

.... 
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یدم می خواب توی ها روز این که چشککمی دو  عطر بوی ها صککبح...  د
 بوئیدم می....سرد

 ....بزنم سر مهین به میرم-
 عادت که دختری دسککت از ؛ بود کالفه هم اون دونسککتم می....  نزدم حرفی
 حاال؟ و.... بکنه عصبانیش وارش طوطی های صحبت با داشت
 می گوشککم توی خنده یه صککدای......بردم فرو بالشککت سککردی میون رو سککرم

 .....پیچید
 ...داشتم کسی وجود به نیاز چرا ، خوابیدم پهلو به عصبی

 ....آرامش و امنیت به
 .... داشتم و احساس این چرا

 بود؟ کیارش ندیدن خاطر به نکنه
 ....بود منطقی....  زدم لبخندی ، فکر این ی جرقه با    
 کسککی کردم خیال روز یک که همونی به...دوختم پنجره همون به نگاهمو    

 ....نوشت یادگاری برام
 ... کیارش.... همینه-    
 ایه دست به خیالی، های گوسفند شمردن مثل درست ، نام این تکرار با و    

 ....شدم سپرده خواب
    ******** 
 ....چهارده شب ماه مثله...  دختری عجب...  ماشالله ماشالله-    
 ممتد های تعریف از یا...  بشم بیدار آفتاب داه و گرم شتاب از دونستم نمی    

 غریبه؟ زنی
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 ...کردم باز هم از و هام پلک و شدم بیداری تسلیم ، عاقبت    
 ....شدی بیدار دخترم به به-    
 لبخند با دو هر و.... دیگر زنی دسککت در دسککت ، دیدم و مامان اول نگاه در    

 ......بودن شده خیره بهم
 عزیزم؟ خوبی-    
 .....ایستاد مانعی با که بردم باال خستگی رفع برای و هام دست    
 ....هست سرم اسارت در دستم بود رفته یادم من خدای آه    
 ....مرسی-    
 ....نشستم تخت روی احترام برای و    
 :گفت مهربونی با ، بود غریبه کامال نظرم در اش چهره که دومی زن    
 ....کنم می درک سخته خیلی شرایطت....  دخترم بشین-    
 بود؟ چشیده رو کما طعم هم اون یعنی کرد؟ می درک    
 گذاشت؟ نمی تنهام لحظه هر در که فراموشی طعم    
 ...نه قطعا....  نه    
 ....کشید سختی ماه چهار این توی خیلی مادرت-    
 :گفتم و زدم لبخند دونستن ی نشانه به    
 می هک کشککید زحماتی برام ، مادرم البته....  پاشککم تونم نمی که ببخشککید-    

 ...بکنم جبرانش تونم نمی عمرم آخر تا دونم
 :گفت و کرد پاک هاشو اشک چادرش کنار با زحمت به مامان    
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سی اینکه مگر مهین؟ میبینی-      یه به حصب از...  بزنه حرف بیاد دیدنش به ک
 ....شب تا میشه خیره پنجره معلوم نا ی نقطه

 دکتر به که هم بار هر....دختر این شده عجیب...نمیفهمه و زمان گذر اصال    
 .....!!!!طبیعیه میگه...  گم می
 مامان که نامعلومی ی نقطه مونه به نگاهم ناخوداگاه....گفت می راسککت    

 ...شد دوخته بود گفته اش ی درباره
 ؟ بود گرن سبز درختی که نگاه این انتهای یا ؟ بود خستگی بابت دونم نمی    
 ...کشیدم نمی دست نگاهم از من...  بود که چی هر
شه باورت...رفته فرو خودش توی- ست دیوار از دختر این بگم مهین می  االب را

 رفت؟ می
 احترام....  بود پروا بی چقدر دونی نمی کرد؟ می بازی همسکککایه پسککرای با

 .....کرد می صحبت جسارت با هم باز ولی میزاشت
 ؛ پیش ماه هفت ، شککش که بود گفته بهم زهرا عموش دختر پیش وقت چند

 صیلتح ی ادامه هم زهرا اینکه برای بکنه صحبت زهرا نامزد با بود قرار فرشته
 ....بده
 !!! کاریم کجای ببین الحا

 گرفتم؟ می سکوت ی روزه که بود کی از من.....  زدم پوزخندی
 و سرمپ ، دیگه بار یه فقط که راضیم...  راضیم من ولی...  میزنی غر تو فاطمه-

 ....مامان بزنه صدام احساس با اون و بکنم بغل
 مشک می نف  ایش شیشه سبز های چشم به کردن نگاه حسرت در سال هفت

.... 
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 ، مشکلی هیچ بدون ، داری سالم رو فرشته که همین...  فاطمه نکن ناشکری
 ....بیاری در بال شاد از باید فیزیکی مشکالت نه و فراموشی نه

 ..... داد تکون سری سکوت با مادرم
 ....سبز های چشم و سال هفت کلمات ولی.....  کردم کج دیوار به رو نگاهم

 .....بودند مدهاو در گردش به نگاهم در
 ....دیگه سوال یک و دیگه سرنخ یک

 :پرسیدم فکر بی و اراده بی....گذاشتم غرورم روی پا و کشیدم پوفی
 ببینم؟ پسرتونو میشه-

 ....شدند شوکه حرف این شنیدن از خانوم مهین هم و مامان هم
شم صراحت به ست لرزش و مامان های غره چ شون ، خانوم مهین های د  از ن

 ....بود من جایناب حرف
 های مره جیغ و دریا های موج صکدای هام گوش ،" باشکه" ی کلمه شکنیدن با

 ....شنیدن و دریایی
 ...امید یک مثل
 ...گذشته به ورود مثل
 .....دیگه های چیز خیلی مثل

 ....بست نق  ذهنم در دیدنش با که
 ....دیدم

 را قلبم گندمی پوسکککت و بسککته های چشککم و انبوه های ریش با که پسککری
 ....لرزوند
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 !! چرا دونم نمی
 .....ریختم اشک خانوم مهین پای به پا ولی

 ....ترحم بابت من های اشک و مادری احساس پای بود اون های اشک
 ....نبود ترحم نه

 ....خودم به ترحم.....  بود ترحم از فراتر
 باشم؟ شده خوابیده تخت روی مردی عاشق نکنه که ترحمی

 باشم؟ برده پناه بیمار یک به هیپنا بی از نکنه
 .... نه نه نه

 ....بود ترحم احساس این....زدم پ  رو افکارم
 ترحم فقط...همین فقط

سیحم- شی؟ بیدار مادر...  م  بهمون دیگه جدید مهمون یه سال هفت بعد نمی
 ...شده اضافه

 دخترش های رفتار که بده نشککون جون فاطمه به و شککو بیدار....  خودته مثل
 ....یعیهطب

 ....گردی می بر دارم ایمان....خوابیدی و بیداری سال هفت مسیح
 ...برگشت برای داشتی ای انگیزه کاشکی

 :گفت بود مسیح از غیر به کسی مخاطبش انگار که گویی و
 معشج نمیشه و ریخته زمین روی آب مثل که آبرویی با برگرده؟ امیدی چه با-

 کرد؟
 ....!!!خراب زن یک از....  هدار نامشروع که ای بچه با یا
 ....باشه مرده خودش نظر از شاید که عشقی از
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 یم وکالت دوباره...سککاختی می نو از زندگیتو و.....گشککتی می بر کاشکککی
 ....محکم کوه همون شدی می دوباره....کردی
 ....غیرتی بی سیم به بود زده که همونی.....هوا به سر و بیخیال پسر همون

 ....باش سالم و برگرد فقط نیست مهم هات رابطه برام...  نیست مهم برام
 ....برد فرو پسرش های ریش میون رو سرش و

 جای به کاشکی ، زدند می فریاد حریصانه قلبم اعماق چرا؟ هم باز دونم نمی
 .....بودم زن اون

 ....پیچید بینیم توی عطری سرد و گ  طعم
 ....دوباره
 : ی نوشته تکرار و کرد وردبرخ شیشه به که" هایی" دوباره

 "گردم می بر"
 بود؟ طبیعی دکتر قول به بود؟ دارو عوارض از بود؟ توهم....ترسیدم
 می بر باید هم من....رفتم می سککسککتی با....  برداشککتم قدم عقب به...لرزیدم

 .... گشتم
 .... تر عقب به ولی

 .....جلو به نه
 هب که راهرویی به.....کردم می تخیلم های سککتاره ، گرفتار رو خودم نباید من

 ....رفتم می عقب عقب طور همون...رسیدم نداشت دید تخت
 ....کرد برخورد مریم گل حاوی گلدون به پام ناگهان که

 ....افتادم
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 ....افتاد هم گلدون
 ....کرد برخورد گوشه یک به تیکه هر و شد تیکه هزار...شکست

 ....پام به هم یکی
 ....قلبم به هم یکی

 ....افکارم به هم ییک
 .....هرسه....سوختند می

 بود برده خودش با را من قلبم درد و بود پام روی خون جاری قطرات به نگاهم
 ....دوری جای به
 ...دعوا یک به
 ....مبل برگشت و خونه کتاب پرتاب یک به
 ....آشنا نا ای خانه ای شیشه دروف شکستن به

 ....بودم دیده رو صحنه این انگار
 و افتادم من نفهمید کسککی چرا ، شککدم متوجه که بودم خودم هوای و حال در

 ؟...شکست گلدون
 دکتر پرسککتار لحظه همون در فهمید شککد می هم تامل کمی با...کشککیدم آهی

 ...ودب شده گم ها بلندگو ، بلند صدای توی صدا و بود کرده پیج ، رو مرشدی
 ....خیاالت این دست از کشم می چه-
ستم تا ستم سرم فلزی ی پایه کمک با خوا شردن ناگهان که بای سم ف  گرمی ج

 ...کردم احساس و هام پوست روی
ستمالی به ، شده گرد...  کرد تعجب رنگ اینار نگاهم  و بود معلق هوا در که د

 ...شدم خیره شد می کشیده پاهام روی
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 ...نداشتم باور
 ...بودم خواب من

 ....درد از نه....سوخت می پوستم چرا پ 
 ....داغی از
 .....نداشتم باورش که داغی از

 ....ایستاد دستمال ناگهان......افتاد پایین چشمم ی گوشه از اشکی
 رخوردب نگاهم دیوار روی قرمز رنگ به ناباوری با که افتاد اتفاقی چه دونم نمی
 .....کرد

 :بود شده نوشته سفید دیوار روی ، پام روی های خون با
 "گردم می بر"

 ...تمام سردی و ترس از اینبار        
 ...امنی نا احساس از اینبار    
 ....زدم جیغ قوا تمام با...زدم جیغ    
 بود؟ کسی چه....خواستم کمک    
 هام؟ کابوس توی فرد یا ؟ هام شب خیال    
 بود؟ کسی چه    
 ....آشنا نا ای گذشته یا ؟ ذهنم بیماری    
 ....دیدم رو زن دو کرپی ای ثانیه از کمتر در    
 ...بود گرفته آغوشم در گریه با یکی و بهت با یکی    
 .....بود نوشته روی تنها نگاهم....شنیدم نمی و زدند می حرف    
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 ......بگو و این هستی؟ کی تو گردی؟ می بر    
 ...چندم بار برای...زدم جیغ    
 .....کوبوندم دیوار روی محکم رو سرم و    
 .....شد می فراموش گمنام خاطرات این دبای    
 .....کرد می نگاهم سبز سرد چشم دو تنها کردم می فکر چی هر چرا    
 خی ؟ اش مژه های لبه و بود شاد نگاهش برق چرا    
 ....بیرون ببریمش فاطمه-    
 رو خودم ، بود بعید بیمار فرد یک از که قدرتی با من و گرفتم و هام دسککت    
 ...کشیدم آغوش در
 ...بردم پناه ، دیوار چارچوب به کرده کز    
 ؟ بود کی تو ؟ گشتی می بر    
 ....دیدم و شد می نوشته دیوار روی که کمرنگی خون ، دور از ناگهان    
 "م"    
 ....شدم بیهوش....زد سرم به که ای جرقه با و    
    ********* 
 ...هزارم بار برای....بستم رو چشمانم    
 ....داغونه-    
 شده؟ روانی نکنه-    
 ....کرد ام کالفه ، پرستار زن دو ریز شاید پچ پچ صدای.....  بیچاره-    
 از ییک به و بالشت آزادم دست با و شدم بلند نشسته خون به های چشم با    

 ....کردم پرت پوش سفید های زن اون
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 نباش الکی من ننگرا انقدر....نکردم تنگ و جات...  کن ب -    
 بودم؟ شده رک انقدر کی من....شد لبریز ادبی بی همه این از هام چشم    
 .....دویدن هراسون ها زن....رسید اوج به هقم ق
 .....کردند تزریق بود بخش آرام شک بی که آمپولی سرمم به دوباره و

 بزرگ نز های کنایه و نیش از ، بودم کرده عادت حاال....  بود روزشون هر کار
 ...تر کوچک پرستار های غره چشم و تر

 ...دشتی توی....رفتم و رفتم.....بستم و چشمانم
 کی؟ اما ، بودمش دیده قبال....سبز دشتی

 ....شد بلند ای ناله صدای
 ....مردونه ای ناله

 ...گمنام اش چهره و بود آشنا....  کمک یک صدای
 ...گردم می بر-

 ...گذاشتم قلبم روی و دستم و زیدملر....  بود همون...  ترسیدم
 قلبم؟ تپش هیجان یا بود ترس از

 :گفتم لرزونی صدای با و کردم تر هامو لب دور
 هستی؟ کی تو-

 ....مردونه رخی نیم.....شد مشخص صورتش از ای نیمه
 ...بسته های چشم و جذاب قوزی

 .....گردنش زیر بلندی سیاهی و بلند های مژه
 .....مرموز مرد-
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 ....وزمرم
 ....مرموز

 "م"
 بگیری؟ رو خرسه اون برام میتونی-
 ....دارم دوست-
 ...بگیریم انتقام باهم بیا-
 بگی؟ خوای نمی-
 ....منتظرتم-
 ....کنم نمی خیانت-
 ....کرد پیدا اکو سرم در که آخری کالم و
 "نرو کیارش با"

 ...بود هگرفت فرا و اتاق تمام مطلق سیاهی....نبود ک  هیچ...شدم بلند جیغ با
 ....بودن چسبیده پیشونیم به خیسی با موهام

 ....سوخت می هام چشم و خشک هام لب
 .... دیدم و بود خدا به...بود هزار روی قلبم تپش

 بود؟ کی نفهمیدم و دیدمش
 .... فلسفی بود شده هامم حرف حتی...  شدم گیج
 فکر تو و کنند یم تفسیر هزاران نقاشی هر درون که هایی نقاش مثل بودن شده
 "میگه؟ و قرمز نقطه این"کردی می

 .... داشتم ایمان.....  شدم مطمئن حداقل آخرش ی جمله از.... زدم لبخندی
 .... نبود کیارش که
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 رویاهام؟ مرد اما
 ، صادفت قبل مسائل خاطر به شاید....  گرفته افسردگی"افتادم دکتر حرف یاد
 "کما بعد افسردگی حتی یا
 ...بودم چیز یک به مبتال تنها .... من نه
 ....مرموز مرد یک به

 چطور؟ ولی شناختمش می باید
 از که بهاری نسکیم های دسکت به رو خودم و فشکردم بهم محکم و هام چشکم
 ...زدند می شالق تنم به باز ی پنجره
 ....سپردم
 ....قدیمی یادگاری یک....عطر بوی یک....خاطره یک....  ناگهان

 ...کشیدم بیرون دستم توی از و سوزن.....ادمایست اراده بی
 ...دستم روی ریز سوزش و خون جریان دوباره
 .....هایی نف  صدای شنیدن و کلمات تکرار.....رفتم می جلو شده مسخ

 ....بود کرده پنهون کمد توی رو چیزی که دختری دیدن و شنیدن
 .....دونستم می....گزیدم رو لبم

 ....بود یادم
 قایمش کمد ی گوشکککه پنهونی طور آن که بود چیزی چه اون نمدو نمی ولی
 ....بودم کرده

 احساس خودم کنار و گ  عطر بوی......چرخوندم و کمد ی دستگیره اراده بی
 .....کردم
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 .....شد پیدا لبم ی گوشه ناخوداگاه لبخندی
 برخورد نرمی جسم به...بردم فرو کمد درون ، شب تاریکی میون و هام دست

 ...کشیدمش بیرون ترس با و کرد
 ...بود خودش

 ....خرس یک
 ....بزرگ عروسکی خرس

 ....تولدم از یادگاری
 ..بود یادم هایمان جیغ تنها که محوی تولد از

سم سی حواس در تنم و ذهنم ، کرد می پرواز شب سیاهی میون در نف سا  اح
 د؟بو احساسی چه آن....  گرفت می ریشه وجودم در پیچکی مانند که بودن
شت رو ام سنگین تن توان دیگه پاهام ست ، ندا  زا هم شاید ، افتادم شده س
 ؟... ! دونم نمی هم باز ، کردم سقوط وجودم تمام
شنایی ی چهره از ردی دنبال ذهنم در ، دادم تکیه دیوار به رو سرم شتم آ " م! " گ

 بود؟ که
 بود؟ چه مرموز مرد

ست و زیبا خرس این حکم شتنی دو ستور در دا  یا ؟ دل ؟ بود چه من زندگی پا
 پیک؟
 آرامش ولی ، گرفتم می آرامش خودم خام خیاِل  به ، کردم رها آنی به رو نفسککم

 ظهلح همان گرفتم شککد عطر سککرد و گ  بوی از پر بینیم که زمانی از دقیق رو
 ...ایستاد تپش از قلبم که ای
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 صاحب واستخ می هم او کنم فکر...  کوبید می ام سینه به را خودش نامنظم
 !! بشناسه را عطر

ندی یدات باالخره:  گفتم دل در... زدم لبخ کار مرموز مرد ، کنم می پ  اف
 .....من

سته ناگهان عجیبی شتاب با پنجره شونه نای آیا ؛ پریدم جا از ترس با!  شد ب  ن
 بود؟
یاد ند باالخره عقلم فر  بینیش؟پ  روحه؟نمی مگه ؟ ای دیوونه تو:  شکککد بل

 ...باد فقط ، بود باد...  شدی خیاالتی
ید؟ می شکککدت این به قلبم چرا پ ...  دادم می حق عقلم به دل در ثل تپ  م

 خرس به آخری نگاه....  پرید می ریتم هر با...  رقصید می عشق آهنگ ضرب
شم و خوابیده شو صاحبت باالخره...  انداختم ایش دکمه های چ شون خود  ن

 ...نترس...کنم می پیداش....  ده می
سید می که اون....  بدم فرو هقمو هق کردم سعی....  گزیدم رو بمل  خرس تر

 ...باشم شده دیوونه ترسیدم می که...  بودم خودم...  نبود عروسکیم
س اینبار ولی برگردم تخت سمت به کردم سعی....  دادم تکون سری  با تمنتون
صفه و من که بود نیرویی چه اون...  بکنم حرکت اولیه شتاب  متس به شب ن
 کردم؟ فراموش و پاهام درد ؟و کشوند پشمالو خرس

 "عشق؟ هم باز"........"عشق"  زد فریاد اختیار بی ام کودکانه ذهن...  خندیدم
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 ، دهش کرخت تنی با...  رسوندم بیمارستان سرد تخت به و خودم سختی با    
 یالیال مثل ، بینیم توی مونده عطر بوی...  گذاشککتم بالشککت روی ، رو سککرم
 نه؟...  بود عجیب...  ببره خوابم خیال و فکر بدون شب اون شد باعث

    .......... 
 و ها فکر با! ؟ دیگه صککبح یک...  کردم باز و هام چشککم عجیبی سککردرد با    

 و مسککن دکتر نظر از و بود شککده پاک ذهنم از من نظر از که شککیرینی خاطرات
 "بود طبیعی" باتجربه

شه پوزخندی     ست نقش لبم ی گو ش ، زنی ی خفه ی گریه ناگهان....  ب  هرع
 ...انداخت جانم بی تن بر
ستم تخت روی تعجب با     ش  و چپ ست به رو نگاهم...  قائم صورت به و ن

 ... اوردم در گردش به راست
 خرس روی نگاهم....  بود ،افتاده دیوار ی گوشه کرده کز آشنایی چادری زن    

 ... شد لقف ، دیشبم آرزوهای
 زن دور و زمین روی ، بانمکش و نرم های پشم همون ای رحمانه بی طرز به    

 ...بود شده پخش ،
 ..... بود شده پاره....  بود شده گسسته هم از    
 دسککت خاطرش به چرا ولی....  بود هدیه یک او....  نشککسککت خون به نگاه    

 بودن؟ افتاده تشنج به هام
شم تمام ، کردم سعی     شد...  بکنم سرکوب خودم توی و هام خ شد...  ن  و ن

 ... دادم می بروز باید
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شتم که نیرویی اندک همون با خاطر همین به     شیانه رو پتو ، دا  محکم و وح
 ... کردم پرتاب زمین روی

 روی از ، رو سککرش مامان....زمین با برخورد و پتو محکم پرتاب صککدای با    
 :گفت و شد عصبی من وار دیوونه های کار دیدن با...کرد بلند هاش زانو
 کنی؟ می چیکار-    
 باید...  شد اندی و ماه چهار این های بغض تمام شکستن آغاز حرف همین    

 ....گفتم می
 منطق ، اش مادرانه احساسات خواستم نمی...داشتم نگه پشتم و هام دست    

 ...بکنه دور ازش و
 ...ببینه و هام دست لرزش خواستم نمی    
 :گفتم فریاد نیمه صدای با    
 کردی؟ چیکار کنم؟تو می چیکار من-    
 .....کردم اشاره ام متالشی خرس به ، ام سبابه انگشت با و    
شمگین من مثل      پیچوند ای مالفه مثل ، خود دور به سیاهشو چادر ، شد خ

 :گفت و
 بزرگ دختر یه نتونستم که من سر تو خاک...  سر خیره ی دختره شو ساکت-    

 حمتامز جواب بود این ؟ این بشه اش ثمره که کردم بزرگ دختر عمر یه...  بکنم
نگ با کم ؟ ندون و چ یدار شکککب کم...  کردم بزرگت د  راحت تو تا موندم ب

 ؟ مدرسه به بری فرداش
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 کرد می زمزمه گوشککم تو ها شکککب که ایرجی....  غیرته بی ایرج زن نگن که
 براش؟ دیگ  چیز یه ایران ولی ... عاشقمه

 از سهمم تمام که....  سنگر پشت رفت و کرد رها شکمم تو بچه یه با و من که
 ..... کردنه صحبت تلفنی شوهرم

..  ردک نصککیحت فقط توش که....  خونیه کاغذ برگ یه شککوهرم یادگار تنها که
 ..فاطمه بکن حالل گفت فقط...  نگفت ایمون افسانه عشق از!  نگفت
ستم که من...  کردم نابود جوونیتو که کن حالل شتم میدون  جبهه هب رفتن سرنو
 ....است

 می زن یک آه ولی دم می نجات وطنمو ، عشکقم با دونسکتم نمی لعنتی من که
 ...منو گیره

 :گفت و زد سیلی خودش صورت به
 اجمازدو از ماه دو!!!  بودم کم براش بفهم....  زن یک آه گفت...  زنم آه نگفت-

 ...کرد پیدا جنگ و جبهه توی عشقشو اون و گذشت
 یه شککدم که...رفت بین از طرفش از ، دوری خاطر به شککوقمون و شککور اون که

 ؟ رو اینا فهمی می....  بهادری خاندان نسل گذاشتن جا به برای عروسک
 الکی مجبوری زنش جلو و داره چشککم بهت شککوهرت برادر بفهمی که اینی

 ازت رو فرشککته ، بکنی ازدواج اگه بگه بهت پدرشککوهرت اینکه...  بخندی
 ....میگیرم
ست ستمم نمی...  نکردم شوهر سال یک بی  امبر حرف اون با ولی بکنم خوا
 ...هام شب رویای فقط شد خوب زندگی یه حسرت
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 هامون ای محله هم از خیلی مثل اونم اگه شاید دونم نمی.... بود خوب ایرج
 مسر....  گرفت نفسم....  شد نمی خاموش قتو هیچ عشقش جبهه رفت نمی

 آخرش ؟ چیه ها حرف این گفتن از مامان هدف دونستم نمی انداختم پایین رو
 میرسه؟ چی به

 ...ساله بیست سکوت این شکستن حقشه دونستم می ولی
 گفت و بغلم پرید نازخاتون...  زدن خونمو در...  شدم بیدار خواب از روز یه-

 ...میگم تسلیت
 !!!!ینهم

 تنیسکک خوب بچت برای ، جنازش دیدن گفتن می...  برم قبرش سککر نزاشککتن
 ...نداره خوبیت ای بیوه دیگه تو گفتن می...  برم بیرون نزاشتن.... 

 ...بکنم ازدواج نزاشتن
 ...بزنم حرف نزاشتم

شتن حتی سمتو نزا ست ؟ میدونی....  بکنم انتخاب ا شتم دو سمتو دا  زارمب ا
 ....ایران

 "ایرج"پدرت اسم اول باشه تا...  پدرت عشق شهبا تا
 ..فرشته میشه اسمش....  سفیده صورتش گفتن
 ....معصوم و پاکه...  خوبه هم فرشته... نداره ایرادی گفتم

شتم....  کردم بزرگت دندون و چنگ با سی نزا شتم. .. یتیم بچه بگه بهت ک  نزا
 سالگرد منزاشت....  بفهمی پدرتو تولد روز نزاشتم...  بکنی احساس و پدر نبود

 ...ببینی فوتشو
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 ....بکنی رو باغچه توی گالی نزاشتم
 بهم عموت که...  شککده پاره و خونی نامه اون ولی...  بودی ایرج یادگار هم تو

 ...زندگیم ی همه شد داد
 ....کرد می پر برام و ایرج جای شبا

 شدی...  نگاهت...موهات....  قدت....  شدی پدرت شبیه ، من ی فرشته تو
 ...شرقی دختر ی اسطوره شدی...  دوم ایرج
 یلتحص دخترم:  گفتم تهران رفتی....  کرد می خوشحالم همین...  شدی زیبا

 ...میشه کرده
 یه هب ایرج باالخره:گفتم کردی پیدا راه تهران دانشککگاه تو پدرت ی سککهمیه با

 ...خورد دردی
 پاکه دختر یه ، دخترم که بودم خوشککحال...  رسککوندی می خودتو ها هفته آخر
 ...نخورده گره مرد یه نگاه با نگاهش که دختری یه... 

 ... نخورده شکست من مثل...  نچشیده و عشق طعم که یکی
 مثل شدی دیدم و اومدی دیگه روز یه...  خودت تو رفتی دیدم و اومدی روز یه

ند روز یه...  هام جوونی  روز یه...  بودی عصککبی روز یه...  داشککتی لبخ
 ...نیومدی

 یتو ؟ کجا....  دیدمت اینکه تا....  نیومدی ماه یک شکککد و بیای بودم منتظر
 ... مرد یه ؟ بود کی کنارت...  بیمارستان تخت

 ...گفت نمی و این نگاهش و بود مردونه حرفاش که مردی یه
 یشرف بی کیارش اون دیدم...  شکوند پدرت مثل و من و اومد روز یه که یکی

 ....شه من ی صیغه خواست می دخترت گفت که
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 دمدی....  آتیش ی گوله چشماش و بود نرگ  گلش دسته که مردی همون دیدم
 ..بود چی من ی ساده دختر با دوستی از هدفش گفت که

 ....کردم سکته و گفت...  شدم خرد و گفت...  شکستم و گفت
 .... کرد ازدواج و ترف....  رفت و زد و حرفش آخرین فقط....  نگفتم هیچی

 یم فکر....  خرابیه دختر این گفت همه به و گذاشککت تو رو و ننگ این و رفت
 نکوش بقیه پ  ؟ زدن سر بهت هات دانشگاهی هم از نفر شش فقط چرا کنی

 ؟
 .... رفته دانشگاه اون توی آبروت نفهمیدی

 ههدی هتب که خرسی این برای حاال خودم مثل درست...  دخترم بودی ساده    
 زنی؟ می آتیش و آب به خودتو داری ، داده

 ...نکرد که هایی کار چه خودت نظر از ساده دوستی یه...  بدونی که گفتم    
 ...نکرد نابود رو کسایی چه زندگی    
 نمی...  کردم می نگاهش مبهوت...افتاد سککرفه به و کشککید عمیقی نف     

 ؟بدم نشون واکنش موضوع کدوم برای دونستم
شقی ؟ بهادری خانواده خودخواهی پدرم؟ نامردی     شتباه عا  سکته ؟ خودم ا
شگاه توی رفتم آبروی ؟ مادرم ی سی یا ؟ دان شو که خر شتبا مامان صاحب  ها

 ...بود شناخته
 ایبر خرس این!  کنی می اشککتباه داری"  بگم تا کردم می باز دهن که بار هر    

 "نیست کیارش
 ...شد می زدنم حرف مانع و چسبید می دهنم سقف هب زبونم ، خشکی از    
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 :گفت پوزخند با و انداخت بهم نگاهی نیم    
شتم حق میگی حاال ؟ چیه-     ستای با که خرس این ندا  همه بی مردک اون د

 می مباز بیفته پاش....کردم خوب ؟ بکنم پاره و بود شککده داده هدیه بهت چیز
 ابودن زندگیمو...  کنم می نابود یشککوزندگ نیسککت چیزی که خرس این... کنم
 ...کرد
 مادرانه های نگرانی خودش قول به دیگه...  شنیدم نمی و هاش زدن غر دیگه    

 .....دیدم نمی رو اش
 مامان کی....  کشیدم دراز دوباره....  بود شده سردردم باعث اطالعات انبوه    

 ؟ شد باز دوباره پنجره کی رفت؟
 کردم فراموش هم باز کرد؟ پر و مشامم عطری سردی و گ  بوی دوباره کی    

 ...دونم نمی... 
 ... بود شده کیارش اسم از پر ذهنم اینبار فقط    
صیدن خیال با ، روزی یک که کیارشی     ستم می تاالر توی رق  اش صیغه خوا

 ...بشم
 ازدواج باهاش رحمی بی با حاال و خطرناکه فرحناز گفت می که کیارشککی    

 ...کرده
 !!! افتادی مرد اون دام توی هم تو...  دختر آه فرحناز؟    
 ؟ چی برای ولی بودم افتاده دو اون دام توی من هم شاید    
 جز ؟ هوس جز ؟ داشککت براش سککودی چه ، کیارش با من دوسککتی اصککال    

با دختر هزاران ؟ تخت نهایی مقصکککد  ، من از تر پولدار هزاران و من از تر زی
 .... کردن می خودکشی کیارش نگاه نیم برای
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 ..... نه ؟ بودم نیافتنی دست چون یعنی من؟ چرا پ 
 ؟ دوست....  داشت دوستم شاید

 شحیوانی خوی به دادن لقب با و عشق و داشتن دوست اسم....  زدم نیشخندی
 ....کنم کثیف نباید

 تمام یایشن و شککیرین ی همهمه و شککد باز ناگهان در که بودم افکار همین در
 ...گرفت بر در و اتاق
ست حتی شتم دو شون ندا  سالها این تمام توی بار اولین برای...  بکنم نگاه به

 ....دادم می ترجیح رو تنهایی
 اون و عصا این شر از که بری راه گفت دکتر مثال....خواب خوش خانوم به به-

 ... ها بشی راحت ویلچر
 ...انگار هن انگار ولی...  دادم نشون ، تاقا تو بودنشون از نارضایتیمو سکوتم با

 :گفت شیرینی و آروم ی خنده با نیایش اینبار
شته چته- ستاد با امروز نترس ؟ اومدیم ما ناراحتی ؟ فر شت صادقی ا  ینا ندا

 ودب شده غرور کوه اون عاشق بدجور دونی می که تو نه مگر شما خانوم شیرین
.... 

 صدای از و این....  اومد سمتم به خنده با و گفت لب زیر ای" گمشو" شیرین
 ...فهمید شد می هاش قدم

 یک اب پتو!!!!  خوب دختر کردی پرت رو پتو چرا ؟ چیه این اِ  ؟ نمیشککی بیدار-
شی درد از...  شد پرتاب سمتم به حرکت ستم دنده به نا  ازگ رو لبم....  شک

 ..ندادم نشون واکنشی هم باز ولی...  زدم محکمی
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 گرفتم؟ برات چی ببینی خوای نمی میکنی؟ زنا چقدر-
 ودب تضادش در که هایی اخم و لبخند با....کنجکاوم چقدر دونست می که آخ

 کردم نگاهش ،
 ....تو به من ی هدیه اینم ؟ دیدی-
شم با شت های چ شم از خالی خرس به ، شده در ست توی پ  شیرین های د

 ..... شدم خیره
 هر وت خدایی ولی...  کیارشه یادگار این گفت می که خاله ؟ نه کردی تعجب-

ضوع چقدرم  بهمون و داد می بهت کیاش هرچی...  کردی پنهون رو صیغه مو
 که من...  دادی می عملیتو دماه پسر دوست پز جورایی یه...  دادی می نشون
 ..ریخ بی اون چیه عاشق نفهمیدم هنوز

 ... شد ساکت شیرین دوباره...  نیایش هی  هی  با
.. . بکشکند من رخ به و کیارش تا...  بودند کرده یکی به دسکت همه امروز چرا

 ... اورد بار به بدبختی چقدر دوستیم بگن بهم تا
 ؟ شیطون داده بهت کی و خرس این!!  هیچی اینا..  خب خیله-

 و سککرد عطر بوی و مرموزه مرد نامش که مردی ؟ کی گفتم می ؟ گفتم می
 ؟ میشناسمش ؟ داره تمدوس و مهربونه ؟ ده می گسی

ستم می...  نه  رو کما گفتن می دکتر مثل و کنند نمی باور نیایش و شیرین دون
 ...میشی خوب بخواب برو..  گذاشته اثر سرت

 شککده حرف کم انقدر نمیشککه نمیگی؟باورم هیچی چرا ؟ تو کجایی هووی-
 ....باشی

 :گفتم و زدم تصنعی لبخند
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 و این مامان شد چطور...  قدیمی دوست یه ی هدیه ، هیچی....  چی هکککیککک-
 ؟ داد بهت

 :گفت حال این با ولی نشده قانع هنوز بود مشخص که شیرین
 ور ساناز ، تو تولد روز تو خرسی همچین یه دونی می....  بود نمک با خیلی-

 ... ترسوند
 ساناز؟ خرس؟ یه ؟ ترس...  کردم نگاهش تعجب با
گام اونطوری- گاه یه خدا رو تو...  نکن ن نه به ن نداز آی  در های ابرو این با ب

 ...زنی می بهم حالمو...  استخونیت و زرد صورت و اومده
 نای جز...  نبود مهم من برای ولی...  کرد صککدا و شککیرین اسککم تشککر با نیایش
 ..بود شیرین های دست توی که سفیدی خرس

 ؟ چیه خرس جریاِن -
 :نشست تمتخ کنار و گرفت و هام دست لبخند با نیایش

شیم یادت به که شهربازی رفتیم تولدت روز... هیچی- س این توی...  با  ابقهم
شونخو توپا اوالا  یهودیدیم که کرد شرکت ساناز...  ببر تا دو بزن یکی های  د
نه می برخورد ها قوطی به خود به خود ما ، ک جا از خرس یه یهو هم دو  اون

... بود شهربازی های شوخی از کیی کنم فکر البته کرد می پرواز و شد برداشته
 .... کرد تعریف برام ساناز هم رو اینا

 .... واضح و مفهوم با ی خاطره یه از دریغ ولی...  دادم تکون سری
 خواسککت نمی خاله...  کرده تعجب انقدر شککیرین این که بوده تشککابه حتما-

 نه و گذاشت نه شیرینم...  داده بهت و این کیارش گفت می بده بهش و خرس
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 خراب و شیرین ی هدیه دید مامانت بعدم...  داده بهت خودش گفت برداشت
 .... کشید خجالت خیلی کرده

 ... بخوره درد به دیگه نکنم فکر ولی....  منه دست هاشم پشم راستی
 آرامش های حرف و شیرین های شوخی با هم روز اون....  دادم تکون سری
شت نیایش بخش شگاه توی که ایعاتیش از کدوم هیچ....  گذ  ستدر برام دان
 می نگه دور گذشککته تمام از فقط و من...  ممکن حد تا و نگفتن ، بود شککده
 ...داشتن

 ... شیرین راستی-
 :گفت و بست و اتاق ی پنجره خنده با شیرین

 خوای؟ می چی باز ؟ جانم-
 ...خوام می فقط...  هیچی-

 :گفت و پرید حرفم میون
 ... خوای می چیزی یه گفتم ؟ دیدی-

ثارش ای دیوونه شککوخی به و کردم اخمی  قبلیم حرف ی ادامه در و...کردم ن
 :گفتم

 و فرهاده گفت می که اون ؟ هوم ؟ زدی بهم شککهاب با چرا بدونم خوام می-
 ...ازدواجه قصدش

 بدون و سککریع ولی چرا دونم نمی...  شککد دور جمع از ببخشککیدی یه با نیایش
 ... شد خارج اتاق از سفید عصای همون با ، کسی کمک

 :گفت لب زیر و کرد نگاه رو نیایش خالی جای غمگین شیرین
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ضوع- صی مو ست خا شته فهمید همه مثل..  نی شتم عجیبی ی گذ  ارفر...  دا
 ... خرابیم دختر کرد فکر...  کرد

 دشب دروه از که شککهابی ؟ بود کی تقصککیر!  دونسککتم نمی..  بود کرده بغض
ست می متین و نسنگی دختر و میومد  کیی با هفته هر که شیرینی یا....  خوا

 ...!!! شد می دوست
 ....عزیزم بکن خالی خودتو...  هککیش-

 :گفت ای گرفته صدای با و گذاشت ام شونه روی محکم سرشو
 باورت ... بود غیرتی ، بود مرد...  نداشتم لیاقتشو...  بود خوب خیلی شهاب-

 ؟ بود خواهرم یادگار که خطی...  کردم عوض خطمو خاطرش به میشه
 ؟ بود شده عاشقش یعنی...  شد نمی باورم
 :گفت باشه خونده ذهنمو که انگار

 وهدر...  نبود باز خانوم...بود پولدار...  داشککتم نیاز بهش...  نبودم عاشککقش-
 ...نبودم من ولی...  بود کامل مرد یه...  گفت نمی
 ها هآرایشگا بیشتر توی و اینترنت ویت عکسم روز هر...  بودم عروس مدل من
 ... رنگی و کوتاه مانتو مدل یه با روز هر!!  بود
سته دونی می ستم...  شد خ شت دو  فکر ، اوردم در سرش بازی بچه ولی ، دا

سانه کردم شه نازمو اح شه قدم پیش بکنم قهر... بک  یچ نفهمیدم روز یه... می
سره همون....  دیدم خیابون توی و سامیار ؟ شد شقم بقیه برعک  که پ  ودب عا
 یادته؟ کردم ولش فقرش خاطر به ولی
 دادم تکون و سرم حال این با ولی....  نمیومد یادم
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شین این خاطر به که"  گفت و جلو اومد...  دید شهاب با و من-  ساعت و ما
 "شیرین میپری بهترون ما از ؟با کردی ول و من رولک 
صبی شهاب شه غیرتی وقتی میدونی....  شد ع  کبانم خیلی ، صورتش می
 ادگاری به که گردنبندی حتی...  ندیدمش دیگه کاری کتک اون بعد...  میشککه

 ..گرفت هم ، بود خریده اسمامون
 اون...  نبود مهم اونا برام...ها پالتو و دار مارک هایی لباس...  گرفت چیو همه

 ...گرفت هم غرورمو
 چرا؟ میدونی

 ...انداختم االب رو سرم" نه" عالمت به
 !!! بود چادریه دختر همون...  شد دوست میرکوهی مریم با-

 از هم وضککعش که همونی ؟ مریم....  شککد پرتاب ناخوداگاه باال به هام ابرو
 ... بود تر بد شیرین

 ...بود دوست کیارشم با حتی اون-
 :گفت و زد پوزخند شیرین

 ولی منداشککت لیاقتتو رهآ گفتم...  گفتم شککهاب به دونم؟ نمی کنی می فکر-
یت یه دختر این با زندگ ندید ولی....  میشکککه نابود)...(  ی چادر  گفت و خ
 .. پاکه گل یه مثل مریم..  نکن حسودی

 ؟ بسوزونم دل شهاب سادگی برای دونستم نمی...  ریخت اراده بی هام اشک
 .... کرد تنبیهش ، سرنوشت و بود کرده تغییر اینبار که شیرینی یا
 نخور غصه-
 :نشست همراه صندلی روی و شد بلند کنارم از
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 همضحک شدیم اونجا االن تو و من میدونی....  برد دانشگاه توی مریم و آبروم-
 ....زودباور پسرای دختر مثال و نما انگشت شدیم...  مردم جمع ی
 ؟ کنه می چیکار شهاب االن-

 :گفت و خندید
شت...  دیدم و مریم که بار آخرین- شو سممرا دا ستاش برای عقد  تعریف دو

 چیهی خدا به فرشته دونم نمی..باشه شده خوبی دختر واقعا شاید...  کرد می
 ...دونم نمی

 ؟ ندیدی و شهاب دیگه-
شو و زد پوزخندی ست شه از که طالییش موهای توی د شکیش رنگ ، ری  در م

 :گفت و برد فرو بود اومده
 هبرس چه...  ندیدم شانسکی مخیابون تو و شهاب....  دختر ها خیالی خوش-

 ...بزارم قرار باهاش دیگه بار یه که
شیدم عمیقی نف  ستان دیگه ، شیرین های ماجرا شنیدن با....  ک  و غم و دا
 :بودم کرده فراموش و خودم های غصه

 !!! نشی عصبی زود بده قول ولی میگم چیز یه ببین-
شی س شتم تردید حرفم گفتن توی...  کرد نگاهم پر  یرینش بودم مطمئن.. . دا

 :نداره قبول حرفمو
 چی؟-
 !بده قول اول-
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شو از ای طره ، کالفه شت دور به موها شاره انگ شو و پیچوند اش ا س  باد آدام
 :کرد

 ...دم می قول-
 :گفتم افتاده پایین سری با
شته میگی- ضعی چه به ؟ دیدی آینه توی خودتو ، فر  یرینش میگم ؟ افتادی و
 ؟ دیدی ینهآ توی خودتو ؟ چی تو
شم به و ، کردم بلند و سرم و کردم پیدا جرات حرف این با  بیشآ لنز با هایی چ

 :شدم خیره
ثال تو که دختره چی هر از ات چهره-  و داهر ، ما مردم...  بدتره میزنی م

 دیدن با شککهاب ولی!  ندیدی و پسککر ی خونه رنگ که میدونم من...  میبینن
 اشچشم با..  ندید رو تو باطن دل و قلب با دیگه شد باز چشمش تازه سامیار

ستی چطوری که دید ضع این با که دید ، ه  نهنک پ  میگه دروه سامیار اگه و
 میگی؟ راست تو

شم خط و قرمز رژ.....  اندازه غلط ات قیافه  و رفته سوالریوم پوست و لنز و چ
 خانوادته؟ شان در ، کوتاه و جذب مانتو و طالیی موهای

 نای و ها چیز این که منی شککد نمی باورش ، بود شککده خیره بهم ناباور شککیرین
 ...ببرم سوال زیر پوششو حاال ، نبود مهم برام ها حرف

 :گفت پوزخند و خنده با و شد بلند صندلی از ، کوتاهی مکث بعد
 زیر رکا تا هزار که لعنتی مریم اون مثل بخوام اگه ؟ شده بد حالت کما رفتی-

 مهم اصککال برام...  خانوم نه بیاد گیرم شککهاب بعدشککم و مبکن و کرد چادر اون
ست  سرش چادر که خاله ؟ چی مادرت ؟ چی تو...  میگن چی دربارم بقیه نی
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 بابات همسن مردای... !!!  دید عروسیش تو فقط و رژ رنگ که خاله...  کنه می
 نیستن؟ دنبالش بیشتر شایدم و

 :افتاد پایین به دوباره سرم و شد قرمز هام گونه حرف این از
 در حرف برات باز...پوشککی می چادر مشککهد تو و مانتو اینجا ؟ چی خودت-

 هتنگ مانتوم آره....  کنید می قضککاوت و میبینید که چی هر ها شککما ؟ نیاوردن
ندگی ، خواد می دلم کنم می آرایش...  خواد می دلم مه ز  هیچ و تو به خود

 .... میافتن دنبالم رپس تا پنجاه که دیدی...  نیست مربوط ک 
 :گفتم آروم

 ! شیرین-
!! ! بمیرین همتون برین...  بمیر برو...  مار زهر و شککیرین....مرگ و شککیرین-

شد شهاب شد پویا ، پویا ، ن شه یکی باالخره...  سهیل ن  طرخا به و من که می
 .... داهرم و لباس نه بخواد خودم

 مغرور ، بود غد ولی...  هدار قبول و هام حرف دونسککتم می...  شککناختمش می
 ... گفتن می بودن باهاش که هایی پسر تمام ، گفتم نمی من و این..  بود

 ثلم نمیگم...  بپوش و مادرم چادر برو گم نمی که من....  بشین جان شیرین-
 دوسکککت جماعت پسککر با گم نمی...  نکن ارایش نمیگم...  باش رو دو من

 ...نشو
 پدرو ی سفره سر که ، تو برای نه...خیابونیه دخترای ماله لباسا این گم می دارم
 هم مریم ی گذشککته باالخره...  بشککو مریم مثل گم نمی...  شککدی بزرگ مادر

 !!! میشه مشخص
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 نزاری زلن اگه... آب رو بریزه و مریم ی پته میشه پیدا هم یکی کیارشی باالخره
 ؟ زشتی میگه کسی!  بدی نشون نازتو مشکی های چشم اون و

 ...بش گلبهی لبت رژ اگه
 :گفت پرید حرفم میون

 من سراه اومدی ، بدی گیر چی به دونی نمی.....  فرشته و نصیحت کن ب -
 در رو ها تر بزرگ ادای خواد نمی تو ، ندادن گیر من مادر و پدر روزش روزِ  ؟

 ...بیاری
 ؟ فهمیدی... دمکککه خککو دگی زنک
 ... شدم معج تخت ی گوشه ناخوداگاه ، فریادش از

 .... گز گز ، هام ناخن فشار از هام دست و کرد می ذوق ذوق درد فشار از سرم
 حرف این به خودم من....  نیست رسمش این ولی کنم می سکوت من باشه-

شتم اعتقاد زنم می که هایی ستی یه ، میدونم االن...  دارم االن ولی...  ندا  دو
 از رت نابود تو زندگی خوام نمی ؟ همیف می....  کرد نابود و من زندگی اشککتباه

 ...بشه ها این
شیدم خودم روی سختی به رو پتو و  هقم هق صدای لحظه چند از پ .....ک

 ...شد بلند
مام و نبودم که ماهی چهار تمام جبران به خواسککتم می  کنار که هایی ماه ت

 ...بدم انجام رو بودم شده غافل دوستام از کیارش
 ...بود دیرشده جبران برای شاید ولی

 کسککی روزش روز...  بگم که نیسککت من ی ودیفه این شککیرین قول به شککاید
 حاال؟ و نگفت
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 بشه؟ منفجر تا گرفتن سنگر همه و شده پرتاب نارنجک که حاالیی
 ها؟ پل کردن درست برای شده دیر که حاالیی
 زندگیت دشمن ترین بزرگ شده عشق که حاالیی

شت لحظه چند دونم نمی سته صدای با که گذ  حرف متوجه تازه ، در شدن ب
 !! شدم گفتم که هایی

شناییمون روز از ، بود همین شیرین  غییرت که بودم من این شاید....  کنون تا آ
 ... کردم
 هب رسیدن و عشق برای و کردم می کامل ، آبروم و مادرم برای و حجاب که منی

 ..داشتم می بر و حجاب همون کیارش
 ؟ نداشتم آینده از ترسی که اومده روزم هب چه ، فرشته!  من

ساس سی...کردم می امنیت اح سا  تازگی به دلم در که ای شکوفه همانند اح
 ....شدم متولد دوباره گویی...  کردم تغییر من....  بود شده شکفته

 ....شدم فرشته شاید
 .....شود می فرشته که ای فرشته

 ؟....تسرنوش جنگ به رفتن یا پرواز بود؟ چه تقدیرم
 ....کردم تغییر دونم می تنها.....دونم نمی

 تغییری؟ چه اما
 است؟ گ  و سرد بویش که تغییری همان

 ؟؟" م" نامش اول و
....... 
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 ((مسیح))
 هر ، ترس با چند هر ، دارم وجود هم من که فهمید باالخره....  دید باالخره

 .. دیوانگی و زخم و گریه با چند
 ... میمیره براش هک هست مردی ، فهمید ولی

 ....مهربانش برادر فروختن حتی ، کنه می کاری هر ، برگشتش برای که مردی
شته محو شم و بلند های مژه اون با...  شدم خوابیده ی فر شیده های چ  که ک
 ...کردند می محروم دیدنش از و من و بودند شده بسته رحمانه بی حاال
 هایی همون از....  مشکککی فرِ  ایموه و زیبا های لب و ، قلمی و کشککیده بینی

 ..کرد می وجودش مست و من که
 ....کرد می هاش لب شیرین طعم رسیدن به محتاج

 .... فرشته وجود معتاد...  معتادم من
سان او و بودم روح من شکر رو خدا...  لرزید نزدیکی همه این از هایم زانو  ان
 ...بود او و نبودم من... 

 ....سخت خیلی ، بود سختی کار ، ام مردونه احساسات کنترل ، نه مگر
 یم صدا رو من که حامی صدای بندش پشت و کرد خورد بر ام شونه به دستی

 :زد
 ؟ مسیح-
 شتدا باتالق از و من حامی...  بود شده شکسته هم او....  گشتم بر پشت به

 خودش؟؟؟ زندگی دادن دست از!  قیمتی چه به اما داد می نجات
 ....کردم صحبت باهاشون-
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 ام یگهد احساس و" کنن قبول کاشکی"  گفت می احساسی....  کشید تیر قلبم
 کنی؟رسککمش می قربانیش!  برادرت حامی و بود عشککقت فرشککته"گفت می

 "دختر؟ یه خاطر به...نیست
 حامی های چشم توی اشکی لغزش شاهد خواستم نمی...  بستم و هام چشم

 :بشم
شت با زیاد چند هر...  کنن می فکر روش دارن ، شکر رو خدا- ضی تو برگ  را

 !!!تو از بهتر کی....  کردی خرحمالیشونو سال هفت باالخره...  نیستن
ست ستم می دوباره یعنی...  لرزید هام د ست در و نرم و زیبا موهای این تون  د

 بگیرم؟
 کنم؟ نوازش مانندشو گلبرگ سفید صورت

 :نموند دور حامی های چشم از که زدم اراده بی لبخندی
 ....داداش خوشحالیا-
 آغوش هب و گرفتم حرکت یک با هاشو شونه طرف دو و سمتش برگشتم شوق با

 :کردم پرتابش خودم
 از که هایی روز همون مثل!!!!  قدیما مثل بلند...  خندید....  حامی نوکرتم-

 ادزی شککوق از و ببینم خیابون توی رو حامی تا زدم می بیرون یواشکککی خونه
 ....گرفت می شا خنده

 ...رسونه می فرشته به منو داره هات خنده که داداش بخند....  بخند-
 :گفت و کرد فرشته به نگاهی نیم

 ...داره لیاقتتو هم مرد این....  داری و مرد این لیاقت....  برات خوشحالم-
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 :گفت و برگشت من سمت ه
شتباهش تنها فرشته- ست مردی به دل که بود سادگیش ا  بود زگاررو مردنا که ب

سم رو تو اما...  شته ، مجردیت روزای به برنگرد....  دم می ق  نده عذاب رو فر
فت اون...  ثا یا ک یا ، رو ها بازی دختر ، رو کار مه و رو نت از رو ه  پاک ذه
 ...کن
 که ورمخ می قسککم...شکککنه می فرشککته ، بکنی خیانت فرشککته اعتماد به اگه تو

 ...میشه نابود
 :گفت و شد خیره زمسب های چشم به
ته ببینم که روزی اون-  و...  گردم برمی باش مطمئن ، کردی اذیت رو فرشکک

 ...شیدمک کنار دلیل همین به دارم اعتماد مردونگیت به ، میگیرم ازت رو فرشته
 ...که روزی اون از بترس ولی

 :گفتم خنده با و گذاشتم دهانش روی و دستم
 تهفرش به احمقم مگه....  کردم کاری انگار االح ، بریم هم با وایستا!  ِهی ِهی-

 ! پسر نکنم شک عقلت به بگو چیز یه ؟ رویا کی با اونم کنم خیانت
 :گفت آروم و خندید

 .... با نداره کار و سر جسم با همیشه خیانت....  امیدوارم-
شو شو ی ادامه....  خورد حرف  سرم زده خجالت.... بودم بر از سال شش حرف

 ...نداختما پایین رو
 ...حامی بریم بهتره-

 های لب به آخرمو نگاه.....  گذشککت کنارم از و داد تکون سککری حرفی بدون
 ....شنومب ها لب این از و اسمم دوباره بتونم کاشکی...  انداختم فرشته باز نیمه
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 ...باش منتظرم...من ی فرشته
 ...گردم می بر من

...... 
 ((فرشته))
سم ، لختم های پهلو به سردی، سوز برخورد با شت و رفت آنی به نف ... . برگ

 ...بودم داه چقدر....  گذاشتم پیشونیم روی ناخوداگاه دستمو
ساس رو گ  و سرد عطر بوی اون دوباره ، عمیقی نف  با  مه باز.... کردم اح

 بودی؟ اینجا
 دوستش بود که چی بود؟هر اراده بی....نشست هام لب روی اراده بی لبخندی

 ....داشتم
 و مکرد پیداش باالخره....کوبیدم اطراف به هامو دسکت تمام روسکری دنبال به
 .....پیچوندمش سرم دور حوصلگی بی با

له کی پ  یدا حوصکک  همیریز بیرون سککرم از ها فکر این کی پ  ؟ کنم می پ
 ؟؟؟....

صبانی بود کرده پیدا خطور ذهنم به که جوابی بی های سوال از دوباره  دمش ع
 : شد باز در ای اجازه بدون ناگهان که
 مامان؟-
 :گفت و اومد سمتم درهمی های اخم با
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 روز ود هفته هر باید فقط کرده مرخصت دکتر پاشو ، نشدی آماده هنوز که تو-
 به نیازی نمنک فکر کنی می تو که کارایی این با چند هر فیزیوتراپی برای بیای

 ...باشه درمان
 :مگفت کالفه ، اش تیکه به توجه بی
 ... میشم مرخص امروز نگفت بهم کسی-

 :گفت حال همون در و اورد در تنم از و بیمارستان رنگ بی و گشاد لباس
هت که حاال- ید عمو ، داریم کار خیلی که پاشککو پاشککو....  گم می ب  حم

 .... منتظرمونه
 :پرسیدم ترس با ، کرد مامان های حرف تحلیل و پردازش به شروع ذهنم

 چی؟ یبرا حمید عمو-
 :گفت بیاره یادم به و دیروز دعوای اینکه بدون

هد میریم باهم داریم- گه...  مشکک  نح  تهران این توی پاتو بزارم عمرا دی
 ....بزاری
 :گفتم ای گرفته صدای با و کردم اخمی

 ...دارم دانشگاه من مامان-
 :گفت و کرد تلخی ی خنده

....  بده امانج انتقالیتو ایکار سپردم وکیل یه به نترس ؟ دونم نمی کردی فکر-
 ...داری تحصیل ادامه ی اجازه زمان اون توی سالمتت عدم گواهی ذکر با

 و دادم عبور هاش آسککتین از هامو ،دسککت گرفت سککمتم به سککیاهو سککاده مانتو
 :گفتم
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ها- عد آ یام کردی خودت با فکری همچین چطور ب هد م  و تهران من ؟ مشکک
 ...دم می ترجیح

 :گفت و زد ای ضربه سرم رو اش اشاره شده خم انگشت با
 ؟ کردی فراموش سککریع که خوندم روضککه واسککت دیروز ؟ نه تعطیله اینجا-

شگاه تو رفته آبروت شه ناراحت تو رفتن از ک  هیچ واال...  دان شمب...نمی  عد
 نیست معلوم خودت حال به بزارم رو تو ؟ کردی فراموش و کیارش اون ماجرای
 ...کنی نمی که چیکار

 من....  شککدم دلگیر خودم به نسککبت اعتمادیش بی و مامان های حرف این زا
 نگاهش دار نم های چشم با.....  همین فقط ، خوردم لوحیمو ساده چوب فقط

 :گفتم آروم و کردم
 نه؟ میگی بهم و موضوع این روز هر کنم فکر....  کن ب  خدا رو تو مامان-
 .... برات عبرتی درس باشه تا آره-
 میکنی؟ چیکار نماما-
 :کردم اشاره کرد می پام برعک  داشت که شلواری به اخم با و
 ....نمیزاری برام که اعصاب-

 و اه خوبی تمام با بودم اینجا سککال سککه من...  بکنم دل تهران از تونسککتم نمی
 ...مبش التحصیل فاره خودم دانشگاه تو خواستم می آخری ترم این هاش بدی

 ...اینجاست هام دوست تمام من مامان-
 ...اونجان بچگیتم های دوست و خانواده تمام-
 :داد ادامه زد می حرف خودش با که انگار لب زیر و
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ست می چی!!  رو و بر خوش....  کارمند ، آقا ؟ بود چش مگه علی امیر-  خوا
 ...بسته نامردی کدوم به دل فهمیدم می باید ؟ دختر این زندگی از

شم ست.... بستم و هام چ شتم دو شته زمان هر و لحظه هر ندا شتباهم ی گذ  ا
 ...بشه کوبیده سرم به

 ...شد می خالصه زدن غر توی که هایی دلسوزی و بود مامان ولی
 بودم کرده عادت من...  دادم می نشون متفاوتی واکنش نباید

 ....میریم گفتم که همین-
 چقدر. .. گذاشککتم قلبم روی و دسککتم و خوردم یکه ناگهانیش حرف این با

 :گفتم خاطر همین به میومدم کوتاه نباید موضعم از...تپید می سریع
 و ها دوسککت تمام...  میشککم همراهت کوتاه سککفر یه برای من ولی متاسککفم-

 ...نمیشم گزیده دوبار سوراخ یه از باش مطمئن ، اینجان جوونیم خاطرات
یده ولی نداشکککت تاثیری هیچ هام حرف باره ها راحتی همین به بود فهم  دو
 ...نمیشم مشهد ساکن

 ...زنیم می حرف دربارش بعدا-
شتم سرم روی نازکمو سیاه شال سریع خاطر همین به بود خوبی فکر  با و گذا

 ...شدم بلند مامان کمک
 بود شکککده ماه چهار این توی...  بکنیم خداحافظی خانوم مهین با بریم اول-

مدمم قت هر بدم بهش آدرسککمونو...  ه ه به گذرش و یاد خورد دمشکک  ب
 ....خونمون

شه مثل شو های برنامه همی  به هاش حرف تایید با...  کرد می تعریف برام ایند
 ....افتادیم راه خانوم مهین پسر ، مسیح اتاق سمت
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 عجیبی احسککاس ، شککد می بیدار من مثل اگه هم مسککیح یعنی....  گرفت دلم
 کرد؟ می پیدا

 تخت رو سککاله هفت که بیچاره اون زدم پوزخندی.....  شککد می بیدار اصککال
 .....خوابیده

 و این ، شککدم خیره بود زده گره هم در ابروهاشککو سککرسککختی با که مامان به
 کردم؟ می راضی چطوری

کار راه توی فاوتی اف  توی ابرومو چطوری ؟ کنم فرار....  زد می سککرم به مت
 ...بیارم دست به دانشگاه

یارش.. . ببرم بین از چطوری و حدیث و حرف هزاران  خب ؟ کرد ازدواج ک
 !!!!برد و من ابروی چرا

 :گفت و ایستاد راه بین مامان ناگهان که دادم بیرون حرص با نفسی
ستا ، وای- شت و!!!  کیه حرکت ساعت بگم بزنم آقا حمید به زنگ یه برم وای  پ

 :کرد اشاره ممنوع تلفن با زدن حرف ، عالمت به بندش
 و بگیر مکک برای و دیوار این تو...نه یا بزنم متون می تلفن ببینم پذیرش برم-

 !!! هست چپیه سمت اتاقش نره یادت...زود میام منم بگو...  برو
 ...دوید اطالعات بخش سمت به معطلی بدون مامان و دادم تکون سری

 عفضک احسکاس...رفتم جلو سکختی به و انداختم باال تفاوتی بی با ای شکونه
شردم محکم داخل از رو لبم.. .. کردم می پاهام توی عجیبی  دادم صدای تا ف

 ...نره بیرون
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 تدسکک به برای چطور که افتادم می پریشککب یاد داشککتم می بر که قدمی هر با
 ....کردم پرواز ، پشمالوم خرس اوردن

 نیرو؟ کدوم با
 ...دونست می جوابم ، رو عشق که همیشگی صدای همون

 خودم خواسککتم می آرامش با من و اومدن می کمکم به ها پرسککتار راه بین در
 ....برم جلو تنهایی

 حمسککی اتاق در به بود گیر نف  واقعا که سکککاعتی ربع بعدگذشکککت باالخره
 مردی صدای شنیدن با که کشیدم عمیقی نف  ، بزنم در خواستم تا....رسیدم
 ... :حب  ام سینه در نف  و شدم خشک

 تو دست زا اه...بگیر آبغوره بعد...  میگه چی دکتر ببینیم بزار مهین کن ب -
 رد به رو سرم خاطر همین به ، نبود مشخص خاصی چیز اما بردم باال رو سرم

 :چسبوندم
شت سال هفت...  ببینید ، کنید حفد خودتونو ارامش بله- سرت و گذ  ذره ونپ

 ...باشیم داشته امیدم کمی حداقل که نکردن پیدا بهبودی ای
 اه دکتر ی بقیه و من همین و کاهشه به رو اخیر روز چند این در هوشیاریشون

ند هق هق صکککدای....  کرده نگران رو  می گوش به راحتی به خانوم مهین بل
 .... رسید

 ؟ نه بکشید و پسرم خواید می-
 .... رسید می گوش به راحتی به خانوم مهین بلند هق هق صدای

 ؟ نه بکشید و پسرم خواید می-
 شد؟ خی  من صورت چرا ونمد نمی...  نشنیدم ای دیگه صدای
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 ؟ شد تند من قلب ضربان چرا
 چرا؟ آه...  چرا
 بره؟ خانوم مهین پسر خواستم نمی چرا

 ودنیهسککت امیدتون....  بکنیم جدا پسککرتون از و دسککتگاه مجبوریم متاسککفانه-
 کردم صککحبت حسککابداری مسککئول با وقتی حال هر به ولی ، صککادقی خانوم

 پرداخت و بیمارسککتان پول حتی هم دشموعو سککر وقت هیچ شککما فهمیدم
 ...شده بیمارستان رئی  کردن عصبانی باعث همین که نکردین

 به ، مردی مخاطبش که خانوم مهین صککدای بعد و رسککید گوشککم به پوزخندی
 :بود دکتر جز

سرتونو کما پول سال هفت که شمان با...  آقا بفرما-  با دداری حاال و ندادید پ
 نه؟ زنی می حرف مرگش از بیخیالی

یدونی خودتم ، مهین کن ب  اه ؟ من پسککر-  از و مسککیح بود تو اصککرار م
 تو اب مسککئولیتشککم پ ....  داشککتم بچه به چیکار من...  بگیریم پرورشککگاه

 ...هست
شرده رحمی بی همه این از دلم ست....  شد ف شتم دو  و اتاق در حاال همین دا
 ... کاال یک نه ، زنی می حرف چتب ی درباره داری...  بگم فریاد با و کنم باز
 .....کنی می شوتش زن یک سمت به حاال که

 یرونب به هام اشک و لرزید می دستم گونه این غریبه مرد یه برای چرا دونم نمی
 شد؟ می سرازیر
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 امضککا رو ها برگه این گردم می بر وقتی دارم دوسککت ولی....  دونم نمی من-
ستن مردم از خیلی....  ببینم شده  ونیدت می....  ان کلیه یا قلب یه محتاج که ه

 .. برسونید آرامش به پسرتونو روح اینکار با
 ...اجازه با.... نداره ای فایده هیچ ، موندنشون زنده

 بی طور به بفهمن ، کنن می باز درو وقتی نداشتم دوست....  شدم پاچه دست
ستادم فالگوش ای ادبانه  ازهاج شنیدن بدون و زدم در سریع خاطر همین به وای

 :کردم باز و در ای
 ....خانوم مهین سالم-

 نعی در و ورزشکککارانه قامت...  بود ایسککتاده پنجره به رو و در به پشککت مردی
 ولی...انداخت می ذهنم در مجهولی شخص یاد و من ایستادنش در غرور حال
 ؟ کی

 :گفتم خانوم مهین به رو و برداشتم دست خیال و فکر از
 .....شدم مزاحم موقع بد کنم کرف ببخشید-

 :گفت خوشرویی با دکتر
 .... خانوم فرشته سالم به-

 دمکشی روسریم به دستی ام همیشگی عادت به و دادم تکون سری محجوبانه
 شدید؟ رفتنی هم شما پ -
 ...بخواد خدا اگه بله-

 :پرسید خانوم مهین اینبار
 کجاست؟ مامان-
 ...رسونه می خداحافظی برای ودشوخ سریع گفت...  داشت مهم تلفن یه



wWw.Roman4u.iR  538 

 

 ...شد خیره تخت روی خوابیده پسر به دوباره و زد لبخندی
سیحم روزی امیدوارم- شه خوب تو مثل م شو ی قطره سریع و....  ب شک  پ  ا

 من و خانوم مهین پسر بین نگاهشو غمگین هم دکتر.....شد خیره دکتر به و زد
 :بود اورده در نوسان به
 .... صادقی خانوم مکردی صحبت باهم-

 :دش شل هام دست آشنایی صدای شنیدن با ناگهان که انداختم پایین رو سرم
 بکنم؟ امضا تا کجاست ها برگه-

 و من زندگی تمام که شدم مردی چشم تو چشم که اوردم باال شدت با رو سرم
 ...بود بر از
 ؟ بود رنگی چه من نگاه...  گرفت تعجب رنگ نگاهش من مثل هم او

 ....آرامش از پر و آبی متعجب؟یا و شرمگین؟نارنجی و ح ؟سیاه بی و یدسف
 تو؟-

 :گفتم حال همون با ، کنم حفد لبخندمو کردم سعی
 ..استاد سالم-
 ، کشم می خمیازه دارم همش که خستم انقدر.....  تاخیر بابت معذرت دنیا یه

 ....دببخشی خودتون بزرگی به ، نه یا داره تایپی اشتباه دیدید اگه
_______ 

 همون در و اومد سمتم به تصنعی لبخند با و شد خارج بهت از ، من صدای با
 :گفت حال

 درسته؟ ، بهادری خانوم نکنم اشتباه اگه!  اینجاست کی ببین به به-
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گاه به توجه بدون کاو ن ثل ، خانوم مهین و دکتر کنج ند خودش م  و آروم لبخ
 :گفتم و زدم قالبی

 ...ندیدمتون که وقت خیلی....  صادقی داستا درسته کامال-
 :گفت انگشتی سر حساب یک با و داد تکون سری

 درسته؟ ، ماه پنج کنم فکر-
 ....شنوم می ها بچه از و خیرتون ذکر روزا این البته...  بله-

 :گفت آرومی به و کرد ای مردونه و جذاب ی خنده
 ... وضعیتت خاطر به گفتن و پرسیدم رفتم ، نیومدی ترم این دیدم وقتی-
 :داد ادامه مکث کمی با
 چطوره؟ حالت االن...  نیومدی ؛ بودی کما گفتن کنم فکر-

 بهترم یخیل: گفتم نشستم می کنار آهنی صندلی روی خستگی با که حالی در
 ...جریانن در همسرتون... 

 :فتمگ ابهامات و شک بردن بین از برای و کردم اشاره خانوم مهین به دست با و
 ... بودن دانشگاه توی من استاد ، صادقی سیاوش استاد-

 :گفت لبخند با خانوم مهین
 ....افتادی عقب ترم یک کنم فکر....  خوب چقدر ؟ جدی-
 :فتمگ دلگیری پراز لحن با و زدم غمگینی لبخند ، دانشگاه و ترم شنیدن با
 رو درِس  چی هر و دوربین و دانشککگاه رنگ دیگه کنم فکر ، مامان لطف به-

 ...نبینم
 عزیزم؟ چطور-
 :تمگف و گرفتم لبخند با...  کرد تعارف طرفم به آبی لیوان ، حال همون در و
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 حرف همین ، نداره امنیت دیگه و نحسه تهران که میگه بگم؟ چی....  ممنون-
 !!!! ها مادر های نگرونی دل و ها

 :گفت و کرد کوتاهی ی خنده
 ، واال بگم چی...  مادرتو هم کنم می درک رو تو هم ، میگی چی فهمم می-

 کدومه؟ با ترجیحت خودت
 :گفتم و انداختم باال و ابروهام

 .... تهران ، دیگه معلومه-
 :گفت و داد تکون سری

هاش من-  بتونم کنم فکر ولی دم نمی صکککد در صکککد قول ، میزنم حرف با
 ...بکنم راضیش

 :گفتم ، کنم پنهونش نتونستم که ذوقی با
 ....کنید می لطف واقعا....  خانوم مهین مرسی ؟ واقککککعا-

 مهین همراه و ساعت ی بقیه و رفت بیرون دکتر با همراه ببخشیدی یک با استاد
 .....گذروندم ، اومد استاد رفتن از بعد دقیقه ده که مامان و خانوم

 فهمیدم چهار عدد روی کوچک ی عقربه مکث دیدن و ساعت به کردن نگاه با
سیده اییجد زمان که شید می آغوش در رو ما از کدوم هر خانوم مهین ، ر  و ک

 ...کرد می خیر دعای
 :گفت لبخند با و گرفت رو مادرم های دست

 ...خطر بی سفر انشالله-
 .... بشنویم پسرتو بهوشی خبر تر زود چی هر انشالله ، ممنون-
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ند عا ، خانوم مهین غمگین و تلخ لبخ ند رو دلم واق  چه ونمد نمی...  لرزو
 :بود شده مهم برام که ، هست پسر و مادر این در چیزی

 خانوم؟ مهین-
 ...دخترم جانم-
 :گفتم خوشحالی با بینمون صمیمیت احساس و دخترم لفد شنیدن از
 ....بدهکارم خواهی عذر یه بهتون من-

 :کردند نگاهم تعجب با خانوم مهین هم و مامان هم
 ....وایستادم فالگوش یعنی...  نیدمش ناخواسته و دکتر های حرف راستش-

 :زد پشتم به ای ضربه شوخی به و زد لبخندی خانوم مهین
 حتما ، نداره شککنیدن من های درد...  عزیزم نه....  بگی میخوای چی گفتم-

 ...بودی کنجکاو
 :انداختم پایین زده خجالت رو سرم

 ....معذرت بازم-
 :پرسید کنجکاوی با مامان

 ؟؟؟؟؟ زد تردک خاصی حرف مگه-
 :گفت و کرد دستی پیش خانوم مهین ، بزنم حرفی خواستم تا
 ....دارم که مالی مشکل همون ی درباره ؛ گفتم من...  نه-

 :گفت و کرد اخمی مامان
 ....کردم می کمکی حتما ، نه مگر تنگه خودمونم بال و دست حیف-

 :گفت و زد پوزخندی خانوم مهین
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شو خرج باید که اونی....  بابا نه- سر سئولیت بار زیر از ، بده پ  الیخ شونه م
ستش...  کرد سیح بر عالوه من را سرِ  یه کما خرج ، م ...  دم می هم رو دیگه پ

 ....میشه وارد بهم زیادی خیلی فشار دلیل همین به
 :اوردم در گردش به خانوم مهین و مامان بین و نگاهم تعجب با
 ؟ کی خرِج -

 :گفت تشر با مامان
 .... زشته اِ  ، فرشته-

 :گفت و زد لبخندی خانوم مهین
 ، بشککم قّیمش بهوشککیش از بعد قرار ، پسککرم یکی اون برای... ؟ زشککتی چه-

 ...اسکندری حامی ، حامی اسمش
 ...قشنگه اسمش حامی؟چقدر-

 ولی ، بود خانوم مهین و مادرم ها حرف پی حواسککم داهر در....  نزدم حرفی
 .... بود حامی نام صاحب کردن پیدا کاوش در ذهنم

 زن...... " شککنیدم خورم می قسککم ، شککنیدم قبال و خاص اسککِم  این ؟ حامی
 "داداش

 "کردی؟ می انتخاب و من ، نبودن مسیح و کیارش اگه"
 "آیندت مادرشوهر ، رو اونجا"

 دهکشی سوت....  کشید سوت ، کتری اومدن جوش به مثل درست هام شقیقه
 ....دردناک و ای
 :پرسید نگرانی با و برگشت سمتم به مامان که کردم ای هنال اراده بی
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 فرشته؟ خوبی-
 ....گرفت درد سرم لحظه یک ببخشید...  آره-
 خاطر به شککد مشککخص که شککدم معاینه دکتر توسککط ، خانوم مهین اصککرار به

 .....شد می رفع مسکن با ، خب که گرفته دردم اخیر های فشار و استرس
باره  پسککر شکککدن بیدار برای دعا و خانوم مهین یدنکشکک آغوش در هم باز دو

 .... ! اش خوابالو
........................ 

 ادرچ و زدم گشادی گِل  لبخند ، حمید عمو براِق  و رنگ سفید اتوبوس دیدن با
 ....فشردم هام دست در سیاهمو

 دسککت از غافل و ام آینده به توجه بی که روزی همون....  گذشککت زود چقدر
 .....رفتم باال اتوبوس این های پله از.. .. سرنوشت

 .....فرشته-
 و مگر آغوش در ، بدم نشون واکنشی ، حمید عمو زدن صدا برابر در خواستم تا

 ....اش مهربانانه ی بوسه از...  شد داه ام پیشونی و رفتم فرو اش پدرانه
 مقرمز بینی ، فروردین سرمای خاطر به و شد قرمز خجالت شدت از هام گونه

 ....بودن نکرده دلقک به شباهتم بی ، سرخم های لپ با
 نبهتری ، سککخاوتمندی با عمو....رفتم باال پله از و گرفتم و مامان های دسککت
 ....گذاشت اختیارمون در و اتوبوس های صندلی

 :گفتم کالم ترین ساده در زحمتاش تمام جبران برای
 ....حمید عمو ممنون-
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 همون در و کرد می دعوت نشککسککتن به و مردمشککاگردش، همراه و زد لبخندی
 :گفت حال

 به و ودب یاسمن تو جای اگه مطمئنم....  دختر بشین برو بدو ؟ حرفیه چه این-
 ....کرد می رو کارا همین ، بیامرز خدا ایرج منم جای
 .....گذاشتم پام زیر و گرفتم مامان از و راه بین غذای حاوی سبد
 و مکرر های خمیازه کرد می سعی سختی سر با و نشست کنارم صندلی روی

 .... بکنه پنهون هاشو چشم سرخی
 ...بخوابید شما مامان-

 ارکن در خوابیدن ، نباشککه درسککتی کار کرد می فکر شککاید ، کرد نگاهم دل دو
 :خمارم های چشم و من بیماری

 فهمیدمن روز چند نکنید فکر بخوابید شما...بیدارم ببینید....مامان خوبم من-
 ...نکردید که چیکارا ماه چهار این تو دونه می خدا...نخوابیدید شب هر که
 یپتوی خواسککتم ازش ، بود اوده قبلی شککاگرد جای به که ، علی زدن صککدا با و

 ...بیاره اتوبوس خنک و سرد فضای کردن گرم برای
 ....بود شده ح  بی ، سرما از هام انگشت نوک

شکر با شیدم مامان روی ، رو اون و گرفتم رو پتو ت صانه محبت با و ک  گونه خال
 ...کردم نوازش هاشو
 وحشر ، خواب دنیای به ، کردم می رو بینیش پیش که انچه از تر سریع خیلی
 ...کرد پرواز
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 از پر شب و سیاه خیابون به بغض با و گرفتم اش شکسته صورت از رو نگاهم
 ....کردم نگاه ستاره

شین توکی و تک  من .... بودند خوابیده همه تقریبا ، شد می رد کنارمون از ما
... . گذشککت که هفته یک این اتفاقات تمام یاد با ولی ، خوابیدم می باید هم

 .... شد مشغول ذهنم دوباره
 و دکتر طمع و رحمی بی با که مسککیح ، خانوم مهین پسککر یاد ؛ دیگه طرف از

 ...داد می عذابم.....بکشنش خواستند می پولی بی بابت پرسنل
 ظهلح شدن دور برای...  شد فشرده دوباره ام سینه در قلبم ناخوداگاه ، خشم از

 رو و زیر کمی با و برداشککتم کیف توی از گوشککیمو هنذفیری افکار این از ای
 ....بستم و هام چشم...  گذاشتم رو" هاستون ویتِنی" قدیمی آهنگ ؛ کردن

 ...داشتم جیبیع احساس اما...اما...  نمیومد هام چشم به خواب
"  ی نوشته و شیشه روی کردن ها از نه و بود خبری سرد و گ  بوی از نه اینبار

 ....کردم باز رو ام شده سرخ های چشم خواننده فریاد با" .... گردم می بر
فت دلم ظار چرا دونم نمی....  گر ماتمم اگر حتی داشککتم انت  من با بود توه

 ...کردم می احساس عطرشو بوی دوباره.....  میومد
 ...لرزوند می رو دلم ، وجودش گرمای دوباره
 ....دوباره

 او از و زد می صدا را عشقش که خواننده های فریاد به و کشیدم لرزان دل آهی
 ...دادم می گوش گردد بر خواست می
شتم هم رو دنیا های بلندگو تمام من اگر ؟ فایده چه  نمی رو صدام ، هم باز دا

 ... شنید
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 ..... دیدمش نمی چون
 ....دید نمی رو من چون
 .....نداشت وجودی شاید ، چون

شتم کوچکی ی دفترچه ، اتوبوس سکوت و تنهایی از  روعش خودکار با و بردا
 .....کشیدن کاغذ روی ، رو ذهنم هم در اشکال کردم
شت لحظه چند دونم نمی شنایی ی مردونه صدای شدن تکرار با که گذ  در آ

 :شد باز درجه رینآخ تا هام چشم گوشم
 "دارم دوستت"

 ....رفت قلبم سمت به اراده بی دستم و زدم ای شده کنترل جیغ
 ...زد می تند چقدر

 رانینگ از.....بودن خوابیده همه...  برگشککتم عقب به ترس با بود؟ کی صککدای
 ...لرزیدم خود به و خوردم شدیدی تکون
 ...کرد ینم گرمم هم حمید عمو مسافرتی نرم و گرم پتوی حتی

 ...بودم زده یخ درون از
 .... صدایی چه ؟ بود ای خاطره چه این...  بود احساسی چه این
 بار هر مثل چرا ؟ نکردم احساس رو اش همیشگی بوی چرا پ ...  بود او اگر

 ....نکردم احساس هام گونه روی رو داغی ، هام چشم شدن باز با
شرو چرا پ ...  نبود اینجا او  ینا یعنی ؟... بودمش دیده عنیی شنیدم؟ صدا
 ....بود خاطره ها

 ؟ بود توهماتم از فراتر چیزی" م" یعنی
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 ....داشت وجود
 " کن ب  فرشته؟ هندیه فیلم مگه"توپیدم خودم به و دادم تاب و هام چشم

 کاغذ روی و رنگ سبز چشم دو ، تعجب کمال در....  شدم خیره ام دفترچه به
 .... دیدم

 ....آشنا رنگی و برق با چشم دو
 چرا ، بشککم خبر با خودم اینکه بدون بودم؟ کشککیده رو ها چشککم این چرا من

 بودم؟ کرده ام نقاشی ی ضمیمه و رنگ سبز خودکار
ست سی چه این.....لرزید هام د سا  و من که بود ناخوداگاهم ضمیر توی اح

 بود؟ کرده سبز چشم دو کشیدن به وادار
 بهت لعنت.....  کردم مچاله کالفگی با و کاغذ و کردم مشککت و هام دسککت

 ..... زدم اتوبوس ی دیواره به مشتی...  فراموشی
 رزشل به قلبم ، اسمت اول حتی اوردن زبون به با که بودی کی ؟" م"  بودی کی
 ...میاد در
 یک همون.....بسککتم ای لحظه برای و هام چشککم...  زیاد افکار و خسککتگی از

 هنیذ های درگیری تمامی به دادن جواب رانجب برای ، بود کافی بسککتن لحظه
 .....هفته یک این توی ام
 حال در های کودک و سککرسککبز دشککت...سککفید های نور از بود پر جا همه))

 .....فریاد
 ....پژمرده و سرد هایی نگاه
 ....دیده خیانت های لب و شده امید نا های امید

 ....بودمش؟ دهدی کجا ، اینجا بود آشنا...  شدم بلند زمین روی از
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 آن....  بود شیرین دو هر نگاه....  دویدن سمتم به کودک دو.....  زدم چرخی
 ....بودند آشنا هم ها
 های انگشککت بین از ، تر و طراوت با های چمن بلندی....رفتم جلو سککمت به

 رس بلندی ی خنده ، قلقلک شیرین احساس با...  کرد می عبور عریانم پاهای
 ...شد گم مردی گاهن بین در که دادم

 ....نامرتب موهای با...  پوش سیاه مردی
 ....عاشق اّما و غمگین های چشم با....سیاه و بلند های ریش

ست ستم نمی...  بود ناپیدا قلبم لرزش برابر در اما لرزید هام د  ؟ گمب چی دون
شم در که بلندی صدای با که.....  بزنم حرفی چه ست ؛ شنیدم گو  رفک از د

 ...رداشتمب کردن
 ....نبود حاال برای صدا
 .... بدن رو سواالتم تمام جواب مهربونی با داشتم قصد انگار
 ...سپردم باد های دست به و هام گوش

 ...خاطره های باد
 ....نداشتن زمان در محدودیتی که هایی باد

 "اومدی؟ باالخره"
 "بودم منتظرت"
 "اومدی خوش"
 "هستی؟ کی تو"
 "بدم توضیح تو برای نیست الزم اینبار....  خوبه"
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 "رییسم من باشه یادت....  بیا من با"
 "نداره وجود محرم و نامحرم ی مسئله ها روح بین"
 "مبارک جدید ی انگیزه...  حامی میگم تبریک"
 "ببینی؟ بیهوشو ی فرشته خوای می"
 "مسیحه من اسم"
 "اسمیه؟ چه آمیار؟این"
 "بگیری انتقام کنم می کمکت"
 "بکنم خفه رو تو تونم می باش مطمئن اما ندارم رو کاری هر تقدر من"
 "بدم فحش دارم دوست"
 "میای؟ جایی یک تا من با"
 "بود مادرم اون"
 "بودم پرورشگاهی بچه من"
 "داری؟ دوست و کیارش"
 "ام پرورشگاهی بچه من"
 "بودم ساغر عاشق"
 "بودم پرورشگاهی بچه من"
 "سبزمه های چشم عاشق گفت می"
 "بودم پرورشگاهی بچه نم"
 "نبود من ی بچه اون"
 "کرد می خیانت پدرم"
 "بودم پرورشگاهی بچه من"



wWw.Roman4u.iR  550 

 

 "بودم غیرت بی"
 "بودم پرورشگاهی بچه من"
 "برادرمه حامی"
 "پرورشگاهی بچککککه"
 "دارم دوستت"
 "پیشم بیای تو کردم دعا پیش سال دو من"
 "پرورشگکککککاهی"
 "بری باید دادن خبر"
 "بکنی فراموش و من شاید"
 "نکن خیانت"
 "من ی فرشککککککته"

 های چشککم...  پرورشککگاهی بچه....  شکککدم خیره روم به رو مرد به بهت با
 ودب دیده خیانت...  بود عکاس پدرش...  بود دانشککگاه اسککتاد پدرش.....سککبز
 ...داشت دروغی فرزند.... 

 ....داشت دوستم
 !!!! نافذش نگاه و بلند های ریش

ش و عجیب لبخندی...  لبخند یک با کرد می نگاهم...  دویدم شسمت به  مچ
 ...غمگین های

 ؟ هستی کی تو....  تککو-
 ....کرد حرکت گونه نوازش سفیدم های گونه روی ، راستش دست
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 من ی فرشته...فهمی می زودی به-
 من... من ی فرشته...  من...  من ی فرشته

 هکرد پیدا اکو ذهنم در.... من ی فرشککته .... بود شککده پر کلمه دو با ذهنم تمام
 ....بود

 ...من ی فرشته...  من ی فرشته
 :کردم احساس پهلوهام روی لرزشی

 خوبی؟ فرشته...  فرشته-
 ..میبینه خواب داره کنم فکر-
 ....نمیشه بیدار نمیبینی!  کابوسه...  نیست خواب این-
شم اینبار شدیدی های تکون با  نهمو رفتن جز چیز هیچ...  کردم باز و هام چ

 ...ندیدم رو پوش سیاه مرد
 ....نشنیدم رو آرومش خداحافظی جز چیز هیچ
 ...میشناختمش راحتی به حاال

 ...دادم می تشخیص سردشو و گ  بوی راحتی به
 بود کرده معنا" م" برام حاال

 :کردم زمزمه لب زیر اراده بی
 مسیح-
....  رفت چیز همه یادم از ، شککد می وارد بدنم به که شککدیدی های تکون از

 ...عشقم معنای و....  احساساتم!!!  خوابم
 ....مسیح آشنای و شیرین نام ، موند باقی چیز یک ولی
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 ور بپاشککم بیارید و آب لیوان اون لطفا خان حمید ؟ خوبی عزیزکم ، دخترم-
 ...بشه جمع حواسش بلکه صورتش

 و گرفتم باال نه عالمت به و مها دست ، آب بودن یخ و هوا بودن سرد ، ترس از
 :گفتم آروم

 ....نیست الزم...  خوبم-
 سککوال تمام جواب تکمیل از بعد....  دیشککبم خواب از بعد ؟ بودم خوب واقعا
 هام؟

 ، خرابم حال از حاصککل جو کردن تعویض برای و کردم تر زبونم با رو لبم دور
 :گفتم

 رسیدیم؟-
 :گفت و داد تکون رو قرمزش لنگ خنده با خان حمید

 دخترم میگم بازم...  مقدس مشهد...  شوما شهر اینم...  رسیدیم که معلومه-
 ...نکنی فراموش مارو زیارت رفتی ؛

 کنار از و اومد فرود هام چشم از اراده بی اشکی قطره رضا؟ امام حرم ؟ زیارت
 ادامه مسککیرشککو و خورد غلت ام چونه از آرومی حرکت با و...  گذشککت لبم

 ....نداد
 نماز که بود ِکی از راسککتی....  بودم کرده فراموش رو چیز همه که بود ماه چند
 خوندم؟ نمی و هام

 علی همراه به ، شدم مطمئن بودنش مرتب از وقتی و کشیدم روسریم به دستی
 ....شدم پیاده اتوبوس از ، مامان و
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 :مگفت ناخوداگاه....  کرد هدیه هام لب به لبخندی ، مشهد عجیب سرمای
 ...بود شده تنگ مشهد برای دلم چقدر-

 :گفت و زد نمکی با لبخند مامان
 نه؟ شده تنگ بیشتر محله توی پاتوقت برای دلت کنم فکر-
( سمیه برادر)سیاوش و پدرام و علی امیر با همراه ، که هایی روز اون یاداوری با
 های جوک به و خوندیم می آواز و شعر و شدیم می جمع آتیش دور ، حبیب و

 ....زدم غمگینی لبخند ، خندیدیم می حبیب نمک بی و قدیمی
 ....گذشت زود چقدر

 یادگاری ، پاتوق ی کهنه میز روی اومدنم با بار هر که هایی روز گذشککت زود
 "تهس که وسیله این ، شد تنگ من برای دلش هرکسی"گفتم می و میزاشتم

یب جوابم در و نه حب ندا فت می خرسکک نگ فرفری مو تو برای دلش کی"گ  ت
 "میشه؟

 :کشیدم خاطرات دنیای از مامان،دست صدای با
 ..... پریده رنگت ؟ فرشته خوبی-
 بلند تخت از اسکککت هفته یک تازه که دونی می خودت....  خوبم مامان نه-

 ...بشم خوب کامل تا میکشه طول ، شدم
 ؟ بگم تونستم می چی جوابش در....  شد قانع کنم فکر ، نزد حرفی

 رویا ، نبود خواب اینکه ؟ دیدم زندگیمو خواب ترین عجیب ، دیشککب که بگم
 ....بود واقعی!  بود زندگی....  نبود

 ، داهر به و دادم بیرون شککتاب با نفسککمو ؟ فردِ  همون واقعا مسککیح ، اینکه
 ...خندیدم
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 و شککده قرمز شککادی از علی صککورت دیدم وقتی ولی!  دونم نمی چیزی چه به
 ....خندیدم می باید خب ، ندهخ از مامان صورت

گه نه- قا دی ما مزاحم علی آ  سککالم هم جان نرگ  به.... نمیشککیم هم شکک
 ....برسونید

 و گرفت و من ی شککونه و نشککد راضککی مامان ، علی حّد  از بیش های تعارف با
 :گفت

 خداحافد...  بری بهتره ، وقته دیر االنم ، تاکسی پر اینجا-
 و الغر صورت و ، شکستگی مخصوص عصای اون با....  گرفت منو دست و

ستخونی  یم توجه جلب واقعا!  بود پریده مامان قول به که رنگی و...  شکلم ا
 ....کردم

صوصا ست زیر چادرم اینکه مخ ...  بود شده خاکی ، هاش گوشه و بود پا و د
 ی همجسککم و دبیرسککتانی پسککرای تفریح ی مایه بودم شککده"  بگم کالم یک در

 "مشهدی ایدختر تماشایی
 :گفت و زد کمرش به دستی ، ها نگاه به توجه بی مامان

 کنیب نگاه رو بقیه ها فضایی آدم مثل ، درشتت چشمای اون با اینکه جای به-
 کنی؟ پیدا تاکسی تونی می ببین ،

 .....شدیم خونه راهی و گرفتیم دربست ، بود که سختی هر به
 می همراهیش ، لذت با مانما و گفت می اقتصکاد و سکیاسکت وضکع از راننده

 ! من ولی.....  کرد
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 یعنی....سککبز دشککت در عجیبمون دیدار یاد در....  بودم مسککیح نام یاد در تنها
 بود؟ واقعی
 ..... دیدم رو خوابش و کردم فکر بهش اندازه از بیش شاید

 خانوم مهین ، مسککیح همون این نکنه کرد؛ غلبه ذهنم بر ای دیگه فکر ناگهان
 باشه؟

 اشیدب روح تا دو اینکه مگه ، دیوانه ، فرشته شدی دیوانه"  زد فریاد عقلم هم زبا
 "کنید مالقات و هم بتونید تا

باره ، آخرم فکر به توجه بی  پریشککون موهای....  افتادم مسککیح داهر یاد دو
 صمشخ ، بود تنش شیکی مشکی های لباس چه....  بلند های ریش و مشکی

 ....داره زیبایی هیکل که بود
 ...لرزوند می رو دختری هر دل که ، ای شیشه و نافذ سبز های چشم با

 ؟ شدم خیال یه عاشق ؟ بود شده چم من
 اتصالی مغزم های سیم ، زیاد فکر از هم شاید...  بودم شده دیوانه واقعا شاید

 ....بودن کرده پیدا
 .....رسیدیم ، همیشگی و طوالنی ترافیک گذشتن از بعد باالخره

 :کردم نگاهش پرسشگرانه ، دستم به مامان های تکون با
 فرشته؟-
 هوم؟-
 ....منتظرمونم ، شو بلند-

ند!  مفهومش درک و آخر ی کلمه به توجه بی  بغلم زیر عصکککامو و شکککدم بل
 ! بود بیشتر ، پاهام درد ولی ، بودن سست هامم دست چند هر ، گذاشتم
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 ! حال هر به ولی...  نباشید نگران ، طبیعیه گفت می که دکتر البته
شیدم عمیقی نف  شیدد می چه...گرفتم باال رو سرم" علی یا" گفتن با و ک  رخ

 ! کوچمون نام
 "بهادری ایرج شهید"

 درهم ناخوداگاه هام اخم ، مامان تلخ ی گذشککته یاد از ولی...  زدم لبخندی
 .....شد
با قت هیچ!  با مت و مان حق این ولی ، ندید  و شککقیعا تاوان که ، نبود ما

 ...بده پ  اینطوری
 انومخ و سککاکت انقدر دونسککتم می اگه قسککم خدا به....  فکر تو رفتی که باز-

 .... کوبوندم می جدول به سرتو زودتر خودم...  میشی
 دمیق هر با.....  دادم تکون تاسف ی نشونه به رو سرم و خندیدم بلند صدای با

 ...کردم می یا تازه احساس ، داشتم می بر عصا همراه به که
 تموم ها تلخی تمام.....  شککیرینه انتظارمه در که ای آینده کردم می احسککاس

 ...شده
 ....زدم دامن ام بیهوده افکار این به ، باور زود چه و
 جمعت با نه؟ یا سککنگینه چمدون بگم مامان به و کنم بلند رو سککرم خواسککتم تا

 .... شدم رو به رو ها همسایه از زیادی
 ودندب شده دیگر،وصل سوی تا کوچه سوی یک از مهربانانه که هایی پالکارد و
 ردهک وصل خانوم اکرم حج سفر برای هم پارسال کنم فکر که هایی ریسمان و

 ....بودند
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 :گفتم لب زیر و زدم لبخندی
 خبره؟ چه اینجا-

 گوسفند که حالی در حبیب.....  شد گم حبیب های خنده بین در مامان حرف
 :گفت داشت دست در و رنگ ای قهوه

 ...کردین منور رو محله!  اوردین صفا.... تهرانی فرشته سالم به به-
 هم اون ، دونه به دونه کسککی هر......  کردم نثارش ای دیوونه و کردم ای خنده

 با.....کرد می اومدنم بهوش بابت خوشککحالی ادهار و میومد کوچه وسککط
 :شدم نگاهی سنگینی همتوج که کردم می نگاه و اطراف داشتم چشم

 ....خانوم فرشته سالم-
 ستمتون نمی...  دیدم رو( سمیه برادر)سیاوش رشید قامت و کردم بلند رو سرم

 لحن و شکککده گرد های چشککم با خاطر همین به بشککم اش چهره تغییر منکر
 :گفتم متعجبی

 ...سیاوش؟خودتی؟-
شونیش از عرق ریزش و ، هاش گونه سرخی و اش زده خجالت لبخند از  ، پی

 :گفتم من هم باز اینبار...  هست خودش که شدم مطمئن
 راستی...  اهکوت آستین پیراهن و جین شلوار!  بکنی تغییر انقدر کردم نمی فکر-

 کو؟ عینکت پ 
 :گفت و انداخت پایین رو سرش خجالت با
 ....کردم لیزر-

 خودم با ههمیش که بود هایی مرد دسته اون از سیاوش.....  خندیدم خوشحال
شه زنش مزاحم مردی اگه کردم می فکر  ناموس خودت مگه"  بگه خجالت با ب
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شه" بگه اینکه یا...  بندازه پایین شرم از رو سرش و" نداری؟  هشخوا ازتون می
 "نزنید؟ من زن به دست کنم

 و زد شتمپ به ای ضربه سرخوشانه حبیب.....  شد تر بزرگ لبخندم فکر این با
 :گفت

 ؟ نه خوشحالی یبینینم رو ما-
 از دوباره هام چشککم ، لباسککم رو خونی پاشککیدن با ، بزنم حرفی خواسککتم تا

 رو اقا عباس و چرخوندم چپ سمت به رو سرم......شد قرمز خشم و تعجب
 لباس حواس بی و.... پاشککید می زمین روی خون بیخیال که حالی در دیدم

 ....کرد خونی رو نازنینم
 :گفت حال این با ، بود شده راحتنا من مثل که هم حبیب

 یستن الزم دیگه...  ببین لیوان پرِ  ی نیمه!  دختر نیست مهم....  سرت فدای-
 ...بشی رد خون روی از
 ..... زدم دستش به ای ضربه لبخند با

 : قدیمی جادوی یک...  افتادم خاطره یک یاد ناگهان
 "جوجه دارم دوستت))"

 .....((خجالت از هام لب گزیدن و زدم دستش روی من که ای ضربه و
 یهو؟ شد ِچت ؟ خوبی فرشته...  فرشته-

 سیحم ، بود مسیح اگه ؟ بود مسیح مرد اون یعنی.....  گرفتم دست با رو سرم
 بود؟ خانوم مهین پسرِ 

 ......بود گرفته درد شدت به سرم افکار این فشار از
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 .... باتوام فرشته-
 :گفتم و زدم حالی بی و مصنوعی لبخند ، نگه چیزی مامان به اینکه برای

یه قرص عوارض از- فاده که های مان...  کنم می اسککت نه در خودش ما یا  جر
 ...نترس

 شسیاو سمت به دلخور....نگفت چیزی ولی بود نشده راضی هم هنوز حبیب
 ..... کرد کردن صحبت به شروع و رفت

 و رنگ آبی حوض این برای دلم چقدر.....  شککدیم خونه وارد مامان کمک به
 .... بود شده تنگ نرگسم گل ی باغچه

 .....اومد می زندگی بوی
 ریسمان شدن دزدیده ترس از اقا اصغر و شد کنده ها پالک...  بودند رفته همه
 ....رفت خونه به و کند رو ها اون سریع ، نورانیش های
 ...ترف درس خاطر به مرضیه و گرفت رو اش نوه بیماری ی بهونه خانوم اکرم

 ...کرد بهونه رو دانشگاه های درس سیاوش و مکانیکی میرفت باید حبیب
 زا دست مامان صدای با.....  کردیم باز رو خونه در تنهایی به که شد اینطوری

 :دمش خیره اش چروکیده صورت به و برداشتم پیش لحظه چند اتفاقات مرور
 تو یهیچ...  نبودیم تهوق خیلی!  میام االن...  سککوپرمارکت تا برم من فرشککته-

 ...نیست یخچال
 ، شده فرسوده های دست و خسته پاهای اون با مامان...  دادم تکون سری تنها
 می مرتب رو چادرش که حالی در و گذاشکککت اتاق توی ، رو چمدون دو هر

 :گفت کرد
 ...میام االن...  خونه برو!  میشه سردت نمون حیاط تو هم تو-
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 رفت مامان!  شککنیدمش خودم کنم فکر تنها که فتمگ لب زیر آرومی ی باشککه
 ایسککتاده سککفید و زرد های گل با رنگ سککبز ی باغچه کنار هنوز من و..... 
 ...بودم

 (("فرشته؟))"
 "جانم؟"
 "داری؟ دوست گلی چه"
 "میپرسی؟ چی برای"
 !!!"حاال بگو تو"
 "نرگسم گِل  عاشق من...خب"
 "نرگ ؟ گل فقط"

 :گفتم حواس بی
 "باشم؟ داشته دوست باید و گل تا چند پ "
 هم دیگه های چیز عاشککق یا نرگسککی؟ گِل  عاشککق فقط ، که اینه منظورم نه"

 "هستی؟
 ...... کرد رو و زیر رو قلبم شیطونش، سبز های چشم

 "توام عاشق من نه"
 ...."منم"
 "بدونی؟ میخواستی چی برای نگفتی حاال"
 ("(بکنم؟ تقدیم خانومم هب گلیو چه خواستگاری روز ندونم میگی یعنی"
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سم  اش مردونه صدای...بودن واقعی....  نبود توهم مکالمات این....گرفت نف
 ...بود واقعی چشماش برق...بود گوشم تو
 می شنواز بینیمو ، بارون نم بوی با خاک.....نشککسککتم باغچه کنار کالفگی از

 ! داشتم دوست رو بو این...کرد
شم سیح وجود کنم درک تونستم می مک کم حاال....  بستم و هام چ  بطر بی م

 ! نبوده خیال!  نبود
 ! نبوده کیارش از فرار برای شیرین رویای

 سر اراده بی....  شدم خودم روی نگاهی متوجه که بودم خودم هوای و حال در
 ! کرد برخورد ای خورده شکست مردِ  غمگین نگاه در نگاهم....کردم بلند

 یگارس دود.....  نبود سیگاری که علی امیر ر؟سیگا... بود شده شکسته چقدر
 .....خونگی شلوار و سیاه رکابی اون با بود شده غلید هوا سردی در
 مبه عجیبی طرز به حاال که اش پسککرونه موهای....  نامرتب و کوتاه ریش ته

 ....بود ریخته
شت شاید ؛ بود دیگری جای فکرش اما...  بود من به نگاهش  دکر می فکر دا

 ....نیست بودم عاشقش که ای فرشته اون دیگه ؟ کرده تغییر چقدر تهفرش
شت هم شاید  می ترحم رنگم بی های لب و حال بی صورت به نگاهش با دا

 ...کرد
 حبیب که حالی در هم اون ؟ کرد می چیکار اینجا علی امیر ولی...  دونم نمی
 ...رشهباردا زِن  مراقب امیر که گفت ، ماجرا کردن مالی ماست برای

 یامیرعل نگاه محتاج!  دیده خیانت ی فرشککته ای که...  قصککد یک به اما گفت
 ...داره هم بچه اون حاال....  نباش
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 نگاهم هنوز اون ولی....چرخوندم مخالف سمت به رو سرم و زدم پوزخندی
 ....کرد می

 می بر ها گذشته به کاشکی.....  کردم مشت خشم و سرما لرز از هامو دست
 ...گشتم

شکی شی کا شت وجود کیار ...  ندمبب امیر به دل ، راحت خیال با بتونم تا!  ندا
سیِح  من ، علی امیر بودن متاهل از جدا حاال...  بود کیارش ولی  هامو خیال م
 ....دارم

شو و شد قلبم مالِک  دوباره که مردی  مرد هر برای و....  زد خودش نام به سند
 ...کرد ممنوعش ، ای دیگه
 داره دونسککتم می!  شککد نمی برداشککته امیرعلی نگاه اما بودم سککردرگم هم هنوز

 ! من به فکر با...  کنه می خیانت
 ....روندم می خودم از اونو راحتی به که داشتم جرات کمی کاشکی

باره ما....  کرد پرتاب حیاط به سککیگارشککو ته....کردم نگاهش دو  هم باز ا
 ... گرفت نمی من از نگاهشو

 ..من به نگاه از بشه سیراب خواست می که انگار
 ....نبودم که هایی روز برای کنه حفد رو صورتم خطوط خواست می که انگار

سته دیدم!  دیدم......رفت خونه ی پنجره سمت به ناخوداگاه نگاهم  نشد شک
 ....دید خیانت ، سالگی بیست در که جوونی زن

 ...شدند می ریخته معصومیت با که هایی اشک دیدم
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...  اومد یادم و دیدم....افتادم سککمیه های آه یاد و دیدم...سککوخت قلبم و مدید
 ....رو گناه بی ی فرشته این تاوان...میدم پ  تاوان دارم شاید
صمیمو باید...شدم بلند ستم نمی...کردم می عملی ت ست تون ست روی د  د

 ....باشم زن این سوختن شاهد و بزارم
 دش درهم صورتم هام دست درد از....دمفشر بغلم زیر به سرسختی با عصامو

 ...بکنم تموم و کار باید ولی... 
 ! ازمبس جدید سربرگ یه کسی هر برای باید...ببرم بین از گذشتمو باید
 ....زندگی از ، تازه فصل یک

 و تعجبم نگاه به توجه بی...رفتم بیرون در از و برداشتم گلدون کنار از و کلید
 ....فشردم خونشونو رد زنگ ، علی امیر لرزوِن 

 ...زدم غمگینی پوزخند...شد باز پرسشی بدون در
 .......بزاری باز من برای زندگیتو راه خوای می ساده چه سمیه

ستم شتاب با رو خونه در سناکی صدای شد باعث که ب  وطهمح تمام توی تر
 ....بپیچه
شت ذهنم از ای ثانیه برای شته برو...  نکردم گناهی که من"گذ  ودتخ ایبر فر

 "نکن درست شر
 علی امیر جلوی محکم یکبار که بودم من.....  بودم من داسککتان این شککرِ  اما

 ...نشدم داهر
 :تمگف کرد می نگاهم تعجب با بالکن از که علی امیر به رو بلندی صدای با
 ...دارم کارت پایین بیا علی امیر-
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!  میهس آخ...  نمشنمیبی کرد می فکر ساده چه....شدم پرده رفتن کنار متوجه
 میسوزونی؟ داری مردی کدوم پای به زندگیتو

 ...باال بیام داغون پای این با که نکن کاری امیر-
 هت عجله با خاطر همین به بود شککده من کالم توی جدیت متوجه تازه علی امیر

 ....رفت خونه داخل به کرد پرتاب زمین روی دومشو سیگار
 .....زدم پوزخندی

 ....دادم می پ  هم دیگران زندگی تاوان باید حاال!  داد بازیم مک خودم زندگی
 حاال موهای با امیر....دوختم خونه ورودی به و نگاهم ، مردی پاِی  صککدای با

 .....اومد می طرفم به!  بود زده که شیرینی عطر بوی و شده شونه کمی
 ....شدم گسی و سرد بوی متوجه...  بزنم حرفی خواستم تا

 .....علی امیر و من دیدار شاهد!  بود اینجا هم او....اوه
 اینجایی؟ هم تو! .....  من مرموز مرد

 .....اومدی خوش من زندگی بازی به
 ((مسیح))
 ...نمیشه باورم حامی-
 :کردم رو و زیر آزادیمو ی برگه شوق با و
 ...واقعیه-

 اون هب خودشککو زندگیه ، برادرش خاطر به.....سککوزوند رو دلم ، حامی لبخند
 زندگی راحت انقدر چطور پ  نبود؟ فرشککته نامشککون مگه...فروخت ها نامرد

 کردن؟ می فروش و خرید کاال مثل رو ها انسان ما
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ته ناِم  تکرار از ندی فرشکک  همو زودی به....  عزیزم گردم می بر....  زدم لبخ
 ...خوردم قسم من و دادی قول تو که همونطور!  میبینیم

 ...ترسی و مانع هیچ بدون....واقعی عاشِق  دو مثل....دنیا اون توی
 ...میزدم گول خودمو ها باور این با ساده چه و
 میگردم؟ بر کی یعنی داداش حامی-

 :گفت شوخی از پر لحن با و کرد اخمی حامی
 ...بودین حاال ای؟ عجله چه-

شانه ی خنده ست می خبری چه... کردم ای سرخو شتم خبر مثل تون  و نم برگ
 بیاره؟ حالسر انقدر

ستش- شخص را ست م  تو هک اونطوری....  برمیگردی ولی نگفتن هنوز....  نی
 رشسکک به ای دیگه پسککرِ  فکر ها حاال حاال کنم فکر ، فرشککته خواب توی رفتی

 ...نمیزنه
 :گفتم ای جدی لحن با قبل، برعک  و کردم واقعی اخم اینبار

 نمیومد یادش و من اون .... خوابش توی برم بود الزم بعدشککم....  کرده غلط-
 ....بدم انجام میتونستم که بود کاری تنها این! 
 ...تورو نشناخت و نفهمید خب ولی-
....  جسککمشککه و روح صککاحِب  یکی....  هسککتم واقعا من فهمید که همین-

 ...کافیه
 :گفت لب زیر و داد تکون سری

 ...نمیارم در سر تو کارای از که من-
 :تمگف و زدم ای ضربه پشتش به
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 ...راستی....  داداش نکن مشغول فکرتو زیاد-
 طالیی موهای و آبی های چشککم به خیره...  کرد بلند سککرشککو کنجکاوی با

 :گفتم اروپاییش
 ...مشهد برم میخوام من-
 :گفت ای ترسیده صورت با
 دختر اون شوخی از جدا ولی نمیفهمی خودت.... نمیکنی که مسیح؟شوخی-

 میفهمی؟...  میشه روانی جواب دونب افکار این دست از داره
 :گفتم مظلومانه و انداختم پایین رو سرم

 .... ببینمش میخوام فقط...  میرم خوابش تو نه و میزنم حرفی نه اینبار من-
 :گفت متفکرانه و کشید هاش ریش به دستی کالفه

 نای با تو......تصکککادف و کما اثرات بر عالوه کردی؟ نگاهش دقت با بار یه-
 ...میکنی آبش ذره ذره شمع مثل...  میکنی نابودش داری اکار

 ....نیست فرشته دیگه که میبینی روز یه
 ....ببینمش بزار...  بار یه فقط-

 :گفت و زد پوزخندی حامی
 ....دوبارش دیدن از نشی پشیمون امیدوارم....  داداش برو-

 لب زیر و مریخت بهم رو سرش موهای ، حوصله با و بوسیدم رو اش گونه روی
 :گفتم

 .....غرو غر-
 ...شنیدما-
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شم... شدم جدا ازش و کردم ای خنده ستم هامو چ  افتادم هایی روز یاد به و ب
 ...گرفت می خجالت با هامو دست ، فرشته که

 ! بکنیم زپروا میتونیم هم بگیری دستمو اینکه بدون بگم نتونستم وقت هیچ
 معطل بدون....  گرفت شکککل هام لب روی لبخندی ، ها روز اون مرور از

 ...گرفتم باال هامو دست و ؛ کردم تکرار ذهنم در و مشهد نام کردن
 ....مطلق تاریکی در رفتم فرو و دیدم معلق هوا در رو خودم لحظه چند از پ 
شت که ثانیه چند سترس با....  گذ شم ا  دندی از لبخندی....  کردم باز هامو چ

 ...اومد وجود به امه لب روی دوباره روبروم ی صحنه
 ؟ خندیدم می فرشته اسم یاد با که بود باری چندمین این

 در و سکوت تمام راننده های مرد پچ پچ صدای و بود تاریک هوا...  دونم نمی
 بودن گرفته بر
 ..برداشتم قدمی جلو به اخم با

 ادد می آزارم ، کردن می زندگی شککهر این توی تنها مادرش و فرشککته اینکه فکر
.... 

 :گفتم لب زیر بدخلقی با و بردم فرو جیبم داخل دستمو
 ..... فرشته ی خونه برم خوام می-

 شککدن تر قوی و زمان گذرِ .....تاریکی و پرواز ، گذشککته اتفاقات همون دوباره
 ...زندگیم خاک در عشقم ی ریشه
 بدنم" بهادری ایرج شهید"  ی کوچه عالمت دیدن با ، کردم باز که و هام چشم

 ! بود قدم چند تنها فرشته و من ی فاصله پ .....  زیدلر
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 به دسککتی.....زدن می فریاد نیازمندانه وجودشککو بدنم های سککلول تک تک
 ....رفتم جلو پاهام در نامحسوسی لرزش با و کشیدم پیشونیم

ته کاوی با ، رنگ سککبز ی خونه بود گف  می نظرم از رو ها در تک تک کنج
 ...افتاد رنگ سبز در به نگاهم اینکه تا......  گذروندم

 ....بود خراب زنگش ؛ فرشته ی گفته به و بود زده زنگ اش گوشه که همونی
 حالت با فرشککته و شککد باز ناگهان در ، بشککم خونه داخل فکر با خواسککتم تا

 ...اومد بیرون عصاش همراه به ، ای عجوالنه
 ...کرد تپیدن محکم به شروع قلبم ، دیدنش با

 انقدر کردم نمی فکر.....شکککد پر سککرد عرق از پشککتم و یدلرز هام دسکککت
 .. باشم محتاجش

 "من ی فرشته" بگم و بکشمش آغوش در وجود تمام با خواستم می
شد ولی شد...  ن سایه ی خونه سمت رفت دیدم و ن  یک که همونی!  شون هم
 خونه ااونج"گفت ای ترسیده حالت با و بشم واردش خواستم می اشتباه به روز

 "میرعلیها ی
 امیرعلی؟

. .. بود فرشککته مادر برای ناجی مثل که همونی...  دادم بیرون آه مثل نفسککمو
 .... داشت استخونی صورت و بلند های مژه که همونی

 !سبزش های چشم و...  لرزوند می رو زنی هر دل ، اش مردونه ریش ته
قل خب ولی...  بودیم برابر هم باز ، ترازو این در حتی چه که اون حدا  ب

 ...بودن نگرفته طالق هم ناتنیش مادر و پدر حتی...  نبود پرورشگاهی
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 ....فرشته دادن دست از ترِس ...گرفتن عجیبی لرزش اینبار هام دست
تاد یادم....  رفتم جلو اخم با  بی ؟ زنی چه هم آن....  داره زن امیرعلی اف

 ...غیرت
 ....شدم وارد ، بود باز که امیر ی خونه در از و زدم پوزخندی

ست  یم نگاهش تعجب با بالکن باالی امیرعلی...  لرزید می ام فرشته های د
 نگاه بغض با علی امیر همسککر...  سکککان  این ی صککحنه دورترین در و کرد

 ...دید می رو شوهرش مشتاق
 ...نکن امیدم نا!  فرشته....  کردم ای قروچه دندون خشم از
 و من راحت چه....کردم بلند سر ، زد می صدا و علی امیر که فرشته صدای با

 ..کرد فراموش و بود پایبند بهش که چیزی هر و عشق و کیارش
یاورده یاد به هنوز که و من"حامی قول به  توهم یه...  توهمم براش فقط من" ن

 ..شیرین
 !!! دیدنش جرات...  داد جرات من به ، اش بسته های چشم و فرشته مکث
 :زد خشکم ، فرشته صدای با ناگهان که....  بوییدنش جرات

 ...امیرعلی-
 تابپر بیرون به ناامیدی با رو نفسککم.....  کرد می بیان رو اسککمش" ع" زیبا چه

 ...باشه امیرعلی همسر با حق شاید.....  کردم
 ....دخالت حق از ، او و بود کوتاه دنیا این از دستم من

 ....جانم-
 امیرعلی جذاب فک اون هب حرکت یک با تا کردم مشکککت هامو دسکککت
 ....بکوبونم
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 دست...  علی امیر صورت روی فرودش و فرشته اومده باال های دست با ولی
 !  اوردم پایین هامو

 .....عاشقمی تو که میشه بد حالم اینکه برای زدم و این-
 :زد ضربه قبلی سیلی جای مخالف سمت به و کرد بلند دستشو دوباره

 ...نیستم الل من نمیزنه حرفی سمیه اگه بفهمی تا زدم و این-
 :میکرد نگاهش غم با و ساکت امیرعلی اما...  زد سیلی دوباره

 قدر که ابلهی یه چون...کاری خیانت یه چون...  غیرتی بی چون زدم و این-
 ...نمیدونی پاکیتو اون به زن

 ....نبودی پست انقدر که تو....  میشه نابود داره بیچاره اون بینی نمی
 .... شد تموم سمیه بلند جیغ با که زد تمام قدرت با نبارای
 ...میکنی چیکار...  نزنش-
 هم ازب دستشو!!!  چیه همسایه دختر به کردن نگاه عاقبت بفهمی تا زدم و این-

 :گفت ملتمسی لحن با و شد همسرش سپر سمیه ، اینبار اما....  کرد بلند
سمت....  نزنش خدا رو تو- ستم که بزن و من...  میدم ق شق شوهرم میدون  عا

ست یکی  قبلش حتی ، ازدواج اول که منی....  کردم ازدواج باهاش بازم و دیگ
سه تو ستگاری ی جل  از نم و گفت....  دیگ  دختر یه با دلش گفت بهم خوا

 ....کردم قبولش عاشقی
 روی رو اش شککده بلند دسککت...  کرد نگاهش بغض با ، مهربونم ی فرشککته
 ... اومد رودف خودش صورت

 :گفتم خشم با و پریدم جا از ، عصبانیت و تعجب از
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 ....کردی غلطی چه-
 ....گفتم می باید ولی...  نمیشنید صدامو
 ... زد دوباره....  بود شده قرمز ، نازش سفید صورت

 ...بار یک
 ....بار دو
 نگاه میرا بگم بار یه فقط ، بار یه نیومدم که....  لعنتیم خودِ  برای میزنم و این-

 ....بترس باالیی اون از امیر....  بکش خجالت امیر....  نکن
 ینما انگشت شدم!!  کرد آبروم بی...  گرفت دامنمو آهت...  سمیه کشیدی آه

 ....میشناسم که کسی هر
 ....منو ببخش

 و گرفته صککدای با و زد زانو سککمیه پاهای جلوی....افتاد زمین روی اراده بی و
 :گفت داری خش

 ...ببخش!  کن حاللم ، ببخش...  کردم غلط-
 هپل کنار گلدون سککمت به سککریع....  بده نشککون واکنش خواسککت تا امیرعلی

 ...کردم پرتابش زمین روی ، حرکت یک با و دویدم
 ...هاش تکه برابر چند ، صداش و شد تکه هزار

 ، فرشککته نگاه توی اما....  برگردوندن من سککمت به سککرشککونو ترس با سککه هر
 ... زد می موج امنیت
 ....ارامش

 ....بکنم تعبیرش اینطوری خواستم می من هم شاید
 :شد پرت ها حواس تمام سمیه صدای با
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 ...بشم عشقتون مانع نمیخوام.....  میگیرم طالق من-
 خالی خودمو فریاد با و زدم دیوار روی محکمی مشککت ، حرف این شککنیدن با

 ...کردم
 هر زندگی ، بچگیم با که ببخشککید.....میرم من هبچ این اومدن دنیا به بعد-

 ...کردم نابود دوتونو
 ..نداشتم اون از کمی دست هم من....  کرد نگاهش مبهوت فرشته

شت سیگاری ارامش با...  بود فرد ترین بیخیال ، امیرعلی اما ش و بردا  و...یدک
 ...سیگار سفید نخ اون به من حسرت پر نگاه دوباره

 ....باشه پایدار وت عشق امیدوارم-
شم ، حرف این شنیدن با..  شد چی نفهمیدم دیگه  دهانم و شد سرخ هام چ
 ....گ 

 ....دیگری از پ  یکی....  کردم پرتاب رو ها گلدون ی بقیه فریاد با
 روی شکککده حائل های دسکککت و سککمیه و فرشککته های جیغ به توجه بدون

 ....شکمش
 ....کوبوندم می مشت ها شیشه به

ضو اما صی رح شت رو شخ ساس سرم پ شتم....  کردم اح ...  بود حامی برگ
 ...نزاشت تنهام همیشه مثل

 :گفت و گرفت محکم هامو دست حالت، ترین برادرانه با
مش- مو ین.... کن ت نت؟ بود ا مد تی او ف باره که گ تو دو  نشکککون خود

 ! ترسیده خانومت...  ببین....نمیدی
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 فیدشس صورت...  کردم نگاه زیدلر می جوجه مثل که ای فرشته به و برگشتم
 یختهر بیرون پریشون ، شال زیر از سیاهش فر موهای و بود ه شد تر پریده رنگ
 ...بود شده

 .... بود شده زیبا....  مهتابی نور اون زیر و
 ..... شدم خام ، ها بچه برای الالیی مثل که طوری

 بودی؟پ  علیامیر عاشککق تو....دلگیر و دار بغض نگاه یک...  کردم نگاهش
 ....نگفتی بهم چرا

 :گفتم حامی به رو....  برگشتم
 ....میومدم نباید...!!!  گفتی می راست....  بریم-
 ....داداش اما-
 :گفتم داد با
 .... شنیدی که همین-

 ....بودن شده بزرگ عصبانیت از بینیم های پره
 :ایستادم فرشته صدای شنیدن با اما
 ....لوحی ساده-

 :ور فرشته نازِ  پر صدای شنیدن می وجود تمام با هام گوش اما. .. برنگشتم
 ...نیستم شوهرت عاشق من نفهمیدی که لوحی ساده-

 ....هوا به رفتن و شدن دود عصبانیت اون تمام انگار....  زدم لبخندی
 ...تو شوهر نه اما....عاشقم من-

 ؟کیارش یعنی یعکک..  برنگشتم ولی...  بردم باال محکم رو سرم
 ....مسیحم عاشق من-
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 ....برگشتم عقب به ، شدت و تعجب با
...  نکرده فراموش و من اون.....  گفت نمی دروه ، اطمینانش با و شاد صورت

 ... اومده یادش
 :گفتم لحن ترین عاشقانه با ، لب زیر

 ی من فرشته-
 ((فرشته))

 هایی فحر از....  بود ناآشنا ، خودمم های گوش برای حتی دارم خش صدای
 ...کردم بغض و گرفت نفسم ، زدم که
 ...احساسم شدن فاش از نه
 امیرعلی ی خورده شکست و مبهوت صورت از نه
 ...سمیه های اشک از حتی نه و

 .....بود شده آشنا حاال که بویی یک از!  بو یک از...  گرفت دلم فقط
 ....گ  و سرد بوی
 چالهم رو لباسم ی گوشه ، رزیدل می که هایی دست با و انداختم پایین رو سرم

 :گفتم و کردم
مروز- تون و ا مام من....  باشکککه یاد تون و هام حرف ت ه قای زدم ب  آ

 ....بمونه همیشه گوشتون ی آویزه هام حرف امیدوارم....میرشکاری
 ور خونشون حیاط طول عصا با ، داشتم انتظار خودم از که سرعتی آخرین با و

 .... کردم طی
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سیدم که در چارچوب به  مبرگردوند عقب به رو سرم کنجکاوی رفع برای...  ر
 ...زد می ضربه امیرعلی ی سینه به اشک با سمیه.... 

 شمچ شدن تر ، لبشو ی گوشه ی شده روشن سیگار نبود انتظار از دور ؟!امیر و
 ...هاش
 رسککیده بازی پایان شککاید...دادم سککر ناخواسککته آهی و برگردوندم سککریع رومو

 ....بود
قت خیلی که ازیب نه امیرعلی و بود شکککده تموم من نظر از بود و ها  خودخوا

 ...داد می اش ادامه داشت
 کتاری و خلوت ی کوچه توی ، در شدن بسته صدای....  بستم حرص با و َدر

 ....پیچید شب
 ... داشتم می بر کوتاهی های قدم ، شده روان های اشک با

سیح؟ شق تمگف که زمانی ، ولی دونم نمی...  م ستم عا  ، نامرد کیارش نام..  ه
گاهم، در و بود شده پاک ذهنم از  ...داشت وجود اسم یک تنها ضمیرناخودآ
 ....باش داشته صبر...  آورمت می یاد به روزی شک بی" مسیح"

 ....برگردی تو تا دارم صبر من که طور همون
 به....  کنم پنهونش خودم توی بودم ناچار که دردی همه این از....  گرفت دلم
 گفتم؟ می کی

 هک هایی دوست یا....  بودمش انداخته بابا های بدی یادِ  ناخواسته که مادری ه
 ؟...نداشتن اعتقادی روح به

 یکوچک تیک صدای با در...  انداختم خونه قفل داخل و کلید و زدم پوزخندی
 ... بود قبل مثل....شد باز
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 نرگ  گل ی باغچه سککمت به اراده بی.....مبهم های ح  و سکککوت از پر
 .....رفتم

صل شروع با  بچه...کرد می پر بینیمو ، مطبوعش و خوش بوی دوباره ، بهار ف
 ... باباس بوی کردم می فکر بودم که تر

 می ناله با و کرد می گریه باغچه اون سککر خاصککی روز یه همیشککه ، مامان آخه
 ...ایرج گفت

 ...بود بابا تولد روز ، فهمیدم ها بعد
 و....  فهمیدم قبر اّول شب و جسد و جن و روح ی درباره...  شدم که تر زرگب

 ....زنه می چنگ باغچه های خاک به مامان که دیدم وقتی
 ....شده دفن اونجا بابا کردم می فکر و ترسیدم می

 هناخواست هم من برای که یادگاری....بابان یادگار ها این....  فهمیدم حاال ولی
 .... بود بخش شآرام ؛ عجیب و

 هنوز مامان...  کردم نگاه خونه خاموش های چراه به و زدم کمرنگی لبخند
 ...داشتم وقت پ  ، بود نیومده

 ..... خوردم سر باغچه کنار و کردم پرت زمین به حرکت یک با رو عصا
 ....بغض از درخششی....درخشیدن می امشب ، نرگ  سفیِد  و زرد های گل

 :گفتم و شدم هخیر باغچه های گل به
 ؟ خوبی....  بابا سالم-

 ...بشم خالی و بگم...  بگم خواستم می فقط...  نشدم جواب منتظر
 ...بکنم صحبت ، عالم های زنده از غیر یکی با یکبار برای و بگم
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 ... و هستی بهشتی های حوری با ؟ نه راحته جات-
 :گفتم لب زیر و کردم تلخی ی خنده

 ....شد حروم جوونیش و کرد قد اینجا من ماماِن  فقط-
 :دادم ادامه تر دلگیر

 نه ابیاد بدم که این نه...  نداشککتم بهت خاصککی ی عالقه میاد یادم که وقتی از-
 شکککده برام... بودم شککنیده چیزی ازت نه و بودمت دیده نه چون فقط....  بابا

 ... نداشته بابای جریان همون بودی
 هگرفت عروسککیتون تو مامان با!  بود هعکسکک همون ، دیدم می عکسککتو جا تا دو

سنلیت عک  ، هم یکی...  بودید صب پالک رو و کوچه در سر که پر  هشد ن
.... 

 موقع یبعض راستش....  یتیم بچه نشنیدم یکی از و شدم بزرگ ؛ بگم خالصه
 دوسکککت هم بودنمو یتیم که ، سککوزندن می برام دل ها معلم انقدر ، هم ها

 ....داشتم
شگاه رفتم تو ی سهمیه با که گفته مامان شهد ؟ دان  ولی. ... بودما شده قبول م

 ...خواستم می بشم آزاد محله این از خواستم می
 :دادم ادامه هق هق با و گرفت گلومو بغض ، رسیدم که حرفم اینجای به
ستم می- ستقل خوا شم م شق ، ب شم عا ستم می....  بکنم کار..  ب ش خوا  یه مب

 ...بکنه افتخار مامان اسمش گفتن از که کیی ، دیگه بهادری فرشته
 ؛ گمب خالصه...  بده نشون جهان به و فقر که یکی بشم...  خبری عکاس بشم
 ...بزرگ ی فرشته یه بشم خواستم می

 :مداد ادامه احساس بی ، ربات مثل و کردم می بازی ها گل از یکی گلبرگ با
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 یب همچین...  پولداراس هبچ مراد وفق بر زندگی میگن که اینی فهمیدم اّما-
 تو اش خونه و بود بلند شککاسککی ماشککینش فرحناز باالخره.... ها نمیگن راهم

 ... آفریقا خیابون
 :گفتم و زدم نشخندی

بایی- بار اونم...  شکککدم عاشککق با ما...  دو جب میگی حت چه ع  خوش ی ب
 ...دومم عشق و گرفت شکل عقده با اولم عشق بابا ولی ؟ نه دارم اشتهایی

 :انداختم پایین رو رمس
یادش یادم...  دومم عشککق- گار...  نم ..  هسکککت ولی کردم فراموشککش ان

سش سا  ردم یه ذهنم توی بیچارگی از نکنه ؛ میگم خودم با گاهی!  کنم می اح
 ساختم؟ آل ایده

 :داشتم برش حرکت یک با و کشیدم چادرم به دستی
 عاشق که کیی ؟ هست مسیح اسِم  به یکی ببینی میتونی باالیی اون که تو بابا-

 ....زنه می برق آینه مثل....  یشمی سبز ، سبزه چشماش بابا...  دخترته
 جذاب یخیل بزنتش، اگه میگه بهم حسی یه ولی....  سیاه و بلنده ریشاش بابا

 ...میشه
 ...هیکله خوش و بلنده قدش...  گندمیه صورتش

 :زدم مرطوب خاک به چنگی و کشیدم آهی
 ....نمیادش یادم چرا پ  ؟ واقعیه اگه و شیرینی خیاله چه که ، خیاله اگه-

هان عاتی هجوم ناگ گار...  کردم احسکککاس مغزم به رو اطال  ، کسککی ان
 :بکنه متالشی هم از رو سرم ، داره سعی ناجوانمردانه
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شق من)) ست من ی بچه اون...بچمه سارا.....بودم ساغی عا شقتم....نی  عا
 ((من ی فرشته....بگیرم نتقاما رویا از خوام می...دختر

 دنبال هب باید ، پازل از هایی تیکه مثل انگار....  گرفتم باال رو سککرم تعجب با
 ... رفتم می سرنخ
 پازل لمث درست....بشه تموم صفحه این تا کردم می شروع گوشه از باید انگار

! 
شکی شه از ا شمم ی گو ست با....  چکید چ  پاک رو صورتم ، خاکیم های د

گاه ، َدر شککدن بسککته و باز صککدای با.....  دمکر  خیره راسککتم سککمت به ناخودآ
 ....شدم

سه دو با مامان  نیش دندان دو بین که چادری ی گوشه و پالستیکی بزرگ ی کی
 .....رفت می خونه سمت به بود داشته نگه پایینش و باال
 :گفت حال همون در
 خاموشه؟ چراغا چرا ؟ خوابیدی فرشته...  فرشته-
 :گفتم ای رفته تحلیل صدای با
 ....اینجام من-
 هاراد بی خرید های کیسه و پرید جاش از مامان ، حرفم بودن ناگهانی خاطر به
 ....افتاد دستش از
 ور کت مثل هم رو چادرم و...  برداشتم زمین از عصامو و شدم بلند تعجب با

 ....انداختم هام شونه
 ترسیدی؟-

 :گفت کنه پنهون رو اش پریده رنگ کرد می سعی که حالی در
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سته زمین رو چرا..  ترکید زهرم...  دختر بود کاری چه این- ش ست ن  ابودی؟وای
 ...ببینم

 روشککن و حیاط چراه ، بودن شککده زمین پخش که هایی خرید به توجه بدون و
 :فتگ و کرد اخم....  بود شده گلی زیاد، احتمال به که صورتم دیدن با...  کرد

 خاکیه؟ چرا شدی؟صورتت یاینطور چرا-
 حرفم این با دونستم می ؟! زدم می حرف بابا با داشتم ؟ بگم چی دونستم نمی

 ...نهک می گریه پنهونی و میگیره بغل عروسیشونو عک  قاب صبح تا مامان ،
 ... بگم بود قرار که دروغی از ناراحت و کالفه

 :گفتم و کردم نگاهش
 با و دادم دسککت از و تعادلم ، خونه برم خواسککتم می تا رفتی که موقع همون-

 ....همین بیای تو تا نشستم درد از..  باغچه تو خوردم صورت
 اشک صورت و خاکی چادر با مخصوصا...  شده قانع بود مشخص که مامان

 .... خیسم های چشم و آلود
 :پرسید نگرانی با
 نه؟ نشده که چیزیت-

 :بکنم کنترل سوسنامح دارمو بغض لحن کردم سعی و زدم لبخندی
 ...نیستم که بچه...  بابا نه-

 هب تازه هاش چشککم که کرد پرتاب بیرون به آرومی نف  راحت خیال با مامان
 ....افتاد زمین روی اش شده پخش های خرید

 ...شکست ها مره تخِم  وای-
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 :گفت درهم های اخم با ، بکنم کمکش و بشینم خواستم تا
 ...یبکن کمکمم ضعیفت پاهای و دست این با مونده همین ، خونه تو برو تو-
 :گفت باشه، خودش مخاطبش انگار که طوری لب زیر و
 معلوم....  کنه می بازی لی لی من برای شکککده بلند تخت از اسکککت هفته یه-

 ؟ اورده من نازنین گالِی  و باغچه سر به چی نیست
 :گفتم دار کش و معترضانه

 ..... مکککامککککان-
*********** 

.. . برداشتم یخچال از ای نوشابه ، چیز همه از فاره و شدم بلند تخت روی از
 ...گذشت که ای هفته یک این توی....  بود کرده گرم عجیب مشهد

 ادرق عمو از غیر به البته....  اومدن دیدنم به ، فامیل و محل اهل تمام کنم فکر
 !!! احتهنار چیزی از کنم فکر ولی ، زنه نمی حرفی مادر چند هر... 

 ...نداشتم و پاتوق به رفتن فرصت هنوز
 اعتراف که آخر های روز....  شنیدم می و حبیب آمیز اعتراض صدای همیشه و

 :گفت و خندید حبیب....  نمیام امیرعلی خاطر به ؛ کردم
شونم حالو....  شمال رفتن ، امیرعلی کاریه ماموریت برای سمیه و امیر-  هوا

 نیستی؟ باخبر ازشون که هستی ای ههمسای چطور...میشه عوض
ست می امیر...  زدم پوزخندی سو چقدر که ؟ بکنه ثابت چیزیو چه خوا  هک تر

 ....نشد داهر جلوم متاهل مرد عنوان به که...  نکرد تموم رو بازی حاال
 ...نبود علی امیر ، ها بچه ندیدن و نرفتن برای دلیلم انگار ولی
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باره دیدن از واقعا من فهمیدم امروز  دیوار ترک به خندیدنمون و ها بچه ی دو
 ...شدم خسته
...  مشد تر مسئول دنیا این به نسبت کردم می احساس ولی...  شد نمی باورم
 ...شدم بزرگ
 حیاط توی روز یک که همونی....نیسککت سککرخوش ی فرشککته از خبری دیگه

 :گفت و ایستاد عموش جلوی
 ..بکشه خط حرفارو این و کشیدن باال دورِ  پ ....  خودشه ماله خونه این

 رو خنک ی نوشککابه از قلپ یک و زدم کمرنگی لبخند ها روز اون یاداوری از
 ....نوشیدم

 کرد؟ می کار داشت هم باز...  کردم ریز و هام چشم ، خیاطی چرخ صدای با
 .... گذاشتم ُاِپن روی رو نوشابه خالی ی شیشه و کردم پوفی

 مامان؟-
 و کردم اخمی ، هاش چشککم رو مسککتطیلی عینک و ها ارچهپ انبوه ، دیدن با

 :گفتم
 چیه؟ کردی پهن که بساطی این-

 :گفت بگیره پارچه از نگاهشو اینکه بدون
 ....میکنه سیر هردومونو شکم که همونیه ؟ بینی نمی-
 :گفتم ، اومد نمی خوش مزاجم به زمانی هیچ که حرفی شنیدن با
 !!!!نزاشتی ودتخ....  بکنم کار بزار گفتم بهت-

 :گفت و کرد اخمی من مثل...  کرد بلند کار از سرشو اینبار
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 یب بفهمه کارت صاب تا کردی فکر ؟ گرگ همه اون میون بره مجرد دختر یه-
 میکنه؟ چیکار ؛ نیست سرت باال بابات و کاری و ک 

 :گفتم و نشستم کنارش بیخیالی با
 میکنه؟ چیکار-

 :تگف و فشرد رو خیاطی چرخ پدال
 کامل ، رو بده انجام خواست می تو با کیارش که کاری همون فقط...  هیچی-

 ...کرد می
 ....شد قرمز ناراحتی و خشم از صورتم ، حرف این شنیدن با

 :داد نمی دست از نزدن کنایه برای رو ای لحظه مامان
 نه؟ کنی نمی ب -

 :گفت و زد پوزخندی
 ات...  نکنی فراموش حماقتتو تا گممی بهت و این عمرم روز اخرین تا...  نه-

 ...نشی َخر دوباره و نره یادت
 از...شککدم خارج اتاق از ، مادرم خی  صککورت دیدن بدون و پاشککدم بغض با

 .... بود گرفته لجم سرزنش همه این
 ...شدم خیره آینه درون ی فرشته به ، اراده بی و شدم هال وارد
عد ؟ بود اومده من روز به چی  به دقیق بودم کرده جرات تازه ، ههفت یک از ب

 ....بکنم نگاه خودم
 ، سککیاهیش و کلفتی از و بود اومده در کامل صککورت به ، ام دخترانه ابروهای

 ....کردم اخمی
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 نشون تر خسته و تر حال بی رو صورتم ، همیشه برعک  اینبار بلندم های مژه
 ...کرده پف و فروه بی های چشم...داد می

 ، زنی بهم حال طور به حاال که هایی گونه و زرد صککورتی و شکککده قرمز بینی
 .... بود زده بیرون

 .... بود گاهم بوسه روی سبز خط ؛ تر انگیز رقت همه از و
 ....برگردوندم رو سرم ناراحتی با و زدم عصبی و تلخ لبخند

 بودم؟ کرده زندانی رو خودم چرا ؟ بودم شده امید نا چرا
 آینه جلوی و برداشککتم رو آرایشککم لوازم کیف ؛ هانیناگ تصککمیم یک با ، کالفه

 .....نشستم
... ! . برم آرایشککگاه تونم نمی که بودم غمگین.....  برداشککتم و هام ابرو دقت با

سر یک برای کرد می فکر ، رفتن شنیدن با مامان مطمئنا که چرا  تور وامخ می پ
 .... کنم پهن

 ...کرد می ناراحتم ربیشت وهمین...  بود شده اعتماد بی و شکاک
شت از بعد  طور به هام ابرو...  شد سفید دوباره صورتم....  ساعت یک گذ

 ....شدم قبل از بهتر ، آرایش کمی لطف به و بود اومده در آب از خوب عجیبی
 و مکرد جمع رو وسایلم سریع....رسید می باید االن....  داشتم که قراری طبق

 ....کردم نگاه هامو لباس کمد ، حوصلگی بی با
ستم اراده بی  یدنیا به همراهش که همونی.... رفت سفیدم مانتوی سمت به د

 ... رفتم کما
 ...داشتم قبول هم خودم!  صیغه...  پوشیدم ، ام صیغه روز که همونی
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 ....گذاشتم جاش سر رو مانتو و کردم مشت عصبانیت با هامو دست
می نم ن لی ؟ چرا دو تو کردم می احسکککاس و ن  سکککردی و گ  یبو ما
 ....زدم هام باوری خوش این به لبخندی.....میده
 رو ام یطب کفش و..... پوشیدم ای راسته جین شلوار همراه به سیاه مانتو اینبار

 .... پوشیدم فیزیوتراپم خواست به
 ایه جوونی عک  شبیه...  برن سرکار قرار که هایی زن مثل بودم شده درست

 ...شدم مامان
 بودم شککده خوب...کردم سککرم رو ام ملی چادر حرکت، یک با و زدم لبخندی

..... 
 بلند ، رد زنگ صدای با......  رفتم کنار آینه جلوی از بخشی رضایت لبخند با

 :گفتم
 ....رفتم من مامان-

 :گفت درهم های اخم با مامان
 کجا؟-
 ....حرم بریم قرار حبیب با-

 :گفت حال این با ولی....  شد باز کمی هاش اخم
 حبیب؟ با چرا-

 :گفتم و انداختم باال ای شونه
یدونم چه- گاه اونطوری مامان...  بریم باهم خواسکککت خودش ؟ م  ، نکن ن

ست الزم...  تره کوچیک ازم سال دو حبیب شی نگران نی  مین درش به راه از با
 ....کنم
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 :گفت ای دلگیرانه لحن با مامان
 ...فرشته حرفیه چه این-

 :گفتم ناراحت
 می نگاه چپ چپ بهم میشم رد مذکر پشه یه کنار از من...  من مادر تهحقیق-

 :فتگ پیشونیم روی ای غافلگیرانه ای بوسه با و اومد سمتم به مامان....  کنی
  نرگ گالی اون شاید...  نگرانم فقط...  نبود این منظورم من...  عزیزم دختر-
 خترد تو! ...  همشونی از تر ارزش با تو ولی باشن ایرج یادگار نامه اون شاید ،

 مترسکک می فقط ؟ باشککم اعتماد بی بهت باید چی برای پ ...  عزیزمی ، من
 .... نمیشه نابود جوونیت من مثل تو میدونم.... همین

 :گفت آروم و کرد پاک هاشو اشک ، لباسش ی گوشه با و
 ....منتظرته حبیب...برو حاال-

 هشد جمع صورت و آروم لحن شنیدن اب...  بوسیدم محکم رو اش گونه اینبار
 ....رفت و زد پر بدم افکار تمام ، اش

....  کنه می نگاهم مصکنوعی های اخم با حبیب دیدم که شکدم خارج خونه از
 ..کردم سالم آروم و رفتم جلو

 اومدی؟ زود خیلی نمیکنی احساس...  خانوم فرشته سالم-
 ....کاشتمش در دِم  ربع یک راحت چه ، کردم نگاه مچیم ساعت به

 :گفتم و زدم خجولی لبخند
 ...شد دیر بکنم راضی تا و مامان...  ببخشید-

 ....کردی می زندگی تهران تنها خوبه ؟ ای بچه مگه
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 .... برداشتم قدم جلو به اش شونه هم تنها و نزدم حرفی
 راحتی؟ عصا بدون ، راستی-

 :گفتم و زدم لبخندی
 ...کردم عادت ، آره-
 .... بره مردم پای رو عصات ترسیدم می همش...  کرروش خدا خب-

 :گفتم دادمو تاب باال به ابرویی
 دعا و رفتن می کنار شککفام واسککه ، فلجم کردن می فکر همه اونجا...  نترس-

 ....کردن می
 :گفت و خندید

 ...شاید-
 :پرسیدم ناخوداگاه

 هست؟ کی تا امیرعلی ماموریت-
 :گفت و نداختا باال ای شونه بیخیالی با حبیب

شونو برنامه میگه مامان ولی...  دونم نمی-  سمیه زایمان که میریزن جوری ها
 ...باشه مشهد همین

 .... آها-
 :گفتم انگشتی سر حساب با
 دیگه؟ ماه شش ، پنج-
 کنی؟ می کنجکاوی ما داداش ی درباره تو که شد چطور...  کنم فکر آره-

 :گفتم ناراحتی ای ذره بدون
 نه؟ یا مشهدم میاد که زمانی دونمب خوام می-
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 ارفر اون ، میشککی پنهون تو ؟ نمیدارید بر ها بازی گربه و موش این از دسککت-
 ...میشه تلف سمیه فقط وسط این...  میاد اون میری تو...  کنه می

 :گفتم و بردم باال خندیدن ی نشونه به رو لبم ی گوشه
 یکی عاشککِق  گفت لاو روز از که بسککت مردی به دل که خودشککه تقصککیر-

 ....دیگ 
 :گفت متعجبی لحن و شده گرد های چشم با حبیب

 میدونی؟ کجا از تو-
 ...گفت سمیه خود-

 :گفت مشکوک
 سمیه؟-

 :کردم اش شونه ی حواله مشتی و خندیدم
 بارش سککه کلمه دو از ، بشککم کالم هم امیرعلی با من کن فکر تو....  نترس-

 نکردی؟ قبولم چرا میگه
 شککدیم می رد خیابون از که حالی همون در و داد تکون سککری رانهمتفک حبیب
 :گفت

 .....بکنه شکایت که بعیده ساکت ی سمیه از-
 :گفتم هام حرف در لطافتی بدون

 راستی؟... حبیب دونی نمی تو که هاس چیز خیلی-
شاره با و کرد نگاهم ست ی ا ستگاه ، د شون و اتوبوس ای  تکون سری...داد ن

 :گفتم و دادم
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 ؟ هست هنوز کلوپی مجتبی میگم...  دیدم-
 ....منشست فاصله با کنارش و نشست ایستگاه خلوت صندلی روی حبیب

 میخوای؟ چی برای-
 هست؟ بگو تو-
 ی؟کن پیداش برام میتونی-...  کشیده خط رو اینا و دی سی دور ولی....  آره-

 :گفت و کرد بلندی ی خنده
 داری؟ یکارشچ....  میزنی حرف ها باند رئی  مثل-
 ....بیاره گیر فیلم تا چند برام میخوام-

 :گفت و کرد اخمی
 ...میگیرم برات ازش خودم هایی فیلم چه بگو تو-

 :گفتم و زدم بانمکش غیرت این به لبخندی
 اینجور و کما و تخیلی و ارواح دنیای و روح ی درباره خارجی فیلم چی هر-

 !!چیزاس
 ترسناک؟ فیلم-
 ...نباشه ترسناک انرشژ....  نه نه نه-
 نوی ؟ زیر با....  میگم بهش باشه-

شونه به رو سرم و زدم لبخندی  ، گو و گفت کمی بعد....دادم تکون مثبت ی ن
 ...شدیم خودمون بخش سوار کدوم هر و رسید اتوبوس
 ....رسیدیم حرم به ، اتوبوس حّد  از بیش های توقف بعد باالخره
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سته ست دور از ، ناذا صدای و حرم طالیی ی گلد شخص هم ها د  با..  بود م
 حبیب دنبال چشککم با و اومدم بیرون اتوبوس ازدحام از نشککدنی مهار لبخند
 .....گشتم

شت به مردی صدای با ناگهان شتم پ  کارچی اینجا اون شد نمی باورم....  برگ
 کرد؟ می

 رو سککالمش جواب یا ؟ بکنم اخم.....  باشککه چی باید واکنشککم دونسککتم نمی
 ؟بدم

 درسته؟ خودتونید....  خانوم فرشته-
شت هم هنوز شهاب... انداختم پایین رو سرم  می...  کرد می نگاهم خیره دا

ستم شین با ، حرم جلوی دون ستم آخرین ما شم ، شهاب سی  ها خیلی های چ
 ...ماس روی

 :گفتم اخم با
 من. . دکنی نگاه اطرافتون به کمی ، برم باید من ببخشککید....  شککهاب آقا بله-

 .... دارم آبرو اینجا
 نفهمیدم؟ برقشو معنای ولی...  زد برق شهاب های چشم

 .....کرد پر رو مشامم گ  و سرد عطری ناگهان
 ...داد می زندگی بوی!  نبود گ  بویش اینبار ، نه

 ...عشق بوی
ساس ؟ چرا نفهمیدم ولی ضی ، صاحبش و بو این کمی کردم اح  دلگیر و نارا

 گذشتن؟؟ کنارم از
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نب از حرفی منتظر هم هنوز  های خانوم به ، مردد و بالتکلیف.. بود من جا
 :شدم خیره بهش دوباره باصداش....  کردم می نگاه اطرافم پوش مشکی

 ناراحتین؟ حضورم از-
 :گفتم کردم می آماده فرار برای رو خودم که حالی در و زدم تصنعی لبخند

 کنجکاو کمی ، من شککهرِ  مردم...  مدیدی نمی و هم اینجا بود بهتر ولی ، خیر-
 :دادم ادامه ، قبل از تر مصنوعی لبخند با و...  هستن

 ....اجازه با....  برم من بهترِ -
 :گفت و داد تکون سر اخم با
 ...اشهب سرافکندگیتون باعث من با صحبتی هم کردم نمی فکر....  ببخشید-

 :کردم ارتکر شده هول و دادم تکون هوا توی شتاب با هامو دست
 ...نیست این اصال منظورم...  نه نه-

شده باز های اخم شون ، اش ن شه از ن  سعی...  داد می غرورش شدن دار خد
 چطوری؟ ولی ، بکنم جبران و قبلم های حرف کردم

 راستهآ داهر...  برگشتیم دو هر حبیب ی مردونه و پرسشگرانه صدای با ناگهان
 برابر رد نقابی...  بودن شده پشت پر عسری خیلی که هایی ریش و بلندش قد و

 نشون ساله ای خرده و بیست مردی ، نوزده جای به و اون و بود نوجوانیش سن
 ... داد می

 اومده؟ پیش مشکلی فرشته-
 مرد و مردونگی ، اونها منشکککا که هایی غیرت از....  گرفت بازومو قصکککد از

 :مگفت ارامش با و زدم لبخندی اراده بی...  بود بودنش
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سی از یکی شوهر شهاب آقا...  حبیب نه- ستش من های همکال  حتما...  ه
 نه؟ اینجاست مریمم

 می نشککون هم حبیب ریز های چشککم...  کردم نگاهش کنجکاوانه حالت با و
 جوابه...  منتظر من از تر بد ، داد

 :گفت و کرد باز زبون ناچار به شهاب
 تو....تو بود ندار حال چون ولی....  بله-
 :گفت و گرفت حرفشو ی ادامه بیبح
 مونده؟ هتل تو-

 :گفت خوشحالی با و پرید جا از ها گرفته برق مثل شهاب
 ....دقیقا...  آره آره-

 ، حبیب خاطر به ولی کرد قبل از بیشککتر و من شککک کمی ، شککهاب رفتار این
 ...نزدم حرفی
 :گفت کالفگی با حبیب

 داره؟ ذوق انقدر هتل توی خانومتون بودن-
 :گفتم شهاب جای به و زدم محوی لبخند

 ..... دیگه بریم بهتره حبیب-
 :گفت و انداخت اطراف به نگاهی هم حبیب

 ....بریم...  توَان نماز برای االن همه...  آره آره-
 خداحافظی شککهاب از سککر با....  گرفت و هام دسککت ؛ کاری محکم برای و

 ...رگشتمب اجبار به ، کرد صدام دوباره ناگهان که کردم
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 ....کرد می نگاهم دوِدلی کمی با
 :گفت نیومده خوشش شهاب از زیاد بود مشخص که هم حبیب

 داشتید؟ کاری شهاب آقا-
 :گفت آروم و انداخت پایین رو سرش متانت با شهاب

 دید؟ب شمارتونو میشه...  بود خانوم شیرین و شما ی شماره دنبال خیلی مریم-
 نداره؟ اشکالی اگه البته

 هلمتا به توجه بی....  شدم خوشحال ، نکرده فراموش هنوز و شیرین اینکه از
 :گفتم شهاب بودن

 ...شیریک دومه خط این..  کنید یادداشت حتما-
 :گفت و پرید حرفم میون

 ....بدید خودتونو ی شماره میشه اگه..  نه-
 :کردم اضافه و دادم خونمونو ی شماره ، اکراه با
 ندادن از زیاد بود مشککخص که شککهاب...  شککد گم ثهحاد اون بعد موبایلم-

 ...داد تکون سری تنها.... نیست خوشحال موبایلم ی شماره
 ...زد صدا رو نامم لب زیر عصبانیت با اینبار حبیب

 :گفتم آروم و برگردوندم شهاب طرف به رو سرم
 ....شهاب آقا بریم باید ما-

 اتواکنشک به تنها راه توی. ... کرد خداحافظی کالفگی و نارضکایتی با شکهاب
 ...کردم می فکر شهاب

 ...کردن می انکار و مریم وجود که هایی چشم به
 ...زدن می برق که هایی چشم به
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 ....زد می من برای که لبخندی به
ساس خوبی های بو سیدم می....  کردم نمی اح  بهش اگه که شیرینی از!!!  تر

 ....بشه نابود شهاب های ررفتا دیدن با و بیاد ، دیدم عشقشو که بگم
شه بازرس زن صدای با  نگاه زن های اخم به متعجب ، شد پاره افکارم ی ری

 :کردم
 ؟؟؟ مسافری ؟ نه نیستی مشهد اهل-

 :گفتم آروم و دادم قورت و دهنم آب
 ...مشهدم اهل....  نه-

 :گفت ای کلیشه لحن با و زد پوزخندی زن
 جککدا؟-
 ....بودن شده دفن چادر زیر تمامش که کشیدم موهام به دستی گیجی با
 شده؟ چیزی-
 :گفت و کرد اشاره عریانم پاهای به
 گرفتی؟ باشه پات باید جوراب...  داره قانون رید می که جایی هر-

 ... بودم کرده فراموش واقعا....  دادم بیرون بار شماتت رو نفسم
 ؟ بود گذشته ماه چند مگه
 ور ذهنم و....بود مونده یادم خاطره یک تنها که بودم ای فرشککته من انگار ولی

 ! بود کرده خودش درگیر
 فهصکک ،خانومی سککرتو پشککت ببین ؟ خیال و فکر تو میری همش زدی چیزی-

.... 
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 ...اخمالو و پوش چادر های زن از طویل صفی... برگشتم پشت به اراده بی
 !!! بودن خسته و دلگیر چقدر....  آقا پابوس میرفتن داشتن مثال

 ...بودن گرفتار هم ها اون شاید
 :گفتم عجز با
 ...بودم کرده فراموش واقعا من ؟ کنید پوشی چشم و بار یه این نمیشه-

 :گفت پشتیم به ، حرفم به توجه بی زن
 ! نخوندم هم نماز...  رفتم بیرون ورودی از اخم با....  جلو بفرمایید-

 ...بزارم حرمش توی پا نداشت دوست هم امام
 ...چشم می و شدن طرد طعم خوبی به ها زرو این

 که ودنب درگیر انقدر افکارم....  کردم پرتاب جلو به رو سککنگی عصککبانیت با
 ....نکردم فکر بازرس بِد  اخالق به ای لحظه حتی

 ...شهاب ناگهانی حضور....  کمرنگش خاطرات و مسیح وجود
 حرف کم و رینشککی ی روزه چند این گیری گوشککه...  مامان اخم پر های نگاه

 ....سمیه و امیرعلی کردن فرار و رفتن... تلفن پشت از نیایش شدن
 رودر اش مسئله صورت که حلی راه این از چقدر که داشتم ایمان که ای سمیه
 ! خوشحاله کردن پاک اصل

 ، ابآفت ی سککوزاننده آتیش دربرابر حفاظ برای و نشککسککتم خیابون ی گوشککه
 ....گرفتم باال دستمو

سر که اییه تیکه شه جالب شاید...  انداختن می بهم پوش خوش های پ  ، با
 ...کرد نمی ناراحتم
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 زا تعریف...  دارن تعریف به نیاز که دبیرسککتانی های دختر مثل بودم شکککده
 زیبایی

 !!! پاکی از...خوبی از
 ...دارن محبت به نیاز های زن گاهی...  کنه می نگاه و من کسی که این از

 خیابونی؟ پسر یک از ولی
 ....نه قطعا:  گفتم لب زیر و زدم پوزخندی

یب نه و ، من نه...  بودم شکککده خیره حرم خروجی درِ  به ربع یک  تلفن حب
 ... نداشتیم
 طلبه های لباس با هایی مرد...  اومدن بیرون ها مرد از عظیمی جمع باالخره

 ....بودن گرفته رو ها اون دور که ای آراسته های پسر و ای
 هک نکشککید طولی...  گشککتم حبیب دنبال چشککم با و ایسککتادم و زدم یلبخند

 ...کردم پیداش هراسون
 :گفت می لب زیر داشت که حالی در
 فرشته؟ آخه تو کجایی-

 تهس من فکر به کسی هم هنوز کردم نمی اشتباه نه....  شد تر عمیق لبخندم
 :گفتم و زدم اش شونه به دستی... 

 ...حبیک اینجام-
یب که بود نشکککده تموم محرف هنوز ثل حب  اب و کرد فوران آتشککفشکککان کوه م

 :گفت عصبانیت
 ؟ ای بچه مگه... کنی می اینطوری چرا ؟ فرشته بگم بهت چی-



 597 شود یفرشته فرشته م

 :گفتم و کشیدم کوتاهش موهای به دستی
سه حاال...  بچه بزن غر کمتر- شت زنه هیچی ؟ بزرگه داداش شدی من وا  نزا

 !؟ نزار مخبر بی میگن آقا بعد...  تو بیام
 :پرسید متعجب حبیب

 ....کرده غلط نزاشت چرا-
 ...نبود پام جوراب هیچی...  کلفته گردنت رگ فهمیدیم بابا باشه هی -

 ِدشبَ  کالم به توجه بی...  شککنیدم" روانیشککو" تنها که زد حرف لب زیر حبیب
 :گفتم

 ...نطلبیده رو ما آقا انگاری...  بریم بهتره-
 :گفت و زد نیشخندی

 ...وایستا...  فرشته خدا رو تو نگو پرت و رتچ-
 چند از کمتر....  کشککوند خودش دنبال به و من و گرفت رو چادرم ی گوشککه و

 ... رسیدیم حرم نزدیک قدیمی پاساژ به دقیقه
 :گفت لطافتی هیچ بدون و دستوری لحن با حبیب

 لقات و زدد حتی..  ست همه برای حرمش امام....  بیا و بگیر جوراب ، تو برو-
یاز و راز میتونی راحتی به میشکککه خلوت خیلی حرم االن!  ما...  بکنی ن  حت

 بوده... حکمتی
ساژ وارد....  انداختم باال ای شونه  زنانه  ِنازک جوراب مغازه اولین از و شدم پا

 ....خریدم ای
 ؟...بریم-



wWw.Roman4u.iR  598 

 

شم...  شدم خیره حبیب به شم برعک  ایش قهوه های چ  رنگ خوش های چ
 ..بود احساسی هر از خالی برادرش تحال و

 ....کسی هر از تر عجیب...  بود عجیب حبیب
 :گفتم آرومی به و...  ایستادم و کردم پام جورابو

 ..بزرگه داداش بریم-
 :گفت و کشوند حرم سمت به خودش همراه و من ام تیکه به توجه بی
 ...بینمت می بعدا میرم حاال تو لطف به...  برم ضریح سمت به نتونستم-

 ....کردم عبور بازرسی از راحتی به اینبار و" همینطور منم"گفتم لب زیر
 واطرافم گشککاد گِل  لبخندی با...  حرم بود خلوت...  گفت می راسککت حبیب

 ...کردم می نگاه
 ! داد می امام بوی حرم
 ...سبز و شیرین بوی بویی؟ چه

 ....طراوت از سبزی
 ...اّما

 بود رت داشتنی دوست ، دیگه مردی سرد و گ  بوی.. .. انداختم پایین رو سرم
 ....برام

 ....رفتم جلو بغض با
 که ودمب کرده پیدا صبوری سنگ انگار...  بودم کرده پیدا همدمی باالخره انگار

 !نکنه سکوت من های چرا برابر در
 ...بزاره روم پیش راهی
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شم شقی نگه ؟ شدی روانی نگه... نکنه سرزن ست تو حِق  عا  الامث حق که..نی
 ....پولداراس

 ....رفتم جلو تر هایی چشم با و دادم مسئولش تحویل و کفشم
 ...بود شده بلند ها زن ی گریه و دعا صدای
 ...دیوار به زنی دادن تکیه و دلگیر پیرزنی ی سجده
 ...کشیدم عمیقی نف  و بستم و هام چشم
 ....فتمر تر جلو و گرفتم دیوار روی های آینه براِق  نور از چشم
عداد تاده حرم جلوی کمی ت یه با و بودن ایسکک قا از گر لب آ  می رو چیزی ط
 ...کردن
 :شد جلب زن یک های ناله و آه به ام توجه

 از داره دخترم ولی!  سککالمیم هممون..  ندارم زجری...  ندارم دردی...  فقیرم-
 بیمارستککک...  ضعیفه میمیره سالم غذای نبود
 :گفت داد با ای دیگه زن

 سیوک خواست نمی قصد از که اون کرد اشتباه دعوا تو....  کرد غلط پسرم آقا-
 بکشکه

 :گفت واضح ولی آروم و افتاد زمین روی زن
 شوهرم حال...  قسم بزرگیت به رو تو شنوی می صدامونو داری دونم می آقا-

 ....میمیرم اون بدون من...  بکن خوب رو
 ...زدم ضریح به دستمو و رفتم جلو اشکی های چشم با

 شتمدا میمیرد؟پسری داشت فقر از که داشتم بودم؟دختری اومده چی برای من
 ؟...داشتم مریض شوهر یا بود؟ قاتل که
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 ...بکنم دعا روحم آرامش برای اومدم....داشتم بیمار روح یه من نه
 :گفتم آروم بغض با
 آهویی ضامن میگن....  کردی زنده رو مرده میگن...  دادی شفا و فلج میگن-
 ...باش منم ضامن آقا! 

 ...نیستم قدیم ساده ی فرشته اون من که قسم خدا به...  باش مراقبم
 :گفتم عجیبی خجالت با..  شدم بزرگ..  کردم تغییر

 چیز خیلی شاید... خوام می تو از عشقمو سالمتی رضا امام....  شدم عاشق-
 خانومه مهین مادرش دونممی...  مسیحه اسمش میدونم من اما ندونم ازش ها

 ...کماس توی مسیح االن میدونم... 
 ...برگرده خوام می فقط خوام نمی عشقشو...  خوام نمی ازتون خودشو من

 :گفتم بریده بریده و ترکید ناگهان بغضم
 ...م کن میک هش خوا....ا آقک-
 ...شد هام التماس ی ادامه مانع ، درشتم های اشک ریزش و

شه و دماوم بیرون صف از ستم ای گو ش سبیحم و ن شتم و ت  کرذ هنگام...  بردا
 ...زدم می حرف ، گفتن

 ..گفتم می زندگیم حکمت از....  گفتم می درد و عشق از
 ...افتادم می گرگ اون گیر کردم نمی تصادف اگه اینکه از

 ...دیدم نمی و مسیح کردم نمی تصادف اگه
 :کردم باز و هام چشم زنی صدای با که گذشت چقدر نفهمیدم

 راهین سر....  نیست خوابیدن جای اینجا خانوم-
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 با و....انداختم ضریح به و آخر نگاه...  شدم بلند و دادم تکون سری لبخند با
 ....شدم خارج حرم از سبکی احساس

 .... کردم تعجب ، بود داده تکیه دیوار به آرامش با که حبیب دیدن با
 :گفتم آروم و رفتم تر جلو

 حبیب؟-
 :زد لبخندی و برگشت من صدای با
 شدی؟ سبک-

 :دادم ادامه نگرانی با...دادم تکون آره عالمت به سری
 کردم؟ دیر نشدی ناراحت-
 نه-
 ....رفت جلو بیخیالی با و

-------- 
 .... خدا رو تو مامان-

شم به توجه بی مامان ست و من خی  های چ شغول ، لرزید می که هایی د  م
 ....شد کرده چرخ های گوشت دادن تفت

 ...بپری حبیب با انقدر داره معنی چه... فرشته گفتم که همین-
 :گفتم و کوبیدم کابینت روی محکم رو دستم و کردم اخمی

 کنم؟؟؟ می در به راه از رو بچه اون من میگی یعنی-
 و دز ماهیتابه به عصککبانیت و شککتاب با و کفگیر و رفت ای غره چشککم مامان
 :گفت
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 ؟کردی برداشککتش داری دوسککت خودت که اونطوری تو گفتم یزچ یه من باز-
 از ینکها میگم فقط اغواگری؟ تو گفتم یا نکن آمد و رفت باهاش گفتم من مگه

 ...زشته بگیری قرض تاپشو لپ حبیب
 ...شدم خیره زمین به ، قهر حالت به و نشستم هال توی ناراحتی با
 ...ندارم فیلما اون دیدن برای ای وسیله که من ، مامان آخه-
 داره؟ کم چی خودمون تلویزیون این مگه...  نبین خب-
 :گفتم و ایستادم عصبانیت با
 پاک سککبزی هوای به شککما باز!  پوسککم می دیواری چار این تو دارم نبینم؟من-

 از تر کوچیک همه که محله دخترای ؟ چی من ها همسککایه پیش میرین کردن
 ینمبشکک میگین نگرد پاتوق های بچه اب دیگه گفتید دیروز که هم شککما..منن

 ؟ کنم نگاه تلویزیون
 سطو این چرا دونم نمی که و چهار کانال یا ؟ رو برفکا کنم نگاه چیو ولی باشه
 میگیره؟ اون فقط

 :گفت بغض با و برگشت افتاده های شونه با مامان
 ... ندارم مادری لیاقت میدونم ، َبَدم میدونم-
 ولی میکردی زندگی نعمت و ناز با دخترا ی بقیه مثل باید هم تو االن میدونم-

 اجاره ترس از شککب هر که نداریم ای خونه صککاحب ک کن شکککر هم رو خدا
 ... نزاریم هم رو چشم خونه

 ....نیست دراز بقیه پیش دستمون
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 حلقه نحیفش های شککونه دور به هامو دسککت و رفتم کنارش محوی لبخند با
 :گفتم و کردم

 ازت که من ؛ بشککم نازت چشکککای اون قربون...  من لخوشککگ ، من مادر-
 ازت قطف! ؟ بگیری برام قو پرِ  بالشککت یا بکنی درسککت تلویزیونو نخواسککتم

 !همین بگیرم و حبیب تا  لپ بزاری خواستم
 :گفت و خورد سر آشپزخونه دیوار کنار غصه با مامان

 قتلیا میگه ؟ سککرت پشککِت  میگه چی کردی فکر مادرش خانوم زری همین-
 و حبیب من خدا به....  کوچیکش داداش به چسبیده حاال نداشت و علی امیر
 مه قرآن مراسمای تو تونم نمی حتی روزه چند این ولی دارم دوست پسرم مثل

 ...میکنه سنگینی من رو نگاهاشون که ب  از کنم شرکت
 بی و رفتم کمد سککمت به و شککدم بلند عصککبانیت با ، ها تهمت این شککنیدن با

 و تمبرداشکک دسککتیمو دِم  سککفید چادر مامان های گفتن فرشککته ، فرشککته به هتوج
 :گفتم

 رد به راه از رو کی پسککرِ  خواد می کی بفهمن تکشککون تک خونه در برم بزار-
بال من حاال...بکنه  پسککرِ  نمیگه اونا به جونش مامان بودم؟چرا علی امیر دن

 کرده؟ فرار افتادنش گناه به ترس از متاهلش
 :گفت بود قلبش روی که دستی و گریه اب مامان

 بشی لیکش ی آماده و کنی پر توپتو تو که نگفتم رو اینا من...  فرشته کن ب -
 ...هست همیشه مردم حرف ولی دارم اعتماد بهت من بدونی خواستم فقط... 

 :گفتم و انداختم گوشم پشت و چادر کش و ایستادم آینه جلوی
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 یه رومآ اسککت هفته دو چون فرشککته کردن فکر....  میره کی آبرو ببینم بزار نه-
سته گوشه ش شت دارن حق ن  نهبدو اگه خانوم اکرم همین ، بزنن حرف سرش پ

 ...وایستا!  کنه نمی که هایی کار چه اش نوه
 :گفت جیغ حالت به مامان

 ...کنم نمی حاللت شیرمو بری اگه فرشته-
 :فتمگ آروم....  برگشتم و ایستادم ها پله رو بغض با
ست مهم...  شده حروم برام دنیا های حالل تموم وقته خیلی-  جامون که ما نی
 روش اینم...  جهنمه تهِ  تهِ 
 .... شدم خارج خونه از دو حالت به و

 نباشه؟ چرا خب....  بود خلوت دهر سر همیشه کوچه
 خرآ کمربند ترس از ، اجاق کنار که زنایی و هستن ناهار منتظر گرسنه که مردا
 ....کنن می سرخ پیاز دارن تند تند ، شب

 ...کنن یم فکر همسایه پسر به دارن اما و کتابه تو سرشون داهر به که دخترایی
 قوامو تمام.....  کردم کج خانوم زری ی خونه سمت به راهمو و زدم پوزخندی

 لویج پروایی بی با که همونی ، قبل ی فرشککته همون بشککم بتونم تا کردم جمع
 ...دایستا عموش

بل آجری ی خونه به باش های پیچک که مقا  اومده بیرون ها نرده الی از زی
 ... بود خونه همون...  شدم خیره بودن

بت جواب کرد خواهش درونش من از خانوم زری روز یک که همونی  به مث
 ...میشد تلف عاشقی دردِ  از داشت پسرش آخه!  بدم اش پیشه عاشق پسر
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باره  ونهخ زنگ ، تمام جدیت با و تر پررنگ اینبار اما. .. زدم تلخی پوزخند دو
 ...فشردم رو

 فشار از سرم و... لرزید می دادم می بهش که عصبی های تکون شدت از پاهام
 ...کشید می تیر زیاد، های

..... شککد پیدا در چارچوب میون در حبیب ی خسککته صککورت و شککد باز در
شونو موهای سش مرتب نا ی یقه پری  ، درهمش های اخم تر مهم همه از و لبا

 ..بوده حسابی دعوای هم اونها ی خونه تو داد می نشون
 :گفت اراده بی و کرد تعجب من دیدن با
 ...فرشته-

ضیه سال که حبیب و علی امیر خواهرِ  ، مر ستان دوم ام  وونای باالی از بود دبیر
 : زد داد

 حبیب؟ بود کی-
 :گفت مرضیه داد به توجه بدون حبیب

 کنی؟ می کارچی اینجا-
 :گفتم و پرسیدم و سوال ترین ای کلیشه

 است؟ خونه مامانت-
 پرسی؟ می چی برای-
 نه؟ یا هست بگو کالم یه-

 :گفت و داد تکون سری
 هب توجه بدون و گذاشتم اش سینه روی هامو دست عصبانیت با ...اما هست-

 :گفتم و دادم هول عقب به اونو ، قلبش محکم های تپش
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 اورده گیر کجا از رو حرفا اون شککما محترم مادر بدونم خوام می. .. نداره اما-
 !؟

 :گفت ناراحتی با و اومد در شوک از حبیب
 میگردی؟ شر دنبال-

 ...رفتم جلو و گفتم لب زیر بابایی برو
 است؟ خونه پدرتم-
 ...فرشته-

 :گفتم لطافتی بدون ، حالت ترین جدی با و ایستادم
 ..پرسیدم ازت-
 ...آره-
 ... کمه گلتون فقط ، جمِع  حسابی جمعتون پ  هخوب-
 کیه؟ حبیب-

 ....میومد راست سمت از که بود مادرش صدای اینبار
 :گفتم حبیب جای به
 ....فرشته-
 اپن که ام ی آشپزخونه برعک ....  رفتم آشپزخونه سمت به عصبی حالت با و

 ... بود خونه ی گوشه ، کوچک اتاقی حالت به اونها برای ، بود
 پدرش دیِد  از دور جایی

 ...ردمک قفل و در خباثت با و... بستم سرم پشت و کردم باز رو آشپزخونه در
 ؟ کنی می چیکار-
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 ....کردم نگاه خانوم زری ی پریده رنگ صورت به و برگشتم
 :گفتم و جلو رفتم سینه به دست

 .... کردم پسرت با که کاری همون-
 :گفت و زد جیغ عصبانیت با
 .... بیرون برو من ی خونه از-
 حاال ولی بودید محترم مادرم جای امروز به تا شککما....  خانوم زری رم نمی-

 ..نیستید دیگه
 ، خواستن می ازم ملتم  پدرش و حبیب و شد می زده محکمی صدای با در
 ...بکنم باز و در

 ودشنب از ، سرد و گ  بوی صاحب از دلتنگیمو تمام داشتم شاید ؛ دونم نمی
 ...اوردم می در خانوم زری سرِ  من به توجهیش بی زا.. 
 ...فحش با نه جیغ با نه بزنیم حرف باهم مردونه و مرد بیا خانوم زری-

 :گفت و کرد اخمی
 یم نرمتو و چرب زبوِن  گول پسککرام مثل کردی فکر...  ندارم حرفی تو با من-

 !!!خورم
 ...مشت هامو دست و کردم درهم ابروهامو خودش مثل

 ...نکردم پهن تور امیرعلی برای نه و حبیب برای نه من-
 :گفت هم حال همون در...  کرد خاموش و گاز زیر و برگشت خانوم زری

 ؟ داشتی تو که نداشت چی سمیه ؟ بود شده دیوونت پسرم چرا پ  جدی؟-
 ...تنداش هم رفتن پایتخت هوای هم تو مثل...  بود کدبانو...  بود که خوشگل

 :گفتم و نشستم آشپزخونه کنار کهکوچی فرش روی
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 کردید؟ ازدواج چطوری آقا اکبر با شما-
 :گفت و شد شوکه ربطم بی داهر به سوال این از
 تو؟ میگی چی-
 ....بشینید من کنار کنم می خواهش ازتون-

 شده مهربون زمان اون دلش چقدر یا ؟ بود بغض از پر لحنم چقدر دونم نمی
 ..کرد نگاهم کاوانهکنج حالت با و نشست اما بود

 کردید؟ ازدواج آقا اکبر با چطوری بگید که خوام می ازتون-
 :گفت ناخوداگاه و کشید چپش انگشت ی حلقه به دستی

 خودم به تا منم...  بکن ازدواج باهاش گفت پدرمم...  خواسککتگاریم اومد-
 ...عروسیمه شِب  دیدم اومدم

 ! نبود هم بدی مرد خداروشکر
 :فتمگ و زدم پوزخندی

 چیه؟ میدونید عشق-
 ! مقابلمون فرد به باشیم داشته توجهی اینکه بدون...  زدیم می حرف دو هر

 .... بودیم خودمون هامون حرف تمام مخاطب انگار
 ... اب ولی بکنم درک نتونستم اکبر با که همونی...  است افسانه یه عشق-

 :گفت و کرد بغض
 و خونه یه اکبر مثل فقط اگه...  کردم احسکککاس رو ها بهترین ، خشکککایار با-

 ...بودم زنش االن ، داشت ماشین
 ...بود عاشق ، دار خونه زن این شد نمی باورم....  کردم نگاهش متعجب
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 !چشیده؟ و عشق معنی کردم نمی درک
 دگیزن سال ای خرده و بیست بعد که...  میشم شرمنده...  فرشته نکن نگاهم-

 ...تپه می خشایار برای دلم هنوز ، مشترک
 مسککیح به اگه کرد خطور ذهنم از ای لحظه برای...  بسککتم محکم هامو چشککم

 می عشککقم از ، خفا تو و کردم می ازدواج خانوم زری مثل آیا ، رسککیدم نمی
 گفتم؟

 ...نیست دیگه که عاشقی...  عاشقیه گناهمم حکم...  گناهکارم-
 ....گریه زیر زد بلند صدای با و

 .... نباشه روزی منم مسیح بود ممکن یعنی.. . لرزید منم ی چونه
 :گفتم لب زیر و کردم فروکش بغضمو

 ...متاسفم-
 :گفت و پرید حرفم میون

 ندچ حرفا این میدونی فرشته..  نکرد خیانت من مثل خشایار چون....  نباش-
شایاری به...  کردم خیانت نفر دو به من ؟ خورده خاک سینم تو ساله  ات که خ

سیم روز شم گفتم و کنم می فرار باهاش دادم قول بهش عرو شق  مردی به و عا
سته هال تو که ش سرم با داره و ن  لیو!  دادم بله بهش که همونی..  میزنه حرف پ

 .... نککککه گفت سرکشانه قلبم
 :گفتم و کردم تر رو لبم

 ...فهمم می-
 :گفت و کرد نگاهم تلخ لبخند با
 ...نگیر باهاشت زمونه دوره این هوسای با و عشق-
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 :گفتم و زدم نیشخندی
 ...نیست قلب با عشقم خانوم زری ؟ هوس کدوم-

 می آقا از که بود صبوری سنگ همون این شاید دونم نمی...کرد نگاهم متعب
 ....بکنه گوش حرفام به که همونی...  خواستم

شق روحم با من- شق این درخت....  شدم عا شه ع  از خیلی برابر در اش ری
 ..محکمه ها طوفان

ندید مه عشککق با که کردم می فکر همین منم-....  خ مه چی ه  ولی...  تمو
 ... نرسیدم بهش رفته باد بر فیلم مثل شد زندگیم میدونی
 بزرگم آبجی...میاد وجود به ازدواج بعد عشککق...  فیلمن اینا میگفت مامانم

 بده نهوت نمی پلو و عشق که بهت..  فروشی میوه ساده شاگرد یه خشایار گفت
شق..  بکنه سیر و شکمت و شق...  داره خرج ع  اون..  پولداراس بچه برای ع

 ! ها خوشگل
.. . ریزه می روشنو و سر از فخر که اونایی...  ماهه قرص صورتشون که اونایی

 تو مبکنی محکم جاپامونو و بندازیم پ  توله چارتا و بکنیم ازدواج باید ماها
 ....زندگی

 :گفت و زد پوزخندی
 ....نکردم فراموش هم سابقمو عشق ، هیچ که نشدم عاشق کردم ازدواج-

 :گفتم اراده بی
 ...نیست شما مثل من عشق-

 :گفت و کرد کج سرشو
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 .... دخترم باشی خوشبخت-
 :گفتم پوزخند با
 ....خوابیده بیمارستان تخت رو عشقم وقتی باشم خوشبخت چطور-
 :گفت و برگردوند رو سرش تعجب با
 ؟ چی-
 ....کما تو ساله هفت عشقم...  آره-
 .... رفتم در دِم  تا و شدم بلند ناراحتی با و
 ...فرشته-

 مسککیح از که مبهمی خاطرات مثل درسککت...  برنگشککتم ولی....  ایسککتادم
 ...داشتم

 امیر چرا بدونم خام می فقط....  عاشقی ساله هفت چطور بپرسم خوام نمی-
 نه؟ علی

 :گفتم لرزید می محسوس که صدایی و بغض با و برگشتم
 شککما که دادگاهی همون تو باید منم پ  ؟ گناهه...  نبودم عاشککقش چون-

 نه؟ بدم قصاصشو شدید قصاص
 کردم؟ می ازدواج باهاش باید

 شدم؟ عاشقش روزی شاید که ؟ تحمیلی و عشق بدون زندگی یه
 مالک یکی و روحم مالک یکی کردم می زندگی مرد دو با شککما مثل شککایدم
 !جسمم
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شت رو شایعه اون چرا بگید شما حاال ست مادرم و من سرِ  پ  من ؟ کردید در
 هکوچ تو علی امیر با بچگیم کِل  چون...  کردم پهن تور شککما پسککرای برای

 کردم؟ می ازدواج بودم شده که بزرگم باهاش باید کردم می بازی فوتبال
یب با چون یا یک خودم از سکککال دو که حبیبی با...  میرم بیرون حب  رهت کوچ

 ... باشم عاشقش حتما باید...
 ...اومد جلوم و ایستاد ای سرافتاده با خانوم زری
شم به...  کرد می نگاهم تنها  تا چرا...  شدم خیره اش سوخته ای قهوه های چ

 بودم؟ ندیده نگاهشو غم حال به
 ...ببخشید-

 .... کردم نگاهش و کردم کج رو سرم
 ...نگاه تنها

 :گفت و اومد حرف به خانوم زری دوباره
 ...ولی....  کنم می درستش خودم-

 ...بود ام پرسشگرانه نگاه ، جوابم تنها هم باز
 ...حبیب...  بگم خواستم فقط ولی-

 چی؟ حبیب
 ...کردم نگاهش کنجکاوی با....  داشت تردید ، حرفش گفتن تو انگار

 ادفری با حبیب و شککد شکککسککته در ناگهان..  بگه حرفشککو ی ادامه خواسککت تا
 :گفت

 خوبی؟ مامان-
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 آروم و عادی حال در مادرشککو و من وقتی...  کردم نگاهش گرد های چشککم با
 :پرسید تعجب با...  دید

 نکشتید؟ همو-
 خنده هب شککباهت بی که زدم بزرگی لبخند اختیار بی ، بود بانمک لحنش انقدر

 ...نبود
 ...شیمی جوگیر زود تو..  زدیم حرف فقط....  بابا نه-

 :گفت تاکیید حالت با دوباره و کشید گردنش پشت به دستی
 خوبی؟ مامان-
 :گفت و کشید دست چشماش به دست پشت با
 :گفت و من سمت برگشت سریع و...  بودیما بچه دوتا انگار...  آره-
شته خب- سون سالم مامانت به فر  سوءتفاهمات خاطر به منم طرف از...  بر

 ...میزنم بهتون سرم یه حتما که بگو...  بکن خواهی معذرت شده ایجاد
 ... بشنوه حبیب حرفشو ی ادامه نداشت دوست بود مشخص

 :گفتم لبخند با
 ...خدانگهدار...چشم...رسونم می بزرگیتونو-
 ...شدم خارج شون خونه از ، پرسش باری کوله با و

 و سککاله چند غمای ، شککهر این مردم نقاب پشککت کردم نمی فکر زمانی هیچ
 ... باشه شده پنهون ای خورده خاک

------- 
 های تخمه به مشککتی ، نشککدنی مهار ذوق با و دادم قرار تا  لپ درون و فیلم

 ....کردم تموم نصفشو ، کاری اول همون و زدم آفتابگردون پرنمِک 
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 تاِ   لپ امروز یعنی ، ماجرا اون فردای سککخاوتمندانه حبیب شککد نمی باورم
 ....بکنه من تقدیم جانشو از عزیزتر

 می اما بخشککید و خانوم زری حتی و شککد راضککی تخم و اخم با مامان چند هر
 خونمون تو دی سککی وی حتی نداشککتن و گرفتن قرض این از بازم دونسککتم
 ....کشید می خجالت

 .....مبش خیره فیلم زیبای تیتراژ به و بزنم پ  و افکارم تمام کردم سعی
 متوجه تازه ، فیلم پایانی نوای ایصککد با که گذشککت سککاعت چند دونم نمی

 ... شدم صورتم روی های اشک
شون شگفتی با که هایی تخمه و ش ست و بودم کرده فرامو  وقش از که هایی د

 ...لرزید می
 ! رو فیلم این نداشتم دوست....  بود غمگین چقدر

 ...بودم دلگیر بده نجات رو عشقش جون نتونست که روحی از
 ..... بودم گریون زد عاشق مرد ی سینه به ادوارد که تیری از

 ...بدم نجات و عشقم نتونم هم من روزی نکنه
 ...شناختمش می بیشتر داشتم ثانیه هر که عشقی

 ای گوشککه و بسککتم ، خاموش ی دکمه فشککردن بدون و تا  لپ حواسککی بی با
 ...بودن شده جدید ی خاطره یک متمرکز افکارم تمام...  گذاشتم

 .... مسیح از ای خاطره
 :سپردم خاطرات پیر های دست به خودمو و بستم هامو چشم

 ...سیاه دیدم رو مردی"
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 ...سبز هایی چشم....افشون موهایی
 ....عاشق نگاهی و شده جمع هایی لب

 ...تنومند هایی بازو و بود گرفته قاب رو صورتش که هایی ریش
 هایی چشم و بآفتا نور مثل هایی ریش...  طالیی موهای با بود کنارش مردی

 ...آبی
 ...ها اروپایی مثل درست

 ...بودن شده گالویز باهم
 های عروسککک مثل سککیاهش فر موهای....بود شککده جمع ای گوشککه دختری

 ...بود کرده احاطه رو صورتش طرف دو چینی
 ...بود شده مشت ترس از هاش دست و بود رفته عقب سفیدش شال
 .... رفتم تر جلو
 :فتگ فریاد با طالیی مرد

 ها؟ گی نمی بهش چرا-
 ....کرد نگاه رو دو هر و شد بلند متعجب دختر

 ...دید شد می اش شده درشت های چشم از و این...  بود شده کنجکاو
 ...شدیم متعجب سه هر ، رنگ طالیی مرد صدای با
 "؟ ای فرشته عاشق گی نمی بهش چرا-
 بود؟ ای خاطره چه این.....  شدم بلند تخت از وحشت با

 داشت؟ حقیقت
 ممکنه؟ یعنی
 ....ذهنم تو فرضیه میاد؟بدون یادم کامل و مسیح دارم یعنی
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 بود؟ کی کنارش جذاب و زیبا مرد اون
 قعش از پر چشماش برق ، پوش سیاه مرد مثل درست که وحشی نگاه همون با

 ...بود
یدم بالشککتم سککمت به سککریع نداشککتم کردن فکر وقِت   زیپ عجله با و دو

 ...کشیدم روبالشتیمو
 ...بالشتی رو توی شده مچاله کاغذ به چشمم یک و بود در به چشمم یک

 هب حرکت یک با رو بالشکککت و اوردمش بیرون و زدم کاغذ به چنگی ترس با
 ...کردم پرتاب اتاق ی گوشه

سایل توی و شدم بلند قلم دنبال به شگاهم و  و ردمک پیدا سیاهمو خودکار ، دان
 ...گفتم لب رزی شکری رو خدا اراده بی

 ...بدم حرکت ی اجازه میومد ذهنم توی که خاطراتی تمام به کردم سعی
 فراموشککش کردم نمی فکر روزی گاه هیچ که ای گذشککته دادن نشککون ی اجازه
 ....بکنم

 ...کن ب  مسیح-"
 ...کرد می پرت رو ها مبل تمام سیاهپوش مرد اما دوید می دخترک

 ...تادفرس می لعنت و شکوند می هارو شیشه
 ...شد باز در

 که مردی مسککت های چشککم ، همراهش و اومد بیرون خواب لباس با دختری
 ...بود آشنا
 ...اشنا ی غریبه یک
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 ..."بکنم فراموشش شد می مگه
 هنمذ توی تعجب با نکنم فراموش تا نوشککتم می و اتفاقات تمام که طور همون
 کرد؟ می چیکار اونجا کیارش کردم می تکرار

 بود؟ کی پ !!!  نبود فرحناز ؛ بود کنارش که دختری اون
 :نداد بهم رو هام سوال پیشروی ی اجازه ، بعدی ی خاطره

 ...کرد می نگاه بود نشسته اتاق توی که مردی به لبخند با دختر"
 ...بود همراهشون هم دیگر مرد یک اما

 ...بود نو و تازه سیاهش و بلند قامت
 ...دارم باهاش ذهنم در رو رهخاط همین تنها انگار!  نبود آشنا

 ...شدم معشوق دختر های خنده و عاشق مرد های اخم متوجه
 ....رفتم تر جلو

 ...نبود تار و محو دختر ی چهره اینبار تعجب کمال در
 ....خندیدم می ریز ریز و کردم می اشاره دستیم کنار مرد به که بودم خودم

 "مرد اون های گونه چال سپ  و زد فلش" آمیار"  نام ذهنم توی ناگهان
 ...کشیدم لبم به دستی

 
 ...خودم...  کیارش...  آمیار

 بود؟ خانوم مهین مسیِح  هم مرد اون آیا
 شده؟ چیزیش کسی خوبه حالت مسیح-"

 ..بود افتاده اینبار هاش شونه پوش سیاه مرد
 :گفت مدتی بعد تنها و بود غمگین عشقش رنگ
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 "میری داری تو-
 ...خواستم نمی و خاطرات این....  دادم تکیه واردی به محکم رو سرم

 ....بودم شده عاشقش وجودم تمام با که خواستم می رو مردی صورت
 ... کیارش با نری بده قول-"

 ...افتاد مرد ی گرفته و سرد ی چهره به نگاهم
 ....رفتم جلو ترس با

 ...مسیح و بودم خودم...  نبود فرشته از خبری
 ....کرد می خودش مسخ ور قلبم هم اسمش حتی

 ..شدم خیره سبزش های چشم به و نشستم زمین روی اراده بی
 ...نیستم گذشته ی فرشته من که کردم فراموش

 ....شده تکرار ها نگاه این...  شده گفته ها حرف این که بود رفته یادم
 ...جداییمونه تلخ بازپخش این

 ....کشیدم بلندش ریش به هامو دست
 ....شد می تر واضح برام اش چهره لحظه هر

 ...کننب معرفی رو خودشون ها بازیگر تا میره کنار حاال که تئاتری ی پرده مثل
 ....بوسیدم رو داغش ی گونه و بردم جلو رو سرم

 ...گناه از واهمه بدون
 ....بودنمون نامحرم از ترس بدون

 :گفتم لب زیر
 ...بکنم احساس وجودتو همیشه.....  میدم قول-
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 یحمسکک آغوش توی که دیدم رو گذشککته ی فرشککته دوباره اینبار....  شککدم بلند
 ... ریخت می اشک
 ..کردم حسادت خودم به ای لحظه برای
 ...کردم می احساس قلبشو تپش هم من کاش

 ....شدم می دور خاطرات این از باید..برگشتم
 ...جدید ای نشونه با اینبار اما
 ....چیز همه اوردن یاد به با
 ....دیدمش تخت روی روزی که آشنایی صورت دندی با

 !" خانوم مهین کنار
 روی و هام نوشککته جوهر که هایی قطره....  ریخت می محابا بی هام اشککک

 ...شد می فشرده رحمی بی این از که قلبی و بردن می بین از کاغذ
 توبی...  فهمیدم شککدنم روح توی....  فهمیدم تصککادفم توی حکمتتو خدایا

 کردی؟ پاک یادم از و مسیح چرا اما....فهمیدم آبروییم
 بشم؟ عاشقش دیگه یکبار که کردی کاری اجبار به چرا
 بشناسم؟ عطرش بوی با تنها و مسیح که کردی کاری چرا
 :کردم ناله بغض با و گذاشتم ام سینه روی دستمو...  بودم مند گله

 چکککککککککککککککرا؟-
 رکف نبود مهم برام...شنوه می مامان صدامو نبود مهم برام...  شد بلند هقم هق
 ...گفتم می
 ...نبود مهم ، هفته یک این توی و مسیح نکردن ح  برام
 ...کرد می روانیم داشت که بود مهم جوابم بی های سوال تنها
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 شککالق و خیسککی از صککورتم حاال...  کردم می تکرار رو چرا ی کلمه بغص با
 ...سوخت می هام اشک
 ....بودم اورده کم نف 

 ! مسیحم...  مسیح
 .....بیارم یادش به ، ترسی بدون تونستم می حاال

 همونگا ، ترسیده حالت به و پریدم جا از ، دیوار با در محکم برخورد صدای با
 دوختم مامان ی پریده رنگ به
 کنی؟ می گریه چرا-
 ودمب کرده پیدا ای سککینه حاال...  گرفت ام گریه دوباره ، حرف این شککنیدن با

 ...زندگیم ی شده تلنبار های بغض و احساسات تمام کردن خالی برای
 ...بودم نشده دیوونه من
 ! عاشقم من

 ....جنون طعم با عاشقی
 ...کرد نمی آرومم هم پیشونیم روی مامان پی در پی های بوسه

 شده؟ چش من ی فرشته نمیگی-
شته" شنیدن با سیح گیرای و بم صدای یاد" من ی فر  وبارهد اراده بی...افتادم م

 شد بیشتر مامان کالفگی و گرفت شدت ام گریه
 ...مادر بود؟آره غمگین فیلم ؟...کنی می ناراحتم داری-
 :گفتم لمهک به کلمه ، ای گرفته صدای با و زدم چنگی اش تیره گلی گل بلیز به
 کنم..می ش..خواهک..ران..تهک....برگردم...خوام می-
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 :کرد جدا خودش از و من نیتعصبا با و کرد اخمی مامان
 آره؟ بود فیلم همش اینا-

 ناله ها بغض و ها گریه ؟ فیلم...  دوختم مامان دلگیر های چشککم به نگاهمو
 می زیبا انقدر ای نویسنده کدوم ؟ چی عالقم و عشق اما...  بود فیلم من های

 قلبم؟ توی بیاره وجود به و عشق تونست
 ....بکنه اجرا رو ها اون تونست می کارگردانی کدوم

 ...برگردم خوام می....نه-
 و مامان ی خورده گره بهم های ابرو حاال اما....  بود شککده بهتر کمی صککدام
 یراضکک برای رو درازی راه که کرد می تعیین برام ، ایسککتادنش سککینه به دسککت
 ... فرشته داری پیش در کردنش

 :گفتم ملتمسی لحن با
 بکنم؟ پیدا خودمو تونستم دانشگاه ونا تو سختی چه به میدونی مامان-

 :گفت و زد پوزخندی
 نیست؟ کیارش با شدن دوست منظورت که کردن پیدا از-

 :گفتم و کشیدم هام چشم به دستی
 ...کن گوش دقیقه دو مامان!  نیست ، نه نه نه-

 :گفتم و گرفتم هام دست تو زبرشو های دست و رفتم جلو
شتباه مامان....  فتمر آرزو کلی با پیش سال سه مامان- شق و کردم ا !  مشد عا

سش حاال که نبود هوس خدا به بود عشق فقط گناهم سف وا  اخد...  بخورم تا
 کردم بزرگش و مهر اون زیادی اشککتباهی من اما دلم تو انداخت و کیارش مهر
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 پرید حرفم میون مامان....  نیستم عاشقش خورم می قسم دیگه حاال مامان... 
 :گفت و
 ادی فیلت ندیدیش طوری یه دوباره اگه معلوم کجا از ؟ مطمئنی انقدر جاک از-

 نکرد؟ هندستون
 روح؟عاشق یه عاشق...  شدم عاشق دوباره که گفتم؟ می چی...  کردم اخمی
 میشه؟ محسوب مرده عالا  ساله هفت که کسی

 .... گفتم لب زیر نکرده خدایی و گزیدم لبمو فکر این گذر با
 :گفتم مامان کردن قانع و ردنک ماستمالی برای

 احسککاس ببینمش!  نمیبخشککمش آره...  کرده ازدواج کیارش که اونجایی از-
 !تنفر احساس... میکنم پیدا بهش

شق مرز سته خط اون من برای!  نازکه خط یک فقط تنفر و ع  هم تنفر از و شک
 ... کرده گذر

شتمش می!  دیدمش می اولش های روز همون اگه شاید  شاید حاال ولی....ک
 ...بیفتم زندان خاطرش به که باشه نداشته و این لیاقت
 ایممی کار برای بعد...  میشککه تموم درسککم بخونم دیگه ترم یک فقط من مامان
 ! مشهد

نان برای هام توَام هم اطمی یا با مان تهران؟ ب مه دو فقط ما  می خواهش....  تر
 ...کنم

 :گفت تردید با...  داد می قلب قوت بهم همین و بود شده تر نرم مامان صورت
 ..کنم می فکر دربارش فعال...  بنداز رو سفره بعدم بشور صورتتو برو-
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 ی گونه روی ای بوسککه دلیل همین به بود خواهد مثبت جوابش دونسککتم می
 :گفتم کودکانه لحنی با و کاشتم سفیدش

 ....مامان مرسی-
 ...دویدم دستشویی سمت به اش غره چشم به توجه بی و

----- 
 ببریش؟ میای کی ندارم الزمش دیگه حبیب ممنون نه-

 ونهش روی ، رو سیم بی گوشی ، کردم می پاک دستمال با رو سفره که حالی در
 ؛ دادم می گوش حبیب تعارفات به و گذاشتم ام
 هدیگ روز چند بهتر تازه....  ندارم نیاز که تا  لپ بمونه خودت دسککت حاال-

 ...تاپه لپ این تقصیر همشم وندمنخ هیچی هنوز کنکورمه
 :گفتم ساختگی عصبانیت با
صیر- ست بیچاره این تق صر...  نی شق و درس جای به که خودتی مق  رتفک م
 ...خیابونه و کوچه تو

یده غبغب به بادی حاال بودم مطمئن  محله نزنم گشکککت من اگه"  میگه و م
 "نداره امنیت
 :گفتم و خندیدم یاراخت بی حرف این شنیدن با...  شد طورم همین

 بیارم؟ یا ؟ ببری و تا  لپ میای خودت....  میگی راست تو باشه-
 ... خونه از بیرون بیای ِهِلک و ِهِلک دهری سر مونده همینم-

 :گفتم اراده بی
 ....غیرت با بابا-

 .... کردم قطع گوشیو میاد سه اینکه گفتن بعد و خندید
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 ! بود زیبا....  شکککدم خیره خواب توی مامان گرفته ی چهره به و زدم لبخندی
 تدوسکک بیشککتر چروکاشککو و چین روزگار بازی کنم فکر اما پدرم مثل درسککت

 ..کرد می وارد سختی بهش روز هر که داشت
 ننشو که ای خاطره یاداوری بود سخت چقدر....  بستم ناراحتی با هامو چشم

 ! کرد می تجاوز مادرت به داشت عموت داد می
 دوسکککت که رو اونایی...  موند می یادمون خاطرات ضککیبع فقط کاشکککی

 ....کردیم می فراموش نداشتیم
شیدن با و زدم سر سبزی قرمه به شی چ ش دهانم بزاق ، حدش از بیش تر  حتر

 خوردن برای تهران توی مردم که بود روزایی چه...  زدم عمیقی لبخند و شکککد
 ! بستن می صف رستوران تو من غذای
 میمتصکک....  رفتم هال سککمت به و کردم پرت سککینک توی کالفگی با و قاشککق
 ! ببینم و چهار کانال همون گرفتم

شه بیدار مامان اینکه برای  خیال با و بستم اتاقشو در ، چینی پاور رفتن راه با ، ن
 .... کردم نگاه و دریایی گیاهان مستند راحت

 ادد می نشککون تلویزیون که بود دریایی های مرجان روی تمرکزم تمام داهر به
 حکم برام تهران به رفتنم بعد که بود موضوعی کردن مطرح در سعی افکارم اما

 ....داشت حیاتی
 بگم؟ مامان به باید چطوری دونستم نمی اما
 ادمد می تکون عصبی حالت به پاهامو و گرفتم دندون به هامو ناخن استرس از

.... 
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 زاشت؟ نمی تنهام هم لحظه یک مامان به مسئله این گفتن چطوری فکر
 مبود غرق افکارم توی قدری به...  پریدم جا از ، تلفن خوردن زنگ صککدای با

 ! بودم نشده هم برنامه شدن تموم متوجه حتی که
 :گفتم و زدم و تلویزیون ی دکمه کنان غرولند

 َاه....  کردم مصرف برق پول فقط-
 ..... زد می نگز که فردی ، بگم بهتر هم شاید...  نبود بردار دست تلفن

 : برگشتم مامان ی گرفته صدای با که کردم بلندی ی ناله عصبانیت با
 نمیدی؟ جواب و تلفن چرا-
 :گفتم خشم با
سوزه تلفنش تا بزنه زنگ انقدر بزار-  زنگ ممرد خونه دهری سرِ  که بفهمه تا ب

 ...نزنه
 :گفت و رفت تلفن سمت به ، کرد می مرتب دامنشو که حالی در مامان

شته مهمی کار شاید اوال- شه دا ضعی این با ، دوما با  فکر ، زنه می زنگ که و
 ...سوزه می خودمون تلفن کنم

 ...برداشت گوشیو باشه من جانب از حرفی منتظر اینکه بدون و
 .... کوبوندم زمین به پامو ، ها بچه مثل ناراحت

 مه در های اخم و معنادار نگاه متوجه ؛ کردم بلند رو سرم ، نگاهی سنگینی با
 ..... شدم مامان

 :گفتن با مامان که دادم تکون رو سرم پرسشگرانه
 ... هستن بله-

 !من دست داد و گوشی
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 :گفتم لب زیر
 کیه؟-

 :گفت و انداخت بال ای شونه
 !؟ داره کار تو با...  دونم نمی-

 :گفتم و دادم تکون سری
 بله؟-
 ...خانوم فرشته سالم-
 تیزبین های چشم از که...  شد هم در هام اخم ، دیمر آشنای صدای شنیدن با

 :نموند دور ، مامان
 ؟ شما بفرمایید-
 ! هستم شهاب...  بشناسید و من که داشتم انتظاری چه-
شم با شت های چ شو همچین.....  دوختم زمین به رو نگاهم ، شده در  خود

 ! حسینیه شهاب کردم فکر کرد معرفی
 چطورن؟ همسرتون ؟ ابشه آقا هستید خوب..  بله آها-
 ...بشه معناش بی نگاه متوجه مامان تا اوردم زبون به و همسر نام قصد از

 :گفت کالفه
ستش...  خوبن بله- ستم می مزاحمت از غرض را ضوعی همون برای خوا  مو

 ....بزنم حرف باهاتون گرفتم شمارتونو که
 :گفتم و نشستم زمین روی

 ...شماس با گوشم بله-
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 ! بگم حضوری حتما یدبا...  نه نه-
 حتما؟-
 مهمه....  بله-

 .... نبود متاهل شهاب کاشکی....  کشید پر شیرین سمت به اراده بی ذهنم
 ِکی؟ برای باشه-
 ...نیست مشکلی اگه البته...  امروز-
 کجا؟ و ساعتی چه فقط مشکلی چه نه-
 ...نتودنبال میام بدید آدرس شما...  بکنم دعوتتون خواستم می ناهار برای-

شی این با!  بود مونده هم همین شی با شهاب ، بودم کرده پیدا تازه که آرام  نما
 و دختر نگاه فردا پ ...  بده جوالن ما ی محله وسککط قیمتش گرون و لوک 

 کردم؟ می تحمل چطوری رو محله های پسر
 خوبه؟ سه ساعت میام خودم بدید آدرس شما...  شهاب آقا نیست الزم-
 ...بکنید یادداشت طفق...  باشه-

سی  میز ویر ناراحتی با و گوشی خداحافظی بعد و انداختم بیرون شتاب با نف
 ... گذاشتم

 بود؟ کی ؟ شده چی-
 :گفتم کردم می بررسی و داشتم که هایی مانتو ذهنم توی که حالی در
سی از یکی مریم شوهر بود شهاب ، من مادر هیچی-  روز چند ، هام همکال

 ...یرونب بریم کرد دعوت امروز دیگه دیدمش حرم بودم رفته حبیب با که پیش
 تنهایی؟-

 :گفتم و کردم مصنوعی ی خنده
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 ...هست مریمم ، بابا نه-
 :گفت تری راحت خیال با حاال مامان

 ....سبزی قرمه این حیف-
 :گفتم رفتم می اتاقم کمِد  سمت به که حالی در و زدم لبخندی

 قرمه!  که میدونی خورم می شککام واسککه نمم....  جونتون نوش بخورید شککما-
 ....تره خوشمزه اش مونده

 و سر از کهنگی که محدود دست چند جز به...  شدم خیره کمدم به ناراحتی با
 ....نداشتم ای دیگه لباس ، بارید می روشون
شیده نگاهم سی و کمد آخر به شد ک سیح یاد دیدنش با ناخوداگاه که لبا  یم م
 ... افتادم
 ...پوشیدمش صیغه روز برای که...  ساده سفید انتوم همون

 :گفتم لب زیر ای نهفته بغض با
شته شو ساک- ....  دبو مردونه شهوت...  تله فقط بود تله!  نبود صیغه...  فر

 ...بود ساعتی ی صیغه
 مشکککیم چادر به یخچالیش سککفیدی...  اوردمش بیرون و زدم چنگ لباس به

 .... میومد
ند جز به مان که پارگی یجا تا چ هارت با ما ته م  کمی ، بودشککون دوخ

 ....بود شده کوتاه سرآستیناش
 ؟ میکشن قد هم سالگی دو و بیست سن تو مگه
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 فشک جای به اینبار....کردم عوض پا دم و تیره جین شلوار با خونگیمو شلوار
 پوشککش برای و کردم اسککتفاده مشکککی سککفید کالجی های کفش از ، طبی

 موهامم،
 هب شککال رنگ...پیچوندمش سککرم دور لبنانی حالت به رنگو لبهیگ روسککری

 ... داد می تری نورانی حالت صورتم سفیدی
سایل کردن چک بعد و کردم مالیمی آرایش  دمخو به آخر نگاهی...  کیفم تو و

 ..رفتم مامان سمت به کامل رضایت با و انداختم
 ...داد می آرامش بهم...  داشتم دوست رو نگاهش

 ؟حاضری-
ستی..  آره- شو لپ بیاد دیگه ساعت نیم قرار حبیب مامان را  اتاقه تو ، ببره تاپ

 ..بده بهش اومد
 :گفت ساختگی بیخیالی با و داد تکون سری تنها مامان

 ...خونه بیا زود باش خودت موادی باشه-
 :گفتم و زدم تصنعی لبخند

 می خودم رو لباسککا ی بقیه میام شککب نکن کار زیادم....  مامان خداحافد-
 ...دوزم

 و تاکسککی گرفتن از بعد.....  رفتم بیرون شککدن دیر خاطر به ، دو حالت با و
 ...رسیدم رستوران به ، مشهد ی سوزاننده آفتاب گذروندن

 ... شدم خیره رستوران اطراف های ماشین به تعجب با
 .... بکنم دور هام چشم از و تعجب تونستم نمی
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شین....بود اومده در نوسان به نگاهم ویت زیادی طبقاتی تفاوت شاید  ایه ما
 ....شده بلوند موهای و شیک های لباس با هایی دختر و لوک 

 !! نداشتن مدل از کم دست که های پسر و
 :وگفتم زدم تشر خودم به عصبانیت با
 باختی؟ پوال این به خودتو...  فرشته باش آروم-
 فتگ می آشککوبش آرامِش  برای دلم.. . رفتم باال ها پله از کم نف  به اعتماد با
شحالی با اونجا میری...  چادریه مریمم:  سیت با ، خو  و میزنی حرف همکال

 ...اطرافتو های نگاه کنی می فراموش
 مجلو ها گارسککون لباس با مردی....  کردم باز رو رسککتوران در محوی لبخند با

 :گفت ادب رعایت با و شد داهر
 بودید؟ کرده رزرو میز-
 .. برگشتیم دو هر شهاب صدای با ، بزنم حرفی خواستم تا
 ...هستن من با ایشون بله-

 :گفت و شد خم احترام ی نشونه به مرد
 ...خانوم آمدید خوش-

 مقدمه بی....  نشککسککتم میز روی شککهاب همراه به و گفتم لب زیر ممنونی
 :پرسیدم

 کو؟ مریم پ -
 .... نوشید باره یک و دبو میز روی که آبی لیوان و داد تکون سری شهاب

 ...هستم شما با-
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 ...فرشته ببین-
 دتاکی وبا.... کردم اخمی خاطر همین به نیومد خوشم یهویی صمیمیت این از

 :گفتم
 ...خانوم فرشته-
 ....ببخشید-
 :گفت و گرفت باال دستشو قبلش ی جمله ی ادامه به توجه بدون و
 ....گارسون-

 دیده خارجی های فیلم توی فقط رو ها صککحنه نای....  انداختم باال هامو ابرو
 :گفتم و زدم لبخندی اختیار بی....  بودم

 ....گفتید می داشتید-
 ...لحظه یک بله

 :گفت پیشخدمت به رو و
 یخس سه ، کوبیده کباب سیخ دو ، جوجه سیخ چهار ، برگ کباب پرس دو-

 ..سیاه ی نوشابه همراه به...  مخلفات با نگینی کباب هم
 :گفت من به ور و
 خواید؟ می نوشیدنی چه شما-
 :گفتم اراده بی ، تعجب با
 ...دوه-
 مهمی این به روز توی ندارم دوست وجه هیچ به بکنم اضافه همچنین دوه و-
 ...باشه خام یا سوخته ، نمک کم ، نمک پر غذا ،

 ...خوردم آب کمی اجبار به شد وارد بهم که استرسی از
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 :رسیدمپ سریع گارسون رفتن بعد
 :گفت اخم با شهاب...!!  نفریم سه فقط که ما...  دادید سفارش همه این چرا-
 ...نباشید نگران خوریم می-
 ...نمیاد خوش رو خدا...  اسراف خدا به-

 :گفت ، هاش چشم در عجیبی برق با و زد لبخندی
 ...اینجا کارکنین خود به میدم و موند اضافه چی هر...  شماس با حق بله-

ستم می...  زدم سخاوتمندیش از ندیلبخ  قیهب برابر سه اینجا های قیمت دون
 .... جاهاس ی

 :گفت می و کاغذی دستمال تو زاشت می رو ها غذا ، بود اینجا ساناز اگه
 ... حیفه خونه ببرم-
 ... زدم محوی لبخند گذشته خاطرات مرور با
 افتاده؟ اتفاقی-
 :دوختم شهاب سیاه تدرش چشم دو به رو نگاهم سوالی حالت به
 اتفاقی؟ چه مثال-
 ....یهو زدین لبخند آخه دونم نمی-
 :گفتم شرم با
 ....همین افتادم ای خاطره یاد هوا بی-

 ....شد خیره رومیزی به و گفت" آهانی" لب زیر
 :گفتم وار کالفه حالت به ای دقیقه چند سکوت بعد

 نمیان؟ خانوم مریم-
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 ...ترسید می انگار...  زد گره نگاهم به نگاهشو استرس با شهاب
 چی؟ از

شم سر طالیی ساعت....  دوختم بغل میز به هامو چ  ، ردخت سفید گردنبد و پ
 ...میزد برق رستوران نور زیر

صال کنم؟ می چیکار مردم این بین من خدایا  هاینک نه مگر ؟ اومدم چی برای ا
 زا شککیرین ، کهاین نه مگر ؟ بود شککیرین قبلی عشککق رومه به رو که مردی این

 بود؟ متنفر مریم
 انداختم پایین رو سرم دوباره و کشیدم آهی افسوس با
 ....خانوم فرشته راستش-
 .... کردم بلند رو سرم اجبار به ، َبِمش صدای شنیدن با
 !گفتم کوچیکی دروه یک من-

 :گفتم ، رسید ذهنم به که جوابی اولین با و دادم چین بینیمو
 یاد؟م امروز مریم اینکه-

 :گفت و زد پوزخندی شهاب
 .... اومده مشهد من با مریم اینکه-

 ...موند باز نیمه دهانم شک بی و شد گرد تعجب با هام چشم
 ....موند باز نیمه دهانم شک بی و شد گرد تعجب با هام چشم

 اکیدت کنارتون حبیب آقا وقتی!  خودم ناراحتم خدا به...  نکنید نگام اونطوری-
ستم نمی خب...  وممخان رو کردن  این سرِ  شما که بعدم.....  بگم چیزی تون
 ...دادید ادامش و گرفتید رو رشته

 :گفتم بلند نیمه صدای با
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 منه؟ تقصیر-
 :اورد پایین آرامش و سکوت عالمت به دستشو ترس با
شته خدا رو تو- صیر ، نه...  خانوم فر شو شما به اول از که منه تق ست  فتمنگ را

.... 
 :گفتم نیتعصبا با
 ...بشنوم چیزی خوام نمی دیگه-
 :گفت شم بلند جا از و بزنم چنگ کیفم به خواستم تا
 ...بنشینید...  کنم می خواهش-

 مظلومش؟ های چشم جادوی یا ؟ بود ملتمسش لحن دونم نمی
 ..دادم بیرون نفسمو و نشستم صندلی روی ، اختیار بی اما
 ؟...گفتم یم بهتون چطور اما کردم اشتباه میدونم-
 به هک بشککنوم و ؟ بیام بیرون شککما مثل متاهلی مرد با باید چرا من بگید شککما-

 ؟ بکنم تعبیر چی به حرفاتونو ؟من مهمیه روز گین می پیشخدمت
 :وگفت کرد پاک پیشونیشو سرد عرق دستمال با شهاب

 ....نیستم متاهل من-
 ...من خدای...  کرد رکا دوباره و ایستاد ای لحظه برای ، تعجب شّدت از قلبم

 ...شدم خیره بهش تنها و گذاشتم دهانم روی و دستم
 بود؟ شوک چندمین این

 ....گرفتم طالق من راستش-
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شه پوزخندی شت ذهنم از ای ثانیه برای اما...  گرفت جا لبم ی گو  دشای"گذ
باره خواد می  من...  کنه درسککت شککیرین با رو اش شککده خراب های پل دو

 !"واسطم
 ...کردم محو پوزخندمو ، رویا این رباو با
 ....گرفتم طالق ، مریم با عقد از بعد ماه یک من-
 :پرسیدم کنجکاوی با
 دلیلش؟ و-

 :گفت و کرد شل کرواتشو ی گره شهاب
 ...که دختری و ، نامشروع ی بچه ، دروه ، خیانت-
 :گفت خجالت با
 .... نبود دختر-

 :گفتم و ختماندا پایین رو سرم تنها...  نکردم تعجب
 ....متاسفم-

 :گفت و زد میز به هاشو انگشت ، شهاب
سف از کار- شته تا ضعش مریم....  گذ  ی شماره... !  معتاد....  بود خراب و

 خدا وای....  بود داشته نگه مبادا روز برای پسراشو دوست
 :گفت و گرفت قاب هاش دست با رو سرش ، خاطرات اون اوری یاد با
 ومتم وقاحت با ؟ چرا:  گفتم مریم به میاد یادم وقتی...  ممیشکک دیوونه دارم-

 ! بکنی ثابت تونی نمی:گفت
 .... دیگه همینه شیرین پاِک  دِل  شکوندن تاوان ، شد رد اراده بی ذهنم توی

 ...بین این نداشت گناهی ک  هیچ....  نبود گناهکار شهاب اما
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 مدرک همین با من و بود باردار قبلیش پسککر دوسکککت از مریم....  خب اما-
 ... که بکنم تهدیدش تونستم
 برای داشت دوست کردم می احساس!  دونم نمی....  انداخت پایین رو سرش
 ...بکنه تعریف و خاطرات این کسی
شیدمش نمی و شهاب شاید ست می ولی....  شیرین کردن ترک برای بخ  مدون
 ...بخوره ضربه همسرش از سخته مرد یک برای چقدر

س بازم- س با دکتر ببرمش بتونم اینکه از قبل چون...  خوردم تشک  فرار تشدو
 ...شمال کرد

 :گفتن و سروی  دادن با و اومد پیشخدمت که کردم نگاهش کنجکاو
 ندارید؟ الزم ای دیگه چیز-

 .... شد شهاب های حرف ی ادامه مانع
 گذاشتم خودم جلوی و کباب و کردم تشکری اخم با
 ....بفرمایید-
 ...بگید حرفاتونو ی امهاد میشه-
 ...میشه سرد غذا-
 :گفتم پروایی بی با
 غذا موقع و ذهنم فکری ندارم دوسکککت....  شککهاب آقا کنجکاویم آدِم  من-

 .... بکنه مشغول خوردن
 :گفت و داد قورت دهانشو توی ی لقمه شهاب
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 رکا...  بودم دنبالش دری به در با منم و کرد فرار مریم خب...مایلید هرجور-
 ! بخوام کمک کسی از آبروم حفد برای تونستم نمی که بود سختی

 در گندش....  خونه اومد نحیف بدنی و زرد صکورت با مریم هفته یک بعد اما
 ... کرده سقط رو بچه اومد
 :گفت شده قرمز های چشم با و کشید عمیقی نف 

 ! ودب تر سخت مراحلش خب ولی...  بکنم شکایت ازش تونستم می بازم من
 :گفت آروم و انداخت پایین رو سرش

 ...کنم می تعریف من بخورید غذاتونو شما-
 و دش آب دهانم توی نرمی از...  گذاشتم دهانم توی و کباب عجیبی اشتیاق با

 .....کردم احساس راحتی به و گوشت طمع
 ....بگیرم یاد و کباب پخت آشپزخونه توی بودم نتونسته وقت هیچ

 ...هووف-
 :گفت آروم شهاب کردم بلند رو سرم

 کمدر دنبال برم خواسککتم می میدونی....  کردم شکککایت خانواده دادگاه رفتم-
 خونه وارد که وقتی...  بود اومده رحم بندش این برای دلش خدا انگار اما... 

 ...پسری با میزاشت قرار داشت احتیاطی بی با مریم شدم
 اشتند با تونستم اما کردم داپی و مریم حالتی چه تو و ؟ کجا ؟ چطوری نمیگم

 .... بشم جدا ازش راحتی به مدرک اون
 میگن؟ چی خانوادت-
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 از اون...  نکن ازدواج چادری دختر با نگفتیم که این ، سککرزنش...  هیچی-
 لهحام بود چادریش که مریم از اون اومد در کار خیانت بود قرتیش که شککیرین

 ...اومد در
 ...عرضک بی گفتن بهم

 :گفتم عصبانیت با و پریدم فشحر میون
 بود؟ کار خیانت شیرین-
 ولی... نه خب-
 هزنند داهرش شککاید....  کرد ها تغییر خیلی تو خاطر به شککیرین ؟ چی ولی-

شتی کاری قلبش به تو ولی بود شده  ؟ نبود خیانت شیرین خط تو اینکه ؟ ندا
 شیرین یه شیرین تو اومدن با!  بود ولی..  بود دوست پسر تا پنجاه با شاید اینکه
 ی ترهدخ اون با و شیرین تو بعد ازدواجه بودن تو با قصدش فهمید...  شد دیگه

... 
 :دادم ادامه و خوردم دوه ای جرعه عصبانیت با
 های رابطه فاز تو اصککال...  بود ندیده رو پسککری هیچ تخت رنگ شککیرین-

 هک گشککت می اسککبش بر سککفید ی شککاهزاده دنبال فقط اون....  نبود اونطوری
 ..بود کرده انتخاب بد راهشو گویا...  خب

 می خرد رو اش جوجه های تکه چنگالش با تنها و زد نمی حرفی هیچ شهاب
 ...کرد

 :گفتم عصبانیت با
 ...ندونست رو فرشته اون قدر که مردی برای متاسفم-
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 ...نداشتم دوستش من-
 ...شدم شوکه ناگهانی حرف این شنیدن با

 :گفت و فتگر باال رو سرش
 ... برمب بین از بهش نسبت شکمو نتونستم وقت هیچ....نداشتم دوستش من-

 ....ترسیدم می ولی گرفت می آروم باهاش قلبم شاید
 ! بکنم بهش تونم نمی اعتماد دونستم می

 .... رفتن برای دستم داد ای بهونه خودش
 .....انداخت پایین رو سرش و

 :گفتم اطراف های میز ی خیره های نگاه به توجه بدون و زدم پوزخندی
 ؟ بیام من گفتی چرا پ -

 ....حرف از پر طوالنی...  کرد نگاهم
شنا نگاهش  کرد پردازش به شروع مغزم...  خورد شدیدی تکون دلم...  بود آ

 ...کردم احساس بینیم زیر رو گسی و سرد عطر بوی ناگهان که
 بود؟ اینجا من مسیح...  کردم بلند سر اراده بی

 ... نبود اینبار....  کشیدم عمیقی نف  دوباره
 ....عشق اون نه و.....ح  اون نه...  بو اون نه

 .... بود؟نبود توهم
 :گفتم آروم و انداختم پایین رو سرم

 ...برم باید من-
 ...خانوم فرشته-

 ... نه من برای اما بود شیرین نگاهش....  کردم بلند سر
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 بدونید؟ رو ینجاا به اومدنتون دلیل خواید می-
 :گفت مقدمه بی و کشید بلندی پوف...  کردم نگاهش منتظر

 بدم دست از رو تو مثل ای فرشته اینبار خواستم نمی چون-
 اهشنگ من اینبار تنها...  نگرفت تپش قلبم...  نخوردم یکه...  نشککدم شککوکه

 ...کردم
 .... تحقیر از پر نگاهی

 ... فرشته-
 ! خانوم فرشته نگفتم حتی...  نزدم حرفی

 ....میتپه داره شما برای دلم ولی...ببخشید-
 ....کرد برخورد بهم ناخوداگاه هام دست....  رفت باال لبم ی گوشه
 !مکث بدون....  بلند...زدم دست

 ....ها دیوونه مثل درست
 ...مبارکه....باشه مبارک-

 ...ننداشت اومدن جلو جرات ها گارسون....کردن می نگاهم تعجب با مردم
 .... شهاب اما

 :گفتم کالم ترین تلخ با...کرد می نگاهم پلک بدون
 زیادیم؟ براتون کنید نمی فکر-

 ...شد متعجب
 هکرد ازدواج بار یک و شکککونده دوسککتمو قلب بار یک که مردی باید چرا من-

 باشم؟ داشته دوست رو
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 :گفت لکنت با و اومد خودش به شهاب
 ...خوام می معذرت شیرین از من...  من-
 نه؟ دخترا دل شکستن تو داری استعداد تو....برام نیست مهم-

 تنفر از مفردی.....  شده مفرد شخص دوم حاال مخاطبم نبود مهم برام
 ...بودم متاهل ماه یک فقط من--

نه به فقط من...دلت نه...  عقایدت نه...  مهمه پولت نه برام من-  که ای کی
 ! کنم می فکر دارم بهت نسبت

 :گفت عصبانیت با ابشه
 ... داشتی پسر دوست هم تو اما-

 :سیاهش های چشم دو به زدم زل اخم با سپ .....  کردم بلندی ی خنده
 ...بود اشتباه یه فقط اون پسر؟ ؟ دوست میگی کیارش به تو-

 :گفت نف  به اعتماد با شهاب
 ...بود اشتباه یه مریمم-
 نه؟ شد ثبت شناسنامت تو که اشتباهی-

شت توش که کلی کل این از بشها صبی باخت می دا  یناراحت با بود شده ع
 :گفت

 ...کن فکر کمی تو....  بشورم دستامو میرم من-
 ؟ ی درباره-
 :گفت ناراحتی با
 ....هیچی-
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 رسککتوران کوچک راهروی سککمت به محکم و بلند های قدم با و شککد بلند و
 ...رفت

 .. گذاشتم میز روی ، رو سرم بغض با
 ؟ ادهافت کردن عاشککقی یاد ، من دیدن با که همونی ؟ بسککتی دل کی به شککیرین
 بکنی؟ ازدواج باهاش خواستی می که همونی

 :گفتم و رفتم پیشخون سمت به و شدم بلند جام از سریع
 ...آقا ببخشید-
 بله؟-
 شده خراب تلفنم...  بزنم زنگ یه میتونم-

 :گفت و اورد جلو و تلفن مهربونی با مرد
 ...حتما-
 ...گرفتم و خانوم زری ی خونه ی شماره درنگ بی و کردم تشکر لبخند با

 :پیچید گوشی توی مرضیه صدای ، بوق دو بعد
 بله؟-
 ...حبیب به میدی و گوشی..  مرضیه سالم-
 شما؟-
 ... ام فرشته-
 خوبن؟ اینا فرشته؟مامان خوبی-
 :گفتم حال همون در و کردم دستشویی به نگاهی عجله با
 میدی؟ و گوشی...  خوبن ههم آره-



 643 شود یفرشته فرشته م

 ...حتما آره-
 :گفت بلندی تقریبا صدای با و
 ...داره کار تو با اس فرشته...  حبیب-

 :گفت سریع حبیب ثانیه چند بعد
 یارو اون با گفت مامانت خونه دختر؟اومدم تو کجایی ؟ خوبی...  سککالم-

 ...بیرون رفتی شهاب..  حرمیه جلو
 :گفتم عجز با
 ....حبیب-
 ده؟ش چی-
 دنبالم؟ میای-
 ...شده چیزی میگم-
 بیا فقط تو..  نه یعنی..  آره-
 :گفت شده بم و دار خش صدای با
 نه؟ یا میگی...  ابولفضل یا-
 منظورمو؟ میفهمی نیومده زنش با شهاب فهمیدم فقط...  نه خاصی اتفاق-

 :گفت و گرفت تیزی با حبیب اما...  گفتم سربسته
 ؟ تو کجایی....ششهکف تو ریگی یه میدونستم-
 ...ماهکم رستوران-
 اونجام دیگه ساعت نیم اکی-
 حبیب؟ مرسی-
 باشه؟خطرناکه نیا موتور با-.....  بله-
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 :گفت تری نرم لحن با و کشید نفسی
 خداحافد..باشه-

 ...میز سمت برگشتم ، کوتاهی تشکر بعد و کردم قطع گوشیو ، حرفی بدون
 شدی؟ معطل-

 :گفتم آروم و کردم نگاهش احساسی هیچ بدون
 نه -

ست درهم صورتی با شهاب ش  هب کرد شروع ، قبلی بحث دادن ادامه بدون و ن
 ...بشقابش های جوجه خوردن

 انرسککتور درِ  به هم گاهی گه و زدم می ها کباب قلب به رو چنگالم میلی بی با
 ...دوختم می رو نگاهم

 :پرسیدم شک با و پریدم جا از شهاب صدای با
 ید؟گفت چیزی-

 :گفت و زد لبخندی
 ....نداشتی دوست زیاد انگار-
 ....کرد اشاره بودن نشده خورده که بشقابم ی شده تکه تکه های کباب به و

 همانم یک عنوان به....  بزنم پ  بهش نسککبت منفیمو افکار تمام کردم سککعی
 :گفتم متانت با خاطر همین به...بکنم تشکر میزبانش از
قا ممنونم نه- یاد!  بود عالی هم خیلی... . شککهاب آ  نه مگر ندارم اشککتها ز

 و ایراد شما...  است خوشمزه مطمئنا غذاهاشم و هست خوبی خیلی رستوران
 ...غذا از نه بگیرید من از
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 :گفت مقدمه بی شهاب
 ...نقصید بی که شما-
 :گفتم جدیت با و شد درهم ناخوداگاه هام اخم ، حرف این کشیدن پیش با
 ...اجازه با پ ...  نداشتید اومدنم برای خاصی یادز دلیل انگار-
 ، شمبک دوش به و کنجکاو مرد و زن ها صد نگاه دوباره و بشم بلند خواستم تا

 :گفت سریع شهاب
 هک خوام می قدیمی دوسککت یه عنوان به بلکه خواسککتگار یه عنوان به نه ازت-

 ...بنشینی
 ورد خودم از رو کیف ی دسککته هم متر سککانتی یک حتی ولی نشککسککتم اکراه با

 ... نکردم
شتر آمادگی برای شه زده بود ممکن که هایی حرف بابت بی  من هک فراری و...  ب

 ....بکنم گرفته مکان اون از داشتم دوست لحظه هر
 !بده؟ حق من به ولی...  بود بزرگی شوک برات من های حرف که دونم می-
 :گفتم ادب از عاری و عصبانیت با
 چرا؟ وقت اون-
ست که دل چون- ست من د  شحرف به مختارم من و میتپه یکی برای یهو...  نی

 ...بکنم گوش
 اما ، مکرد پنهون نوشیدم که آبی لیوان با و قرمزم صورت ، حرف این شنیدن با
 :گفتم بلندی نسبتا صدای با
 ِل د گفت دلتون کنید؟ می اجرا دل تصککمیم با هاتونو کار تمام شککما پ  ؟ اِ -

 بزنید؟ پیوند شککیرین همکالسککی دل با برید گفت دلتون ؟ کنیدبشکک و شککیرین
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 شککما دِل  ی زنونه های حرف معلوم کجا از ؟ گفت هایی چیز چه دیگه دلتون
 دوسککِت  فالن میگه ، ما ی رابطه شککروع با فردا پ  احتماال..  میشککه تموم ِکی

 نه؟ مناسبه دلت کردن آروم برای فرشته
 بانیعص و من بیشتر این و...نزد حرفی یآور تعجب و عجیب لبخند با شهاب

 صککورت به و کردم می بلند دسککتمو شککیرین جای به خواسککت می دلم کرد می
 :گفتم می و کوبیدم می شهاب

 می...  غیرت بی....  باش نداشککته مسککیح ناموِس  به چشککم....  غیرت بی-
ستی ضی ولی بکنی عوض و شیرین تون  زنت غیرت بی....  کردی خطابش عو

 ....کنید میل- ؟ شدی جدا بعد ماه یک ترس از....  بود داغون
 :گفتم حرص با
 ...سیرم که گفتم..  ممنون-

 جاییک پ ....  شدم خیره رستوران درِ  به کالفی با...  نکرد اصرار دیگه شهاب
 حبیب؟

 هستی؟ کسی منتظر-
 :گفتم و سربرگردوندم آرامش با
 ! ببینم رو میگیره آرامش که جاهایی که کنه می مختارم نگاهم....  خیر-
 :گفت ای پرسشگرانه حالت با و کرد ریزی اخم ، ام تیکه از
 رستورانه؟ درِ  دلتون آرامش و-
 ....داد تکون سری و زد پهنی لبخند اش مزه بی حرف به خودش و

 :گفتم مکث کمی بعد و گرفتم دندون به رو لبم ی گوشه
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س این سرد محیط از بتونم که جایی....  بله- ست تورانر شم د  نه نم برای بک
 ...هست ام گمشده بهشت بلکه ؟ آرامشه محل تنها

 .... خوردم کباب ای تکه ، جوابم از رضایت با و
 .... تره نازک مو از ما گردن این!  تیزتون و تند زبون با...  بزنید-

 دبع شککهاب....  زبونم کنترل برای ، کردم می شکککر رو خدا تنها و نزدم حرفی
 :پرسید ناگهانی و یکهو ، مدتی

 ؟ ردینک رفتار من با خودت های خواستگار ی بقیه مثل چرا بپرسم تونم می-
 بودم؟ متاهل کردی می فکر چون....  توپیدی سریع
 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 یک با و سککاختم ذهنم توی که ای دخترونه های باور نداشککتم دوسککت چون-
 ...ببرم بین از حرف

 .... شد هام حرف ی ادامه منتظر و ردک نگاهم گیجی با
 :گفتم و دادم تکیه صندلی به
 لیلی رو شککیرین و مجنون رو تو....  دیدم شککیرین کنار رو تو اول روز از چون-

شتی انتظار!  دیدم ستت یک با دا  دارم شک هم حقیقتش به حتی که دارمی دو
 بدم؟ نشون مثبتی واکنش

 :گفت بلندی صدای با
 ...الکیه؟قالبیه من ی عالقه میگی یعنی-
ستم تا سر....  بزنم حرفی خوا شه از جوونی پ ستوران ی گو  لندیب صدای با ر

 :گفت
 .... ِفیکه...  داداش نه-
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 ام خنده اراده بی ، هم من حتی....  کردن خندیدن به شککروع رسککتوران تمام
 ...بود گرفته

 :تگف فریاد با و رفت پسر سمت به شده قرمز های چشم با شهاب اما
 ؟ گفتی چی-

 :گفت من به خطاب ، شوخی به پسر
 ...داره بزن دست..  نشو یارو این زن آبجی-

 :گفتم پسر به رو و شدم بلند جا از اختیار بی....  کردم اخمی هم من اینبار
 .... رفتم در سمت به بلند های قدم با و...  شدم نمی منم گفتی نمی تو-

 بی های حرف تونسککتم نمی دیگه... . زد می فریاد رو نامم حرص با شککهاب
 ...بکنم درک و شهاب معنای

 بین ماه چند اینکه بعد هم اون ؟ داره دوسککتم گفت می ؟ عاشککقمه گفت می
 بود؟ افتاده فاصله هامون دیدار

سش به زد می که هایی حرف با ، شناختم نمی و شهاب اگه سا  نمی شک اح
 ....کردم

 هب جوابم تنها....  بودم شکنیده شکیرین با رو اش عاشکقانه ها زمزمه که منی اما
 ! کج لبخند یک فقط....بود پوزخند هاش حرف تمام
 ، روز وقت این دونسککتم می....  شککدم حبیب منتظر و ایسککتادم خیابون کنار

 .... کرده گیر ترافیک توی حبیب و شلوغه مشهد های خیابون
ستم که بودم افکار همین در شیده عقب از د  ردف ی متوجه نکهای بدون و شد ک

 :گفتم ، بشم
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 ..ندارم اعصاب ؟ گرفته شوخیت باز....  حبیب کن ولم-
 دوباره مخواست تا گرفتم باال رو سرم خشم با ، شد زیاد دستم به شده وارد فشار

 ..دادم قورت محکم اراده بی رو دهنم آب ، شهاب دیدن با بتوپم حبیب به
 :گفت میومد اش شده فشرده بهم های دندون زیر از که صدایی با
 االن ؛ شدم نمی معطل صندوق صف سر اگه ؟ کنی می فرار من دست از که-

 ...کردی نمی فراموش و من اینطوری
 :گفتم فکر بدون

 ...کن ولم پ ...کنم می فراموشت ای دقیقه ده میدونی خودتم خوبه-
 من ی هعالق به حاال-! نجات کمی از دریغ اما...  کشیدم دستمو امیدی نا با و

 میکنی؟ شک
 :گفتم و کردم گرد رو سیاهم های چشم

 تو گهب همکالسیم به روز یک!  منی عشق تو بگه دوستم به روز یک که مردی-
 ! دارم دوستت بگی من به امروزم و زندگیمی یار تنها

 ! من برای حداقل...  داره تعجب جای
 بشه؟ چی که بیاری بروم رو ام گذشته روابط خوای می-

 :فتمگ نلرزه ضعف از کردم می سعی که صدایی با و دادم بیرون عمیق رو نفسم
 ....کن ولم شهاب-
 :گفت خوشحالی با
 میشککینه دل به گفتنت شککهاب چقدر که آخ ؟ شککهاب گفتی دیدی دیدی؟-

 ...عزیزم
 :گفتم داشت بارش احتمال لحظه هر که هایی چشم با
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 ....نیستم تو عزیز من-
 تقال با دسککتمو هم هنوز...  نگرفت جدی که ودب سککسککت و آروم انقدر صککدام

 :دادم می تکون ای کننده خسته های
 ! میزنما جیغ...گرفت درد دستم...  کن ولم-
 :گفت سردی لحن با
 :گفتم بلند صدای با فکر ای لحظه بدون ناگهان...  نیست مهم برام-
 ؟ دادم رد جواب بهت چرا میدونی اصال-
هت با گاهم ب یل که هایی انرژی اون ؛ کرد مین فکر...  کرد ن ته تحل  دبو رف

 ...برگرده دوباره
 هک یکی...  تو از تر مرد که یکی....  ام دیگه یکی عکککاشکککککق...  من چون-

 ! داشت زیاد خطا اش گذشته تو آره
 نیای دنبال تنها که باز هوس تو نه...  خورد گناهشم چوب ولی...  داشت رابطه

 ...اشهب زندگیت تو زن یه که
 هاشم دست فشار و شدن می تر ترسناک لحظه به لحظه سرخش های چشم
 .... بیشتر

 ترین آور چندش لحظه اون در که لبخندی با شککهاب.....  کن ول دسککتمو-
 :گفت ، کرد می حکم برام رو محبت

 ! بمونی حرفات پا که باش مرد انقدر ؟ ها ؟ بشه چی که کنم ولت-
ستم تا شک شریز به ای اجازه خوا ستن و هام ا ستم ، بدم هام بغض شک  اب د

 ...شدم داده هول عقب به و شد آزاد عجیبی فشار
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 ... بود شده کبود بند بند حاال دستم مچ
 مببین رو ام ناجی تا کردم بلند سکر.....  زد می نبض نبض هاش دسکت جای و

... 
 گردنش و صورت ی برافراشته های رگ و حبیب خون در غرق صورت دیدن با

 ... کشیدم بلندی جیغ ناخوداگاه
 حبیب...  حبیب-

 :گفت بکنه نگاهی من به اینکه بدون حبیب
 خجالت ؟ زوریه عالقه مگه ؟ چی که ؟ میگیری رو فرشککته دسکککت حاال-

 نه؟ متاهلی مثال نامسلمون ، نامرد...  نمیکشی
 :گفت هم همزمان ، زد حبیب صورت به که مشتی با شهاب

 ...حرفم وسط نپر الکی نیستی خبر با چیزی از وقتی... جوجه شو خفه-
 :گفت فریاد با و گرفت و شهاب ی یقه حبیب

....  باشککم تو مثل نامردی که اینه از بهتر باشککم جوجه ؟ جوجه گفتی کی به-
 ! نداره دوست رو تو فرشته اینه قضیه اصل

 :گفت حواسی بی با شهاب
 داره؟ دوست رو تو نکنه-

 عجیب و هوا بی سوال از.... شد بدل و رد دو هر نمیو ای لحظه برای سکوت
 ! بود شده متعجب هم خودش حتی سه هر شهاب

 شهاب؟ میگی ی چک-
 و ردک پرتاب بیرون به رو خونش از پر دهن آب نفرت با و برگشت من سمت به

 :گفت
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 !عکاس خانوم شده عاشقت کنم فکر..  جوجه این-
 :گفتم ای اراده بی ی خنده با
 ؟ حبیب کی-

 دش محو کم کم لبخندم....  افتادم خانوم مهین ناتموم های صحبت یادِ  ناگهان
 ...کرد پر رو ذهنم ابهام و شک از دنیایی ، اون جای به و

 :گفت و زد نمایی دندون لبخند ، دید و من ناگهانی سکوت که شهاب
 ؟ نه هدف به زدم حبیب آقا-

 :گفت و زد خراش گوش فریادی ، شده قرمز صورت با حبیب
 )...( ...َمرَدک...  ببند دهنتو-

 ..... شد گرد حبیب ادبی بی از هام چشم
.. . کرد می خالی خودشککو تنها داد با اطرافش های نگاه به توجه بدون حبیب

 ! نیست بهادر بزن قدیمیا قول به و نیست دعوا اهل دونستم می
 گیشمردون و غیرت از ، هم شککهاب چشککم زیر کبودی و مشککت تا چند اون
 ....بود

 :گفت آرامش کمی اوردن بدست بعد بالفاصله
شق و غیرتمو بی تو مثل کنی فکر دیگه بار یه فقط- شم محرمم عا  سخت ! می

شتباهی در شته من آره... ا ست رو فر  تونم می مگه!  خواهرمه چون...  دارم دو
 انگشککت....  دیدمش تر بزرگ خواهر چشککم به بچگی از که بشککم زنی عاشککق

 :گفت و داد تکون هوا توی و گرفت باال تهدید ی نشونه به رو شا اشاره
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مار ذهن تو فقط ها فکر این- یده و بی ند یاد وجود به تو ی گ  تو فقط....  م
 ...فرشته بریم....

 ...گذشتم شهاب کنار از نفرت با و کردم مشت هامو دست
 بسپرم؟ خاطره کدوم دست به افکارمو دونستم نمی

 شد؟ مومت که شهاب ی پرونده
 دعوا؟ و پیش لحظه چند اتفاقات

 شد؟ ایجاد من ذهن در اراده بی و خود بی که زشتی تصور اون یا
 ...انداختم پایین رو سرم خجالت با

 ...انداخت می کردن فکر به وادار و من حرف یک اما
 ؟ موند تموم نیمه حرفش که بگه خواست می چی خانوم مهین

 فکری؟ تو-
 :گفتم آروم و کردم دبلن سر حبیب صدای با
 ها؟-

 :گفت و کرد تلخی ی خنده
 نه؟ شدم بزرگ-
 دمخو روی به پیش دقیقه چند اتفاقات از هیچی ، کردم سعی و اومدم خودم به

 :نیارم
 چطور؟-

 :گفت و کشید گردنش به دستی
 المصککب!  کردم کبود و خونی رو سککاله ای خرده و بیسککت مرد یه زدم آخه-

 ....میورد کم جلوم داوینچی!  چشمش زیر اشتمک بادمجونی عجب ؟ دیدی
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 :مگفت ساختگی اخم با نمیداشت بر لودگی از دست هم لحظه این تو حتی
 ایخو می سربازی سال دو اندازه...  کرده زندگیش کِل  تو دعوا یه!  هم تو بسه-

 ! بکنی تعریف رو اش خاطره
 :وگفت کرد بلند دستشو ، ای اضافه حرف بدون و زد لبخندی

 !تاکسی-
 :گفتم تعجب با
 حبیب؟ گرفته صدات-

 :گفت و کرد نگاهم تلخ
 شو سوار ؟ نه زدم داد زیادی-
شاره و سی به ای ا شت دو هر....کرد بغل تاک ستیم پ ش  یرو نگاهم هنوز....  ن

 شده جاری ازش که هایی خون اون با...  بود حبیب لب کنار ی تازه های زخم
 .... بودن

 :گفت و کرد اخمی حبیب ی رهچه دیدن با راننده مرد
 صورتتون؟ شده نشه؟چی شر آقا-

 :گفت راننده به کردن نگاه بدون حبیب
 ..نیست شری نه...  بود ناموسی دعوای-

 :گفت لب زیر و کرد روشن و ماشین ، ناراحت خیال با راننده مرد
 ...نفتی چراه مارو میگیره برق رو همه-

 هب دادن اطالع بدون و برداشککتم مکیف از دسککتمالی بغض با و نکردم توجهی
 ..کشیدم زخمش روی ، رو اون ، حبیب
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 ....گفت کوچیکی آخ سوزشش از
 میکنی؟ چیکار-
 و کننب برابری نتونن داوینچی آقای با شککهاب که کنم می تمیزش دارم هیچی-

 ....نمونه صورتت رو خوشگلشون زخم
 :گفت خنده با
 ...میگیرم گیر ناخن تولدش واسه-
 :گفتم واسیح بی با
 چی؟ برای ؟ گیر ناخن-

 :وگفت کرد تری بلند ی خنده
 .... انداخت می چنگ فقط آخه-
 ....خندیدیم دو هر اینبار و

--- 
 میدی؟ و ماست درف مامان-

 ....گذاشت جلوم و درف ، حرف بدون
 ! دهر مثل درست...  کردم بازی غذام با کمی....  ماست ریختن از بعد

 :گفت من ی گرفته حاِل  دیدن با مامان
 فرشته؟ شده چیزی-

 :گفتم شده هول
 بشه؟ خواست می چی..نه-
 :کرد تکرار دوباره شده ریز های چشم با
 نیستم؟ رازت محرم دیگه حاال...  شده چیزی یه-
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 هک زمانی ؟ ام خواسککته از گفتم می چطور.... فرسککتادم بیرون آه با رو نفسککم
 .... بود نشده تایید هنوز رفتنم تهران ی خواسته

 ...خوبم! هیچی-
 :گفت لب زیر کنایه با
 ...میگی راست که تو-

 ..شدم خیره دهر سبزی قرمه به و....  انداختم پایین رو سرم
 :گفت می که شد بلند مامان زدن غر صدای هم اینبار

 شد؟ چی داشتی دوست قرمه که تو-
 :گفتم کالفه

 ....ندارم میل-
 ...نداشتم براش جواب که حرفی تکرار...  تکرار هم باز
 ...گذشت خوش ؟ خبرا چه ؟ نه خوردی زیاد دهر انگار-
 ...آره یعنی....  بود جوابش من ی شده داده تکون سر تنها و

 به که...  گفت ای جمله باز مامان که رفتم فرو خودم افکار الک تو هم باز
 :نمیومد خوش مذاقم

 ....عاشقاس مثل رفتارت-
 چیه- بشه؟ پیچ سه خواد می انقدر مامان کی تا....ردمک بلند رو سرم شتاب با

 میگم؟ دروه
صبانیت با شتم جلوم از رو غذا درف ع شپزخونه سمت به و بردا  روی و رفتم آ

 ....گذاشتمش یخچال توی و کشیدم پالستیک درف
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 ...میشم نگران...  مادرم من میکنی؟ فرار-
 ...بکنم درک و مامان کمی کردم سعی...  کشیدم سرم به دستی

 خترد بگه و بکنه شککونه سککیاهتو موهای که نیسککت زنی اون دیگه که بکنم درک
 چطوره؟ من قشنگ

 ... کرده وارد فشار کمرش روی زندگی...  شده شکسته و پیر حاال
 .... افتاده خودش یادِ  من سادگی دیدن با که
 نه؟ یا میگی-

 :گفتم اختیار بی ، ناگهان
 ....دارم خواهشی یه ازت-
 ی؟چ-
 :گفتم لب زیر و شدم خیره کنجکاوش نگاه به
 !!بفروش و زمین-

 : گفتن با و شد بلند سختی به و داد تکیه زمین به دستشو مامان
 ...یاعلی-

 ... نزدم حرفی من که انگار....کشید زانوهاش به دستی
 :گفتم متعجب

 شنیدی؟ مامان-
 :گفت کرد می جمع رو سفره که حالی در و برگشت

 گفتی؟ می که رو پرتایی و چرت همون آره-
 دیج لحن با اینبار و ایستادم روش به رو...  شدم خارج آشپزخونه از عصبانی

 :گفتم تری
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 ...بفروشیم باید و زمین میگم-
 :گفت شوخی به و کرد آمیزی تمسخر ی خنده

 زمین؟ اون یا زمین این ببینم بگو حاال ؟ فرستاده عموت رو تو-
ستی شیدم دمبلن فرِ  موهای به د صبانیت شدت از که حالی در و ک  هام گونه ع

 :گفتم و گرفتم دستش از و دوه...  شده قرمز
 ...کن حساب آدم منو زندگیت تو بار یه-

 :گفت تاکید با و کرد نزدیک بهم ابروهاشو
 ....باش مودب فرشته-

 با و برداشککتم اتاق از سککاکمو و رفتم اتاقم طرف به ، هاش حرف به توجه بی
 :گفتم بلندی نسبتا صدای

 ....میریم فردا میکنیم جمع وسایلمونو امشب همین-
 تا هردومونو های لباس...  مامان شکککدن تر نرم خیال با من و نیومد صکککدایی

 ....کردم
 چادر ی هگر که مامان دیدن با و برگشتم پشت به آشنایی ی گریه آوای با ناگهان

 ...ردمک بغض...  بودتش دهکر شلخته آبشاری مثل و بود شده باز کمرش روی
 بریم؟ خوای می چرا-

 ....داشتم میگفتم؟جوابی چی
 ایدب ولی بود سخت...  بزنم خط ای ثانیه برای ذهنم از و مسیح نام کردم سعی

 ...زدم می
 :گفتم آروم و زدم زانو سستش پاهای جلوی ، زمین روی
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سی اونجا..  داره کار تهران چون...  بهتره هردومون برای تهران چون-  نمیگه ک
 پسرن؟ هاش همبازی چرا بهادری ایرج شهید دختر
 نهات دخترشککو و غیرته بی چرا!  شککهید زن ، صککابری فاطمه نمیگه کسککی اونجا

 تهران؟ میفرسته
 ...نمیکنن فضولی هم کار تو همه ، ما شهرستان مثل...  ساکتیه شهر اونجا
 ن؟اونابیرو بره تیپی چه با برسککه چه...  کنن نمی کمکش هم بمیره یکی اونجا

 ...نمیدن نشون دست با رو ریخته بیرون مو های دختر و کنن نمی نگاه رو
 :گفت پوزخند با مامان

 باشی؟ اونطوری داری دوست یعنی-
 :ادمد ادامه ملتمسی لحن با و گرفتم زبرشو و چروکیده های دست و شدم بلند

 برام بود شککده تصککادف لقب شککاید....  گرفتیم ان  باهم چادرم و من...  نه-
...  هاشون حرف برابر در محافظم بود شده...  مردم های پچ پچ برابر در نقابی

 ..شدم عوض من مامان..  میده آرامش بهم سیاه ی پارچه تیکه این االن ولی
 :گفت و کشید سیاهم موهای به دستی

ست خوب تهران مامان ولی...  ام فرشته میدونم-  تو ارمد ساله چهل من...  نی
به این ندیلمو و بار عمری اخر تونم نمی....  کنم می زندگی تو قول به خرا  ب

 ...بکنم کوچ و ببندم
 :گفتم و فشردم هاشو دست

 کنی می عمر سکال پنجاه و صکد که انشکالله من؟ مادر چی یعنی عمری اخر-
 نمک پیدا کار برات میتونم اونجا ولی نمیدن کار بهت جا هیج که میدونی... 

 .... کنم کار جایی ای روزنامه نشر توی و بخونم درس میتونم. ..
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 دبو ساخته خودش برای که سنگری از ولی...  بود شده تر آروم نگاهش کمی
 ! دیگه بود بهادری شهید همسر نباشه چی هر...نیومد بیرون
 :گفتم شمرده و کردمش نشستن به دعوت اینبار

 ....ازیمبس خودمون برای بهتری ندگیز میتونیم اینجا و زمین اون فروختن با-
 :گفت مانندی فریاد صدای با مامان

 بفروشی؟ خوای می هم رو اینجا-
 :گفتم و زدم ساختگی لبخند

 اضافی؟ خرج میشه مشهد تو خونه یه تهران بریم که وقتی...  مامان-
 :گفت اخم با
 !میدیم رهنش-

 :گفتم کردنش توجیه برای و شدم بلند اینبار
 هبرسکک چه بخره؟دیگه رو کلنگی سککاخت سککال بیسککت ی خونه این میاد کی-

 ...کنیم می ضرر خب....باشه قیمت نصف باید....  بدیم رهنشم
 ...کشم نمی دست ایرج یادگار از من-

ستی شونیم به د شیدم پی  ، ابیامرزخد نازخاتون قول به رو بودن صبور این.... ک
 ...بودم برده ارث به پدرم از
 :گفتم و نشستم جلوش زانو چهار و برگشتم سمتش به
شه آب و نون برات ایرج یادگار- ست مامان....  نمی ست پیش سال بی  االن ! نی
 مینز تا دو وقتی ؟ کنی باور نمیخوای چرا!  گرونه توهم و من برای مره تخم یه
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قه بهترین تو یکی اون ، هیچی که یکی این...  داریم خوب ...  اسکککت منط
 بخرنش؟ هستن متقاضی نفر ندچ االن همین میدونی

 میداد جواب داشککت....دوخت چشککم روفرشککی های گل به نافذش نگاه با
 .... داد می بیشتری نف  به اعتماد من به سکوتش این....

 :دادم ادامه عمیقی لبخند با
 هی تو... میخریم شککد اگه حاال....میکنیم اجاره خونه یه میریم...  میفروشککیم-

 میمونیم هم کنار اینطوری...  خونم می درس...  کنی می پیدا کار خوب جای
.... 

 :گفت و کرد تر زبونش با رو لبش
 نیست؟ کار در کیارشی-

 :گفتم و کردم کوتاهی ی خنده....  داشتم دوست سادگیشو
 شککد تموم...  کرد ازدواج اون وسککط؟ این میگه چی کیارش...  من مادر نه-

 ...مطمئنم من...  دهمی جوابشو موقعش به هم خدا...  دیگه
 :گفت هامون صحبت ختم برای و شد بلند تخت روی از
 درباره .. میخرن چقدر زمینمونو ببین اصال...کن صحبت بنگاهی با تو حاال-

 ....کنیم می صحبت بعدا بعدشم
 ....بود عشق آشوب از پر وجودم توی اصل در ولی...  زدم آرومی لبخند

 ...معشوقم دوری از قرار بی
 ....سبزش های چشم دیدن برای گیتشن
 ! مسیح میام دارم من

------ 
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 ...گفتم که همین حبیب-
 :گفت لب زیر و داد سر بلندی ی خنده

 دیگه؟ کنی می شوخی-
 :گفتم کردم می بازی دستم های انگشت با که حالی در
 ...نه-

شم زیر  می سعی که حالی در....انداختم حبیب برزخی صورت به نگاهی چ
 :گفت بکنه دور خودش از آروم های نف  با انیتشوعصب کرد

 گرفتی؟ و تصمیم این یهو چرا-
 :گفت شوخی لحن با داشت نظرمون زیر آشپزخونه تو از که حالی در مامان

 ...میگیره تصمیم یهو...  میشناسی که رو فرشته-
 دوسککت....  دوختم چشککم مامان به ترس با...نزد هم کوتاهی لبخند حبیب

 ! باشه دلگیر ازم کسی نداشتم
 :کرد تکرار دوباره

 چرا؟-
 :گفتم و دادم باال ابروهامو

 ....برگردم درس برای روزی یه باید که میدونستی-
 :گفت مرتعشی صدای با و پرید حرفم میون

ستم...  آره- ستم اینم ولی!  میدون ست شدن تموم بعد که میدون  ردیبرمیگ در
 ؟حاال ولی بود اینجا زندگیت خونه...مشهد
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 آروم کوتاهی مکث بعد خاطر همین به...  بکنم کنترل صکککدامو کردم سککعی
 :گفتم

 ...مسیح ببین-
شم با شتباه متوجه تازه.....  کرد نگاهم متعجب های چ  یآه....  شدم لفظیم ا

 :گفتم و کشیدم
 .....حبیب-

 :گفت آروم
 مسیح؟-
 های سبزی کردن سرخ حال در مامان شکر رو خدا...  کردم نگاه آشپزخونه به

 ...کرد نمی نگاه هال به زیاد و بود مشتری
 :گفتم لحنم در مشهودی شرمندگی با
 کن ولش هیچی-

سیده لحن به پی که حبیب صش ترفند با....  برد ام تر  و کرد عوض و بحث خا
 :گفت

 بری؟ خوای می جدی-
 :گفتم و کردم نگاهش تشکر از مملو نگاهی با
 ... آره-
 :کرد اضافه لب زیر و
 داره؟ مسیح به ربطی این-
 :گفتم کردم مورد بی که ای خنده با
 حبیککککب-
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 :گفت و برد باال تسلیم ی نشونه به هاشو دست
 کنم؟ چیکار میگی حاال خب....  نزن و من باشه-

شنوه هم مامان تا کردم تر بلند صدامو اینبار  هم ، خوب بنگاهی یه برو-.....  ب
 ..شهرمونو از خارج مینز هم و بفروشم خوام می رو اینجا

 :گفت تامل کمی با حبیب
 از نقطه اون که شککده بزرگ مشککهد انقدر....نیسککت شککهرم از خارج همچین-

 ...شهر باال محله تو افتاده خوبت شان 
 :گفتم پوزخند با
 ... خوب شان -

 :گفت حرص با مامان
 باالترین به....  هسکککت فرصکککت خرداد تا داریما؟ عجله بگی نری حبیب-
 که؟ میفهمی نشه خبر با هم کسی...بفروشم خوام می متشقی

 :گفت و داد تکون سری خنده با حبیب
 ! یس بی بی خبرگذاری خودش دیگه؟واسه نگم مامان به یعنی....  بله بله-

 ....شد کارش مشغول و زد چشمکی مامان
 :گفتم من اینبار

ی و نمبک کامل پزشکککیمو پرونده برم باید...  میکشکککه طول خرداد تا-  لتحو
شگاه شه طول خیلی اداری های کار که میدونی...  بدم دان  رت سریع! ؟...  میک
 ...میشم ممنون البته بده انجامش

 ...منتظرمن ناهار واسه که برم من....  باشه-
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 :گفت تصنعی اخم با مامان
 ....خالت خونه رفتن که باباتم و مامان! بمون ناهار برای-

 :گفت و زد محجوبی لبخند حبیب
 عجله با....  تنهاس خونه مرضککیه که شککم مرخص حضککورتون از اجازه با-

 :گفتم و انداختم سرم روی و برداشتم اتاق از رو چادرم
 ...کنم می همراهیت در دم تا-

 .... برگشت آشپزخونه سمت به خداحافظی بعد هم مامان
 :گفتم آروم...  زدیم نمی حرفی کدوممون هیچ خروج ی لحظه تا
 ...بحبی-

 :گفت و زد پوزخندی
 ...مسیح بگو-

 :گفتم و کردم درشت هامو چشم
 ...ببخشید بود اشتباه-

 :گفت و کرد تلخی ی خنده
 ...بودم ندیده فاحشی این به اشتباه-

 ... انداختم پایین رو سرم
 :گفت و شونم رو زد هوا بی...کردم نگاهش گیجی با مشهِد؟-
 مشهِد؟ اهل میگم-
 ..نه-
 ....انداختم پایین رو سرم خجالت با و
 نه؟ شدی میشی؟عاشق شرمنده چرا-
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 ....نزدم حرفی و گزیدم رو لبم
 :گفت اون هم باز
سر یه با بار اولین که هایی دبیرستانی دختر مثل شدی-  قرمز... . میزارن قرار پ

 میشی بامزه....لبو مثل
 :گفتم و کردم اخمی

 ...نشو پرو دیگه-
 اهکوت و آروم خیلی...  خندید

 ....ببینم عروسیتو بتونم امیدوارم-
 داشت؟ عجیبی غم خوشحالی عین در نگاهش چرا...  کردم نگاهش

 :گفتم و کردم بغض اراده بی
 ... بشه خوب کن دعا-
 :گفت تعجب با
 مریضه؟-

 مادرش هب رو ها گفتنی کافی اندازه به.....نگفتم چیزی و انداختم پایین رو سرم
 ...گفتم

 داره؟ دوستت-
 ...اره..  نشه عوض احساساتش اگه....  داشت ستمدو
 نه؟ بودی خواهرم همیشه که میدونی...  باشی خوشبخت-

 :گفتم و کشیدم آهی
 ...زمین فروش این نکشه طول میشه فقط.... آره-
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 :گفت و شد واقعی لبخندش
 دارد ذوق چه دانی غایب یار دیدار
 ببارد ایتشنه بر بیابان در که ابری

 ... دید شد می چشماش در برق همون ، هم هنوز....  کردم نگاهش
 :گفتم و کشیدم آهی

شکی- شعار این کردن حفد جای به کا سات به کمی...  ا سیدی می در ...  ر
 !ها داری کنکور

 ...پرسش به کرد مجبورم نگاهش تلخی...  کرد نگاهم غمگین
 :گفتم و زدم گره بهم هامو دست

 خوبی؟-
 :گفت

 .....خوبم-
 ....!داشت دیگری معنای...  هایش گفتن خوبم شاید و
 :گفتم لرزون و کردم جابجا دوشم روی ، رو کیفم کرختی با
 ...نمیشه باورم-

 ...جویدم رو پوستش و بردم دهانم داخل بندش پشت رو لبم
 ...زد نمی حرفی...  خندید مستانه حبیب

 :گفتم حال بی....  داد می ادامه نه و کرد می تکرار نه
 کردی؟نه؟ شوخی-

 :گفت و زد ضربه سرم به ساختگی عصبانیت با حبیب
 .... باشم داشته تونم می شوخی چه تو با من آخه-
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 :گفت زد می حرف مادرم با داشت که مادرش به رو سپ  و
 ... بیارم رو اسی خودِ  باید کنم فکر....  کنه نمی باور مامان-
 حبیکککب:گفتم اعتراض با

 پریدم رنگ و ام شده درشت های چشم به توجه بدون و انداخت باال ای شانه
 ....گذاشت دهانش در خوشرنگش چایی همراه به و برداشت قندی حبه ،

 دمش بلند ، باشم مسلط خودم به کردم می سعی که حالی در و شدم عصبانی
 :گفتم خانم زری به خطاب و
 ...بریم بهتر ما...  شرمنده-

 :گفت و گرفت رو ، شد می پا داشت که رو مامان های دست ، خانوم زری
جا- مه ک گه یعنی ؟ جان فاط هار خوردن بدون بزارم ا عد...  برین نا  قرنی ب

 میرین؟ ، دارین اومدین
 :داد ادامه حبیب به ای غره چشم با و
 ...نکنید حساب آدم و این اصال شما..  بزنه حرف نیومده این به-

 :گفتم همیشگی ارفاتتع رسم اوردن جا به برای و خندیدم اراده بی
 ...نمیشیم مزاحم دیگه نه-
 مزاحمی؟ چه-

 با و دشکک ایرانیان ی دیرینه نبرد این پیروز باالخره ، خانوم زری با زدن چونه بعد
 به بود کرده مسککت و من بوش صککبح از که فسککنجونی کردن چک برای مامان

 شدی؟ ناراحت-....رفتن آشپزخونه
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 هدیگ چرا ؟ نبود شککاد حبیب چرا...  ردمک نگاه اش افتاده سککر به چشککمی زیر
 ؟... خندید نمی
 ؟...بدم بهش رو محله فضول لقب تونستم نمی دیگه چرا

 ! نمیره بیرون دیگه اون چون...  زدم پوزخندی
 ...کردم غلط...  فرشته ببخشید ؟ میزنی پوزخند من خاطر به-
 :گفتم و برگشتم شتاب با
 ....بابا ای نیستم ناراحت من ؟ تو میگی چی-

 ....داد می رو گواهش سرخم های چشم و لرزونم ی چونه...  بودم
 :گفت و زد ام شونه به دستی

 که نمکی و نون همین به قسککم...  پرسککتیم می دو هر که خدایی اون به قسککم-
 ...نگفتم دروه...خوریم می باهم

 ! فهمید رو نگاهم جن ...  کردم نگاهش شک با و شده تیز
 :گفت شده دراز پای و میدهخ هایی شونه با
 ...گفت و این خودش ِاسی بگم؟ دروه یا بکنم شوخی باهات باید چرا-

 :کشیدم لبم به دستی
 محمودی؟ اسماعیل-

 ....داد سرتکون تنها
 بنگاهه؟ کار تو مگه-

 :گفت و خندید
 ...زمینت دو هر برای داره مشتری حال هر به....کشتارگاهِ  کار تو بگی بهتر-

 ...ها روزنامه رنگ سبز تیتر از...کالهبرداری از... ترسیدم
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 ....دخترش همراه به زن یک سادگی از
 :پرسیدم صدام در محسوسی ترس با
صله خیلی هم از زمین تا دو هر-  بخره رو دو هر خواد می چطوری...  دارن فا

 قیمت؟ این با اونم
 ....حرفی گفتن برای بود مردد انگار...  رفت فرو فکر به
 مونده؟ هم ای دیگه چیز-

 :گفت و زد دریا به دل حبیب
 .... خریده یارو همین ، رو محله خالی زمین تا دو و ممد ی خونه راستش-

 :گفتم فکر بدون و حوصله بی
 خوره؟ می دردش چه به خرابه این زمینای-

 :گفت و زد پوزخندی
 گنج رو ما اینه اعتقادش....  دونه به دونه اما بخره رو محله این کل خواد می-

 ...خوابیدیم
 :گفتم سادگی با
 طالس؟ خاک زیر یعنی-

 :داد جواب ای سرفه تک با...  شد دلخوریم باعث که کرد بلندی ی خنده
 هر چون اما...  دیگه امکانات و بزنه بزرگ پاساژ یه خواد می....  دختر بابا نه-

 .... رهبخ تیکه تیکه باید...  هست نهایت متری صد ، متری نود ای خونه
 یقتحق یارو همین درباره میگفت بود زده زنگ امیر داداش پیش روز چند مثال

 ...خواد می اونم ساختمون...بکنم
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 ....بود تر منطقی یکی این....  زدم محوی لبخند
 :داد ادامه حبیب

یام که زده زنگ دیروز دیدم...  شککرایطتو گفتم محمودی به منم-  همین با ب
 ..بزنم حرف مجیدی

 یدی؟مج-
 :گفت پرتی حواس با
 ... یارو همون منظورم-

 انلیو و کشککید ای دیگه هورت حبیب...  شککدم حرفاش پایان منتظر و خندیدم
 :گذاشت زمین روی چاییشو خالی

 همین...  هدفشککو گفت صککداقت با...  زدم حرف مجیدی با آها بودم؟ کجا-
 چی هر...  ترسیدم بابا واکنش از که بخره خواست می هم رو ما ی خونه اینکه
 ...میده اونو تریاک بوی و پدربزرگه یادگار نباشه

 :گفتم و خندیدم
 ...حبیب تو دست از-

 :گفت و انداخت باال ای شونه
 قیمت با اما....بفروشککی این همراه و باالشککهر زمین خوای می گفتم بهش-

 ...خودش مناسب
 .... کرد قبول چرا و چون بی اونم
 :تمگف خجالت با و لب زیر

 خره؟ می چقدر-
 ....موند باز نیمه دهانم ، حبیب طرف از نجومی قیمت شنیدن با
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 :گفت و زد من ی زده بهت ی چهره به پوزخندی
 زمین اون.. .. همینه انصافش کنم فکر ولی...  بیاد باالترم کنی صبر اگه شاید-

 .... شما بعد کرد می عوض زندگیتونو
 ....انداخت پایین رو سرش
 ....شد نمی باورم هم خودم

 :گفتم سرانگشتی حساب یک با
ها نه- نه تونیم می تن که....  تهران تو بگیریم خو  ونیممیت کردن کار بدون بل

 ....بکنیم زندگی
 :گفت و زد من ی کودکانه شوق از لبخندی

 .... داری رو روتونه پیش که زندگی این ارزش
 :گفتم و دادم تکون سری

 ...کجاست طعمه میدونست.....  داشت چشم نازمی به عمو نبود عجیب پ -
 !بود خوبی شکارچی-

 :گفتم جواب در و زدم پوزخند
 ...بود تفنگش تیر از تر سریع....  کرد فرار آهو ولی-

 ...کرد بسته و باز اطمینان ی نشونه به هاشو چشم
 ....دادم تکیه پشتی روبه سرم
 .....مسیح میام دارم

 ...باش منتظرم
----- 
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 .... بعد ههفت سه
ساب توی پول مقدار لبخند با شی.....  کردم چک و ح ست تو هنوز گو  هام د

 ...لرزیدم می و خندیدم می شوق از...  بود
 .... شدم عاشق که روزی مثل درست

 ...شدم عاشق که هایی روز...  زدم خودم به نهیبی دل در
 : پیچید گوشی توی هزارم بار برای مامان استرس پر صدای

 .... درستن اونجایی؟پوال هفرشت-
 :گفتم خوشحالی با و کشیدم عمیقی نف  و بستم هامو چشم

 ...شدیم پولدار....حسابن تو پوال ی همه...  مامان درستن-
 :گفت کرد می شکر خدارو که حالی در مامان

سی به که همونطور- شته میلیون یک که ک شن دا  ماهم هب...  میلیونر نمیگن با
 ...نمیگن پولدار
 ... بود اغراق شاید... نزدم حرفی

 ...بودم دیده حسابم توی و پول مقدار این ، بار اولین برای من اما
شیم توی ممتد بوق  هم شاید...  بود کرده خداحافظی شاید...  پیچید می گو
 ...بود اومده بند زبونش شوق از من مثل

 و گ  بوی شککیرین ی لحظه این توی داشککتم دوسککت...  بسککتم هامو چشککم
 ...کنم احساس سردشو
 اش مردونه دسککِت  ی برجسککته های رگ به... کنم لم  سککبزشککو های چشککم
 ....بکشم دست
 :بگم و ببوسم رو اش شده قفل بهم ابروی دو میون
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 ...مسیحم نکن اخم-
 ....بود شده تنگ گفتنش فرشته نجوای برای دلم چقدر ؟ مسیحم

 ....لرزوند می رو قلبم که هایی جانم
.. . نبود خوب مطمئنا واکنشککش....  گفتم می مامان به رو تصککمیم زامرو باید

 : میگه من به ، صد در صد یعنی
 و اینکار که زدی در اون و در این به خودتو همه اون ؟ شککدی دیوونه فرشککته-

 بکنی؟
شم ستم دوم بار برای هامو چ ست....  ب شت های د سیم و ام شده م  ، بهاری ن

 فتحش قدمم هر با خواسککتم می خودم که ای هجاد این رفتن برای کرد مصککمم
 .... کنم

 ...باشه مسیح نامش همسفرم شاید که ای جاده
 ...رسیدم خانه به ، ساعت نیم گذشت بعد و شدم تاکسی سوار سریع

 با نگاهم هام، چشککم کردن باز با... بودم متنفر مشککهد عصککر های ترافیک از
 :گفتم راننده به رو...  کرد برخورد کوچه روی پالک

 ...مرسی میشم پیاده جا همین -
 ...کردم بغض اختیار بی...  شدم پیاده تاکسی از و کردم پرداخت رو کرایه

ضی شت همراه به کینه که بغ  ناراحت بابا شدن معراجی از مامان شاید...  ندا
 ...بودم خوشحال من ولی...  بود
 ....کردن می افتخار بهش بدنم های سلول تِک  تک
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 زمهزم لب زیر....  بود خی ...  کشککیدم کیفیتش بی عک  روی ، رو دسککتم
 :کردم

مان- عد...  کردی تمیز رو کوچه پالک که هم باز ما  چه تهران به رفتنمون ب
 میاد؟ خونه و پالک این سر به بالیی

 میاد؟ بابا نرگ  گالی سر بالیی چه
 ....میشن دفن خاک زیر هم ها اون

 خی  کردم می فکر که طور همون...  مکشککید هام گونه روی دسککتم پشککت با
 ....اشک از بودن شده

 تنگذش شاید ، عشق این تاوان.....  کردم قالب کیف بند دور به هامو انگشت
 ..بود ها چیز خیلی از

 ...پدرت های یادگاری و خاطرات مثل
 مرور هامو حرف ذهنم در ، راه طول تمام در...  کردم کج خونه سمت به راهمو
 ! کردم

 .....سرد و گ  بوی کمی از دریغ....  کشیدم نف  بارهدو
 مرام؟ بی کجایی

 بود؟ هفته دو همون عشقت تمام
 صکککدای با در... انداختمش کلیدی جا داخل و اوردم در کیفم توی از و کلید
 :من فریاد بندش پشت و شد باز ریزی تیک

 ....اومدم من مامان-
 در...  شککسککتم پاهامو حوصککلگی یب با و....  اوردم در حیاط تو هامو جوراب

 ...شدم ای اضافی نور متوجه که بودم حال همون
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صبانی شن های چراه دیدن با که کردم بلند رو سرم ع  ، علی امیر ی خونه رو
 ....ریخت هوری قلبم
 بودن؟ اومدن کی اونها

 جخار خونه از و پوشککیدم اسککپرتم های کفش جای به ابریمو دمپایی عجله با
 ... شدم

 نگفت؟ حبیب چرا پ ...  بود در دم امیر دپرای
 :گفتم لب زیر

 ...نامرد-
شت و در ستم سرم پ  لیحا در مامان...شدم خونه وارد طبیعی اخم با اینبار و ب
 :گفت خوند می رو بودم خریده براش که کوچکی شعر کتاب که
 ...اومد در صدا دوباره ؟ رفتی کجا-

 :گفتم تاخیر بدون
 زری مگه مامان راسککتی....  نه یا اومدن اینا سککمیه عاواق ببینم رفتم هیچی-

 میان؟ دیگه ماه یه نگفت خانوم
 ....کرد اشاره کنارش زمین به و گذاشت کنار رو گردش عینکش و کتاب مامان

 ....نشستم مامان کنار و زمین روی کردم پرتاب رو ام مقنعه خوشحالی با
 مدهنیو علی امیر...  بود دهش تنگ باباش و مامان برای دلش سمیه میگه زری-

 رفت پدرش دیروز....  ماموریته نباشککه هرچی بگیره مرخصککی نتونسککت... 
 ...برگشت امیر ماشین با البته....رسیدن دهر دیگه دنبالشو
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یال مده امیرعلی که همین..  شکککدم بیخ یه خودش نیو له!  خیل  زیر ی حوصکک
 ....نداشتم هاشو کردن نگاه چشمی

 :گفتم و گذاشتم مامان پای روی قیدی بی با رو سرم
 ِته؟ بریم کی-
 ِته؟-
 شا گونه و ، شککدم بلند ناخوداگاه و رفت قنچ دلم ، متعجبش صککورت دیدن با

 ...بوسیدم رو
 ...تهرانه منظورم-

 :گفت و کرد نخودی ی خنده
 کنی؟ می شیطونی بازم شده سالت دو و بیست...  دختر تو دست از-

شه به و کردم باز مه رو ام مانتو ی دکمه آخرین  با حاال...  کردم پرتابش ای گو
 ...بودم خوابیده پاهاش روی لی شلوار و تا  یک
 ...بودن کرده احاطه رو صورتم فرم موهای که بود حالی در این

 :گفت و کشید موهام به دستی مامان
قت هر- بار...  بریم بگی تو و تان تو این  هم ما...  باش سککفر این کاپی

 ....همسفرت
 .... خوند رو نگاهم ته... کردم نگاهش مردد و زدم لبخندی

 :گفت و کشید نفسی
 ...ترسم می نگاه این از-

 :داد ادامه خودش...  شدم هاش چشم به خیره
 ....ایرجه عاشقی های روز شبیه نگاهش برق-
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 نگاهم طوری همین خواست می ازم چیزی ایرج که روزایی-....  زدم لبخندی
 ...مظلوم ، خرگوش مثل...  کرد می

 :پوشوند رو گردنش ایش قهوه کوتاه موهای...  کرد کج رو سرش
 ادهاستف نگاه این از هم بکنه نام ثبت شدن رزمنده برای خواست می که روزی-

 :گفت و کشید آهی...  کرد
 میدونستی؟ رو چیزی یه....  گذره می روز اون از سال دو و بیست-
گاهش تر های چشککم با کاو...  کردم ن ثل ؛ خودش قول به!  کنج گاه م  ن

 ...خرگوش
 ...باردارم من دونست نمی ایرج-

 ....بمونه باز دهانم که انقدر نه ولی...  شدم شوکه
...  نیک می گناه....  ِنمیره ، بگی بهش اگه فاطمه گفتن...  نزاشککتن خانوادش-

ست سیدم....  بودم تر ساده توهم حاالی از و بود سالم بی ضای ولی...  تر  تر
 شدم یراض که برمیگرده که خورد قسم گوشم تو انقدر ایرج...  رفتنش به ندادم

... 
 میدونی؟ اما

 پنجره تو از سککرشککو...  شککد می اعزامی های اتوبوس سککوار داشککت که روزی
 :گفت و اورد بیرون

سم ی همه خدا خاطر به و من فاطمه-  حاللم...  ببخش رو خوردم که هایی ق
 بکن

 ....کرد برخورد صورتم به ، اش شده چروک پوست روی شده ور غوطه اشک
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 کوچولو؟ ایرج خوای می چی تو حاال-
 :گفتم درنگ بی و زدم تلخی لبخند

 ....خیر کار یه-
 :گفت و شوخی در به زد دقیقه چند از بعد و....  کرد نگاهم تعجب با
 خواستگاری؟ بری خوای می-
 ...بدیم نجات مرگ از یکیو خوام می...  نه-

 و نشککسککتم بشککه کالمم بودن جدی متوجه که این برای...  کرد نگاهم منتظر
 :دوختم اش سوخته ای قهوه های چشم به رو نگاهم

 هچطور میگم راسککتش...  خب من؟ بهوشککی برای بودی کرده نذر کلی یادته-
 ....به بدیم رو پوال این از کمی
 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 ...پسرش دوسِت  و پسرش بیمارستان خرج برای....  خانوم مهین به-
 ...ترسوند می بیشتر رو من همین و زد نمی حرفی...  نکردم نگاهش

 :دادم ادامه و شدم خیره ام کشیده های انگشت به
جام خیری کار هم- یدیم ان تت به هم...  م مک دوسکک مان...  کنیم می ک  ما

 ببینم سختمه...  کنن می شامید نا دکترها و داره امید انقدر یکی ببینم سختمه
 ...چشیدم و اجباری خواب این طعم خودم که کماس توی پسری

 :بگم خواستم
 بزشوس های چشم فروه سختمو...  ببینم بسته های چشم با عشقمو سختمه-

 ...نبینم
 ..... کردم سکوت تنها اما
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 ...شدم خیره مامان متعجب و شده گرد های چشم به و کردم بلند رو سرم
 رخاط همین به...  باشم اش همیشگی های زدن غر منتظر باید االن نستممیدو
 ....بیارم در ام شده مشت های دست روی ناراحتیمو نهایت کردم سعی

 :ردک فروکش نکشیده ثانیه به عصبانیتم و لرزش تمام ، مامان صدای با اما
 شککماعتقادات که ، باشککه شککده بزرگ انقدر کوچولوم دختر...  نمیشککه باورم-

 ..باشن شده محکم همراهش
 :گفتم و....  زدم اراده بی لبخندی

 شید؟ نمی ناراحت شما-
 لیخی ، خوشحالم.....  تر دیر ولی...  میفتادم فکر این به هم من شاید....  نه-

 من ی فرشته شدی بزرگ... دارم ای فهمیده دختر همچین که خوشحالم
 ....مسیح زبون از نامم" ش" نکرد ادا زیبایی به کرد پرواز ذهنم هم باز و

------- 
 زدی؟ زنگ مامان-

 :گفت و بست عصبانیت با هاشو چشم
 ... کرد تشکککر بارم هزار...رسککیده پول...  زدم زنگ آره...  هزارم باز برای این-

 .... پایین ببریم و ساک این بیا حاال
 شخصم زیبایی به سفیدم های دندون پایین و باال ردیف که زدم عمیقی لبخند

 ....شد
شکیمو چادر عجله با شحالی با و کردم سرم م  گلبهی رژ سخاوتمندانه ، خو

 ...کشیدم لبم روی رو رنگم
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 :خوندم می هام چشم برق با هماهنگ لب زیر
 ...امشب است مراد شب شبیست؟ چه امشب-

 ... بلند...  خندیدم
 ....باشم من ؛ بود قرار زودی به

 ....باشه مسیح
 !نباشه؟ یادش و من خوشبختی ممکنه.... کردم فراموش شاید و
 :گفتم بلندی تقریبا صدای با
 ....بریم...  حاضرم من مامان-

 کرده پنهون خود در اسککتخونیشککو و الغر هیکل که سککیاهش چادر با هم مامان
 :گفت و اومد بیرون اتاق از بود

 ننمنتظرمو هم آقا حمید...  بریم و بدم تحویل مجیدی آقای به و کلید-
شتمو کیفم از رو کوچکم قرآن  هب خدایا.....  دادم قرارش مامان سر باالی بردا
 ....تو امید

 ...بشه عوض ها چیز خیلی شاید...  رفتنم با
 ..باشه متفاوت دنیایی شاید من برای تهران

 ...مسیح و من....  عاشق دو برای دنیایی
 ...بست نقش هام لب روی لبخندی ، شیرینم های خیال به کردن فکر با

باره ، محل اهل...  اومدیم بیرون خونه از ، الکرسککی آیت خوندن از بعد  دو
 .... بودن کرده چراغونی رو کوچه

 :گفت می دار بغض فریاد با که میومد جمعیت از حبیب صدای
 ...مادرش و تهرانی فرشته برای رو قشنگه کف بزن-
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 .... زدم لبخند من و خندیدن همه
 ....هاشو چشم اشک برق من و دیدن و حبیب همه

 ..... خندید می شادمانی با سمیه
 .... بود کرده در به رو میدونش اش بچگونه خیال به....  بود خوشحال

 دوران از چه و بچگیم از چه ای خاطره گفتن با...  میومد جلو که کسککی هر
 خندیدنمون باعث گاهی و.... اورد می در رو مادرم های اشککک...  پدرم بودن

 ...شد می
 :گفت و اومد جلو حبیب

 میایم مامان با دادم که کنکور!  بگم االن از...  کنم نمی خداحافظی من خاله-
 ...تهران
 :گفت دلتنگی و خوشحالی با مامان

 به حبیب... چشککم رو قدمتون...  باشککم داشککته همدم اونجا خدامه از که من-
 ....انداخت بهم طوالنی نگاهی...برگشت من سمت

 ... :ناگفته های حرف از پر اهینگ
 زیادی فقط...  چیزه یه عالجش ، داری تو که دردی!  باش موادب..  فرشککته-

 ...بشه دردت باعث درمانش شاید که نکنی مصرف دارو
 ... بودم مطمئن!  بود درد بی داروی...  مسیح
 ، حبیب کردن صککحبت رمزی این از انگار...  کرد نگاهم کنجکاوی با مامان

 ...بود نیومده خوشش ادزی
 :گفتم عصبانیتش از جلوگیری برای
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نه خودت- حافظی منم....  ای دیوو یدونم چون..  کنم نمی خدا  زودی به م
 ...همسایه پسر میبینمت

 ....خندیدیم تصنعی هردو و
 ...شد ختم همه خداحافظی و صلوات صدای به که ای خنده

 و پردمس کرد می نوازش رو مپوست اتوبوس شتاب از که بادی جریان به دستمو
 ...بردمش بیرون پنجره از

 ....بود خوشایند برام ای العاده خارق طرز به ، تهران ی آلوده هوای لم 
شم با مامان اینبار شحال و براق هایی چ  ساعت چند غم اون از دیگه که ، خو

 ...کرد می نگاه اطراف به ، نبود خبری پیشش
 دیگر سوی از و...  آبی ی دهکده و آزادی شگاهورز ، آزادی میدان ، میالد برج

 ... ارم شهربازی
 ... گذشت می مشتاقش نگاه از همه و همه

 ....نداشت تهران زیبایی به توجهی اول ی دفعه انگار
 چشککم ، ام نشککدنی مهار اشککتیاق وجود با ثانیه چند برای و زدم محوی لبخند

 ....بخوابم کمی شاید تا...  بستم هامو
 گذشت؟ چقدر مدون نمی

 خندون صککورت...  کردم باز هامو چشککم ، دسککتم به آرومی های تکون با که
 فراموش رو مکان و جا ای لحظه برای شککد باعث ، حمید عمو همراه به مامان
 ...بکنم

 ...رسید می گوش به اطرافم های ماشین تردد صدای و بود تاریک هوا
 :گفت گردنش به همیشه لنگ اون با حمید عمو
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 من اتوبوس سوار وقت هر تو حکمتیه چه دونم نمی نمیشی؟ بیدار گلم تردخ-
 نه؟ شده تکراری من خاطرات...  میبره خوابت میشی

 :داد جواب من جای به مامان....  انداختم پایین رو سرم خجالت از
 یچ هر و اتوبوس و ماشین سوار داشت عادت بچگی از فرشته ، آقا حمید نه-

سه سروی  کنید فکر شما حاال...  گرفت می خوابش شد می که  از اش مدر
 کشید؟ می چی دستش

 ....گرفتم دست در رو ساکم و شدم بلند من اینبار...  خندیدن دو هر
 :گفت من به رو مامان

 توچادر هم تو... کنم صداشون وایستا....  دنبالمون اومدن دوستات ، فرشته-
 ...همراهشونه هم پسر یه..  بکن مرتب
 ام شده کج چادر به توجه بدون...  شد نمی باورم

شحالی از  اومدن پایین با...  کردم پرواز اتوبوس خروجی درب سمت به ، خو
 .... شد نصیبم دلتنگی احساس و بوسه از پر سیلی ، ها پله از

 ....داد می دانشجویی های قهوه بوی که گرمی های آغوش
 :گفت گلوش در آشکاری بغض با نیایش

ست- شدب آن دو ست گیرد که ا ست د شان در...  دو ..  درماندگی و حالی پری
 ودتخ غم به و باشی باهامون ما غمای تو اینکه ؟ فرشته معرفت رسم بود این

 ؟... کنی فرار رسید
 :گفتم آلود اشک ی زمینه و خوشحالی با
 ...داشتم نیاز خلوت به...  بودین رفیقم کما توی ماه چهار شما-
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 می طبیعیش ای قهوه موهای و ای فیروزه شککال اون با ... کرد سکککوت نیایش
 ...درخشید
شم تعجب از که بزنم حرف سیر دل یک شیرین با تا چرخیدم  دش گرد هام چ

 بود؟ خودش... 
 ....کوتاه و تنگ نه...آراسته مانتویی و آرایش بدون مشکی مو دختر همون
 ... بود دهش ریخته بیرون اش دسته چند که موهایی و ای قهوه های چشم

 ...تمامش نه
 :گفت و کرد سالم متانت با
 مطوری؟ چطور-

 ....کردم باز روش به هامو دست و خندیدم
 ندچ بعد کرد می فکر دید می که کسککی هر...  پذیرفت رو دعوتم همیشککه مثل
 !اومدم فرنگ از سال

شم با...  رفت عقب هاش ناراحتی رفع و دلگیری کمی بعد هم شیرین  یمان چ
 ..بود انداخته پایین رو سرش که دیدم رو نیایش برادر

 ...بود کرده خواهرش زندگی وقف رو خودش پسر این
 ...نیما قالب در بود مسیحی

 .... مهربون طور همون
 :گفت دلنشینی اما بم صدای با
 ...بهادری خانوم اومدید خوش-

 .... !کرد نمی فراموش رو عادتش این گاه هیچ...  زدم لبخندی
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شکری لب زیر ست محکم لحنم کردم سعی....  کردم ت  پیش ماه چند مثل در
 ... باشه

 اومدین؟ و دادین زحمت خودتون به چرا-
 :گفت و کرد دستی پیش شیرین

 دیگه که زدیم می دور داداشککش آق و جان نیایش با داشککتیم...  زحمتی چه-
 ...برسونیم راه سر هم رو تو گفتم

 :گفت تصنعی اخم با مامان
شمم- شنر چ صال ؟ بیرونید چرا شما شب وقت این و شید ا  خونه برین پا

 فرشته؟ منو دنبال بیاید گفته کی هاتون
 ، بهاری خانوم و خاله جای به حتی و بودن دیده و مامان ها بار نیایش و شیرین
 .... کردن می صداش جون فاطمه

 ....بود هاشون حرف حکم شوخی و نداشتن باهم معروف قول به تعارفی
 جدی نیما اما.....انداخت پایین رو سککرش نمایشککی نیایش و خندید ینشککیر

 :گفت و گرفت
 ...مراقبشونم....  هستم اینجا من بهادری خانوم-

 هم نیما داشککت سککعی که لحنی با شککیرین اما....  نزد حرفی و خندید مامان
 :گفت بشنوه

 :فتگ لب زیر ای مردونه لحن با و.... باشه این خود موادب باید یکی-
 ایککش...  مراقبشونم-

 :گفتم و خندیدم
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 ...میشنوه هی -
شنیدن به رو خودش نیما اما شغول و زد ن شتن م شینش توی ساکمون گذا  ما

 ...شد
 :گفت مامان به رو و انداخت باال ای شونه شیرین

 ؟ هن مگه...  میبره رو ما مقصد آخرین تا راننده این که میرید کجا جون فاطی-
 :گفت محجوبانه نیما

 ... میگن درست حیدری خانوم بله-
 :گفت خجالت با و....  رفت شیرین به ای غره چشم مامان

 ...میشم ممنون....  ها نزدیکی همین هتل یه-
 :گفت و شد قدم پیش اینبار نیایش

 ...بریم نیما..  ما ی خونه میاید!  هتل برید شما بزارم اگه-
 !؟ نداره ای فایده پافشاری میدونستم

 و گرفتم و نیایش های دسککت شککیطنت از براق های چشککم با خاطر همین به
 :گفتم

 ... میام میکنی اصرار که حاال..  باشه-
 شککیرین صککورت شککدن قرمز باعث که گفت چیزی لب زیر و زد لبخندی نیما
 ....شد

 :گفت و رفت جلو کمر به دست شیرین
ستا-  یکی ، بود کم خونه تو شیطون یه که چی یعنی....  بریم باهم نیما آق وای

 ؟ شد اضافه دیگه
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 عرق خجالت از...  دید رو ما ی زده بهت و کنجکاو های صککورت که نیما
 ...ریخت

 :گفت نیما نجات برای مامان
 کنی؟ می زندگی نیایش ی خونه توی ، تو مگه-

 :گفت شیرین
 یم سرم پشت چرت حرفای که انقدر....  بیرون اومدم خوابگاه از...  بابا آره-

 ...خونمون بیا شیرین که کرد می التماس بهم ساعت سه نیایش دیگه...زدن
 قبول کنم شاد مسلمونو یه دل گفتم منم دیگه....  تلخه ، شیرین بدون خونمون

 ....کردم
 ! من ی بیچاره شیرین.....خندیدیم همه
 ....کشید می آبروییش بی از عذابی چه
 ...بوده مریم سر زیر یزیر آبرو تمام و نکرده کاری شهاب دونستم می

 :گفتم شده ریز های چشم با
 میاد؟ دانشگاه هنوم مریم-

 :گفت بدخلقی با شیرین
 هی عروسیش و عقد کارای خاطر به راستش....  نیست دیگه ما با ولی....  آره-

 ...برداره سکال ، تابستون تو با کنم فکر....  افتاده عقب که گرفت مرخصی ترم
 :گفتم نشستم می نیما شیش دویست عقب که حالی در و زدم پوزخندی

 گرفته؟ طالق میدونستی-
 :فتگ مشهودی کنجکاوی با نیایش....  برگشتن من سمت به تعجب با سه هر
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 میدونی؟ کجا از تو-
 :گفتم و انداختم باال ای شونه

 حککککاال-
 :گفت و شد بحث وارد بار اولین برای نیما

 ی؟حیدر خانوم پیش برگرده خواد می-
 ادمی ناگهان....  ببرم پی قلبیش احسککاسککات عمق به تا بود کافی جمله همین

 ....بود ما جمع توی هم نیما ، نیایش همراه همیشه چرا افتاد
 .. دونم نمی رو شیرین ولی...  بود ام نداشته برادر مثل که من برای

صال انگار که شیرین شه باه توی ا  ردک می گوش من های حرف به تنها...  نبا
.... 
 شککهاب عاشککق هنوزم شککیرین نکنه که....  یافت راه دلم به تردید لحظه یک

 باشه؟ کار خیانت
 :گفتم حاالت همون با....  باشه قاطعیت و آرامش از مملو لحنم کردم سعی

 ...برگرده خواد نمی نه-
 ... نکرد کار و نزد حرفی داهر در...  شدن خیره واکنشاتش و شیرین به همه

 توی و کرد می بازی رو عشککقش آخر سکککان  که اشکککی ی پرده تنها من اما
 ....دیدم هاش چشم

 :گفت صداش توی نامحسوسی لرزش با
 دیدیش؟ کجا-

ست می دلم  آماده رو خودش بعدی هوس برای که حالی در...  بزنم فریاد خوا
 .... کرد می
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 .... بوده سابقش عشق دوست ، جدیدش ی طعمه که حالی در
 :گفتم جاش به ولی

 حرم جلوی....مشهد-
 ، یهمیشگ تعارفات با و شدیم ماشین سوار همه....  نگفت چیزی کسی دیگه

 ...نشست جلو اجبار به مامان
 ...پیچید می ماشین توی عقیلی شادمهر صدای

 ....نکککرو گفت می و زد می صدا رو عشقش که وقتی
 بیکککا....  مسیح بیا گفتم می لب زیر رحمانه بی من و
 ....تکرارش از نبود ناراضی هیچک  انگار..  شد پلی دوباره هنگآ

 حواس با....  اومد در صککدا به بودم خریده تازگی به که گوشککی زنگ ناگهان
 :گفت شیرین پرتی

 ...کردی می کار میفهمه میبینه گوشیتو مامانت االن...  کن ساکتش-
 دید از رو نوَام یها لباس که هایی روز اون...  کشککید پر ذهنم ها گذشککته به

 .... کردم می کار رستورانی توی نفهمه تا کردم می دور مامان
 :گفتم لب زیر

 ...خریدیم خودمون و این شکست که اون-
 .... فشردم رو تماس برقراری ی دکمه سریع و

ست می خدا...  پیچید گوشی توی حبیب شاد صدای  فتنگ برای بار چند دون
 ....بمونه پنهون غضشب تا..کرده تمرین ها حرف این

 فرشته؟-
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 :فتمگ ای ترسیده صدای با...  کرد گل شیطنتم رگ ؟ بله بگم خواستم تا
 حککککبیب؟-
 :گفت شک با
 فرشته؟-

 :گفتم و کردم دار بغض صدامو
 ....ستایش منم احمقیه؟ کدوم دیگه فرشته-

 سر یبحب ی پیشه عاشق قضا از و محل دبیرستانی دختر ستایش دونستم می
 .... دار نزبو

 :گفت ای ترسیده لحن با حبیب
 ...گرفتم اشتباه...  خانوم ستایش ببخشید وای-
 بگیری؟ رو فرشته خواستی می-
 ...بگیرمش خواستم می آره-
 :گفتم مصنوعی بغض از پر لحن با
  کمتره؟ اون از چیم من ؟ ها ؟ بگیری اونو خوای می چرا-
 ...بگیرم خواستم می شمارشو منظورم-
 ...بگیرم خواستم می رو فرشته گفتی وت نه-

 :گفت و کشید عمیقی نف  تلفن پشت کالفه حبیب
 اکی؟ کوچه سر بیاین مدرسه از بعد فردا....  خانوم ستایش-

گه مل نتونسککتم دی ندی صکککدای با و بکنم تح نده زیر زدم بل یب...  خ  اب حب
 ...کرد قطع و شد عصبانی...  ام فرشته اینکه فهمیدن

 میزارن؟ ها ای مدرسه بچه و قرار اولین یاینطور یعنی
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 :گفت مشکوکی صدای با نیایش
 بود؟ کی-
 :گفتم پرتی حواس با
 حبیب-

 حبیب کردن اذیت از چقدر نه مگر بود بیداری و خواب تو مامان شکر رو خدا
 ...شد می ناراحت ،

 ...انداخت می ابرو و چشم شیرین و رفت فرو فکر به نیایش
 ...بکنه خیر به اینا با نوآخرتمو و عاقبت خدا

------ 
 :گفتم پرستار به رو و چرخوندم هام دست توی ، رو محمدی گل دسته

 کجاست؟ اتاقشون...  صادقی مسیح-
 :گفت سیستم به کردن نگاه بدون

 )...( اتاق دوم ی طبقه-
 نشناسه؟ رو ساله هفت اغمایی مرد که بود کی...  زدم لبخندی

سیح و خانوم مهین دیدن بعد باید....  کردم سرم رو جدیدم ملی چادر اینبار  م
 ...بکنم پیدا موندن برای ای خونه تا رفتم می بنگاه به.... 

 :گفت من به رو عمیقی لبخند با مامان
 ...کردیم کمکشون که نیار خودت روی به زیاد-

 ... لرزید دلم....مسیح اتاق توی شدن وارد با...  گفتم لب زیر چشمی
 ... بود خوابیده لومانهمظ چه مسیحم
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 ...شنید می صداشو هام گوش نه و میدید و خانوم مهین نه نگاهم
 ....داشت می وا غم به و من...  حیاتش دستگاه ریتم
 ....بود عشق اذان ، قلبش ضربان صدای برام

 ... بود زندان توی مسیحم
 و شکهب باز براش هاش میله کردم می دعا ، نماز سکر شکب و روز هر که زندانی

 .... بشه صادر ازادیش حکم
 :گفت و زد ام شونه به دستی خانوم مهین

 ...جان فرشته گیری نمی تحویل-
 ...هاش چشم خاموش جنگل از بود نشده سیراب نگاهم...  برگشتم اکراه با

 :گفتم و بوسیدم رو اش گونه
 ؟ نه مارو بودید کرده فراموش!  زدید نمی زنگ یه هم شما-

 :گفت و زد جونی کم ندلبخ خانوم مهین
 ....بودم پسرام تا دو پول کردن جور درگیر فقط...عزیزم نکردم فراموش-

سیدم نه...  نزدم حرفی ضی و دکتر چطوری پر ستگاه کردی را شه و د  نه و نک
 گرفتی؟ وقت چطوری ماه یک این تو پرسیدم

 :گفت مسیح به رو و گرفت و گل خاصی وسواس با خانوم مهین
 عدب پاشی خوای نمی..  شما دیدن اومدن دخترش و خانوم اطمهف پسرم ببین-

 ؟ اومدید خوش بگی و سال هفت
 .... ماه یک تنها من و ازش بود دور سال همه این سال؟مادرش هفت

 ... زمانی تفاوت با اما...  بود مشترک چقدر هامون درد
 نبود؟ ایوب مثل صبرش
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 داریم؟ خودمون کنار رو صبر حضرت...کنیم می فراموش گاهی چرا
 مادر؟ یک ی اندازه به اما قرارم بی من
 چی؟ خانوم مهین اما ، خبرم با مسیح حال از من

 :گفت و سمتمون به برگشت و زد لبخندی
 ...بکنم پذیرایی تونستم می اونجا...  خونه میومدید کاشکی-

 :گفتم آروم
 ...راحتیم جا همین ؟ خانوم مهین حرفیه چه این-
 موندن؟ برای دیدکر پیدا خونه-

 :گفت اینبار مامان
 نیمک قولنامه خدا امید به و ببینیم دیگه تا چند میریم امروز...  دنبالشککیم نه-

 ...امشب همین
 :گفت عجله با خانوم مهین

ستش- شو ی ایه؟طبقه طبقه دو ویالیی خونمون بودم گفته...  من را  جارها باال
 ... دیگه جای رفتن اونها پیش هفته چند خب که بودم داده

 ...هست من ی خونه داشتید دوست
 :گفت لبخند با مامان

 مونمه بهتره....  تهران تو همیشکگیه سککونتمون باالخره...  میخریم خونه نه-
 ...نباشیم

 :گفت و انداخت هردو به نگاهی عمیق خانوم مهین
 ...بخرید خواستید حتی...  رهن برای خونه میگم.. نشدید متوجه انگار-
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 :گفت نبود هم ناراضی انگار که نماما
 ...میگیریم تصمیم انشالله بعد....ببینیم رو خونه باید حاال-
 نه؟ خوبه...  هستیم هم همسایه اینطوری....  هست مبله و خوبیه ی خونه-

 ...نگفت چیزی و زد لبخندی مامان
 ! بود مشخص ام رای که هم من

 ...من نفع به هیچ یک
 مسیح؟ کنار در بودن.. . هست اینم از بهتر مگه

 یرونب پنجره از رو سککرم ، بود گرفته بر در رو وجودم تمام که لرزی به توجه بی
 .... بردم

 ... بود شده دلچسب برام ها روز این عجیب تهران ی آلوده هوای
 ! شیرین خیلی..شیریِن ...  هست اونم که باشی آسمونی زیر اینکه ح 

شته" که شد شروع مامان های زدن غر دوباره شته" " میخوری سرما فر  اون فر
 "سرما از مردم ، ببند و المصب

...  انداختم جدیدم تخت روی محکم رو خودم و بسککتم رو پنجره ناراحتی با
 ...داد می رو غریبی بوی

 .... بوییدم عمیق....آشنا ای غریبه
ساس با سی اح شم ، بودنش سرد و گ  مهین....  شد باز درجه آخرین تا هام چ

 ... بود داده من به و بالشت این نومخا
 مسیِح؟ برای یعنی

 ... شم می دیوونه دارم خدایا.....بستم محکم هامو چشم ، واهی خیال این با
 ؟ کنی ح  اونو جایی هر که ایِن  ایِن؟ عاشقی جنون
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 کار نه تصککوراتم خالف بر که روزی دو...  گذشککت سککخت روز دو این چقدر
 ...اومد بهوش حتی نه و...  دیدم و مسیح نه و مداد انجام رو دانشگاه های

 .... کرد خوش جا لبم ی گوشه سردی پوزخند
شه عوض چیز همه تهران به اومدنم با کردم می فکر که بود خامی خیال چه  می

 ...میشه بیدار مسیح.... 
 .... میشه دوماد...میشم عروس...  میشه عاشق

 ...میشه پدر....میشم مادر
 بودم؟ رفته ها کجا تا....  شد تر عمیق پوزخندم

سایلی اندک تنها مدت این توی شهد از خودمون با که و  جابه رو بودیم اورده م
 ....کردیم جا

 اسککبمن ویالیی ی خونه برای که ، متراژ متر صککد با بود خوبی نسککبتا ی خونه
 .... بود
 وابخ توی من که هایی چیز....هم از دور سالنی و هال و جدا خواب اتاق دو

 ...دیدمشون نمی هم
سیحم ، فردا شاید اینکه به کردن فکر با  خونه ینهم توی بدونم و بیاد بهوش م

 ...رفتم خواب به....  هست
 ....داشتم امید بیهوده که خوابی

 ...!ببینمش شاید
****** 

 ((مسیح))
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 ....کردم ای قروچه دندون عصبانیت از....  کوبوندم دیوار به مشتی
 ؟! بود ممکن چطور

ته رسککِم  تو نامردی غه....  نبود من ی فرشکک گاه اون و حرفا اون..  درو  ها ن
 ...دروغه
 :گفت و زد خفیف ی ضربه چند پشتم به ، برادرانه ترحم با حامی

 ...نمیککک فکرشو منم-
 :فتمگ و گرفتم رو سفیدش پیراهن ی یقه...  شدم ور حمله سمتش به ، غرش با
 دروه دارن...  دارم ایمان فرشککته به هنوزم من ها؟ کردی؟ نمی فکرشککو چیو-

 ..لعنتیک اون..  حسودن..  میگن
 نمی خالی اما...  لرزید می هام شونه...  شد گم ام مردونه بغض میون حرفم
 ..شدم

شو تنها و نزد حرفی حامی ست از خود شت های د ....  کرد دور من ی شده م
ساس....  دادم تکیه ضعف با دیوار به  شهری ثانیه چند همین ویت کردم می اح
 ...شده سفید موهام ی
 ...کردم فکر و گذاشتم ساعدم روی رو سرم....سرخوردم دیوار از اراده بی
 ....شنیدم که هایی حرف تمام به
 ....دیدم که هایی چیز تمام به

 ! نبودی ساغر مثل که تو فرشته
 ....پیشمی آخرش تا گفتی می که تو
 ... ادمی یادت و من گفتی می که تو

 ؟ چی حاال
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 ....بره کن ولش...  بود طوفان...  دادا-
 :فتمگ ای گرفته صدای با...  خورد گره آبیش نگاه به نگاهم..بردم باال رو سرم

 یادش و من کسی نه ، داد نشون که کوتاه نسیمی...  بود نسیم...  نبود طوفان-
 ....ایسته می پام کسی نه...  میاد

 :گفت توجیه برای حامی
 ! منتظرشه برزخ عالم توی مرد یه که میدونه چه فرشته...  کن درک مسیح-

 :گفتم و کردم عصبی ی خنده
 بدونه؟ کجا از نه-

 :دادم ادامه ایستادم می حالی بی با که حالی در
 ....بشه دور انسان ناخوداگاه ضمیر از که نیست چیزی عشق ولی-

 :گفت پوزخند با حامی
 ... بود پناهی بی و هوس...  نبود عشق شاید-
 فرو ایستاد که کوهی اون دوباره....شدم خرد...شکستم حقیقت این شنیدن با

 ...ریخت
 ...بشه بمتخری باعث...نیاد کسی تا.... بزنن کوه ریزش خطر تابلوی کنارم باید

 ....ببینه شدنمو نابود و نیاد کسی تا
 ...بار دو...  بار یک...  زدم ضربه زمین روی مشت با

 .... بود اورده پناه من به کیارش ترس از تهفرش
 ؟ بشه عاشق بار دو کسی میشه مگه
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ستی شیدم صورتم به د شون وقتی ها مرد بودم خونده جایی.....  ک  ور صورت
 ...نیست کالفگیشون از نشون...  کنن می لم 

 ریخته ناخواسککته اشکککی عصککبانیت و غم اوج در ترسککن می که اینه از نشککون
 ...باشن
 ...پیچید گوشم توی زن یک های خنده....  بود خی  هام گونه

 ....بگم؟پسرم برات الالیی خوای می-
 ....پیچید گوشم توی بود هام درد تسکین همچون که ، بخشش آرامش نوای
 ....شد بهش آمیخته ، ای دیگه زنی دریف و ناز صدای اینبار

 ....مسککک....مسیح...مسیح-
 داداش؟-
 هاش چشککم توی رو شککرمندگی...  کردم نگاهش شککده سککرخ های چشککم با

 ....دیدم
 :گفت و کشید گردنش به دستی

 ...داره کارت-
 کی؟-

 :گفت وار زمزمه و کرد اشاره رنگ سیاه ی بسته در به.....بست هاشو چشم
 ...پیشش داری پاداش میگه....اون-

 .....تپید تر تند اینبار قلبم
 :گفتم حامی به رو سوالی حالت با
 رسید؟ وقتش-

 ...بایستم تا گرفت هامو دست و زد لبخندی
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 .....رسید-
 ...یار دیدار ی لحظه رسید....  کردم بسته و باز هامو چشم
 ...زدم پوزخند دوباره

 ...! اتفاق اون یاد با
 ....داشتم نیاز سیگار نخ یک به شدید
 ....لرزید می هام دست
 :گفت و گرفت هامو دست ترس با حامی

 شد؟ چت-
 :گفتم وهدر به
 ....ترسم می-
 برگشت؟ از-
 :گفتم سردی به
 ....نبودنش از....نه-

****** 
 ((فرشته))
 ...کنم می جبران....  استاد ممنون خیلی-

 :دز هاش چشم به و برداشت سیاهشو های حاشیه با و گرد عینک ، زارع استاد
 ...دخترم بهتری که خداروشکر.....برگردی که بود حقت-

 مامت مثل نه و اورد روم به و شککایعات نه دیدنم با که بود کسککی اتنه زارع اسککتاد
 ! کرد هدیم رو تمسخرش پر نگاه ، ها دانشجو
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 ...بود واقعی استاد یه اون
 ...بکنن و فکر همین هم بقیه امیدوارم-

 :گفت و زد لبخندی استاد
....  میشککه شککروع دیگه ی هفته چند تا..... اسککتادتم منم تابسککتون ترم توی-
 ...دارم هواتو ودمخ

 :گفتم و فشردم لذت با دانشجوییمو کارت
 ....ممنون دنیا یه...ممنون-

 خروجی سککمت به کنان ِلی ِلی ، من مکرر های تشکککر و خداحافظی از بعد
 ....رفتم دانشگاه

 ی حاشککیه با ، داشککت ام مقنعه با کامل هماهنگی که ام زرشکککی کالج کفش
 ...بود کرده معصومم ، سیاهم چادر

 ....بود شده دیگران های کنجکاوی شدن بیشتر باعث ، جدید تغییر این و
ستقیم های نگاه اهمیت بی شون و م سی ، سنگین  آدرس دادن بعد و گرفتم تاک

 ...کشیدم ای آسوده نف ... بیمارستان
 ....کردم حب  خودمو ، مسیح اتاق توی ، روز چند این روال طبق

ستن می خانوم مهین و مامان ستان به هک دون  نندهک قانع حرف تنها و میام بیمار
 :بود این ام
 به من...بکنه حسککش دوباره میتونه چشککیده و تلخ خواب این که کسککی تنها"-

 مسیح با و میام بیمارستان به روز هر ، خانوم مهین ی خنده دیدن دوباره خاطر
 "میشه بیدار مطمئنم...  میزنم حرف
 ....رفت غره چشم مادرم و زد لبخند اثرم بی درمان این به خانوم مهین
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 ...بودن کرده پیدا اطمینان دیوونگیم به
 .... گرفتم ُبل احسککاس همین از منم...نبود هم نارضککایتی نگاهشککون ته ولی

 ....گذرونم می مسیح کنار خردادمو حاال
 ....گذاشتم مبل روی و اوردم در رو چادرم ، همیشگیم عادت به

 ....ودب کرده خوشتیپم امروز ، پررنگم جین لوارش مشکیمو تنگ کمی مانتوی
 .... کردم عوض دیروزی های گل با ، رو نرگسم گل دسته

 بشی؟ بیدار خوای نمی...  مسیح آقا سالم-
 بدون....نشستم کنارش درست و برداشتم رو صندلی....  داد می آزارم سکوتش

 ....گرفتم هاشو دست ، اعتقاداتم تمام به توجه
 ....نداشتم دوست و اشه دست سردی
 ...نداشتم دوست انگشتاشو سر زبری
 ....خاموشش های لب و بسته های چشم

 ....نداشتم دوست و مسیح این من ، کالم یک در
 ...کنمب تعریف و امروز اتفاقات خنده با و بکنم فراموش هامو گریه کردم سعی

 ...داد گوش همیشه مثل
 .....گفت نمی چیزی و گفتم می
 ....شد می تر سرد و دمخندی می

 ...بود تفاوت بی و ریختم می اشک
 کجایی؟ تو پ  میشم ذوب دارم کنارت ، لعنتی دِ 
 :گفتم بغض با
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 بگی تو...دمکر نرگ  گالی از پر اتاقتو شککیطونی با نمیشککی؟ببینی پا آقایی-
 ...خودتن ی موردعالقه گالی که اینا..خانومم

 ...مبکن فرار هات دست زیر از و بخندم منم
 .... کردم پاک هامو اشک دست پشت با
مه این من ؟ خوابی ؟ مسککیح-  تو هم چیزی یه خوای نمی...  زدم حرف ه

 ...بگی
 :گفتم تلخی و محو لبخند با
 ...میشینه ساکت خانومش های چونگی پر برابر در....  خوبی آقای چه-

 .... ها روز این تموم مثل درست....لرزید می صدام
 عشککقت بی های نف  دربرابر من....نیسککتم صککبور ، مامانت. .. مثل...من-

 ...شو بیدار مسیح....باشم ساکت تونم نمی
 ...ملکوتیه عشقمون کن ثابت دنیا به و شو بیدار

 ....شو بیدار.... زدم ضربه ، پرستار تذکرات برخالف اش سینه به
 ....ببینم ایتو شیشه سبز نگاه دیگه بار یه تا شو بیدار
 .....بشینم ساکت یتونستمنم دیگه

 ...بشکنه بود ممکن لحظه هر بغضم
 ی سککینه به سککینه....زدم بیرون اتاق از و گذاشککتم دهانم روی دسککتمو اراده بی

 ...کردم برخورد یکی
 سککرخمو های چشککم...ترسککیدم ، خانوم مهین متعجب های چشککم دیدن با

 ...انداخت تنش به لرز ، هام گونه خیسی
 :پرسید استرس با
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 ...افتاده اتفاقی مسیح شده؟برای چیزی-
 ....نباشه مشخص دروغم کردم سعی

 نای در و من که بود سککخت مامانم برای چقدر کردم فکر این به فقط...  نه نه-
 ... ببینه حالت
 :گفت و کشید ای آسوده نف  خانوم مهین

حت مادری هیچ برای- یدن نیسکککت را خت روی اش گوشکککه جیگر د  ت
 داخل؟ یاینمی....بیمارستان

 :گفتم دادم می شکستنشو احتمال ، آن هر که بغضی با
 کجاست؟ مامان...میام بشورم صورتمو و دست من...برید شما نه-
 ...که میشناسیش....میپزه غذا داره-
 ! شدنم رسوا از ترسیدم می....کردم اکتفا لبخندی به

 ....عشق جن  از رسوایی
 ....بزارم نمایش به رو عشق ریتم خواسته نا و بزنم حرفی ترسیدم می

 ...شد اتاق وارد و انداخت باال ای شونه
 ...افتادم و خوردم سر اتاق در کنار....بودن شده سست ، ضعف از پاهام

 اب ها دکتر و ها پرسککتار....بود شککده صککدا پر ای گریه به تبدیل حاال هقم هق
 ....گذشتن می کنارم از تاسف

 :بگم و بگیرم سمتشون به ، یگدای به هامو دست خواست می دلم
 ....برگردونید عشقمو...کنید کمک بهم-
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 بهم های مژه الی به ال از اشککک قطرات...بسککتم محکم دوباره هامو چشککم
 ....ریختن می فرو و میشدن آزاد ام چسبیده

یه با  نمی احسکککاس ولی گرفت درد بدنم.....زدم دیوار به محکم خودمو گر
 ...کردم

 ....ودمب شده ح  بی عشق از
 ....سالن توی کرد می پیدا اکو صدام.....  گریه زیر زدم دوباره

 ....ندارم طاقت....شو خوبی؟بیدار مسیحم
 ......سوخت....کوبوندم سرد دیوار به پیشونیمو

 ....شدم داه
 :گرفتم باال مانند قنوت هامو دست

 ...خوام می تو از رو مسیحم خدایا-
 ....زدم ضربه بهش حالی بی با بار چند....گذاشتم قلبم روی دستمو

 .....قلب ای نتپ
 تپی؟ می کی برای
 ....خوابه که اون

 ....بخواب هم تو
 : زدم زجه داد و گریه ا

 .....خککککککککدایا-
 ...مسیح اتاق در زنی گفتن ابولفضل یا با شد مصادف حرفم شدن تمام

 ....ترسیدم
 ....بود رسیده هام لب به صورتم خون....شدم بلند
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 ...هام ضربه شدت از بود شده قرمز هام دست
 ...شدم اتاق وارد سراسیمه...داغونم وضع به توجه بدون

 .....شد قفل زالل و سبز چشم دو توی نگاهم
 ....شد محو برام همه ها صدا
 ....اومدن کش اراده بی هام لب....چرخید دورم به دنیا

 بودم؟ خواب
گاهم هنوز.....رفتم جلو فل تونسککتیم نمی دو هر....کرد می ن گاه این ق  و ن

 ....بشکنیم
 ....افتادم هام زانو روی
 .....نگرفتم ازش رو نگاهم ولی

 مانندش فرشککته های چشککم نثار رو همه...  خسککتگی ، غم ، بغض ، عشککق
 ....کردم

 ...اما
 رو مادرش کنجکاوی با اینبار....تفاوت بی...برگردوند سککر تعجب کمال با

 ....کرد نگاه
 ...کردم می نگاهش شده خشک

 .....خوردن می بهم ترس از دندونام
 ....بود دروه این

 .....میشناخت و من مسیح
 ....زدم سرد زمین به چنگی
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 ....شد محو....افتاد...خورد لیز من مثل اشکی ی قطره
 ....شد نگاهم ی زمینه ، گرمی پیانوی آوای

 .....ایستادم اختیار بی
 ...شد می کشیده اردیو روی ام خونی های دست

 خدا؟ بود بازی چه این
 داره؟ صبر چقدر مگه عاشق یه

 ....خدا اتم آزموده من
 ..خدا....خدا

 کردی؟ نمی نگاهم دوباره چرا....داشتم می بر قدم عقب به
 کردی؟ نمی دعوت پاکت عشق اون به و من

 رفتم می باید.....رفت می گیج سرم
 .....اومد در صدای
 ...شد وارد پوش شیک دختری....برگشتم

 ....بود عشقم روی بر ای سایه مثل....  بلندش قد و خاکستریش نگاه
 ...سیاه ابری مثل

 ....گرفتم سرم باالی....کردم باز رو شدنم تسلیم چتر ناخوداگاه
 ....زد برق هاش چشم....کردم نگاه مسیح به

 :گفت که شنیدم رو جونش کم صدای
 ....ملیسا-

یاوردم طاقت و منتونسککت....نتونسککتم تاق از....ن  به هتوج بدون...بیرون زدم ا
 ....دویدم خونم از شده خی  و ام ریخته بیرون موهای
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 ....میزدم کنار و مردم
سیح گفتم من خدایا شو گفتم...کنه نگاهم گفتم...بیاد بهوش م شق  قدیممت ع

 ....بزنه صدام گفتم....بکنه
 دختر؟ اون چرا ولی
 بشه؟ اون نصیب ها تنعم این تمام باید چرا

 داره؟ اعتبار بیشتر تو پیش اون دعای
 .....کشیدم عمیقی آه

 ....گذاشتم لبم روی هامو دست
 ...شده تنگ برات لحظه چند همین توی دلم مسیح
 ....بستم محکم بهم هامو چشم

 ....گرفتم باال رو سرم هام دست شدن خی  کردن ح  با
 ....گرفت بارون

 .....بودن شده مخلوط باهم ، من های چشم و ابر خی  قطرات
 ....گریه اوج در....خندیدم

 کنه؟ می گریه من حال به داره کی
 تویی؟ بابا

 ...بردم فرو جیبم توی هامو دست......کردن می نگاهم ترحم با مردم
 ...مسیح...مسیح

 "نکن فراموش و من....." "عاشقتم من آره-"
 "نکن خیانت"



 709 شود یفرشته فرشته م

 "کنم می عاشقت"
 "باشی من پیش کردم آرزو شپی سال دو"

 ....کردم بلند رو ام افتاده سر
 ...رفتم می باید
 کردم می تمومش رو بازی این باید

 ..دیدم خیابون ی دیگه سمت ، رو پوش سیاه مردی پیکر ناگهان
 ...سیاه چتری با

 ...سبز های چشم
 .....ستبر ای سینه و استوار بدنی
 !!! شد نمی باورم

 بود؟ اومده دنبالم
 ....کوبیدم بهم هامو دست و خندیدم ها بچه مثل

شین به توجه بدون شقم سراب طرف به.....میومدن سمتم به که هایی ما  یم ع
 ....دویدم

 ....شد می تر محو لحظه هر
 رویا؟ هم باز.... نبود انگار

 ....شد می تر پررنگ لحظه هر ماشین بوق اما
 ....کردم نگاه چپم سمت به

 ...کرد می اذیت اموه چشم ، ماشین نور
 ....بودم خسته خیلی...خوابیدم می باید شاید
 ....مرد هی آغوش به داشتم نیاز بار اولین ؟برای سال ودو بیست بعد اینبار شاید
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 ...پدرم
 ....بود مرگ تقدیرم انگار....نکردم حرکت

 ....بستم هامو چشم فقط
 سپر هب پام تنها و دکشون و من دستی که بود ابدی خواب سوی به پرواز حال در

 ....کرد برخورد ماشین
 ....شدم خیره بود افتاده جلوش که مردی و ماشین به تعجب با
 ...تیرکشید پام ناگهان...شدم بلند جا از
 ...دیدم می رو ام ناجی باید اما..گزیدم رو لبم درد از

 ....میداشتم بر قدم اومده خون پای با....زدم کنار و جمعیت و رفتم جلو
سفالت سیاهی که رنگی قرمز ی مایع و حرکت بی دنب .. . بود کرده عوض و آ

 ...لرزوند رو بدنم
 .....شناختم رو اش شده کوتاه موهای

 ...شناختم رو زیباش صورت اما پریده رنگ
 :گفتم ترس با
 حبیب؟-

 های نگاه و دوربین با مردم...شککدم خیره اطرافم به...ترسککوند رو من سکککوتش
 ...بودن دوخته چشم حبیب به ترحم از مملو

 ....رفتم جلو پرتی حواس با....شد بیشتر بدنم لرز....ترسیدم
 ....بودن شده کفشم همرنگ ، شده ریخته های خون

 :کردم زمزمه دوباره
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 حبیب؟-
 ....نداد جواب
 ....گذاشتم داد می دست از دماشو داشت که بدنش روی رو دستم.....نشستم
 ...هم سر تپش بار چند...دادم تکونش

 حبیب؟-
 :گفت پیرمردی

 ....وخیمه حالش اورژان  به بزن زنگ...  دخترم-
 :گفت ای دیگه صدای

 ...شد کباب کنه ثواب اومد بدبخت-
 شده؟ چی مگه-
 انداخت خودشککو اینم کرد می خودکشککی داشککت کنم فکر دختر این هیچی-

 ...نشه چیزیش تا کرد پرت اینو و جلو
 :شد بلند گوشم کنار دختری حسادت از پر صدای

 چی؟ یعنی بازی قهرمان دونن نمی زمونه دوره این پسرای...شان  بده خدا-
 :گفتم ای گرفته صدای با و شدم بلند هوا بی....شد خرد اعصابم

نا- یابی جای به....نامسککلمو یب کار کردن ارز نگ....  حب  یکی بزنین ز
 ...شد تلف...بیاد

 :کردم تکرار آرومی و زیر صدای با
 ....شد تلف-

 :گفتم دوباره
 .....شد تلف-
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 ....زد اورژان  به زنگ مردی سریع...اومدن خودشون به همه انگار
 :گفت ترس با و سراسیمه راننده

 ....ببریمش تونیم می خودمونم....بغله همین بیمارستان-
 ...دمز می دست بهش نباید که بود ای شکننده جسم حبیب انگار....ترسیدم

 :زد ادد بلند مردی
 ...میاد داره آمبوالن ...کنید ولش-

 ...لرزید هام دست....پیچید می ، تاریک نیمه هوای توی قرمز و آبی نور
 ...بودم شوک توی هنوز...  بود شده خالی ذهنم

 :گفت مرد همون دوباره
 ....طرفه این بیاین-

 ....اومدن جلو سفید روپوش با هایی مرد
 کرده؟ تصادف-
 :گفتم لرزونی صدایی با
 ....ماشین این با کردن تصادف...بله-

 :گفت و کرد من به دکتر نگاهی نیم
 دارین؟ باهاش نسبتی چه-

 گفتم؟ می چی.....زدم پوزخندی
 :گفت بلندی نبستا صدای با اینبار مرد

 خانوم؟ نسبتی چه-
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 داشتن و بودن کرده برانکارد سوار و حبیب...چرخید من سمت ها نگاه ی همه
 ...شدن می آمبوالن  اتاقک وارد
 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 .....همسایشون دختر-
******** 

 ((مسیح))
 :گفت تعجب با و برگشت مامان....شد بسته بلندی صدای با در
 رفت؟ فرشته-

 ....رفت فرشته...برگردوندم دیوار سمت به رو سرم
 ....ترسید من ی فرشته

شکی ستم می کا سیحت!  منم ، من ی فرشته...  بگم تون  نه هک حیف ولی....م
 ....میومد یادش و من

 ....میوردم یادش باید نه و
 ....شد بلند کفشی های قدم صدای

 ...بود ملیسا نام ، زدم که رو حرفی اولین که بود عجیب کمی برام
 ...داد می عذابم مامان معنادار لبخند
 :گفت خنده با مامان

 ....ودنب کرده امید قطع ازت.....کنه سکته کنم فکر....  کنم صدا و دکتر برم-
 ؟!نکنی اذیت و مامان دیگه بده قول...پسرم نیست مدتی کم سال هفت

 :گفت من به خطاب ای شده ریز های چشم با و
 باشه؟-
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 ....اومد بیرون دهانم از آرومی ای ناله....باشه بگم خواستم تا
 :گفت و خندید ملیسا

 ....بود گربه میو شبیه...ببخشید-
مان....رفتم بهش ای غره چشککم گاهم منتظر ما گاه اون برای دلم...کرد ن  ن

 ...رفت ضعف شیرینش
 ....شدم آزاد ابدی زندان اون از ، سال هفت بعد شد نمی باورم هنوز

 ...بکنم لمسش تونستم می ، ای میله بدون حاال و
 ...کردی می ملیسا ملیسا خوب که موقع نمیگی؟اون-
 ....شدم خیره روم به رو زن دو هر به دهش گرد های چشم با

 برای اصکککل در...بودم کرده ام خاله دختر نام صککرف که انرژی اون تمام من
 ...بود فرشته

 ....بکشه دست اش خیره نگاه از اینکه برای
 ...نشم اعتراف به مجبور نگاه اون زیر که این برای

 :گفتم حرف این شنیدن با بالفاصله
 ...شه..با..بکک-

 ....کرد حرکت در سمت به و گفت لب زیر شکری رو خدا انمام
 :گفت ملیسا اینبار

سر به به- سیح شدی؟ بیدار خاله پ  غریب و عجیب خیلی کما سال هفت م
 نه؟

 ....نداشت انتظاری ازم مامان برعک  درست....نزدم حرفی
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 ....کرد ایجاد که سکوتی خاطر به بودم ممنون ازش
سته ستش که گلی د شت میز ویر و بود د  ردهپ و رفت پنجره سمت به....گذا

 ...کشید رو اش
 ....تابید اتاق داخل به نور کمی

 ....شد کشیده ملیسا سمت به کنجکاوی ارضای برای نگاهم
 ...بود افتاده بیرون اش شده رنگ مشکی موهای از ای طره

 و درشتش های لب و طوسی های چشم ، اش شده عمل بینی و گندمی پوست
 ...بود ساخته خوشتیپ و زیبا مهندس یک اون از ، بلندش قد تر مهم همه از

 :پرسیدم آروم
 باالخره؟.......شدی...مار..معک-

 :گفت و کرد ای مستانه ی خنده
 زدی؟ وکالت دفتر باال اون چی تو...  بازی پارتی کلی با...  آره-

 :پرسیدم اراده بی....زدم پوزخندی
 اوردی؟ گل-

 :گفت و داد تکون دستشو توی سفید رز های گل
 ....عالقت مورد گل....یادمه هنوزم-
 :داد ادامه خنده با و
 ...بود دخترونه اولم اون از سلیقت-

 ....زدم جونی کم لبخند
ست می دلم ست ماه ؟ خاله دختر کاری کجای ؛ بگم خوا  عالقه مورد گل ها

 ...شده نرگ  ام
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 بوی هم ازب...بود وصل ام یبین به که اکسیژنی وجود با...کشیدم عمیق نفسی
 ....میومد نرگ 

 ...مشد خیره میز روی کریستالی گلدون و شیشه پشت ردیف های گلدون به
 ...خورد می چشم به رز گل هم توکی و تک....رنگ زرد نرگ  های گل از پر
 :پرسیدم کنجکاوی با
 تو؟ کار...گال..گلک...این-

 :گفت سرش پشت به کردن نگاه بدون ملیسا
 ...اوردم من و همشون...هآر-

 ....بود فرشته طرف از ها گل اون داشتم دوست چقدر...گرفت اختیار بی دلم
 ...بخرم براش واقعی عاشق یک عنوان به بود قرار روزی که هایی گل

 ....اش آینده شوهر عنوان به
 ....حامی های حرف به زد پر ذهنم....نزدم حرفی

 ...خیانتش و فرشته به
 ....بود الزم ولی....زنم می تهمت بهش دروه به دارم دونستم یم که خیانتی

 ...باشم دور ازش باید ها لعنتی اون خواست به
 ....ببینمش فقط...  ویترینی پشت عروسک بشه برام باید

 .....بخرمش نه و کنم لمسش نه
 ...شده ممنوع من برای چیز همه ها روز این

 ...عاشقی حق حتی
 ؟خوبی....هستما تو با-
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 ....نداشتم دوست و نگاه جن  این.....کرد نگاهم نگرانی با
 ...مبد امید ای دیگه ک  به شد نمی دلیل ولی رسیدم نمی فرشته به شاید

 ..نیست چیزی-
 ...کشیدم راحتی نف  بابت این از و بزنم حرف تونستم می تر روون

 :گفت ناگهان ملیسا که...بودم فرشته و خودم هوای و حال در
 ....رو گال این وای-
 الیبیخی با...اومد در نوسککان به ملیسککا و نرگ  های گل بین نگاهم تعجب با

 :گفتم
 ...گرفتی....رو گال این که....ممنون...  بابا باشه-

 :گفت حرفم به توجه بی ملیسا
 ....منه ماله ها اورده؟رز نرگ  گل کی-

 فرشته؟ یعنی...شد گرد هام چشم
 النا نترس...سلیقه بد چقدرم َاه....میاد بدت رگ ن گالی از تو میدونن همه-

 ....بیرون میندازمشون
 داییص با بندازه بیرون رو ها گل خواست تا.....برداشت رو کریستالی گلدون

 :زدم فریاد نداشتم سراه خودم از که
 زنیب دست بهشون که ابولفضل به....کشمت می...  بخوره ها گل به دستت-

 ...میدونی خودت
 روی رو ها گل ترس با... شد آب از پر و درشت طوسیش ای گربه ایه چشم

 ....گذاشت میز
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 معذرت خواستم تا...زدم فریاد حد از بیش داد می نشون نامنظمش های نف 
 ....شد پرتاب زمین به حرکت یک در گلدون و لغزید دستش بکنم خواهی

 ....کردیم سکوت ای لحظه برای دو هر
 واه توی فرشته و نرگ  بوی...کردم نگاه زمین ویر ی شده پخش های گل به

 ...پیچید
 ....شد تزریق وجودم تمام به آرامش

 ...کردم فراموش دعوامم و فریاد حتی
 ...نیافتنی دست ی خاطره یک....افتادم خاطره یک یاد به فقط

 ....دارم دوستت-"
ست رو اش شده سرخ های لپ....خندید شتم دو شو فر موهای.....دا  هب زیبا
 ....انداخت هاش گوش پشت

 داری؟ دوستم چقدر-
 ....داشت شمارش هم عشق مگه.....گرفتم هاشو دست
 :گفتم مکث بدون

 ...نرگ  گل بوی ی اندازه-
 لحن با و کرد ریزی اخم

 :گفت تعجب از پر
 بو؟نرگ ؟چکککرا؟-
 رو اش بینی وسککطم و اشککاره های انگشککت با و خندیدم دلگیرش صککدای به

 ....فشردم
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 هم اش شده خشک حتی ولی بره بین از روزی گل شاید.....عزیزم نکن خما-
 ....داره زیباشو بوی

 ....میشه پاک روزی خوبم بوی-
 :کردم زمزمه و بوسیدم روسری روی از رو سرش

 ..."نمیشه فراموش من عشق-
 :گفت ترس با...پریدم جا از ملیسا جیغ صدای با
 ...کردم غلط اصال...ترسم می...نکن نگاهم اونطوری-

 مامان و شد باز شتاب با در لحظه همون.....میومدن هم سر پشت هاش اشک
 :گفت زده شتاب ، شد وارد

 نداری؟ درد عزیزم خوبی....میاد االن خونه بود رفته.....میاد داره دکتر-
شه من جانب از حرفی منتظری اینکه بدون سا سمت به با  و فتر نگرانی با ملی
 :گفت

 قرمز؟ خوشگلت چشمای چرا ؟ خاله شده چی-
 ..کرد پاک هاشو اشک دست پشت با و زد مصنوعی لبخند ملیسا

 :گفت حالم همون در
 ...شد عصبانی مسیح افتاد دستم از گلدون...خاله هیچی-

 :گفت و کرد نگاه شده پر پر های گل به افسوس با مامان
 .....برات بود گرفته رو اینا فرشته....شد حیف-

 و مامان....شککد بلند بود وصککل بهم که قلبی ضککربان صککدای.....یدتپ تند قلبم
 ...کردن نگاه بهم ترس با ملیسا
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سیح شده چی- سترس همه این سال هفت بعد....خوبی؟عزیزکم م  خوب ا
 ..نداره ارزش که گلدون یه...نیست
 :گفت اش گریه یاداوری بدون ، کنجکاوی با ملیسا

 کیه؟ فرشته-
 ...نیست کسی فرشته...بگم مانما جای به خواست می دلم
 ....من ی فرشته فقط اون
 ...منه مال

 ....منه از جزئی
 ....جدیدمون ی همسایه دختر-

 همسایه؟...شد فعال هام رادار
 :پرسیدم من اینبار

 همسایه؟-
 :گفت و زد لبخندی

 ....دادم رهن بهشون رو باال ی خونه منم....تهران اومدن مشهد از-
 ...دونستم نمی واقعا...ختماندا باال ای شونه
 هم؟ شاید.. . دلسوزی سر از شاید
 :شد ناپدید مامان جیغ میون افکارم ی ادامه

 کرده؟ تصادف چککککککککی؟-
 .....شد سرد آنی به هام دست

 ....رسونم می خودمو...باشه چطور؟باشه زری....نترس میام االن....االن-
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****** 
 ((فرشته))

 سمت هب شدیم مجبور...بود پر ما، به نزدیک ارستانبیم.....گرفتم هاشو دست
 ....بریم شهر شمال بیمارستان

 ....ترسوند منو هاش دست سردی
 :گفت تاکید با بود پوشیده ای سرمه روپوش که مردی

صدوم خودتون هم شما خانوم- ستین م سته پاتون شاید...ه شه شک  ایدب....با
 ...بکنم تون معاینه

 :گفتم خودم از توقعی بی عصبانیت با
جات اونو- یب...بدین ن جات و حب  امسکککال تازه اون...  خدا رو تو...بدین ن

 ...داره کنکور
 ....دیدم چشم به و دکتر خوردن یکه

 ....بزنه رو اش اومده در تازه های ریش بودم کرده اصرار حبیب به چقدر
 ...کردم ها تند تند و بردم دهانم سمت به.....کردم قالب بهم هامونو دست

 :پرسید تعجب با دکتر
 کنی؟ می چیکار داری خانوم-

 :گفتم وار دیوانه
 ....شه گرم باید...سردشه-
 .....کردم ها هم باز و

 ....نزد حرفی و داد تکون تاسف ی نشانه به سری
 :گفت و برداشت سیمشو بی
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 ....وخیمه حالش.....  برو تر تند ممد-
 ....شد بسته حرف این با هام چشم

 ....پیچید می گوشم توی والن آمب صدای
 ...خوبه حالتون خانوم-

 ....بردم باال اره ی نشونه به دستمو
 .....بده؟حبیب باید کی و اشتباهم تاوان خدایا
 روی سککال هفت که مردی شککد نمی باورم...کرد پرواز مسککیح سککوی به ذهنم
 ....باشه شده بیدار بود خوابیده تخت
 ...زد صدا اول بار برای رو ملیسا نبود مهم برام دیگه حاال
 ...نمیاد یادش و من نبود مهم
 یادمه؟ که من

 ....شه عاشقم دوباره کنم می کاری
 ....بزنه صدا تمنا با اسممو دوباره

****** 
 ...طرف این از-

خت به دسککتمو فل محکم دارش چرخ ت بل.....بودم کرده ق  دکتر ورودم از ق
 :گفت و گرفت جلومو

 ...باشید بیرون شما-
 :گفتم ترس با
 ...کنم گرمش باید سردشه اون ؟ چرا-
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 :گفت آروم...کرد کوتاهی مکث دکتر
 ....هستن زخمی...ببریدشون اورژان  سمت به لطفا دکترسمواتی-

 :گفتم رفتن قبل
 کنید؟ می سعیتونو تمام دکتر-

ست می دلم شه حرف این ها فیلم مثل خوا شنوم رو ای کلی  یداپ اطمینان تا...ب
 ...میاد بیرون سالم ، فیلما همون مثل درست هم آخرش کنم

 ....خانوم کنم می سعیمو تمام-
 ...زد دهانش روی بر ماسکشو و

 جای به من کاشکککی....کشککیدم جیغ خفه و گذاشککتم هام لب روی رو دسککتم
 ....بودم حبیب

 ...نشده عاشق هنوز اون
 ...نچشیده و زندگی طعم هنوز اون
 ...نخونده درس القشع مورد ی رشته توی هنوز اون
 :گفت و گرفت دستمو زنی

 ...طرف این از-
 ...رفتم اتاقی سوی به همراهش مطیعانه ، سرپناه بی ای بره مثل

 .... نشستم سفید تخت روی
 :گفت و برداشت قیچی

نده همراهش گوشکککتتم شکککلوار اوردن در با ترسکککم می-  بهم...بشکککه ک
 ...بشه قیچی باید...چسبیدن

 ...نزدم حرفی ولی...دمترسی توصیفاتش از
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 ...شد تبدیل قسمت دو به ثانیه یک عرض در شلوارم
 ...کرد بررسی دقت با و روش و انداخت رو نوری

 رو نبتادی بینش تنها که گفت می دسککتیارش به و سککخت ای کلمه گاهی از هر
 ....فهمیدم

 شده؟ چیزی-
 :گفت و اورد در رو عینکش لبخند با
 و.. . برداشته عمیقی زخم ولی برنداشته هم مو...نشکسته شکر رو خدا....نه-

 ...کرده وارد خفیفی ی ضربه استخون به هم ماشین محکم ی ضربه البته
تا زخمی خب... هم آسککفالت به شکککدن کشککیده اثر در  ایجاد وخیم نسککب

 ...میره جاش نباش نگران....شده
 شد؟ ادایج کی نفهمیدم که زخمی جای نه...خودم برای نه....نبودم نگران
 ...کردم می احساس حبیب به نسبت نگرانیمو تنها که بودم داه انقدر

 زخمم روی بتادین به آغشته ای پارچه...شدم خیره دکتر به دردناک سوزشی با
 ....گذاشت می

 ...گفتم لب زیر آخی
 :گفت و شد اتاق وارد مردی...داد ادامه کارشو آرامش با اینبار دکتر

 بهادری؟ خانوم-
 ....بله-
 :گفت پرده پشت از
 هستید؟ امامی حبیب آقای ی همسایه گفتید شما-
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 :گفتم عمیق آهی با
 ...بله-
 بزنین؟ زنگ تونید می مادرشون به خب-
 :کردم قدبلند مرد به نگاهی و بردم بیرون پرده از رو سرم کالفگی با
 ...نیستم حفد شمارشونو-
 مادرخودتون؟-
 ...کنید یادداشت....بله-

 ....رفت بیرون ببخشید با مرد شماره گفتن بعد
 ...ببندمش باند باید-
 :گفتم گیجی با
 ها؟-
 :گفت و کرد اشاره پام به
 ...بمونه باز زخمت نباید-

****** 
 ((مسیح))

 :گفت و برداشت و بود صندلی روی که سیاهی ی پارچه ناراحتی با مامان
 ...جامونده...است فرشته چادر-

 بود؟ دهش چادری کی از من ی فرشته
 افتاده؟ اتفاقی چه

 خوبه؟ حالش
 ...چرخید می ذهنم توی که بود سوال چقدر...  من خدای



wWw.Roman4u.iR  726 

 

 :پرسید من جای به ملیسا
 شده؟ چی خاله-

 :گفت غصه با مامان
 ....کرده تصادف فرشته-

 .....پریدن باال ترس از ابروهام
 ...سست بدنم......شد گ  دهانم

 :پرسیدم و کردم کج سر مامان سمت به
 ....کن تکرار دیگه بار یه-

 :گفت تعجب با مامان
 چطور؟... کرده تصادف فاطی دختر-

 ...کشیدم خفیفی ی ناله درد از....سوخت ام معده
 ... من ی فرشته
 بره؟ اون که اومدم من خدایا

 ....ریخت می عرقم های دونه نگرانی و ترس از
 شد؟ چی-

 ...نزد حرفی امانم.....بردم باال خوبم اینکه عالمت به دستمو
 :گفت انداخت می فرشته یاد و من که اش همیشگی کنجکاوی با ملیسا

 دارین؟ قدیمی آشنایی فرشته و تو-
 :داد جواب مامان من جای به
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 مثل هم فرشته...میشناسم ماه چند خانوادشو خودم من ملیسا؟ شدی دیوونه-
 ...بود کما توی مسیح
 ....کشید هم در روهاشواب اراده بی حرف این شنیدن با ملیسا
 :داد ادامه مامان

 ....تر بد وضعش که اون پسر...خانوم زری بیچاره-
 مامان؟ کیه دیگه اون-

 :گفت و کرد مرتب بود دیوار آویزون که کوچکی ی آینه جلوی روسریشو
 اومدن کمک برای....قدیمیشککونه ی همسککایه و خانوم مهین دوسککِت  ، زری-

 تصادف باهم فرشته و پسرشون اومدن که روزی ونهم دقیقا....تهران روز چند
 ...کردن

سا سید سوال هم باز ملی شترک هامون سوال اولین برای...پر ست از و بود م  د
 ..نشدم کالفه پرچونگیش

 دید؟ و پسر اون کجا فرشته-
 :گفت و انداخت باال ای شونه

گار...  ببینم برم بزار....  دونم نمی- مل دارن رو پسککر ان  جوون...کنن می ع
 ...بود خوشتیپی

 پسر؟ یک و فرشته...شد کشیده هم در اخمام
 بود؟ درست حامی های حرف واقعا یعنی

 "پسریه یه با کنم فکر...فرشته-"
 ....بستم درد با هامو چشم پ ...کنم شک خواستم نمی

 نکنه؟...لرزوند رو قلبم قدیمی افکار هجوم
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 اینه؟-"
 ..."علی رامی...ماست ی همسایه ی خونه این نه-
 ...بگیرم کمک باید-"

 کی؟ از-
 ....."بیا دنبالم-
 ...مسیحم عاشق من-"

 "زیبا و تنومند مردی شدن وشکسته
 ....چشیدم هم پیش سال هفت که دردی از بغضی...کردم بغض
 ...ساغر
 ....نباش ساغر مثل تو ، فرشته

 :گفتم درموندگی با..... داره زن که اون ، علی امیر
 ...میشم دیوونه مدار خدا وای-
 چرا؟-

 .....اوردم زبون به فکرمو...لعنتی
 ...کن ولش هیچی-

 :دادم ادامه مامان به رو
 .....نزار خبر بی رو ما-
 ...خوابم انگار...شدی بیدار تو نمیشه باورم...پسرم باشه-
 :داد ادامه ای گرفته صدای با
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 قتیو کردم می فکر همیشه.....کنم پرواز خوشحالی از باید اونجا تا کنم فکر-
 اییه اتفاق چه سککال هفت این تو بگم کنم؟بهت چیکار باید میای بهوش تو

 افتاده؟
 ....نمیشه انگار ولی نخورم جم کنارتم از ذوق از بیدارشی تو کردم می فکر

 ...داشتم دوست و زن این دل ته از....زدم لبخندی
 ....نباشه هم واقعیم مادر اگه حتی

 ..میاد دکتر االن.....باش مسیح موادب ملیسا-
 .....بست و در" بچم؟ مگه" که من حرف به توجه بدون و

 ...داد می آزارم ملیسا لبخند
 نیست؟ فرشته تو جای به چرا

 ((فرشته))
 شده؟ چی فرشته-
 گریه دتش از خانوم زری.....بود شده تر وحشتناک ام قیافه بیمارستان لباس با

 ...گرفت بغلشو زیر مامان...شد می بیهوش داشت
 حبیب ولی....دیده ضرب پام فقط...من خوبم-

 ...بود شده خیره لبم به شده مسخ خانوم زری
 و خبر این چطوری بودم ترسککیده واقعا...دادم قورت دار صکککدا رو دهنم آب

 ...دادم می بهشون
 فرشته؟ چی حبیب-
 ....عمله اتاق توی حبیب-

 ...پیچید اتاق توی خانوم زری خدای یا صدای
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 ....بود من تقصیر....گرفت قلبم
 تهرانه؟ حبیب میدونستی کجا از تو:زد نهیب بهم حسی

 ....دادم می تاوان داشتم هم باز ولی
 من؟
 ...وجدان عذاب بازم

 ..دادم بیرون آه مثل نفسی
 بود؟ آهم چندمین این

 بود افتاده اتاق سککمت اون که ویلچری سککمت به و شککدم بلند تخت روی از
 .....رفتم

 فرشته؟ میری کجا-
 :گفتم وار زمزمه

 بودن سرد دستاش آمبوالن  تو...سردشه....حبیب پیش برم باید-
 ....لرزید هاش شونه ناراحتی با مامان... شد بیشتر خانوم زری ی گریه شدت
 ..دادم حرکت دستام با و ویلچر

 ...بریم-
 ..شه وصل سرمت قرار....کنی استراحت باید تو-

 رمس پشت مامان و خانوم زری...رفتم اتاق سمت به ، اشونحرف به توجه بدون
 ...افتادن راه
 ....دیدم و خانوم مهین دور از

 ...دادم ادامه راهم به بازم ولی
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سیدم اتاق در به  به رو نگاهم غم با شد باعث...ممنوع عموم ورود عالمت...ر
 بدوزم اتاق در
 اینجاست؟-

 :گفتم بگیرم در از نگاهم اینکه بدون
 رهآ-

ند دونم نمی عت چ ما...گذشکککت سکککا  تکون جامون از کدوممون هیچ ا
 ...نخوردیم

 ...ردک خوشحالی ابراز و شد شوکه ، مسیح بهوشی بابت مامان چقدر که بماند
 ...فتر بین از ، مسیح کنار ملیسا اینکه شنیدن با ، من خوشحالی این چند هر

 مسککیح به نسککبت که غیرتی.....داشککتم دوسککت رو حسککادتم این جورایی یک
 !دیگه؟ بود عشقم خب ، داشتم
 ...شد پاره عمل اتاق در شدن باز با افکارم ی رشته

 ستر و هیجان از...بود شده دکتر های حرف ی زمینه قلبم نبض نبض صدای
 ...لرزید می هام دست

 :گفتم آرومی صدای با
 شد؟ چی دکتر-

 :گفت غم با.....افتاد سرش
 داشتن؟ بیماری ایشون-

 :گفت ، ما مشکوک های نگاه به توجه بدون خانوم زری
 ...بله-
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 تصادف این خاطر به ، بیماری نظر از ولی...  خوبه مریض....زدم می حدس-
 ...کرد پیدا شدت

 :گفتم ای ترسیده صدای با
 بیماری؟ چه دکتر-
 ....مغزی تومور-
 
 (بعد ماه یک)

 موهای روی مها چشککم کردم سککعی.....شککدم خیره اش کرده قهر ی چهره به
 ...نکنه تر رو سیاهم های چشم هام اشک و نخوره لیز اش شده کوتاه

 و بوده کنارت زندگیت بازی هم عنوان به هاس سال که مردی دیدن بود سخت
 به شکککاید....بکنی اجرا رو صککحنه این سکککان  آخرین باید شکککاید ، حاال

 ...تنهایی
...  ادمد می حق بهش قبل های بار برعک  اینبار ، بود شده طوالنی سکوتمون

سترس اینکه جای به اون و بود کنکور روز شت های سوال ا  رو سازش سرنو
 ...بود دوخته اتاق ی پنجره به رو نگاهش غم با ، باشه داشته
 بهش زد می موج ناراحتی درونش که هایی چشککم با و کشککیدم عمیقی نف 
 :گفتم و شدم خیره

 حبیب؟-
شتم میز روی رو سو  درف....  نداد رو جوابم ستم دو هر با اینبار و گذا  ، د
 ...گرفتم رو اش شده الغر دست
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 زنی؟ نمی حرف-
 دهز بیرون اش گونه استخون رحمانه بی چقدر کردم نگاه رنگش زرد صورت به

 ....بود شکونده یکباره به رو مردونه و جذاب ی چهره اون و بود
 :تگف و زد پ  رو دستم خشونت با اینبار که دادم تکون هاشو دست دوباره

 ...خوام نمی آبکیتو های محبت این بردار سرم از دست....  فرشته کن ولم-
 ردهک عادت هاشم بدخلقی به ؛ بگم که بود رفته یادم....  کشیدم سوزناک آهی
 ...بودم

شتم رو درف ستم تا....رفتم در سمت به حرف بدون و بردا  جخار اتاق از خوا
 :ایستادم حرکت از اش ونهمرد و ضعیف صدای با بشم

 سوزه؟ می برام دلت هم تو-
 فشردم محکم بغض با رو درف ی لبه تنها....برنگشتم

 میمیرم؟ من کنی می فکر هم تو-
 زمین به و خورد لیز هام انگشت میون از درف و شد سست آنی به هام دست

 ...کرد برخورد
 ...شد بلند ام گریه با همراه درف های شیشه شدن خرد صدای

شتم شم به....دادم قرار کنارش رو خوردم سرعت با و برگ  زل ایش قهوه های چ
 :گفتم و زدم

قت هیچ- ماد قرار من....نمیمیری و  میری ببینم قرار ، ببینم شکککدنتو دا
 میشی عاشق..دانشگاه

 انبیمارسککت تخت روی ناتوانی با حبیب که بود من تقصککیر..  لرزید هام لب
 ...افتاده
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 حبیب طرف از و دادم نمی قرار ماشککین جلوی رو خودم یشپ ماه یک من اگه
 جابجا تومور و خورد نمی ضککربه سککرش به هم حبیب...کردم نمی پیدا نجات

 ...شد نمی
 ور و بود بدخیم هم اول از حبیب تومور که داد تذکر بهم دکتر ها بار چند هر
 ...داشته نقش ماجرا این توی کمی تنها تصادف اون و...  بوده رشد به

 ..بشم حبیب عذاب باعث بود قرار من...داشته هم باز ولی
 چطوره؟ مسیح ها؟ دردیه بد عاشقی خانوم....هپروت تو رفتی که بازم-

 ، فرهادم نام شککنیدن با دونسکککت می...  کرد عوض رو بحث ماهرانه چقدر
 ....شدم می ملیسا و اون جدایی برای خسرویی و کردم می فراموش رو شیرین

 :گفتم و زدم حویم پوزخند
سبت به قرار امروز ، خوبه- شت منا  ماک سال هفت بعد اش پیروزمندانه بازگ

 ...بگیره جشن اش خانواده کنار رو بودن
 :گفت شیطنت از ای هاله کمی اما فروه بی های چشم با حبیب

 هست؟ هم ملیسا بزنم حدس بزار-
 :گفتم و دادم چین بینیمو

 آره-
 حالش این داشککتن با باز...گرفت رو سککردم های دسککت و زد لبخندی حبیب
 باشه؟ خوب و مهربون تونه می چقدر آدم یه قلب مگه... کرد می کمکم

 یادش فقط داره دوسکککت رو تو مطمئنم ولی ندیدمش اینکه با ، نباش نگران-
 همین...رو تو نمیاد
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 راشب رو ماجرا پیاز تا سککیر از معروف قول به بودم گفته رو چی همه حبیب به
.. . خب ولی کردم مسککخرش بود داده گیر اوایل که ماند به ، بودم کرده عریفت

 ...برد موضوع واقعیت و جدیت به پی کم کم
 ..میتازونه خوب داره ملیسا که فعال ولی...  امیدوارم-
 هستید؟ هم شما امشب-

 می صداش خاله خودش خواست به ها تازگی که خانوم مهین دیروز دعوت یاد
 خوشککرویی با مامان شککد باعث همین و داشککت تردید کمی....  دمافتا ، کردم

 عجم خوای می پسرت شازده کنار هم دور قرنی بعد ، خانوادگیه جمعتون"بگه
 "بگذره خوش بهت بشی

 ... نداشت ما حضور نداشتن دوست جز دلیلی مطمئنا هم خاله نکردن اصرار
مان فت می که ما عارف یه فقط گ گاه ته ولی کرده ت ل ن  که دیدم چیزی هخا

 ...ترسه می اتفاقی یا کسی از کردم احساس
 ...هستما تو با-

 ....نه گفتم سر تکون با....  افتادم می گذشته یاد به چقدر
 توحال اونجا به رفتنت توصککیفات این با دونسککتم می چند هر...  شککد حیف-

 ...کنه می بدتر
 ..کرد وحشتناک ای سرفه بندش پشت و

 هاند طرف به و کردم پر و آب لیوان و برداشتم و آب پارچ دستپاچه ، شدم هول
 :گفتم و بردمش حبیب

 ....کنه اثر ها دارو باید نگیرمت حرف به زیاد بود گفته دکتر ببخشید-
 :گفت و زد دلنشینی لبخند
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 تو کن ولش...  میگیره سخت زیادی دکترم این-
 گذاشتم میز روی دوباره و آب لیوان و نزدم حرفی

 نه؟ ملیسا تو مشکل ناال پ -
 :گفتم و زدم تلخی لبخند

 دست از نگران حداقل البته ، کرد نمی حالم به فرقی نبود هم ملیسا اگه حتی-
سیح دادن سیح حال این با شدم نمی م  باورت کنه نمی من به هم نگاهی نیم م
 کنه؟ می تصورم روح و نمیبینه و من انگار گاهی بگم میشه

 :گفت و کرد یزر مشکوک هاشو چشم حبیب
 ِکی؟-
 راست یک نکرد نگاهمم حتی کردم سالم ، دیدمش راهرو توی پیش ی هفته-

 ... خونشون توی رفت
 :گفت و اورد پایین رو صداش کمی دستم ی اشاره با... خندید بلند حبیب

 ...نشده متوجه و بوده هپروت تو شاید-
 :گفتم و کردم نازک چشمی پشت

 اکراه با که داد تذکر بهش مامانش بارم دو...  کاراش همین همیشکککه بابا نه-
 ...بهادری خانوم سالم:  گفت

 :دادم ادامه حرص از مملو لحن با بار این
 سکککال ده ازش که من....  هسکککت خانوم فاطمه ، تر بزرگ ازش که مامانم-

 .... ی دخترخاله اون بعد بهادری خانوم ترم کوچیک
 :مگفت حبیب خندون های چشم به توجه بدون و کردم پوفی عصبانیت با
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 میاد بدم اسمشم از حتی َاه...  ملیسا-
شی شده سرخ صورت با حبیب  بریده بریده اش شده جمع های خنده از نا
 :گفت

سادت دختر اون- شته داره ح ست که دختری ؟ فر  ی خونه ساعت چهار و بی
 ....کنی می مقایسه اون با خودتو ، تلپه اش خاله پسر ی بهانه به خالش

 ...تری سر ازش خیلی کردی تو که توصیفاتی این با
 :گفتم و زدم پوزخندی

 ...بدی کاذب نف  به اعتماد بهم خواد نمی-
 :گفت عصبانیت با
 که ؟ نیسککتی زیبا کمتره؟ اون از تو چی مگه میگیری کم دسککت خودتو چرا-

 حصککیلالت فاره و کرده تحصککیل...  داری خودتو طبیعی بینی حتی تو هسککتی
 االترب اونا سککطح از که مالیتونم وضککع...  هسککتی که ؟ نیسککتی تهران گاهدانشکک
 ....نیست کمتر نباشه
ستش...  شدم نرم هاش حرف این با کمی شه را شم کردن تعریف از همی  خو

 ...میومد
 :گفت و زد لبخندی متقابال دید رو لبخندم وقتی

 لبازد و ستد و مهربونی....  جسوری ، شجاعی ، پاکی اسمت مثل تو فرشته-
 دلسوز و هستی کدبانو... 
 !بجنگی عشقت برای باید تو

 :گفتم اختیار بی
 جنگیدی؟ تو مگه-
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 ...کرد مقابلم طرف به روشو و کشید هم در هاشو اخم حرفم این با
 میاوردم روش به رو گذشته نباید ، شدم ناراحت حرف این از هم خودم راستش

 :گفتم ای شرمنده لحن با.... 
 ...میدم گیر چی همه به و ام کالفه حبیب ببخشید-

 :گفت ای گرفته صدای با و کشید عمیقی نف  حبیب
 بده اب گوش سککرِ  کمی برو...  صککبِح  نه تازه بخوابم خوام می...  کن ولش-

 شب مهمونی برای
 :گفتم پیشنهادش از خوشحال

 چطوری؟-
عا تو- خب می درس چطوری واق مک برای برو خونی؟ یدونم چه ، ک  کمی م

 ملیسا؟ بیارم؟مثل در بازی شیرین چایی- کن چاپلوسی
 :گفت و زد بشکنی

 ....ملیسا مثل-
******* 

 هک نکشید طول انتظارم زیاد....  فشردم رو مهین خاله ی خونه زنگ استرس با
 :پرسید تعجب با خانوم مهین شد، باز در
 فرشته؟ کنی می چیکار اینجا-
 :تمگف و گرفتم صورتش جلوی ور نرگ  گل شاخه چند همیشگیم عادت به
 ..گل خانوم یه برای گل هم این-

 مادرم مثل درست!  زیبا و شیرین....خندید
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 اوردی؟ گل که بازم-
 ...بده و نرگ  گل بوی ساختمون این تمام دارم دوست-
 گلفروشی از یکبار روز سه دو هر یا ، روز هر بودیم اومده تهران به که زمانی از

سته ، کوچه سر  ها گل نای از بابا یاد به رو خونه تمام و گرفتم می نرگ  یگل د
 کردم می پر

 ای دیگه هدف و قصککد مسککیح ی خونه توی نرگ  گل گذاشککتن از چند هر
 باهم که خوشککی های روز یاداوری جز باشکککه تونه می چیزی چه ، داشککتم
 داشتیم؟

 اومدی؟ چی برای نگفتی-
 ندارید؟ مهمون امروز مگه-

 :گفت غمگینی لبخند با خانوم مهین
 چطور؟ دخترم آره-
 غذا ، بشککی آماده ، کنی مرتب رو خونه تونی نمی که تنها دسککت خاله خب-

 ...و بشوری میوه ، بپزی
 :گفت و پرید حرفم میون خاله

 ....فهمیدم باشه-
 :گفت و خندید حرفش بند پشت و
سا و من...  اومدی که شکر رو خدا- ست ملی  که هم بیچاره اون بودیم تنها د

 بده انجام رو اینکارا ی همه تونه نمی
 ...دقیقش های بینی پیش این برای گفتم آفرین حبیب به دلم توی

 :گفت تفاوتی بی لبخند با
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 رسید کمکی نیروی که کنار برین...  شد خوب خیلی-
 :گفت لب زیر و خندید خاله

 ...شیطون-
 خترد تصورم متما برعک ...نشست پیشونیش روی اخمی من دیدن با ملیسا
 ... نبود سبکی و جلف

 بود سر تاج...  بود(خانوم مهین فامیلی)انصاری ی خانواده افتخار خاله قول به
 چی؟ من

 کنه؟ باور که کیه!  سرترم من بگه حبیب هی حاال
 جون ملیسا سالم-

 :گفت و داد دست تعجب با ، بردم جلو سالم ی نشونه به رو دستم
 کمک؟ برای اومدی-
 :گفتم خاله به رو و کردم تائید رفشوح سر با
 نیستن؟ خونه مسیح آقا-

 :کرد نگاهم تحسین با و زد لبخندی خاله
 ....نمیاد ها حاال حاال باش راحت ، عزیزم نه-

 ...کنار هم اون و میاد که شب ولی نیاد شاید حاال که....بود آشوب دلم در
 جالباسککی روی و اوردم در رو شککالم و مانتو و زدم پ  رو افکارم عصککبانیت با

 ...کردم آویزونشون
 ...مانداخت نگاهی ام لی جذب شلوار و ام مشکی تنگ تیشرت به آخر بار برای
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 بود شککده دوبرابر طولش خاطر همین به بودم کرده صککاف رو فرم بلند موهای
..... 
 :گفت من دیدن با شد اتاق وارد لبخند با خاله

 ...گلم شدی ناز میاد بهش صاف موهای چقدر ، بره قربونت خاله-
 :گفتم و زدم لبخندی

 مرسی-
 :کردم اضافه دلم توی و
 بکنه خیر به و مسیح خدا...  گرفتیم قرار که مادرشوهر پسند مورد-

 هخون گرمای هم از گاهی از هر و کرد می تمیز رو میز روی عصبانیت با ملیسا
 ...کرد می شکایت

 :گفتم تعجب با...شدم آشپزخونه وارد خودم خواست در به
 ...نپختید چیزی که شما خاله-

 :گفت و کشید آهی
 هر ارنبی چیزی یه بیرون بزنم زنگ باید...  ندارم وقتشککو ؟ خاله کنم چیکار-

 گرفت رو مادرشوهرم زبون جلوی نمیشه چند
 :پرسیدم کنجکاوی با
 میان؟ امشب هم هستن؟ایشون صادقی استاد مادر منظورتون-

 :گفت و کرد اخمی
 اون حال هر به داره آمد و رفت اینجا به بازم طالق وجود با...  آره تاسککفانهم-

سیح مادربزرگ ساب م شه ح ست ولی ، می  زمهنو...برنمیداره کنایه و نیش از د
 میدونه پسرش بدبختی و جدایی مسبب و من
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 :گفت و زد پوزخندی بود شده باز دلش ی سفره که انگار و
سی- سرش....  مبود من نزد دم و سوخت که ک  و زندگی بهترین داره االن که پ

 دانشجوهاش با دونستم می هم ها روز اون...  هاش معشوقه بهترین میکنه؟با
 داره ارتباط

 :گفتم داشت گرفتن گارد به شبیه که حالتی با
 هنمیکن حساب آدم کالس توی رو ها خانوم اصال استاد آخه ، خاله نکنم فکر-

 ...برسه چه
 :گفت و خندید

 شککروع کجا از خب کن ولش ای بچه ها سککیاسککت این دونسککتن برای هنوز-
 کنیم؟

 :گفتم حال این با ولی بود شده مسیح پدر درگیر کمی ذهنم اینکه با
 ...غذا-
 چی؟ غذای-
 هکنای و نیش نتونه سککابقتون مادرشککوهر رو امشککب یه که بپزم غذا خوام می-

 ....بزنه بهتون
 :گفت بیخیالی با
 بشور رو ها میوه این بیا تو ، اینکاراش به دارم عادت دخترم کن ولش-

 :گفتم و گرفتم دستاشو
 چیه؟ مادرشوهرتون ی عالقه مورد غذای-
 :گفتم و کردم نگاهش تردید با



 743 شود یفرشته فرشته م

یدونم......بودما رسککتوران یه سککرآشککپز من نره یادتون-  یه برای چطوری م
 ...کنید اعتماد بهم فقط بپزم غذا مهمونی

 :گفت لبخند با و زد برقی هاش چشم
 ...دارم اعتماد-
 نه؟ چاپلوسی گفتن نمی که این به

******** 
ستگی با-  که سبزی قرمه بوی...  بود دهر از بعد سه ، کردم نگاه ساعت به خ

 باب یکی این که بادمجون خورشکت همراه به بود مسکیح ی عالقه مورد غذای
 ...پیچید می خونه توی بود مسیح مادربزرگ طبع

له لذت با چال توی رو ها ژ که آخرین و گذاشککتم یخ  هم رو درف ی تی
 ....شستم

 ...چکید می روم و سر از عرق و بود گرفته غذا بوی تنم تمام
 :گفت دیدنم با ملیسا

 ...نباشی خسته-
 ....طور همین هم تو-
 و دسککتمال و َاَتک دیدم ناگهان که کردم نگاهش متعجب...اومد جلو لبخند با

 :گفت رومآ...گرفته جلوم
 ونیمیت....  شککسککتی میوه و پختی غذا فقط خب تو ولی خسککتم خیلی که من-

 بکشی؟ ها لوستر این به دستی
 بتونم اه اینکار با شکاید که کردم فکر این به وقتی ولی" نه" بگه داشکتم دوسکت

 :گفتم بکنم خودم صرف رو مهین خاله توجه از ای ذره
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 ....باشه-
 لوسککتر های الله روی خاک دیدن با....رفتم االب ازش و گذاشککتم رو چهارپایه

 ...کشیدم روشون و دستمال کنان غرولند
 .....نشست مبل روی و برداشت خیاری بیخیالی با هم ملیسا

شم سفیدی حرص از کنم فکر  هردو خاله صدای با....بود شده قرمز هام چ
 :گفت و کرد اخمی باال اون من دیدن با برگشتیم

 میکنی؟ یکارچ اونجا تو عزیزم-
 :گفت ملیسا به رو و
 ی ودیفه آخرم کنه می کار داره صککبح از ، کن کمک فرشککته به یکم ، خاله-

 ...میندازی دیگه یکی دوش به خودتو
 :گفت و اومد جلو دلخوری با خاله.....کردن می آب قند کیلو کیلو دلم تو
شید- سا عزیزم ببخ ست وارد خونه کار به زیاد ملی شی زحمت.....نی  االن دیک

 ...بده انجام خودش میدم رو اش بقیه بیاد مسیح ممکنه
 :گفتم و زدم لبخندی

 خسککته نباید و میشککن حسککاب امشککب مهمون مسککیح آقا ؟ حرفیه چه این نه-
 ایشون گها که بدین روسریمو مانتو میشه اگه فقط نیست چیزی اینکارا...  باشن

 ...نشم معذب اومدن
 ...داد بهم رو شالم و ومانت و کرد تشکری خوشحالی با

 صککدای و شککد باز در ناگهان....دادم ادامه کارم به ، هاش دکمه بسککتن بدون
 :اومد مسیح ی خسته



 745 شود یفرشته فرشته م

 ...مامان سالم-
سیح صدای شنیدن با س از بود نزدیک...  تپید تند اراده بی قلبم ، م  بدنم تیس

 ...بیافته دستم از لوستر ی الله
 ها یوهم چیدن به کرد شروع و رفت پزخونهآش طرف به مرموزی لبخند با ملیسا

 ...درف توی
 ....کردم ریز و هام چشم

 ...زرنگ ملیسا آی
 :گفت و شد گرد هاش چشم ، باال در من دیدن با مسیح

 شما؟-
شغول رو خودم و زدم زورکی لبخند ستما م شیدن د ستر ک  هرچند.....کردم لو

 ...بودن شده تمیز کافی ی اندازه به کردم می احساس
 :گفت و داد جواب من جای به خاله

 اللهماش ، زرنگیه و زبر دختر....  کمک برای اومده صبح از کرده لطف فرشته-
 ...میریزه هنر یه انگشتشم هر از

 ؟!منه خواستگار مسیح جدا انگار...  بود گرفته ام خنده
 ح  یک این تنها اما...  شککد شککادی از پر مسککیح های چشککم کردم احسککاس

 ...اشتباه  ح یک...بود
 :گفت خوشحالی از مملو صدایی با ملیسا

 ....نباشی خسته ، مسیح سالم-
 :گفت و زد کمرنگی لبخند ملیسا دیدن با مسیح

 ....ممنون-
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 ملیسککا کار این از اونم که انگار...  کرد نگاه ملیسککا پر های دسککت به خاله
 ...بود کرده تعجب

 :گفت ساختگی اخم با ملیسا
 .....وایستادم ریز یه صبح از.....مشد خسته خیلی آخ-

 ...زد پوزخندی و انداخت بودم نشسته چهارپایه باالی روی که من به ونگاهی
 ...دوختم لوستر به رو نگاهم داهر به و نزدم حرفی
 موندنم کردم احسکککاس انگار ولی دونم نمی...  کرد نگاه من به ترس با خاله
 ...نیست جایز اونجا

******* 
 ((مسیح))
 .... شد خارج خونه از خداحافظی از بعد شتهفر

... . کرد می رسوام داشت قلبم دقیقه چند همین توی ، کشیدم ای آسوده نف 
 ... بگیرم آغوش در رو دریفش بدن اون قدرت تمام با داشتم دوست

 ...عشق بوی ، زندگی بوی...  کنم احساس نرگسشو گل بوی
ستگی با و کردم پرت مبل روی و کت ست خ شتی دو طرف هامو د  رارق مبل پ
 ....دادم

 خوبی؟ مادر-
 ... بودم دفتر کردن باز دنبال هنوز...  زدم لبخندی

 ....خوبم-
 :گفت وار زمزمه و انداخت نگاهی غمگینم های چشم به
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 نشد؟ بازم-
 :گفتم تکرار با و بستم هامو چشم

 ! نشد بازم-
 رو سککرش ها قدیم مثل هدوبار تا...  داشککتم نیاز فرشککته به شککدید ها روز این

 ...بشه سرخ اون و ببوسم
 باشه؟ خسته مسیحم مردم من مگه بگه و خستم بگم بهش

 ...نشست هام لب روی محوی لبخند شیرین کوتاهِ  های روز اون یاداوری از
سا صدای با  شمچ با...  گرفت جلوم خنکی شربت لیوان...  پریدم جا از ملی

 :گفتم خواب از خمار های
 ...ممنون-

 :گفت مامان به رو ملیسا....  خوردم ازش جرعه یک
 ....فعال میشم آماده میرم من خاله-

 :گفت ساختگی های اخم با مامان
 ....میرسونتت مسیح وایستا عزیزم؟ کجا-

 ... آژان  به بود زده زنگ ملیسا که شکر رو خدا...کردم نگاهشون درمونده
 :گفت و کرد نگاهم افسونگرش خاکستری های چشم با
 ...خوشتیپ آقای میبینمت شب بای-
 ...رفت بیرون در از کنان خنده و
...  زد می سفیدی به هام انگشت بند بند ، فشردم دستم در و لیوان عصبانیت با

 ...بکنم خیانت عشقم به ها لبخند این با نداشتم دوست
 ...کرد نگاهم مردد...  نشست روییم به رو مبل روی مامان
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 ن؟ماما شده چیزی-
 :گفت آروم

صت االن دونم می- سبی فر ست حرف این برای منا سیح ولی نی  یم کی تا م
 بزاری؟ خودت منتظر و دختر این خوای

 ....گذاشتم میز روی و لیوان و خندیدم
 گذاشتم؟ منتظر کیو-
 ...دیگه رو ملیسا-

 :گفتم جدیت با اینبار
 ...ندادم ازدواج قول بهش حاال نه و پیش سال هفت نه من ولی-

 :گفت و کشید عمیقی نف 
سا نمیبینی تو ولی ، تو رفتن کما هم بعد و بود ساغر ها روز اون- ش ملی  قتهعا

 ...پسر
ستم می شم هب تفاوتی بی با ، میدیدم اگه نمیبینم و عشق من نه بزنم داد خوا  چ

 ... کردم نمی نگاه فرشته های
 ..برگردوندم روی اخم با تنها ولی

 ، شهمی سالت سه و سی دیگه وقت چند سالته دو و سی االن تو عزیزم ببین-
 توَام فکر به من خامی و جوونی بگیم که نیستی ساله پنج و بیست

 ...بندازی بیرون سرت از رو ملیسا و من ازدواج فکر بهتر فکرمی به اگه-
 :گفت و کرد اخمی خودم مثل
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یه- جابتش ؟ بود سکککاغر از کمتر اون چرا؟چ مام اب خوبش؟ اخالق یا ؟ ن  ت
 ...رو تو پذیرفت زندگیت تو سارا بودن و اتفاقات
شتم خودم رفتار روی کنترلی شون خونه توی بچگی از...شدم بلند ندا  و تخ

 بودم گرفته یاد
 ...زد می دامن مامان سکوت به سیلی با بابا که زمانی

 ....ردم از تر پایین زن کردم تصور اراده بی...  گرفت زور با باید و حق فهمیدم
 :گفتم فریاد با
 هم یا ان دی تست با که دیدی...  نیست من ی بچه سارا گفتم بهت بار صد-

 ...شد مشخص
 :گفت آرامش با مامان

 هچ داشککت قبولت بازم بودیم فهمیده که هم زمان اون گفتم ، عزیزم میدونم-
 ایید نیست؟پسر داود همین مگه ؟ داره خواستگار کم کردی فکر حاال به برسه

 ارشب یکمین و صد دیشبم ملیسا خواستگاری رفته حاال تا بار صد....  خودم
 بود

 :گفتم و دادم تکون سری
شون پ - ص من چون...  بدن مثبت جواب بهش بار دومین و صد بگو به  دق

 ...ندارم رو ملیسا با ازدواج
 :گفت اخم با مامان

 وسطه؟ ای دیگه ک  پای-
 :گفت بغض با مامان...  کردم سکوت
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سی- ستای و رویا اون سراه بری اگه کنم نمی حاللت شیرمو حم  ای ساغر دو
 خودش مثل امثال

 نمی حاللم شککیرتونو که شککمام ی بچه من مگه بگم پوزخند با خواسککتم می
 کنید؟

 ! نه من و بود واقعی مادر مثل مامان چرا که...  کشیدم آه ولی
 ....ناخلف ی بچه یه
یا نه باش مطمئن-  و واقعی دختر یه...  سکککاغر مثل کسککی نه...  هسکککت رو

 ...نجیب
 ...کردم قفل سرم پشت و در...شدم اتاق وارد و گرفتم ندید و مامان پوزخند

شتم سیگاری نخ...  رفت سیاهم کت جیب سراه مکث بدون  رو هپنجر و بردا
 ...زدم و فندک ناراحتی با...کردم باز

 تخت ویر و کشککیدم محکمی پک...رسککیدم آرامش ح  به ها مدت بعد
 ....نشستم

 ...بکنم قبول زندگی شریک عنوان کسی رو به فرشته از غیر نمیتونم به
 رو واقعی زندگی ح  امروز...  نشککسکککت هام لب روی اختیار بی لبخندی
 ...داد می غذا بوی که تنی و فرشته وجود با...چشیدم

 عجیبی غم هست پله ده ی اندازه به فاصلمون تنها که افتم می فکر این به وقتی
 ...میشینه دلم روی

 ...شدم می نزدیک بهش دستورات به توجه بدون و داشتم جرات کاشکی
 ...بشنوم زبونش از رو اسمم بار یک فقط
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 :گفتم لب زیر بغض با
 خدایککککککا-

******* 
 ((فرشته))

ستم شتم سرم زیر رو د  شروع مهمونی االن یعنی...شدم خیره سقف به و گذا
 شده؟

 : گفت می و شد می بلند مسیح مادربزرگ االن شاید ، بود ها فیلم مثل اگه
 ...میان در هم عقد به مسیح و ملیسا-

 ....بودم شده دیوونه..خندیدم
 ...داشت فاصله خونه دیوونه با متر چند تنها که دیوونه!  دیوونه
 بفهمن اونجا رو دردش ، عاشق های مجنون شاید

***** 
 ((مسیح))

شیدم رو خانواده واقعی طعم اه مدت بعد ، بودن همه  با...بود هم بابا حتی چ
سی شلوار و کت اون صالح صورتی و طو شه یک جذاب شده ا سته گو ش  ن
 ....بود

 ...حرف یک!  حتی نه و کرد می نگاهم نه
 چهب هم و یتیم ی بچه هم باید چرا... کرد می سنگینی دلم رو ای مردونه بغض

 باشم؟ طالق ی
 باشه؟ ای حرفه ازب زن یک پدرم باید چرا
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ندی گه....  زدم پوزخ جا من حاال که نبود این من زندگی ا نار....نبودم این  ک
 :میگفت اون و گفتم می هامو درد تمام زندگیم ی فرشته

 ...پیشته آخر تا ات فرشته...  نخور غصه-
 پیشککونیش رو اخمی بابا مثل....  کردم بلند رو سککرم بزرگ مامان صککدای با

 شککلوار و کت و بود گذاشککته هاش شککونه روی رها رو یدشسککف موهای...بود
 ....بود پوشیده سیاهی

 ...پدرم مثل درست...زیبا و شیک
 پر رو سککالن طرف یک دیگشککون فرزند دو و ملیسککا و شککوهرش همراه به خاله
 ...بودن کرده
 و بودن کرده ازدواج یک هر که هایی عمو دختر و عمو پسککر ، دایی زن و دایی

 ...بود بغلشون زیر هبچ یک حداقل
 اونجا هم داشککت هم من با کمی سککنی فاصککله که مامان ی عمه پسککر هومن

 .....بود
 مسیح؟ کجاست حواست-

 :گفتم و کردم صاف رو صدام....خاصش جدیت و بود بزرگ مامان
 ...جا هیج-
 ...مهین راستی ، خوبه-

 تمام لویج مامان های تحقیر نرفته یادم هنوز....کرد نگاهش ترسککیده مامان
 مامان؟ ترسی می چرا دیگه حاال...  خانواده
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 هک خودم به لعنتی....افتادم پیش سکککال هفت توی خودم های غیرتی بی یاد
 ....فرستادم کردم خالی و فداکار و مهربون زن این پشت همیشه

 ...میزنن برق بار اولین واسه کردی؟اخه نو هاتو لوستر-
 :گفت هراسون مامان

 که...نک-
صبانیم بابا دپوزخن  اینجا دهش تعیین پیش از دعوایی برای همه انگار...  کرد ع
 ....بودن
 !عجیب خیلی...بود عجیب ، بود شده گرمم سفید شرت تی اون توی

 شکککر رو خدا باید هم سککرشککونه باال سککقف یه که همین...  کن ولش مامان-
 ...کنن

با به شکککده گرد های چشککم با مان.....شکککدم خیره با  پایین ور سککرش ما
 ...افتادم قدیم های روز یاد.....انداخت

 .... گرفت می رو بابا مچ مامان که زمانی
شید می فریاد سرش منطقی بی با بابا و  ایم یغهص زن جلوی منو آبرو چرا که ک

 بردی؟
 ...مامان سکوت هم باز
 خودم با...بدم نجات و مامان تا بشکم من سکوپر داشکتم آرزو که هایی روز چه

 ..کنیم می شروع رو بابا از جدا زندگی یه مامان و من بودم تهبس عهد
 ....میشه پیدا ما ی خونه توی بابا پای رد هم هنوز ولی!  کردیم شروع آره
 :گفتم داهری خونسردی با
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 شککریک ها بعضککی با و سککقف این که...  کنیم شکککر رو خدا باید که البته-
 ...نیستیم

 ام بین هاشککون نگاه...کردند می نگاه دوئل که انگار همه...گرفت رو ام کنایه
 ...چرخید می نفر دو
 ...دارین ها بعضی این سر صدقه از و سقف این که رفته یادت-

 :گفتم و کردم مصنوعی ی خنده
 دونین؟ می خودتون سهم و مامان ی ارثیه شما-

 ...کرد نگاهم گیج
 همه به دروه به شککما و بوده مامان برای خونه این دونسککتم نمی کردید فکر-

 ؟ نه دادین بهش مهریه جای به گفتین
...  بدهکاره شما به مامان شده باورتون هم شما که البته:شد تر عمیق پوزخندم

 ! بخشید مهرشو مامان اصل در
 دسککت نامحسککوس...رفت بیرون جمع از و گفت ببخشککیدی شککده سککرخ بابا

 ...شتشهپ پسرش کردم می ثابت بهش باید امروز از ، گرفتم و مامان
 :گفتم اشکش برق به توجه بدون

 کنیم؟ شروع رو غذا نیست بهتر...  گشنمه که من-
******* 

 دمور غذای دیدن با....رسید نمی گوش به چنگال و قاشق برخورد جز صدایی
 ...ریختم سبزی قرمه خورشت کمی و زدم لبخندی ام عالقه
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 به ور درست.. تنشس صندلی روی پیش لحظه چند دعوای به توجه بدون بابا
 ! من روی

 ...بود خوب خیلی اش مزه...بردم دهان به و قاشق اولین لذت با
 می تعریف غذا از دارن همه دیدم که کردم بلند رو سرم...  زدم لبخند اراده بی

 ....ملیسا و مادربزرگ ، بابا جز به....کنن
 :گفت مامان به رو خاله.....ریختم برنج دیگه کمی

 ..داره فرق همیشه با ، غذات شده خوب چقدر مهین-
 :گفت شوخی به مامان

 بود؟ بد همیشه-
 :گفتم من اینبار

 به خوب سککال هفت این تو کنم فکر!  شککده محشککر اینبار ولی...  مامان نه-
 نه؟ رسیدی آشپزیت

 :گفت و کرد پاک دهانشو دور دستمال با و خندید
 ....نپختم رو غذا این من متاسفانه-

 بزنه حرفی خواسککت تا ملیسککا...  رفت ملیسککا سککمت به اراده یب ها نگاه همه
 :گفت و کرد دستی پیش مامان

 ...پخته رو غذا این فرشته-
 ...شد نمی باورم....شد گرد درجه آخرین تا هام چشم

 بوی ، سککبزی قرمه تند بوی جای به اینبار.....خوردم دیگه قاشککق یک عجله با
 ...شد بینیم وارد نرگ 
 ! خدایا..داشتم ازنی بهش چقدر
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 :گفت و زد پوزخندی بزرگ مامان
 تی؟گرف کیه؟خدمتکار فرشته حاال...  نمیاد بر چیزا این تو از میدونستم-

 :گفتم تعصب با و کردم اخمی اراده بی
 ....هست باالیی ی همسایه دختر فرشته-

 :گفت بابا
 دادی؟ اجاره دوباره رو باال ، مهین آره-

 ....کرد نگاهش حیرت با مامان...راحت چقدر
 :گفتم من مامان جای به
 ...داده اجاره آره-

 :گفت بزرگ مامان
 سالشه؟ چند-

 :گفت تفاوت بی مامان
 ...سال دو و بیست-

 غره مچش به توجه بدون و شد پا میز سر از ببخشید یک با و کرد اخمی ملیسا
 ...رفت اتاق سمت به خاله های

 ..غذا این پختن برای جوونه-
 :گفت ذوق با مامان

 تهس که عکاسی دانشجو.. میریزه هنر یه دستش هر از ، کدبانو یه دختر این-
شم ، شی سایی یه ندیدی خیاطیشو..  عالیه که نقا شم غذا...  دوزه می لبا  هک ها

 حیاس با و متین چقدرم... است معرکه همیشه



 757 شود یفرشته فرشته م

 :گفت و زد پوزخندی بابا
 بهادری؟ فرشته-

 :گفت آروم مامان
 ...تشاگرد آره-

 :گفت و داد باال ابروهاشو بابا
 پسر هی ساعتی ی صیغه بود قرار یادمه پیش ماه هفت....نیست پاک همچینم-

 ....بشه
 ....اوردم در گردش به بقیه و بابا بین رو نگاهم تعجب با

 صیغه؟
 :گفت عصبانت با مامان

 ن؟هست تو مثل همه کردی فکر!  نزن حرف مردم سر پشت...کن ب  سیاوش-
 :گفت و زد عصبی لبخند بابا
 ...بود تئاتر های بچه از کیارش بود؟آها چی پسر اسم-

شق ستم از قا  اهنگ به توجه بی و شدم پا صندلیم روی از سریع....  شد رها د
 ...رفتم بابا سمت به اطرافیان

 :گفتم و گرفتم رو لباسش ی یقه
 رو یپرت و چرت همچین فرشککته سککر پشککت دیگه بار یه فقط...  دیگه بار یه-

قام که موال به بگی هار و بیسکککت انت  رو کردی نابود که و زندگیم سکککال چ
 ....میگیرم

 :گفت و زد پوزخند بابا
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...  فتهر ازش آبرویی چه دانشککگاه تو ببین برو گیره؟ پیشککش هم تو دل نکنه-
 خونه صیغه دفتر کما؟جلوی رفت دختر چطوری میدونی

 ....شد شل هام دست
 کردی؟ تصادف کجا تو فرشته-"

 ...لرزیدن می هاش دست....پرید رنگش وضوح به
 و مگذاشت اش شونه روی رو سرم....افتاده سخت تصادف اون یاد به کردم فکر

 :گفتم
 اینجایی تو اینه مهم....نیست مهم-
 کرد نگاهم پرسشی حالت با
 :کردم اشاره قلبم به
 "اینجاست ابد تا جات-
 ...بگم و این رفت یادم آها-

 ....نگو ، بابا نگو
 میشکنم دارم خدا به...  نکن رها تفنگتم تیر آخرین

سر یه پیش وقت چند- سم به پ شگاه تو شهاب ا ...  شتگ می فرشته دنبال دان
 ! بردش پلی  بود ریخته بهم و دفتر

 ...نبود الکی حامی شک شهاب؟پ 
 فرهس و خورد لیز دستم....بودن شده سست پاهام اما دادم تکیه میز به و دستم

 ....شد ریخته زمین روی چیز همه ثانیه یک در گرفتم مشتم تو رو غذا ی
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 نابود بود کرده درسککت خودش ناز دسککتای با ام فرشککته که غذاهایی اون تمام
 ...شکست بغضم....شد

 ...دیدن و میدیدن نباید بقیه که رو چیزی اون باالخره
 !شکستنمو

 .....من ی فرشته
 تو؟ چرا
 ...ندیمشکو بار دو چرا
 ....دروه با بار یک
 خیانت... با بار یک

 ((فرشته))
 داد می نشون رو یک عدد کوچک ی عقربه...  شدم خیره دیوار روی ساعت به
! 

صفه یک  از....میومد پایین ی طبقه از صکدا و سکر صکدای هنوز و بود شکب ن
 ره؟خب هچ ببینم و اندازم بی پایین به نگاهی نیم زد می سرم به گاهی کنجکاوی

شیمونی بازم ولی شیدم پوفی کالفه....میومد سراغم به پ  رو مخود محکم و ک
 کردم پرت تخت روی
 کنه؟ می چیکار داره االن مسیح یعنی

 ؟...کرده تعریف من پخت دست از خوردن؟کسی چی؟شام ملیسا
 روی اراده بی لبخندی اومده خوشککش من غذای از مسککیح شککاید اینکه فکر با

 محو هم لبخند همون آنی به ملیسککا وجود یاداوری با اام بسککت نقش هام لب
 ...شد
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 بازی این کی پ ...  نمیومد هام چشککم به هم خواب ، شککدم خیره سککقف به
 شد؟ می تموم

 خوش چه زدم پوزخندی....  تو ی فرشککته!  فرشککته منم فهمید می مسککیح کی
یاد یادش و من مسککیح کردم می فکر که بودم باور  و چراه حرص با.....م

 ....کشیدم سرم روی رو پتو و کردم خاموش
 ....هام اشک ی زمینه بود شده برق و رعد الالیی طنین

 کردم؟ می گریه خودم حال به داشتم کی از نفهمیدم
 ....شد تسلیم هم باز همیشگیم بغض....شکست بغضم
 ! باال برد هاشو دست

 ...نخوابیدم هم باز...شدم غمگین هم باز
 ای برنامه چه بعدش برای ؟ چی حاال...  برگردوندی دنیا ونا از و من تو خدایا

 داری؟
 ...شدم می دیوونه داشتم....  کشیدمشون آرومی به و زدم موهام به چنگی

 داشتم؟ فاصله عاشقی جنون با قدم یک شک بی
 دایصکک تنها و بود نگرفته بارون هنوز چند هر...  برم حیاط به گرفتم تصککمیم

 اونم بغض نبود بعید سککتاره بی آسککمون این از هم باز اام...میومد برق و رعد
 ...بشکنه

 در دنش بسته صدای با....کردم روشن و ساز چایی و رفتم آشپزخونه طرف به
 ! پریدم جا از
 .....کردم بیرون رو سرم و رفتم پنجره سمت به دو حالت با...  بود حیاط در
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 های مهمون....  زد می شالق صورتم به و خورد می تکون باد دست در موهام
 ....رفتن می یکی یکی مسیح

 ...کرد می نگاهم هم او...شد کشیده صادقی استاد سمت به نگاهم اختیار بی
 ...بودن شده آمیخته باهم نفرت از پر نگاه دو

شینش سوار و داد تکون افسوس ی نشونه به سری  به رو سرم اخم با....شد ما
 ...بستم رو پنجره و بردم داخل

 :کردم زمزمه لب زیر
 بودن؟ عصبی همه چرا-

 ! نبود ملیسا ها اون بین چرا که نکردم توجه حتی....  انداختم باال ای شونه
 جودو با.....کردم سرم رو سفیدم دستی دم چادر و ریختم لیوانم توی رو چایی
 ...بودن خوابیده هم ها اون حتما پ  ، ها مهمون نبودن
 ....دنبو سخت و سفت حجاب به نیازی
 خارج خونه از یواش و آروم صکککدای با و برداشککتم کتابخونه روی از و کلید
 ...رفتم پایین ها پله از پاورچین پاورچین.....شدم

 ! ودب سختی کار صدا و سر از جلوگیری ، تر بزرگ سایز دو های دمپایی اون با
سیده حیاط به که زمانی تا سم بودم نر  با اما.... بود شده حب  ام سینه توی نف

 ... زدم نمایی دندون لبخند تا  دیدن
 ...بود شده مستقر حیاط وسط در که بزرگی و سفید تا 

 دمکر حلقه لیوان دور به رو ام کشیده های انگشت ، صندلی روی نشستن با
 ...شد نمایان هام لب روی لبخندی چای بخار گرمای از

 ....دیدمش که روزی...  رفت ها قدیم یاد به ذهنم
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 ...بودی ای ایهس تو
 باشی؟ پناهم خواستی خودت

 نیستی؟ هم سایه همان چرا حاال
 ...نمیبینم را ات سیاهی

 ...قدیمی عشق ای
شم....نبود  وارد مطبوعی گرمای....  خوردم چای از قلپ یک و بستم و هام چ

 ....شد بدنم
 راحت خیال با ولی بودم ترسککیده کمی....پریدم جا از برق و رعد صککدای با

 ....انداختم خودم روی پتو حالت به و چادر...بستم هامو چشم ارهدوب
 زبا...کردم احساس سردی و گ  بوی ناگهان که بودم ور غوطه خودم افکار در

 !بودم شده توهمی هم
 ...عشق خیال....  شیرین خیال هم باز
 هم از هام پلک...مردونه های قدم....میومد پایی صککدای همراهش اینبار اما

سیح دیدن با کردم بلند رو سرم تعجب با....شد جدا  هژولید موهای اون با ، م
 ....ترسیدم هاش انگشت بین سیگاری ته و

 پوزخند به توجه بدون...انداختم سککرم روی اونو و زدم چادر به چنگی اراده بی
 :گفتم مسیح ی شده پررنگ

 !کردم.....بیدارتون کنم ر..فکک صادقی آقای ببخشید-
 :کرد زمزمه آروم لب زیر و گذاشت بینیش روی رو اش اشاره انگشت

 هیککک -



 763 شود یفرشته فرشته م

سخ...کردم گوش رو حرفش مطیع شم دو اون م  شده سرخ های رگه با سبز چ
 ....نشست تاب روی....بودم

 ...رفتم تاب ی گوشه به و کشیدم آغوش در رو خودم ترس با
 :گفت و زد نیشخندی

 خوبی؟-
 در نزدیکی همه این از محسوسی زشلر با و دادم قورت دار صدا رو دهنم آب

 :گفتم صدام
 ...ممنون-

 شقع ام کلمه هر جای به ترسیدم می....  خوبید؟ شما بگم تونستم نمی حتی
 ...شود پرتاب بیرون به دهانم از قلبم...بریزد بیرون

 بدم؟ چی رو جانم جواب وقت اون
 ...رسیدم تاب ی دسته به...رفتم تر عقب....شد تر نزدیک

 ... وبمخ منم-
 :کرد اضافه مکث با و
 ...فرشته-

 !همیشه مثل نه اما زد صدا رو اسمم....  زد یخ تنم
 .... زد می حرف اون جای به کسی انگار...نبود من مسیح انگار
....  بودن هضم قابل برام مسیح حالت تغییر این هنوز... انداختم پایین رو سرم

 ...ردمک بلند شتاب با رو سرم هام دست شدن گرم با
 ...بود گرم سردش نگاه برعک  هاش دست...بود گرفته هامو دست

 :گفت لبخند با که بکشم بیرون رو دستم خواستم
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 ...ای فرشته همون تو کنم باور خوای می نکنه-
 پیروزمندانه....کردم نمی هم تقال دیگه حتی....کردم نگاهش شککده خشککک

 ...کرد دور هام دست از هاشو دست
 بودم؟ کرده عادت تنت گرمای به که حاال نامرد

 ...زد بهش محکمی پک عصبانیت با و کرد روشن سیگاری
 :گفت و داد تکون سری

 ...ساغر مثل هستی یکی هم تو میدونستم باید...میشناختمت باید-
 خبره؟ چه اینجا... بودم شده گیج

 :گفت و کشید گردنش پشت به دستی
 دور وت مثل کثیفی جن  از تا کرد کمکم...  کرد لطف بهم پدرم بار یه برای-

 ...باشم
 :کرد اضافه تاکید با اینبار و
 ...تو فقط-

شت و من به توهین حق...  شد درهم اراده بی هام اخم  نمی اینکه با حتی ندا
 چیه؟ جریان دونستم

 :گفتم پروایی بی با
 زنید؟ می حرف اینطوری من با جراتی چه به شما-

 غریبه عشککقم جای به...  او بگم باید حمسککی جای به که بود سککخت چقدر
 ...کنم خطابش

 ...شد خیره رو به رو به سکوت با و زد پوزخندی
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 ...شدم خیره بهش عاشقانه.....داد بیرون سیگارشو دود
 ...بود زیبا مهتابیش رخ چقدر

 شککده جذاب شککیرین قول به...  بود کرده اش احاطه سککیگار دود که صککورتی
 ...بود

 ...اومدم خودم به پوزخندش با که بودم صورتش حوم چقدر دونم نمی
ستپاچگی با!  بودم کرده خراب...  انداختم پایین رو سرم خجالت با  و وانلی د
 سککیحم رفتنم از قبل ولی شککدم بلند تاب از حرفی بدون و برداشککتم پام کنار از

 ...زد صدام
 ...برنگشتم و ایستادم

 هست؟ یادت بود داده یاد بهم خودش...  بود غرور درس
 ...فرشته-

 ود اون به و برگشککتم اراده بی...  بود زده صککدا رو نامم تمنا با چقدر...  لرزیدم
 نمی دیگری از چشککم یک هیچ...شککدم خیره سککرخ های رگه با سککبز چشککم
 ...گرفتیم

 یم نگاهش دلتنگی با و حریصککانه....  بود شککده آمیخته بهم عاشککقانمون نگاه
 ....کردم

 :زد صدام دوباره
 ...فرشته-

 ...گذشته های سردی با متفاوت!  تحریرتر با و زیبا...  تر گرم اینبار اما
 خورد سککر سککرد زمین به نگاهم اراده بی ، کشککیدم خجالت پرواش بی نگاه از

 ...کردم می احساس هنوز اونو نگاه سنگینی اما.... 
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 ...فرشته-
 دادم؟ می بهش جوابی چه داشت دوست
 نام ، خشم جای به ای کلمه هر گفتن با ترسیدم می کرد؟ می رسوام که جوابی

 ....بیاد بیرون عشق
 ...رسوند بهم رو خودش حرکت یک با و شد بلند تاب روی از من مثل
 ..... بودیم دور هم از نف  یک ی فاصله به تنها
 :کرد زمزمه هم باز
 ....فرشته-

شیدم آهی شتر رو ام چونه و ک شردم ام سینه به بی  محال داغش های  نف...  ف
 ...خورد می ام سینه به تند های تپش با قلبم...  کرد می دگرگون رو

 ایصککد.....  شککه پرتاب بیرون به ام سککینه از قلبم آن هر ترسککیدم می که انقدر
 ...کردم می احساس هام گوش توی رو قلبم ضربان

 ...کن نگاه من به-
 دوباره سککبز گوی دو ناو با نگاهم... کردم بلند رو سککرم مطیع و شککده مسککخ

 ! نگاهش بندون یخ ، بود کرده فرق چیز یک اینبار اما...  کرد برخورد
...  ردمک پرتاب رو خودم آغوشش به غرور بی ، پناهم بی پیکر برای...  لرزیدم

 چی؟ برای
 چرا؟

 ...هست دیوانگی عشق آثار از بودم مطمئن ولی نداشتم رو کدوم هیچ جواب
 مرد این ی دیوانه...  بودم شده دیوانه من
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 اما....  اوردم زبون بر رو نامش بغض با و کردم قالب دورش به هامو دسکککت
 ...نداد جوابی من مثل

شتر رو سرم شردم اش سینه به قبل از بی ساس من به بدنش گرمای ف  رامشآ اح
 ....داد می مطلق

 ....هستم ها آسمان فراز بر سفیدی اسب سوار کردم می احساس
 ...دمبو شده سبک
 ....بود کرده رها خودش کنار هاشو دست مسیح اما کردم می گریه هم هنوز

 ! بودم من بود کرده بغل را او بین این در که کسی تنها و
صد از و زدم فریاد ، بلند ای صاعقه صدای با ست پناهی بی و ق ش هامو د  تربی
 اون؟ اما....فشردم دورش به

 ...بود نتیجه بی هم باز
 ...بود افتاده دورش به هنوز هاش دست

شم رنگ سبز برق به و کردم بلند رو سرم کنجکاوی با ... . شدم خیره هاش چ
 مقلب های تپش شدت از هم باز اما داشت تازگی برام اش شده اصالح صورت

 ! بود نکرده کم
 و ردک دنبال رو راهش سپ  و....افتاد بینیم روی ای قطره و گرفت بارون نم نم
 نگاهم هم هنوز اما بودن باد دست در سیاهم موهای...شد گم گردنم میون در
 ...بود مسیح نگاه مسخ در

 :گفت و گرفت ازم رو سردش نگاه
 ... بغلم از گمشو-

 شوخی؟ و مسیح بود رفته یادم انگار اما...  کنه می شوخی بازم کردم فکر
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 :زد فریاد تر بلند اینبار
 نپایی مختار خود هام دست....  کردی نجسم ؟ نه یا میشی دور ازم فت**کثا-

مدن ند این در که هایی آرزو قصککر از!  ریختم فرو....او قه چ  خودم برای دقی
 ...بودم ساخته

 ... من مسیح-
 ...رفت یادم ببخشید آخ گفتم؟ چی نشنیدی-
 :داد ادامه و شد خیره هام چشم به قبل از تر سرد و تر تیز و
 .... شدی ساخته مردا آغوش برای تو-
 ...زمین روی بر اینبار...افتادم هم من ، بعدی رعد اب

 مگوش توی مسیح صدای هم باز اما بود کرده جذب رو حیاط خیسی تنم تمام
 ! پیچید می

 آها...  بود چی اون اسککم ؟ نه باشککن دنبالت دوتا دوتا که بودی خوب انقدر-
 ؟.... نه انداخت ماشین جلو خودشو خاطرت به!  حبیب

 بود؟ شده سوتفاهمی همچین دچار چطور...  دادم قورت ادارصد رو دهنم آب
ست مهم که اون- شه مگه!  شهاب...  نی سی می  هبکن فراموش و جنتلمن این ک
 ؟
 ... کردم نگاهش تنها شده درشت های چشم با

 ! پیچید می سرم توی زیادی سواالتی
 میاد؟ یادش و من مسیح

 دیگه؟ های چرا...و کرده خطور ذهنش به فکری همچین چرا
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 .... افتاد تاب کنار دوباره و شد رها هام دست از چادر....  وزید تندی باد
شکی ، انداختم پایین شرم از رو سرم شتم و این قدرت کا  و مبگ...  بگم و دا

 پامو و شمب بلند ترسیدم می...  بود شکسته دلم اما...کنم برطرف سوتفاهماتو
 .... ارمبز شکسته های تیکه این روی اشتباه به
 بگو و من...  نداره جوابی که حقیقت داری حقم خب ؟ نه زنی نمی حرف-

 ...بودم شده عاشقت که
 به کردن نگاه جرات...  گرفت هامو شککونه طرف دو و نشککسکککت زمین روی

 ..نداشتم زیباشو صورت
 درسکککت و چیز همه چطوری تلخ اعتراف این از بعد که...  بودم قلبم فکر به

 بکنه؟
 کردی داغونم تو. . لعنتی-

 :گفت و زد تری بلند فریاد
 ....کردی عاشقم تو-

 از و گرفت دردم....  فشرد اش مردونه های دست توی هامو شونه قبل از بیشتر
 ...بستم هامو چشم درد

 .....کردی نابودم تو-
.. . بود قرمز نگاهش ، کردم بلند رو سککرم....  شککدم بلند اجبار به و شککد بلند

 ....نفرت و عشق به آمیخته قرمزی
شید تیر قلبم  کردمن توجهی دردش به....  بود کردنش کار های آخر که انگار ک
 ! هست قضایا تمام فهمیدن مهم ی مسئله االن... 
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 حرف داشت خودش برای که انگار....  بچه یه مثل....  شد آروم اینبار صداش
 :میزنه

 پیشمی آخرش تا گفتی که تو...  نبودی ساغر که تو-
 :شد همراه فریاد با ، هاش حرف ی ادامه

 حبیب میگی؟به چی شککهاب به....  دارم دوسکککت گفتی می کما تو که تو-
 حتی...چی؟حتی

 :داد ادامه ریخت فرو هاش چشم از که هایی اشک با
 نه؟ گذری نمی نرم پشه یه از...  بودی؟ هم حامی با تو-

شید عمیقی نف   عدر صدای خاطر به....  زد می تند تند قلبم ترس از.....  ک
 صککدای و قلبم شکککسککتن صککدای ی متوجه ک  هیچ ، بارون شککدت و برق و

 ....نشد مسیح بغض و غرور شکستن
 چرا؟-

 دلگیر و محسوس...  لرزید می صداش بم آوای
سیح منم که نمیاد یادت میدونم-  و خرس اون دونی نمی هنوز که میدونم....م

هت کی یدونم ؟ داده ب ...  گذشککتم برادرمم از خاطرت به یادنم یادت که م
 نبود این حقم ولی!  میدونم

 :گفت دارش خش صدای با
 .....باشن کثیف پرستمشون می که هایی زن تمام که نبود این حقم-

 ....سیلی مثل حرفی یه برای...  گویی ناسزا برای شد باز دهانم
 سکوت؟ هم باز اما
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 که هایی شکککسککتگی تمام از...  مگفت می باید.....  کردم می سکککوت نباید نه
 ...کشم می دارم که هایی درد تمام از...اومده وجود به قلبم توی

 مسککک-
 هر انگار....شد تزریق وجودم توی لذت از دردی.... سوخت هام لب ناگهان

 ...بودیم آغوشی هم این محتاج دو
 بود؟ دوباره وصالی آیا بوسه این

 :گفت آروم گرمش های بوسه میون
 توی...که...  روزی همون از! ....  اولش از....بود یادم...  رو تو..... من-

 .....  داد ادامه اما اورد کم نف 
 ....دیدمت بیمارستان-

صی واکنش دنبال به انگار...  کرد نگاهم و شد جدا ازم  شوکه من ولی بود خا
 شد جدا آغوشش از ح  بی هام دست....  بودم شده

شتم از قبل روز- . . وفادارانه خدمت سال هفت پاداش... دادن پاداش همب برگ
 به یتونمم....  میاد یادم رو تو برگردم وقتی قوانینشککون تمام برعک  گفتن بهم

 ....برسم عشقم
 :داد ادامه آه با
 یداپ از شایدم فراموشی از شاید...نیست عشق اون عشق این نداشتم خبر اما-

 ...میاد یادت و من نه؟تو....کرده فراموش و من جدید حامی کردن
شت.....  نداد بهم زدن حرف ی اجازه  هام لب روی رو اش مردونه و سرد انگ
 :وگفت فشرد
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 رسککتوران توی رو تو خودم های چشککم با وقتی...  بشککنوم چیزی خوام نمی-
 .... شد خراب سرم روی دنیا دیدم شهاب با خندیدن درحال

یب با رفتن راه حال در رو تو وقتی یان فهمیدم دمدی حب  ها عشککق ی همه پا
 ...نیست رسیدن

 اشک خودش ، ناپاکه تو فرشته داد خبر بهم حامی وقتی که دیدم نمی کاشکی
 بلدی؟ جنبل جادو فرشته....ریخت

 انگار...  بکنه خرابم تا داشککت قصککد مصککرانه...  بزنم حرف نمیزاشککت هنوز
 ... گفت می باید ولی نداشت قبول هاشو حرف

 تو؟ نگاه حسرت در پدرم کنم می احساس حتی که دیبل جادویی-
ست ستش روی هامو د شتم د شو قدرت تمام با و گذا شت  اجد لبم روی از انگ

 :گفتم حال همون در و...  کردم
 دش همزمان....  اومد فرود صورتم روی که سیلی....  مسیح کنی می اشتباه-
 ....سیاه آسمون غرش صدای با

 ....سیاه ابر سیالب فرود با شد راه هم
 زد؟ و من مسیح شد نمی باورم....  کردم احساس لبم روی و خون شوری
 دسککتش به...  کردم نگاهش تنها تعجب با و گذاشککتم صککورتم روی رو دسککتم

 ....کرد نمی باور هم خودش انگار.... بود شده خیره
 ... بود شده دیوانه

ست شتم دو  ور امونم لیسی درد گفته؟ولی بهت و چرندی همچین کی بگم دا
 :گفتم بغض با و برید
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 ....مسیح میدی تاوانشو...  کردی اشتباه-
 هام شککونه روی رو اش شککده مشککت های ودسککت شککد تر جری حرفم این با

 :گفت و گذاشت
 گذرهب برگشککتت از سککال یه نکردی صککبر که تویی یا ؟ تو یا کردم اشککتباه من-

 دوست ییک با سریع و فتیر ؟.... کیارش با دوستی از نگرفتی درس...  حداقل
 ...کردم می تامینت خودم گفتی هستی؟می دوستی معتاد شدی
 مهمون که سککیلی یک ی اندازه به گرونی...  شککد تموم گرون برام هاش حرف

 ...کردم صورتش
 ی هبرجست رگ به توجه بدون....  بود شده قرمز حاال که گندمیش و ناز صورت
 :گفتم گردنش

 ...ت همسایه پسر یه جز ؟ هستی کی تو اصال داری؟ مشکلی چیه-
 ....تموم هام نف  شدو تار دورم به دنیا...  فشرد دستش با گلومو

 باید کجا از من ؟ نه بودی شککده شککایدم شککدی می ای صککیغه زن داشککتی تو-
 ؟ ها هستی ساعتی صیغه تو میدونستم

 ...دونستم می باید کجا از من
 ...برید نفسم...کرد بپرتا تاب سمت به و من قدرت تمام با و

 ...کرد برخورد تاب ی میله به محکم سرم
 با باشککه؟ خودم پاک مسککیح ، زن تهمت و وحشککی مرد این شککد نمی باورم

 ...گذاشتم سرم روی رو دستم اراده بی و گفتم بلندی آخ سرم توی سوزشی
 تار کمی هام چشککم...  کرد وارد بدنم به عجیبی لرز خون، از موهام خیسککی

 ... گفتم می باید حال این با ولی...  دنبو شده
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 یا خورد قسککم که همونی....  اونم ی فرشککته من کردم می ثابت و گفتم می
 ک  هیچ یا مسیح

 ....نکرد و نکنه فراموش مسیحشو داد قول که همونی
سیح ی زده بهت ی قیافه به شقمو گرمای تمام....  شدم خیره م  نگاهم توی ع

 :گفتم و ریختم فرو
 ؟گفتی-

 :گفتم شدن بلند حال در و دادم تکیه تاب ی میله به دستمو
 شد؟ تموم-

 اب آب برخورد....  گذاشتن می یادگاری تاب ی میله روی خونیم های انگشت
 ....بود کرده دوبرابر رو سوزشش موهام

 :گفتم لرزید می که صدایی با
 الییال یه براش بزار نخوابیده؟پ  غیرتت رگ هنوز یا ؟ مسککیح شککدی خالی-

 ...بره ابدی خواب به تا بخونم
ستم ناخوداگاه...  رفت گیج سرم سیح.....  کردم سرم حائل رو د  صدای با م
 :زد فریاد ترس از بلندی نسبتا

 ...فرشته-
ست ستم د ست عالمت به رو را  دش سردی از پر نگاهم اینبار...  بردم باال ای

 ....آروم نه و تند نه تپید نمی دیگه قلبم.... 
 میشنوی؟ کنم تعریف برات داستان یه خوام یم-

 :دادم ادامه بشنوم رو جوابش اینکه بدون
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 ! ساده خیلی اما زیباس میگفتن....  ساده دختر یه-
شت پدر که دختری یه  شا محله های بچه با بود متفاوت که دختری یه....  ندا

ست شاید که دختری یه....  شت دو سر دا شه پ  ظتافمح مادرش از بتونه تا با
 ...بکنه

شته پدرش شهادت ی سهمیه با که دختری یه سی ر شگاه عکا  ولقب تهران دان
 ! بود دختر یه اون ، مسیح...  شد
...  وندم پاکم... بود پاک فرشته مسیح....  داد رو فرشته لقب بهش مرد یه ولی

 میگم بازم ولی....کردم تعریف برات ها بار!  شد عاشق
 :گفتم و کردم بهش رو پشتم

 می یشزندگ ی سرمایه تنها و تنش برای اونو که یکی ، گناهکار پسر یه عاشق-
 ! نبود عاشق نمیگم...  خواست
 حک فرشککته ذهن توی اینا شککایدم ، داشککت ای عالقه بهش پسککر شککایدم

 اش شده خرد غرور ترمیم و دلداری برای....شده
 :شدم خیره هاش چشم به گستاخ و پروا بی...چرخیدم پام ی پاشنه روی

سیح- شو تمام دختر اون م شکش قلب سر پی ضی...  خب اما کرد پ  یاقتل ها بع
 ندارن

 ....گفتم می باید ولی سوخت بیشتر سرم....  زدم پوزخند بندش پشت و 
 هگنا رو پوشی چشم ، عشق...  خواست دختر از ها چیز خیلی پسر میدونی-
شم سه حقوق از که هایی کادو...  سادگی و ...  دیگه خب ولی ودب باالتر ماه

 ...بود عاشق دختر
 :گفتم تلخی ی خنده با
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 یندهآ تو شاید...  نیست درست همیشه عشق...  نیست شیرین همیشه عشق-
 ....ولی بکنی انتخاب و درست راه

 خیلی سرم درد برابر در که سوزشی...  کردم فکر قلبم سوزش به و کشیدم آهی
 ! بود بیشتر

 اشب من با بیا که...  دختر از داشککت خواسککته هی قبلش ولی رفت پسککر اون-
 ویت...  بود ساده داستان دختر...گفت باکالس...نامزد گفت همخواب نگفت

 ...سپردم خدا به خودمو کردم باورش....نداشت کالس بودن هرزه شهرستان
 و!  خوردم ماشککین یه سککپر به میدونی....  کرد من سککپر رو چیزا خیلی هم خدا
 ...باشم من که دختر اون...  اومدم خودم به تازه

 : دیدم می تار سبزشو نگاه هرچند.....  شدم خیره هاش چشم به
 فهمیدم که روزی همون...  عاشقمی گفتی که روزی همون....  شد تو عاشق-

شش سال دو ستم، دل بهت....  کردی و من آرزوی پی شقم تو ب  بودی کرده عا
... 
شق تو...  دادی عادتم تو  ولی شتمبرگ شاید....  کردی نابود قلبم توی قبلیمو ع
 ....دادی بهم رو ات هدیه آخرین بازم تو
 نوشککته با...  عطرت سککرد و گ  بوی با...  کارهات تموم با...  اوردم یادت به

 ... ات شیشه روی های
 هر...  لرزش با هرچند.....  برداشککتم قدم طرفش به....شککدم عاشککق بازم من

 :گذاشتم بازوش روی مودست ولی درد با چند
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 ایه نقشککه فهمیدن بعد وقت هیچ...  نیفتادم کیارش یاد به دیگه وقت هیچ-
 ...تنداش دلیلی چون نگفتم تو به من مسیح...  نکردم فکر بهش کثیفش

 نجاما وقت هیچ که اشککتباهی... بود اشککتباه یه اون..  بگم بهت رو حماقتم که
 روی که من ی بیچاره حبیب...  موند پیشککونیم رو ننگش همیشککه ولی نشککد
 داد؟ نجات ماشین جلوی از و من چرا میدونی خوابیده بیمارستان تخت
 .... کردم می خودکشی تو خاطر به داشتم چون

شق شمامو ع سیح...  بود کرده کور چ  سر بر کردم می دعا روز و شب من م
 ... بالینت

ستم می خدا از شم زندگیت توی من اگه حتی بیای خوا شتی آره.. . نبا  با و برگ
 .... شدم عاشق بازم طراوتت با و سبز نگاه ی دوباره دیدن

 : دادم ادامه و شدم خیره متعجبش های چشم به
ستم رو تو و خدا با حرفام تمام زیر زدم بازم...  شد سرکش دلم بازم- .. . خوا

 ...کردم حسادت...  زدی صدا رو ملیسا اسم وقتی ولی
شق به نه  ینکها به.....یادته اونو و نمیاد یادت و من اینکه به...  القهع به نه...  ع

ید قدر من شکککا یدی مداد ان یت توی سککف یت به رنگی که بودم زندگ  زندگ
 ...نداشتم عشقت نقاشی توی نقشی...ندادم

 تعداد هب.....  رفتم که بهتر!  مسککیح رفتم ولی...  کردم می باور تا دیدم می باید
 ...بودم منم بود اتاقت توی که نرگسی گالی اون
 ...نبود من جای روز اون ولی

 خاطرت به مسککیح....بودم منم زدم می دسککتت روی که هایی بوسککه تعداد به
 ...من خاطر به حبیب و مردم می داشتم
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سیح...  گفتم بلندی آخ سرم درد از شو م ستا ست روی د شت هام د  با و گذا
 :زد صدام خیسش های چشم

 ...فرشته-
 :دادم ادامه اصرار با و زدم پ  هاشو دست

 دوسککتم اون...  نبود برادرم اون...  خندیدم می...  رفتم می راه حبیب با آره-
سی...  بودم من اون...  نبود سی..  کرد درکم که ک سه رو تو که ک شنا  نهات...می

 ؟ بوده چی گذشتم میدونه که کسی
 پیششم؟ هوس با یا ؟ عاشقمه که کردی فکر چطور تو..  اما

 :گفتم بغض با پوزخندش به نگاه بدون....  بچ  یه ونا
 اختهب مهتاب به دلشککو که وقته خیلی حبیب ، مسککیح ولی....  بود راز یه این-

 ؟ نه شد جالب...همسایمون دختر.... 
شه همه تو قول به مگه شقم منن دورم که نری های پ ستن؟ عا شق حامی ه  عا
 ....گفت بهم تو حضور بدون ها بار....  نبود

....  دیده آرامش وجودم تو که هسککتم کسککی من ولی نیسککت عاشککق که گفت
 ...که تو به لعنت...کردی شک برادرتم به که تو به لعنت مسیح
 ... زدم فریاد امون بی...  برید نفسم

 :گفتم سرخ ی گریه با
 دوسککت کیارش با من اگه آره ؟ کردم خبطی من مگه...  کردی شککک من به-

 ، طهراب حتی تو روانی...  بودی هم تو بودم عاشق من...  بودی ساغر با تو بودم
 ... لعنتی....  داشتی گذشتت تو بزار اسمشو داری دوست که چی هر تجاوز
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 و ودب شده سنگین سرم...  شدم می بیهوش داشتم انگار.....  افتادم هق هق به
 : دیدم می تار رو جا همه دلیل بدون

 داشتن و رد جواب توان فقط...  بیشتر نه بود رخواستگا یه...  فقط....شهاب-
 ....توَام عاشق فقط من مسیح....نیست چیزا این عشق نه وگر

 ....داد جاشو حالی بی به تنها و رفت بین از دردم.... شد ِسر بدنم
 ....شد هام چشم شدن بسته سرانجامش که حالی بی

****** 
 ((مسیح))

ساس شته توان کردم اح شت لحظه هر فر ست با...  رفت می تحلیل دا  هام د
 .... نشد متوجه انگار ولی گرفتم هاشو بازو
 بودم؟ کرده برپا آتیشی چه من...منو سوزوند می و گفت می

 :بگم و بچشم هاشو لب ی شده گم بهشت اون طعم دوباره داشتم دوست
 گفتم؟ بهت رو پرتا و چرت این چرا نفهمیدم که نگو...  نگو هی -

 ..... بود فرشته سیلی اثر شاید....  اومدم خودم به تازه
 ...آورش عذاب حرفای شایدم

 .....شدم خیره اش پریده رنگ و سفید صورت به
 داشکتم دوسکت.....اوردم زبون بر رو نامش زجه با و زدم قبل از تر آروم سکیلی
 تو...ببخش تو کردم اشککتباه بگم...  بگم و بزنم زانو پاهاش جلوی جا همون
 ! ای فرشته

 ....بکن آورده بر آرزومو



wWw.Roman4u.iR  780 

 

سی و لب خون روی نگاهم  تر زود چه هر باید....  شد قفل موهاش قرمز خی
 ... خورد می بخیه زخما این

 :پیچید سرم توی آخرش حرف
 .....توام عاشق فقط من-
 که دمکر اشککتباه..پاکم ی فرشککته کردم غلط.... عاشککقتم منم بگم خواسککتم تا

 ...دیدم رو زیبا و نحیف جسم اون ریزش ناگهان
 ....شد پرتاب من آغوش به خودش ی خواسته بدون
 به رتشصو سردی احساس با ناگهان که....  بود کرده تپیدن تند به شروع قلبم

 بود شده بیهوش واقعا....اومدم خودم
 :گفتم خودم به سرزنش با
 ...میدی دست از رو فرشته داری....مسیح کن ب -
 اشککینم ، نبود ها فکر این جای ولی ریخت هری مقلب فرشککته نبودن به فکر با

 و پوشککوندم چادرش با رو فرشککته سککریع...  بود دسککتم بود وقتی چند دوسککتم
 .... اوردم بیرون جیبم از سوییچو

 ره ترسککیدم می که ارزشککی با گوی مثل...  گذاشککتم ماشککین پشککت احتیاط با
 ....بشکنه لحظه
 ....نشستم راننده قسمت تو و زدم دور و ماشین سریع

 ....همان گذاشتنم گاز روی پامو و همانا نشستنم
 همون...  مونده آسککفالت روی السککتیک رد که بودم مطمئن دادم که گازی با

 ...زدم می صداش روندم می که طور
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 نمیای؟ بهوش تو چرا کردم اشتباه گفتم می
 ...فیمیبا دروه همیشه که...  پدر تو به لعنت:  زدم فرمون روی محکم مشتمو
 ....کنی می بیان ای دیگه طور حقیقتو همیشه
 ....لعنت

 ! عشقم قاتل...  میشم قاتل بدم دست رو از فرشته اگه من
 ....فرستادم ناسزا هزارم بار برای و....  زدم فریاد ناله با

 شتو ماشین توکی و تک تهران های ی کوچه شب نصفه...  چرخوندم و فرمون
 ....رسیدم سریع خاطر همین به شد می پیدا

 ردسکک بدنش....  انداختم کولم روی رو فرشککته و کردم باز و پشککت در عجله با
 ...زنه نمی قلبش کردم می احساس و بود سرد

 به من یدند با پرستار....  رفتم باال یکی تا دو رو ها پله ماشین کردن قفل بدون
 :گفت و اومد سمتم

 آقا؟ شده چی-
 : گفتم و کردم اشاره فرشته به
 

 ...خانوم شده بیهوش....دیده ضرب سرش-
ستار شته و اورد و برانکارد سریع پر ستار.... خوابوند روش رو فر  هم یمرد پر

 ...داد می هول اتاقی سمت به سرعت باالترین با اونو و بود همراهش
 :گفتم می تند تند و بودم گرفته و تخت از ای گوشه هم من

 لعنت...  من به لعنت.....فرشته اماینج من نیست چیزی...  بیار طاقت-
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...  مگفت نمی اگه که...  گفتم می باید ولی کردم؟ اسککتفاده کلمه این از چقدر
 ...نبود اینجا ام فرشته دادم نمی هولش اگه

 :گفت و گرفت جلومو مردی
 ....وایستید پرده پشت شما-
 ...ولی-

 کارچی...  رفتمگ هام دست بین رو سرم متاصل....کشید رو پرده و کرد اخمی
 ؟ بودم کرده

 ؟میشم قاتل یه دارم من...کشتمش...دادم باد به دستی دستی زندگیمو من
 ...عشقم قاتل
 ردمک قفل و ماشین رفتم کی نفهمیدم...  چرخید می سرم توی ها فکر این تمام

 ...مامان به زدم زنگ کی ؟
 ...اومدن همراهشون چادری زنی و فرشته مادر مادرمو کی

 ..... انداختم پایین رو سرم شرمنده چطوری
یلچر یک با مردی چطوری یب و یده سککر اون با....  اورد و حب  تراشکک

 رودف من صورت توی و کرد بلند دستشو لرزش با...ایستاد من جلوی.....شده
 ....اورد

 ...پیچید راهرو تمام توی صداش
 :گفت ای مردونه بغض با
 ان ش خیلی تو بازی این توی...  دیدا دست از رو فرشته...  مسیح شد تموم-

 .....دادی باد بر آخریشم ولی!  داشتی
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 رب لعنت که کردم خودم...  کردم نگاه بهش آه با.....شد سرد حرف این با تنم
 ....باد خودم

 اونو و رفت سککمتش به هسککت حبیب مادر بودم فهمیده حاال که چادری زن
 :گفت توبیخی لحن با و کرد نشستن به وادار

 کردن لطف ایشون....  دیده حیاط توی رو فرشته مسیح آقا....  حبیب بشین-
 زنی؟ می تهمت تو بعد دادن نجاتش و

 رست به نسبت بدنم که دروغی این از...  گفتم که دروغی این از شد می شرمم
 ...بودتش ساخته و بود داده واکنش

 رونمد وبارهد...  دوختم چشکم حبیب به شکد پرتاب پاهام سکمت به که تفی با
 !شد طوفان

 .... کردم می خفت ها دست همین با نه مگر...  نبودی فرشته عشق کاشکی-
 :گفت گریه و اخم با فرشته مادر

 چیه؟ عشق ؟ تو میگی چی حبیب-
 :گفت شده زرد صورتی با و انداخت باال ابرویی حبیب

 ولی دکر پیدا اونو وجودش تموم با فرشککته که چیزی یه...  پاکه چیز یه عشککق-
 ....خوان نمی و طرف خوبیه همیشه...نیستن خوب ها عاشق همیشه

 :گفت و گرفت و ویلچر ی دست حبیب مادر
 اتصککد اومد بهوش فرشککته وقت هر... کنی حرکت زیاد نباید... بریم بهتره-

 .... کنیم می
 :گفت وار زمزمه و کرد تلخی ی خنده

 ....فرشته مسیِح  خداحافد-
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 ...شد پدیدار ذهنم توی هام حرف تمام تازه ولی...شد پدید نا و رفت
 ضککربه تمام و...  هام اعتمادی بی تمام و هام فحش تمام و ها تهمت تمام
 ....هام

 .... زدم دیوار روی محکم و کردم بلند مشتمو
 ...شو بیدار فرشته

 ....باشم نداشته کاریت نخواستی و من اگه حتی میدم قول
 ... مببین نازتو سیاه های چشم دیگه یکبار فقط بزار و بیا....بیا تو ولی
 ....یکبار فقط

***** 
 ((فرشته))
 دارم؟ من که سرنوشتیه چه این حامی-
 !دادنی پ  آزمون حال در-
 کی؟ تا-
 ....بشه روحت از جزئی باید اون نیاد وجود به عشق که زمانی تا-
 میشه؟ کی-
شته کن صبر- سیح موادب......فر  اجباری های حرف رخاط به اون ، باش م

 ....نباش ناراحت....  شد اعتماد بی تو به من
 .....شدم بیدار خواب از عجیب سردردی با

مد یادم چیزی ند جز نمیو  مدتی از پ  ولی ، ولی....  سکککاده حرف چ
 ....فهمیدم
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 ...مسیح های حرف
 ...من های گریه
 .... اشک و خون بوی

 ....عشقم اعتراف و آخرم های زجه صدای و
 تمام...بود شک از مسیح توجهی بی تمام...  بود بازی ها روز این ی همه پ 

 ...بود خواب عشقم فراموشی
 با و بینمب و مسیح تا داشتم دوست...ترسوند می بیشتر و من و بود تاریک اتاق

 ...بدم دوباره شانسی بهش ، حامی های حرف به اعتماد
 :کردم زمزمه آروم ناله با
 ....مسیح-

سی صدامو شنید ک صال که هم تاریکی این توی.....ن ستم نمی ا س تون  رو یک
 ....ببینم

 :زدم صدا تر بلند قوا تمام با
 مسیح؟-

 :گفتم عشق از فریادی با اینبار
 مسککککیح-

 :گفت می که پرستاری صدای بندش پشت و شنیدم و در برخورد صدای
 خوشگله؟ خانوم شدی بیدار-

 :گفتم و زدم لبخندی
 ت؟کجاس مسیح-

 :گفت و خندید
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 کرتشک لبخند با....  دیدم می خبر خانوادت به االن ولی میگی کیو دونم نمی-
 :دادم ادامه و کردم

 کنید؟ روشن رو ها چراه میشه-
 :گفت که شنیدم رو متعجبش صدای

 ....عزیزم روشنه که چراه-
 ...تاریکه که اینجا....  خاموشه نه-

 :بود رفتهگ خودش به تعجب رنگ پرستار صدای لحن
 ؟ عزیزم میگی چی-

 :گفتم محسوس لرزش همون با و لرزید هام لب
 ....چیز همه میبینم؟سیاهه تار و چیز همه من چرا-

 :شد تر بلند فریادم
 .....سیاه...سیاهه-

******* 
 ((فرشته))

 هب متعلق اجباری سیاهی این با کردم می احساس... بود غریب برام شهر هوای
 ...کمه وجودم تو چیزی یک انگار.. .. نیستم دنیا این

 ...تمگرف ریزی نیشگون و بردم کمرم سمت به حسمو بی دست...  خوابه شاید
 !نیست؟ کار در کابوسی کردم باور که بود باری چندمین این

 تفاوت بی بازم ولی پیچید می گوشککم توی زنی ی گریه و پرسککتار صکککدای
 ....اومدم بهوش که روزی مثل درست...بودم
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 !!!دیدم می رو سیاهی ی پرده جلوم و کردم می باز هامو چشم که بود یبعج
 :شد تیز هام گوش دکتر تاسف پر صدای با
 ....دادن دست از بیناییشونو ایشون متاسفانه-

 می رفک این از قبل تا انگار!  بود گرفته خندم عجیبی شکککل به لحظه اون در
 !؟..هامه چشم روی آفتابی عینک کردم

 هخند هر با انگار....  بزنم لبخند داد نمی اجازه شده سنگ قلب ینا که حیف
 ...شد می رها قلبم توی تیری ام
 نیست؟ امیدی یعنی...  دکتر-

 ..... داشتم و مسیح من ؟ بود کی دیگه امید؟امید
 ! کرد پرواز امیدمم...  رفت یادم آخ

 داره؟ طعمی چه امیدی نا از پر زندگی
شکی علم توی وقت هیچ چون دص در صد بگم تونم نمی-  قطعی نظر ما پز

شون های تار ولی....  نداریم صبی سیب شدت به ع  عمل با ، شاید... دیده آ
 ...بشه بهتر

 :شد قبل از تر خوشحال و تر انگیزه پر مامان صدای کردم احساس
 میشه؟ یعنی-
 داره احتمال کمی صککد در ، ندید دسککت از امیدتونو....  جوونه ایشککون هنوز-

 ...بدم واهی امید و قول خوام نمی ولی بشن خوب
 بتیمصککی چه این....  میبینه دوباره ام فرشککته میدونم که خوبه..  خوبه همینم-

 کرد؟ گرفتارمون خدا که بود
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ساس ولی دیدم نمی چیزی اینکه با...  کردم کج رو سرم  و سرد بوی کردم اح
 ...شده پخش چپم سمت گسی

 نه؟ یا کنم می شکایت ازت ببینی که اومدی اومدی؟ هم تو مسیح
 چرا؟ آخه خدایا

 :گفتم ضعیفی صدای با
 خدا؟ گردن میندازی و چیز همه چرا-

سیح االن شاید دونم نمی....  شد قطع مامان هق هق صدای !  شده شوکه م
 ! موقت کوری این بوده کی کار بگم ترسه می احتماال

 ؟ عزیزم کیه تقصیر پ -
 :گفتم کشیدمش می سرم روی که حالی در و دمکر لم  رو پتو دستم با
 ...کنید ولش...  ک  هیچ-

 مسیحه؟ سبز نگاه ، باشم دیده که تصویری آخرین کرد می فکرشو کی
****** 

 ((مسیح))
 کرده یرگ گلوم بین چیزی کردم می احساس...  بود سنگین برام فضا اون تحمل

 ...زدند می ضربه بهم بغض از دندونام.... 
 ....ادمد تکیه در به و موندم جا همون.....رفتم بیرون اتاق از کوتاهی یدببخش با
 :گفتم لب زیر بسته های چشم با
 خدا؟ چرا آخه-
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....  فتمگر جوونیتو من فرشته ؟ گی نمی چرا...  افتادم فرشته حرف یاد ناگهان
 ! من فقط...  من

 رمسکک اختیار بی.... کرد برخورد حبیب نگاه با نگاهم...  کردم باز هامو چشککم
 ...انداختم پایین رو

 ... باخبره معراجیمون عشق از که...  میدونه که داد می گواه پسر این نگاه
 در سککمت به آنی تصککمیم یک با و چرخوندم دسککتم توی و ماشککین کلید

 ...رفتم می باید کردم حرکت بیمارستان
 رشتهف سیاه های شمچ بدون بتونم که نبودم مرد ِانقدر من...  کردم می فرار باید

 .... بیارم دووم
 !دادم می انجامش باید... دنیا این از فرار

 :زد فریاد بلندی نسبتا صدای با حبیب ناگهان
 ...شد راحت خیالت-

 .. غریبه ای نگو تو...  وبرنگشتم ایستادم
 ....کردم پژمرده رو فرشته

 .... دانم می
 ....نگو تو تنها

...  ادهد دست از چشاشو فرشته میدونم...  کنی ثابت چیو که ؟ کنی می فرار-
 ...وایستی کارت پای خوای نمی و نامردی که میدونم
یدم سککمتش به و برگشککتم سککریع  و زرد های دسکککت به توجه بدون...  دو

 :گفتم و فشردم رو ها اون استخونیش
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 شسر که بالیی هر و فرشته پای تاآخرشم من! میگی داری چی باش موادب-
 ....یستما می اوردم

 کردم دترزیا دستمو فشار...  کرد عصبیم بیشتر که غمگینی ی خنده...  خندید
 ....نگفت آخ ولی فشرد بهم هاشو چشم درد از
 هن میگم من نه برو...  کنی می فرار داری االنشم همین تو پسر؟ کاری کجای-

 ...نمیخوره دردت به کور دختر یه میدونم....فرشته
 ..... کردم ناله بدنم ژرف از فریادی با و دش لبریز صبرم ی کاسه

 همون شککدم...  شکککسککت غرور این باالخره...  رفت بیرون باالخره که ای ناله
 ...ها آسمون مسیح

 ثابت خودشککو تا کرد می بازی گربه و موش عشککقش با سککایه مثل که همونی
 ...کنه

 ؟....برم کنم ول کردم اعتراف قلبم اعماق با که حاال....  شده ثابت که حاال
 :گفتم حبیب ی پیروزمندانه نگاه به توجه بدون

 ....هستم اخرش تا من-
 :گفت مکث بدون

 ترحم؟ سر از-
 ودب اومده وجود به پوسککتش زردی بین که کبودی...  کردم ول دسککتشککو اینبار

 ...کرد می ام شرمنده
 ...عشق سر از-
 کنه؟ می باورت فرشته کنی می فکر-
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 :شدم خیره بهش پرسش از پر نگاه با
 ....نکنه باورم چرا-

 می اتاق طرف به خودشککو که حالی در و برد ویلچر چرخ سککمت به دسککتشککو
 :گفت رسوند

.. . کردی متنفرش عشککق چی هر از که دختری....  کردی نابیناش که دختری-
 نه؟ ای دیوونه تو
 ....بست محکم و در و شد اتاق وارد جوابم برای موندن منتظر بدون و

 و دمچسبون بهم دعا ی نشونه به دستمو کف دو....نشستم فلزی صندلی روی
 ....گذاشتم بینیم روی
..  کرد می خیره روم به رو کسککی هر نگاه ام آشککفته موهای و ام شککده خم سککر

 ...ترحم از پر نگاهی
ست شته کردم می فکر امیدی چه به من...  حبیب گفت می را  ازب آغوش با فر

 کنه؟ می قبول منو
 .... من به لعنت... زدم پیشونیم به محکم رو ام شده مشت دست

 ....  کردم بلند رو سرم پرستاری صدای با
 بله؟-
 ....خوابن ها مریض...  کنید مراعات لطفا آقا بیمارستان اینجا-
 باال سکککاعدم روی تا و کردم باز آسککتینمو ی دکمه پرخاش و عصککبانیت با

 :گفتم آروم....بردمش
 ...کنمن مراعات اگه و-
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ستار سیده نگاه با پر ش زیاد صداش لرزش کرد می سعی که حالی در تر  هودم
 :گفت نباشه

 .....کنم صدا و حراست که نکنید کاری-
 :مگفت و بردم نزدیکش رو سرم....داد قورت دهنشو آب سریع بندش پشت و
 ...میرم خودم بزنی زنگ تو اینکه از قبل-

 ......زدم و ماشین سوییچ و شدم رد کنارش از سریع
 موشفرا... بود فراموشکی کارم دوای...  اومدم پایین تند بیمارسکتان های پله از

 ....زندگیم گناهای کردن
شین سوار ستارت عجله با و شدم ما سیرم طول تو...کردم حرکت.... زدم ا  م
 ....پاییدم می رو ها رو پیاده

 .....زدم بوقی تک موشرابی زنی دیدن با
 سککریع...کردم آزاد و ماشککین قفل ، زن خوشککحال لبخند نگرفت نظر در بدون
 :گفت ای عشوه از پر لحن با و شد سوار

 کجاست؟ مقصد....  بیبی های-
 :گفتم چرخوندم می فرمونو که حالی در و زدم پوزخند

 .... ایه عجله چه-
 .....مستانه و مصنوعی ناز از پر...  خندید

 :گفت و پیچوند اش اشاره انگشت دور به رو اش شده رنگ موهای از ای طره
 ....هانی بودم منتظرت-
 چیه؟ اسمت راستی.....  بود شلوه سرم دیگه ببخشید-
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 کشککید می فرضککی خطوط دسککتم روی بلندش های ناخن اون با که حالی در
 :گفت

 چی؟ تو...گلم آتوسا-
 :گفتم و کردم عوض رو دنده

 ....مسیح-
 :گفت تصعنی ذوق با
 هستی؟ مسیحی....  اسمی عجب وای-

 :گفتم کنم نگاه آرایشش از پر صورت به اینکه بدون
 .....نه-
 ضککبط سککمت به دسککتشککو...  بود شککده کالفه من ای کلمه تک های جواب از

 ...برد
 ...خواستم می فراموشی کمی فقط من...  نکردم توجهی بهش

 ...نکن خیانت مسیح زد می فریاد وجودم اعماق از حسی
 ....نکن نج  وجودتو

 :زدم نهیب خودم به
 ... فراموشیه داروی یه این فقط....  پاکم من-

 ...نکن خیانت مسیح زد می فریاد وجودم اعماق از حسی
 ....نکن نج  وجودتو

 :زدم نهیب خودم به
 .... فراموشیه داروی یه این فقط....  پاکم من-
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شید!  بود صبح دمای دم....  کردم زیاد رو سرعتم شت خور  ردک می طلوع دا
 :گفت و گذاشت دستم روی هاشو دست دختر... 

 ....هانی رمانتیکی ی لحظه چه-
 :گفتم قصد از لب زیر

 ....میشه هم تر رمانتیک-
 :کرد زمزمه و کرد نگاهش کنجکاوی با...  شد بلند گوشیم صدای

 ....مامانته-
 :گفتم واکنشی بدون

 ...بده جواب-
 :وگفت کرد اشاره خودش به متعجب

 ...من-
 ...تو رهآ-

 :گفت و انداخت باال ای شونه
سر- ست برام درد سیح نکن در شی دار مایه بچه خوره نمی بهت....  م  اب که با

 ...بدم جواب راحت خیال
 :گفتم و زدم فرمون به مشتی عصبانیت با
 ... دارم رو تو پول نترس ؟ نه یا پولدارم من که توچه به بده جواب دِ -
 :داد جواب ترس و اکراه با
 بله؟-

 :شد پخش ماشین تو مامان صدای ، بلندگو رو بزار کردم اشاره
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 ...گرفتم اشتباه کنم فکر ببخشید-
 بود دهاور دست به نفسشو به اعتماد ، بودم کرده فراموش اسمشو حاال که دختر

 :گفت محوی لبخند با
 ندارید؟ کار مسیح با مگه-

 :گرفت خودش به تعجب رنگ مامان صدای
 باشید؟ یک شما ولی بله-
 ....دخترش دوست-

 مبود شده ترسو چقدر.....  کردم می لج داشتم دنیا ی همه با.....  زدم پوزخند
 ؟!

 ...دخترشم دوست شنیدید درست بله-
 ...نداره دختر دوست اصال مسیح-
 عاشککق وقت خیلی اون منو ولی بهتون نگفته چیزی مسککیح حتما مامی اوه-

 ....نهمیک صدا عشقم و من اون.... همیم
 ...عشقم...  عشقم

 ..... پیچید می سرم توی حرف این
 خاموشککش سککریع و گرفتم ازش رو گوشککی و کنار زدم آنی تصککمیم یک در

 ....کردم
 :گفتم واری تهدید لحن با...  نبود مهم برام هم مامان نگرانی حتی

صور دیگه بار یه...  دیگه بار یه فقط- شق کن ت  و راحتی هب کنم کاری تا منی ع
 ....بچشی و مرگ طعم عزرائیل دیدن بدون

 :گفت و زد ام گونه روی بر ای بوسه و نترسید تعجب کمال در
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 ...مباش تو اسیر باید فقط شب تا اینکارات با کن حرکت....  بابا اکی-
 :گفتم باطنیم میل خالف بر و زدم شیطونی لبخند

 .....منتظرتم وقته خیلی که بریم پ -
 الیبیخی با دختر....  کردم بیشککتر و آهنگ صککدای.....دیدخن تنها و نزد حرفی

 ...داد قر و انداخت هاش شونه روی روسریشو
 ...نازش و سیاه چادر اون با...  کرد پرواز فرشته سمت به اراده بی ذهنم

 .....دو این میان بود فرق چقدر
 فراموش لحظه چند برای حداقل رو فرشته باید من...  بستم محکم هامو چشم

 :پرسیدم دوباره ناگهان.....  کردم می
 چیه؟ اسمت گفتی-
 ....زودی این به رفت یادت-

 جاش به ولی....  مونه نمی خاطرم توی ارزش بی های چیز بگم داشتم دوست
 :گفتم

 ...اوهوم-
 ... آتوسا-

 :گفتم و انداختم باال ابرویی
 ....است فرشته اسمت بعد به حاال از نه-

شه هم نباید...  نبود مهم براش شت فرقی چه...با  ای کردم می صداش آتوسا دا
 ....بود دلش مراد مهم فرشته؟

 :اومدم خودم به آتوسا صدای با بودیم شده نزدیک خونه به
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 نداری؟ خارجی آهنگ-
 :گفتم سرد

 ...نه-
 :داد ادامه حال این با ولی بود خورده ذوقش توی کمی شاید اینکه با
 داری؟ زن نگفتی راستی-
 نه:گفتم لب زیر و انداختم ام ژولیده موهای به نگاهی گیر آفتاب از
 دختر؟ دوست خب اووم-

 چه تهفرش راستی به...  دوختم خیابون به چشم و برداشتم کردن نگاه از دست
 داشت؟ زندگیم توی نقشی
 ....بود زندگیم خود شاید

 نه-
 :گفت ساختگی ناراحتی با ولی زد لبخندی خوشحال

 میشم ناراحت....نیستیا کنجکاو من ی رهدربا اصال تو-
 که کثیفی قالب این توی داشککتم دیگه....کرد مصککنوعی بغض و ورچید لب و

 ....شدم می خفه بودم ساخته خودم برای
 :گفتم خودم مخصوص خشونت با سمتشو برگشتم

 اینجایی؟ چرا کین؟ بابات ننه ؟ هسککتی کی تو نیسکککت مهم برام اصککال نه-
 همو باید امروز فقط....  منم من تویی تو ؟ نه یا ارید شککوهر چندسکککالته؟

 باش ساکت پ  کنیم تحمل
 ...کرد اختیار مسیرسکوت آخر تا و کشید آغوش تو رو خودش....ترسید

 :پرسید آروم آتوسا برسیم که بود مونده کوچه یک



wWw.Roman4u.iR  798 

 

 داری؟ اونو چی عشق-
 دارم؟ عشق من....  کردم یکی ایش قهوه نگاه با رو نگاهم و کردم بلند سر

******* 
 ((فرشته))

 به ترشدک حتی...  بود مراقبم عصککبانیت با حبیب و بود گذشککته سککاعتی چند
 مغزت به زیادی آسیب عصبی های حرکت و زیاد نشستن این که گفت شخصه

 ...بود لجباز حبیب...  خب ولی رسونه می
صص صبح فردا بود قرار شم متخ  ایدش ... بده و آخر نظر و بیاد سرم باال چ

 ! بشه مشخص فردا اسارتم و آزادی حکم
 دمکر می احساس ساعت چند این در....  پیچید می اتاق توی پچی پچ صدای

 ... بود تلقین هم شاید ، شده تر قوی شنواییم ح 
 ...خانوم مهین و مامان صدای روی کردم تمرکز حال این با اما
 شوکم توی هنوز خودم فاطمه؟ بگم چی--

 گرفتی؟ رو شماره درست مطمئنی-
 نداری؟ کار مسیح با مگه گفت اول دختر خود اصال...بابا آره--

 رمس روی از رو پتو...  شد تیز ، دختر و مسیح نام شنیدن با اراده بی هام گوش
شتم شونو تمام بودم زده خواب به رو خودم که حالی در و بردا  می گوش مکالم

 :دادم
 داره؟ دختر دوست مسیح-
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سر این. .. بابا نه--  ودب ساغر پیش سال هفت ؟ اومده بهوش وقته چند مگه پ
 اخاذی ما از سارا ی وسیله به که دوستش رویا...  رفت خدا رحمت به اونم که

 تخت االن خونسکککت تو که هم ملیسکککا واال...  کرده ازدواج که هم کرد می
 کیه؟ دختر این بگو تو...  خوابیده
 .....بشنون هم دیگران که رسیدمت...  شنیدم رو قلبم شدن خرد صدای
 بعد رهب بین از قبلیت درد کبودی بزار ؟ زنی می ضککربه تا چند تا چند ؟ مسککیح

یدونم-...  بزن  دو...  میام منم نمازخونه برو نده راه دلت به بد ولی!  کیه نم
 یهقض این کن دعا هم تو...  هامون بچه سالمتی برای بخونیم شکر نماز رکعت

 بخو هاش چشککم عمل با بگه فرشککته دکتر کنم دعا منم...  شککهب خیر به ختم
 میشه

عا مسککیح برای من-- عا تو دختر برای نکنم د ثل که کنم می د  و گل برگ م
 الاص آدمیه همچین پسرم دونستم می اگه قسم خدا به....  است فرشته اسمش
 ...کردم نمی خواستگاری براش دخترتو
شم  روم به رو سیاهی دیوار هم باز که حیف...  شد باز درجه آخرین تا هام چ

 ...بود
 کرد نمی هم کاری اگه مسککیح اصککال ، نبودن هم قسککمت...  نگو اینطوری-

شته شخص بیناییش االن من ی فر ست م شم فرض به نی شو چ  به هکن عمل ها
 میشه عینکی حتما...نمیشه که اول روز مثل دکتر قول
شه خوب کن دعا تو-- شکش که عینک...  ب ش توی بزاره هم بین رهذ ، پی  مچ

 ...کنه نمی کم باطنش زیبایی از بازم هاش
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 حبیب صککدای شککنیدن با که کردم بلند رو سککرم.....خندیدند غمگین دو هر
 :شدم میخکوب

 کرده؟ خواستگاری مسیح برای رو تو مادرت از مسیح مادر میدونستی-
 :گفتم آروم میومد چاه ته از انگار که صدایی با
 ...نه-
 اعتراف دیشککب تازه گفتی خودت چون...  نبوده که مسککیح طرف از نامطمئ-

 :گفتم و کشیدم آهی....  بوده دلخور ازت و چیز همه به کرده
 بهم وقت هیچ بودیم جدا ی جاده تا دو مسککیح و من....  گذشککته ها گذشککته-

 ! زدن بر میون و تالش با حتی...  رسیدیم نمی
 دبو شده داغون دادی دست از موقتی توبینایی اینکه دیدن با....  دیدمش-

 :گفتم و زدم قصد از پوزخندی
 ...بیرون رفته دخترش دوست با که بود شده داغون آره-
 میکنی؟ حسودی-
 :گفتم بغض با و برگشتم صداش طرف به
 به وقت هیچ بیماریت خاطر به که میدونم...  حبیب کنم می حسکککادت آره-

 ها ارک خیلی نشه وابسته اینکه برای و اون خاطر به تو...  نشدی نزدیک مهتاب
شتی ازش کردی شش کردی خراب خودتو...  گذ ش آرامش با اون تا پی  وزندگی

 ....بگذرونه
سیح ولی شته یه خاطر به فقط چی؟ م شه که ای گذ شونی رو ننگش همی  مهپی

 اهر و شککهاب با رفتن بیرون یه دیدن خاطر به...  کرد جنایت از قبل قصککاص
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یه اون....  تو با رفتن طه این تو....  روان قت هیچ که ای راب کل و  نگرفت شکک
 ...میبینه فقط خودشو بود مشخص

 :کرد زمزمه حبیب
 .....میبینیم ما که نیست اونی چیز همه-
شیم اوت ناک هممون اول نگاه در...  آره- صال...  حبیب کن ول می صله ا  حو

 ....کنیم صحبت مسیح ی درباره ندارم
 ، ها مسکککن خاطر به...  زدم تخت به لگدی کالفگی با هم من .... نزد حرفی

 خوب قلبمو زخم تونه می مسکککن کدوم اما بودم کرده فراموش رو سککرم درد
 کنه؟

***** 
 ((مسیح))

 زا پر وجودم تمام....  شدم خیره آتوسا خالی جای به.....  گرفت شدت بارون
سین ح  سینی ، بود شده تح شی تح  سرانجامش که ناهیگ ندادن انجام از نا

 ...بود فرشته دادن دست از
 .... مکرد روشنش کنجکاوی با....  برداشتم جیبم توی از گوشیمو!  فرشته
 یها بازی روزی یک...  کنه می پیدا بهبود فرشککته گفت می درونم از ندایی

 ...میشه تموم هم سرنوشت
 ...داشتم پیامک هم تا سی و میسکال تا دو و صد

 کردم می ثابت بقیه به چطوری حاال....  کردم نزدیک چونم به و موبایل کالفه
 نکردم؟ کاری من

 :گفتم کنان غرولند و کردم پرتاب رو ای ریزه سنگ پام با
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 ...روانی تو ؟ کردن خیانت مسیح؟ بود مزخرفی تصمیم چه این آخه-
 :زدم فریاد تر بلند

 ....روانی-
 کسی تنها...شد روشن ، نز چشمک های چراه مثل سرم توی رضا نام یکهو

 ....بود رضا کنه آرومم مدتی برای تونست می که
 سککاغر به کنم پیدا جرات شککد باعث که همونی...  دانشککگاهم دوران دوسککت

 ..بگم رو ام عالقه
 ....کنه کمکم هم اینبار امیدوارم

 ماشککین تا و کردم سککرم سککایبون هامو دسککت....  زد شککدیدی برق و رعد
 !!باشه خونه هکن خدا.....دویدم

 ((فرشته))
 از ترسککی سککاعت چند این در.....پریدم خواب از ای صککاعقه بلند صککدای با

 ...نداشتم دیگه تاریکی
 کنار باهاش آرامش با حاال که بود شکککده وحی من به قبال سککیاهی این انگار

 .... اومدم
 :گفتم لب زیر

 حبیب؟-
 خودش بخش توی شبردت باالخره خانوم زری احتماال...  نداد جواب کسککی

.... 
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شت به محکم رو سرم سیح االن یعنی.....کوبوندم بال  ؟ هکن می چیکار داره م
سایه از یکی که شنیدم خانوم مهین از شب سر رفته؟ کجا دختر اون با  اه هم

 ....دیده خونه دم دختر یک با و مسیح
 .... کنم تکرار و مسیح اشتباه نداشتم دوست...  شد نمی باورم

 ...بکنم جا بی قضاوت اشتمند دوست
 میبینه که رو آنچه هر و میشککنوه که رو آنچه هر نمیشککناسککه؟ منطق که دل اما

 ....ده می قرار قضاوتش نهایی حکم
 ....من از حتی ؟ خوشگله دختر

 ! داشتم نف  به اعتماد چقدر...  بود گرفته ام خنده افکارم شلوغی اون در
شم  ارود حتی..  بخوابم آرامش با ثانیه چند کردم سعی و بستم محکم هامو چ

 ...بکنن دور ازم رو واقعی کابوس این تونستن نمی هم آور خواب های
 باز شدت با اتاق در ناگهان که ببره خوابم ، ها گوسفند شمارش با کردم سعی
باری تاریکی اون در تونسککتم نمی.....شکککد ندک با ولی ببینم رو چیزی اج  ا

 :گفتم داشتم که ای ترسیده صدای
 کیه؟-

 !بود باد شاید...  نیومد صدایی هیچ
فه به ترس با خت روی ی مال نگ ت یر و زدم چ لوات لب ز  می صککک

 گوشککم به پایی صککدای ناگهان که شککدم آروم لحظه چند از بعد......فرسککتادم
 ...رسید

 رفع برای نه ، ببینم تونسککتم می کمی کاشکککی....آروم و نامنظم های قدم
 ...بردارم خودم از دفاع برای ای وسیله نستمتو می حداقل کنجکاوی
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 :گفتم صدام در محسوسی بغض با اینبار
 اونجاست؟ کی-

 ... بود زندگیم ی لحظه ترین وحشتناک....  شد تر نزدیک پا صدای
 چیه؟ واکنشش نه و ؟ کیه مقابلت طرف دونستی می نه که زمانی

 زنونه عطر بوی که کشککیدم عمیقی نف ....  دادم قورت دار صککدا رو دهنم آب
 ...چشیدم رو بود شده درهم سردی و گ  بوی با ای
 شککد باعث که مسککیحی!  بود مسککیحم....  خندیدم هام دسککت لرزش اوج در

شم ست از هامو چ سیحی...  بدم د سیحی...  کرد شک من به که م  بی با که م
 ..زد ضربه سرم به رحمی

 !!!!! بود عشقم...  بود مسیح اون
ساس ست ناگهان....رفت پایین و باال تخت کردم اح  هبوس....شدن گرم هام د

 :گفت و زد هام دست پشت بر ای
 های چشککم دیدن از که بکن کاری....  بده هول و من...  سککرم تو بزن این با-

 ....نشم شرمنده ات بسته
 ...لرزید خستگی از هم شاید ، بغض و درد از ام چونه

 انقدر .... کنم پیدا نجات ساختم خودم برای که باتالقی این از تا بکش و من-
 میدونی؟...  بردم فرو بیشتر خودمو فقط زدم پا و دست که

 ....شدم نمی سیراب زیباش صدای از....  بود شده گوش وجودم پای تا سر
 تساع چند همین تا کردم؟میدونی اشتباهاتی چه فهمیدم دیر چقدر میدونی-

 بودم؟ کی پیِش  ، پیش
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گاه ، فحر این شنیدن با  ...شدم جمع خودم در بیشتر و کردم اخمی ناخودآ
 بود؟ چی اسمش آآآآ بودم دختر یه پیش-

 :داد ادامه و کشید آهی
 ... میگیرم نادیده عشککقمو دارم فهمیدم تو یاد با که این مهم...  نیسککت مهم-

 .....نامردم خیلی دونم می فرشته...  کنم می نج  پاکمونو عشق دارم
 هیچی شککاید ، من از بیشککتر لیاقتت میدونم....  بشککم مجازات باید دونم می

 مامت....  تو نام به قلبم سککند نف  آخرین تا باش مطمئن ولی باشککم نداشککته
 ...تپه می تو برای که عضو تیکه یک همین ثروتم

 روزی کردم نمی فکر وقت هیچ شککد، جمع هام چشککم توی اشککک اراده بی
سیح ست....  بکنه عالقه ابراز شاعرانه انقدر م شتم دهانم روی هامو د  تا گذا
 .....نکشم خوشحالی و ذوق از جیغی ناگهان

 کنم؟ معنا چی به سکوتتو این-
 ...گرم و عمیق نگاهی...  کردم نگاهش تنها

 ...اعترافش اول های روز مثل درست
 ....جداییمون روز
 ...دیدارمون روز
 ...همگانیمون اعتراف روز

 .....بیاید شاید که روزی
 شود فرشته ، مسیح شاید که روزی

******* 
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 الوجودی دائم لبخند ، اتاقم از مسککیح رفتن با شککد زمان هم خورشککید طلوع
 مسککیح از ناراحتیم منکر تونسککتم نمی...  رفت نمی کنار و بود هام لب روی
 ..بشم

شتباهاتش تمام کردن فراموش برای اینکه از شه بمرتک رو تری بزرگ گناه ، ا  ب
 و آرامش با مسککیح امروز که شکککر مرتبه هزار صککد رو خدا ، شکککر رو خدا ؛

 ....گرفت هامو دست بود مشهود کالمش توی که عشقی
شته انگار امروز  یا ساده دختر اون از خبری...  بود شده متولد ای دیگه ی فر

 ... نبود بود شده دانشگاه خالفکار پسر عاشق بسته های چشم با که
 ! بود مسیح ی فرشته هم اون ، داشت وجود هفرشت یک فقط ، امروز

 اب خاطراتمو ، زندگیم های ثانیه و لحظات تمام در نمیومد هام چشم به خواب
 ادامه زمین به تا ملکوت از که ای افسکککانه عشککق این کردم می مرور مسککیح

 ...داشت
 یندهآ در که کردم می فکر پیش سال یک ، عجیب خیلی...  باشه عجیب شاید
 میشه؟ روح یک گیمزند عشق
 ! شد ولی...  بود دار خنده
 ....جدیده روز یه امروز:  کردم مرور خودم با و زدم غلتی

....  نبود مسککیح به ربط بی که دیدم می امیدی هام چشککم سککیاهی پ  در
سی این امیدوارم شت نح ست باالخره سرنو  الخی با بتونم و برداره سرم از د

 ...برسم مسیحم به خوش
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سیحم؟ شتم هام رویا مرد برای که مالکیتی" م" از م  انقدر...شدم زده ذوق گذا
 تردک اومدن و در شدن باز ی متوجه که بود بخش لذت ح  این شیرینی برام
 ...نشدم هم

 کنه؟ می سیر ها کجا خنده خوش مریض این-
ساس اراده بی ، انداخته گل هام لپ بودم مطمئن....  شد تر عمیق لبخندم  اح

 !!میبینن اونو همه و مشخص نمایشی صفحه روی افکارم متما کردم می
 نه؟ خوبیه های فکر که معلومه-
 :گفتم کالمم در محسوسی خجالت با
 ...دکتر آقای بله-

 :گفت سپ  و اومد کاغذ زدن ورق صدای
 هر امیدوارم....  بیاد هات چشککم ی معاینه برای متخصککص دکتر قرار امروز-

 ...دخترم بشی خوب تر سریع چه
 رد و تازه و عجیب برام بودم محروم ازش بود ها سال شاید که پدرانه دعای این

 ...بود شیرین ، حال عین
 بر در رو وجودم تمام ایمانی انگار!  بودم تهی تهی ، نداشککتم اسککترسککی هیچ

 ...بده نشونم قرار رو سکه روی اون زندگی بعد به حاال از که بود گرفته
شت ساعتی نیم حدود س و گذ  از و این البته ، شد وارد غذایی سینی با تارپر
 فهمیدم هاش حرف

 ...عزیزم صبحانه بیا-
 کجاست؟ مادرم-
 ....دم می غذاتو من فعال...  بخرن هاتو دارو رفتن-
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ست هرچند شتم دو سی ندا  ای چاره انگار ولی کنه کمکم خوردن غذا توی ک
 ...گرفت ردد دلم سو  بد طعم از خوردم که و قاشق اولین....  نبود

 :گفتم بود رفته باال کنترل بی که صدایی با
سمش اگه ؟ دید می که غذایی چه این-  ازش؟ خورید نمی خودتون چرا غذا ا

 بمیرن؟ بیماراتون خواید می...  نیست بیمارستان اینجا مگه
ستار واکنش ستم نمی و پر شتم حتم ولی ببینم تون ص با همراه که دا  ، بانیتشع

 ....ترسیده هم کمی
 کشیده هام دست از غذا درف ناگهان که زدم می نف  نف  ناراحتی شدت از

 :خورد گوشم به آشنا مردی صدای و شد
 بدم؟ غذا بهشون تونم می من ببخشید-

ستار آیا کردم می فکر مردد  ینجاا به اومدنش حال هر به ؟ نه یا کنه می قبول پر
 ...بود تمالقا زمان برای بیمارستان های ریزی برنامه خالف
 :گفت ترسیده بود مشخص که صدایی آهنگ با پرستار

 ....بخش این به اونم مرد اومدن اما-
 ....هستن من نامزد ایشون اما-

 می خودش برای و من اینکه برای نه....  کردیم تعجب پرسککتار هم و ، من هم
 ....قلبش در لقبم عنوان از پروایی بی و صراحت همه این برای بلکه دونست

 ...باشید که کی هر لیو-
 بمونم دارم حق پ  خصوصیه اتاق-
 ...هستن مادرشون همراهشونم نیست مالقات ساعت اصال....  نداره ربطی-
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شونم همراه من کنید فکر حاال از شما- ست....  ای ضتون که ندارید دو  از مری
 ...میشه بد خودتون بیمارستان برای کنم فکر بمیره گشنگی
ستار شخص که پر ست ای ساده دختر بود م  هک کرد قبول مکث کمی با....ه

 .....بخورم و سو  تمامی دقیقه ده عرض در تنها
 :گفتم و کشیدم ای آسوده نف  ، در شدن بسته صدای با
 ...که شد راحت خیالم....  مسیح گرم دمت-

 :گفت و پرید حرفم میون
 بخور سوپتو بیا بدو ؟ چی که-
 :گفتم زد می موج درونشون تعجب لیو بود بسته شاید که هایی چشم با
 هم؟ تو-
 ازب دهنتو حاال.....  دقیقه ده فقط گفت چی نفهمیدی مگه....  نداریم هم تو-

 ...میاد داره هواپیما کن
 .... شد می چندشم بخورم رو مزه بد و لزج سو  اون من اینکه تصور از حتی

 :گفتم و کشیدم عقب رو خودم عصبانیت با
 ...میشه بد میاد مامان االن...  مسیح بیرون برو-
 ....برم تا بخورش خب-

 مشطع بد و نمک بی سو  واقعا ولی ، هستش من سالمتی نگران دونستم می
 ...زد می بهم حالمو

 :گفتم انزجار با
 کنی نمی درک تو مزس بد خیلی....  برو مسیح-
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.. .. شککنیدم رو دندونی با قاشککق برخورد صککدای تعجب کمال در و نزد حرفی
 ؛ بردم باال همیشگیم عادت به رو سرم کنجکاو

 بود خوشمزه خیلی....اوووم-
 دهانش تو بود برده رو خالی قاشق شاید....  کردم تعجب

صرار ولی اوردم زبون به رو فکرم شت ا شمزه خیلی سو  که دا ست خو ...  ه
 ....بهتره( ملیسا مادر) اش خاله های دستپخت از حداقل

ستم می چند هر سا نام اوردن با دون صد ، ملی شت ق سیتم دا سا سبت رو ح  هب ن
ید....  ببرم بین از دختر اون  رایب مسککیح باالخره کنم باور روزی بتونم شکککا

 ...خودمه
 میخوری؟ حاال-

 هدوبار امتحان نه؟ باشه خوشمزه واقعا شاید.....  بودم کردن فکر حال در مردد
 انداختم باال رو ام شونه اکراه با....  نداشت ضرری اش

 :گفت و اورد باال و من آرامش با و گذاشت سرم زیر رو دستش یک مسیح
 ...کنی می ترش اینطوری...  بخوری تر راحت باید-
شه.....  بودم شده شادی در غرق توجه همه این از ست همی شتم دو  مردی دا

 ....بکشه نازمو و بکنم ناز بتونم که باشه کنارم
شه تموم سو  تر سریع اینکه برای  غذا.....  خورد می گاهی گه هم خودش ب

 ...بود شده خوشمزه برام خنده و شوخی کنار در
ست جادوی سیح های د ستم می ولی.....  دونم نمی بود؟ م  بهترین ، بگم تون

 ....بود زندگیم سو 
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 ....مونده دیگه دقیقه پنج خب-
 ....میگذره دیر چقدر-

 :کرد زمزمه گوشم کنار.  شد گرم ، گرمش های دست در هام دست
 ! حالت به خوش...  گذره می سریع اما من برای-

 :گفتم ثانیه چند از بعد و زدم کمرنگی لبخند
 مسیح؟-
 جانم؟-

ست اینجا گفتنش شاید...  کردم تعلل حرفم گفتن در کمی سیح. .. نبود در  م
 :پرسید آرامش با دید و من دلی دو که
 شده؟ چیزی-
 بگم؟ چطوری راستش خب-

 :دادم ادامه و کشیدم عمیق نفسی... ردک سکوت
 داشتین اجازه کردی نمی شک بهمم اگه حتی که گفتی حرفات بین دیشب تو-

 چرا؟ بشی نزدیکم
 :گفت و اورد فشار بودن اسیر هاش دست در که هام دست به کمی

 بدونی؟ خوای می چی برای-
 ....کنجکاوی سر از-

 :گفت و کرد غمگینی ی خنده
 ....نشم قلبم پرنس  نزدیک که...  بود ها یباالی از دستور-
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شبیه این از سبت بهم که کودکانه کمی و شاعرانه ت  اراده یب لبخندی بود داده ن
 رفح ی بقیه منتظر که کردم اش متوجه سکوتم با اما....  نشست هام لب روی

 ....هاشم
 که ای فرشککته داشککتم قبول خودمم یعنی ، بهت نبود زیاد من شککک....خب-

 فهمیدم تحقیق بعد که بشکککه مردی عاشککق بتونه عمرا بودم باهاش ماه رچها
 ....دوستشه سابق پسر دوست

 :گفت و گرفت رو ام چونه...انداختم پایین خجالت با رو سرم
 کنی؟ می اینطوری چرا-

 :گفتم و کشیدم آهی
 شدم متوجه اومدی خوابم توی که روزی از من....  نکردم خیانتی من خدا به-

 ؟ هکی معشککوقم اومد یادم کم کم زمان گذر با که....  خیالی یک از فراتر تو که
.  کرد گذر زندگیم از که بود رهگذری ، دیگه زن هزاران زندگی مثل هم شهاب

 قتو تمام من مسیح!  نرسید مرحلم اون به چون بود خواستگارم گم نمی حتی
 ...زنه می و زد می تو برای محابا بی قلبم
 ....برسیم بهم بیمارستان همین تو که برسه زیرو داشتم امید

 :گفت صداش توی مشخصی لرزش با و گرفت هامو دست
 ....کنم نمی پشیمونت-

 ، خوابه اگه نیسکککت؟ خواب که ها این خدایا....  زدم اطمینان برای لبخندی
 !بخوابم دیگه ی دقیقه پنج فقط بزار...  نکن بیدارم

 شدی؟ نمی نزدیک بهم چرا نگفتی-
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 :گفت و کشید فسین
 بهم ها باالیی اون کار ، بهم هممون سککرنوشککت تداخل خاطر به ، راسککتش-

 دیگه خب کردیمو شیطونی کمی انگار....  بود ریخته
 :داد ادامه ، خندیدیم کوتاه دو هر
 یارمب یاد به رو تو عوضش در و...  بدن انجام براشون دیگه کار یه خواستن ازم-

 پاداش چنین الکی ها اون...  نگران ناراحتو وهم!  بودم خوشککحال هم من... 
 ....نمیدادن کسی به بزرگی
 .....کرد رها هام دست از هاشو دست

شم دور ازت باید که گفتن- ستم دلیل ، با  من به کارااین گفتن...  نگفتن ؟!خوا
 میمردم کردم نمی لمسکت اگه شکدم نمی نزدیک تو به من اگه اما اما،...نیومده
 بیاد حبیب سر به بالیی که زمانی تا گفتن ؟ کی تا مگفت بهشون

 همه این از ولی داشککتم حرف هزاران...  موند باز نیمه دهانم...  کردم تعجب"
 "کردم سکوت ، حرف

 که وقتی ولی ؟ داره ربطی چه فهمیدم نمی اصککال....  شککدم متعجب خودمم-
شب سیب و داده نجات دلیلی چه به رو تو حبیب گفتی پری  های کهت...  هدید آ

 .... شد کامل پازلم
 سراغم؟ واومدی-

 :گفت و گرفت حریصانه هامو دست دوباره
شتم و دوری همه این طاقت....  اومدم شکر رو خدا-  ترکم وقت هیچ....  ندا

 نرو من از تر زود ، نکن
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ست...  زدم لبخندی سر مثل بود شده در  تنرف از کردن می گله که هایی بچه پ
 ....رونبی به مادرشون

 بود اومده مضطرب پرستار بودم مطمئن....  شد باز در بزنم حرفی خواستم تا
 ....شد خارج اتاق از حرفی هیچ بدون مسیح که

 هیچ بدون تونسککتم می ها مدت از بعد باالخره...  بودم شککده سککبک و خالی
 ...بکنم فکر مسیح به ای واهمه
 چشم دوباره بتونم که ، استمخو خدا از دل ته از و کردم قالب بهم هامو دست

 !!ببینم و مسیح زیبای های
شت ساعت نیم کنم فکر ساس...  شد باز در دوباره که گذ  نای از عجیبی اح
 ...داشتم صدا توصیف همه

 نمی ولی ببینم دوباره رو دنیا تونسککتم می کنم باز هامو چشککم االن اگه ، انگار
 ...شد

شنا نا مردی یصدا...  دکتر همراه به اومد مامان صدای شتم حتم که آ  دکتر دا
 ...بود شده آمیخته مامان مضطرب های حرف با هم هست چشمم متخصص

 چطوره؟ مریضمون حال خب-
 :گفتم انرژی پر و زدم لبخندی صبح از تر نشاط با
 ....عالی-
 خدا هب بده توکلتم و باش قوی....  دخترم نباختی روحیتو که خوبه خیلی-

 های دسککت با رو صککبحم که زمانی هم اون باشککم؟ن خوشککحال شککد می مگه
 !؟....کردم آغاز عشقم
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 ...زمانی آقای هستن متخصص دکتر ایشون ، دخترم-
 زمانی دکتر اینبار...شککنیدم رو جوابم آرامی همون به و کردم لب زیر سککالمی

 :گفت
 ازتون و الزم های برداری عک  و آزمایشککات صککدیقی آقای شکککر رو خدا-

 تونیمب تا بگیریم باید هم دیگه عک  تا چند اطمینان برای خب اما...  گرفتن
 نه؟ یا دارن رو بهبودی قابلیت بیناییتون های عصب بفهمیم

 :گفتم و دادم بیرون نفسی...  پیچیدم هم در هامو انگشت استرس با
 هست؟ امید درصد چند-
 رایب جوابی بعد ببینم رو بعدی های آزمایش اول باید شککدنتون؟ خوب برای-

 ... دارم گفتن
 :گفت صدیقی دکتر به خطاب و
 تا اعاوضکک که بفهمیم زودتر بهتر خیلی...  کنید آمادشککون آزمایش برای لطفا-

 بده؟ یا خوب حد چه
 از پر های نف  صکککدای...  شکککد خارج اتاق از" اجازه با"گفتن با زمانی دکتر

 ... رسید می گوش به راحتی به مامان استرس
 :گفت آروم و اومد سراغم به باالخره صدیقی دکتر کردن پیچ سوال کمی با
 خوبی؟...  عزیزم سالم-
 ...مامان خوبم-

 :گرفت خودش به غم و بغض رنگ مامان صدای
 هب بیمارستانی؟ فقط سال یک این تو چرا آخه...  نازنینم شه فدات مادر الهی-

 ناو چشم ولی داشتم کمی اعتقاد... خندیدم خرافاتش به...  زدن چشمت خدا
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 نه ، رفتم کما نه...  تصادف ی اندازه به فوقش ؟ داشت اثر چقدر مگه شخص
 ..... شدن نابینا
شیدم آهی سیحم درگیر شدت به فکرم....  نزدم حرفی ولی ک  بعجی...  بود م
 !بودم اون نگران تنها ، زندگیم بحران این در که بود

******* 
سید فرا موعود روز باالخره صرار به و تپید می شدت به قلبم...  ر سیح ا  اون م

جا هم  بودنش از ولی کرد راضککی رو مادرش چطوری دونم نمی... بود این
 ...بودم خوشحال

 آزمایش جواب.... شککد می قلبم قوت باعث همین و بود کنارم حامی یک مثل
 ! نه هنوز دکتر ولی بود اومده

ست شه؟ گفت می اگه نه؟ گفت می اگه لرزید می هام د  چیکار موقع اون نمی
 هشب حتی ، بزنم پ  ذهنم از و منفی افکار این تونسککتم نمی اراده بی کنم؟
 !زدم می دامنم

 ، گذشت قرن یک ی اندازه من برای که فرسا طاقت ی دقیقه چند گذشت بعد
 ، امه آزمایش جواب گفتن به کرد شروع سری سر سالمی بعد و شد وارد دکتر

 ...التاریم ی برگه همون یا
 !بردم می یا باختم می یا ، بودم کرده قمار زندگیمو مامت من

 نش عمل میتونن خانوم فرشته خوشبختانه....  زنم می اول همون حرفمو آخر-
 داره وجود بینایی بازگشت احتمال درصد شصت حدود.. 
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ست شتم لبم روی هامو د  اشکی قطره خوشحالی از...  شد نمی باورم...  گذا
 چکید چشمم ی گوشه از
 ببینم بازم میتونستم نم

 :داد ادامه دکتر
 دحدو چیزی یعنی...  هست پایینی شان  عمل این برای صد در شصت اما-

 !چشم ی تخلیه و داره وجود مطلق کوری احتمال درصد چهل
 ....افتاد تنم به لرزه آخرش ی واژه گفتن از

 :گفت حبیب اینبار
 ...بشه عمل باید فرشته ولی دکتر-
 ...گفتمک که من-

 :گفتم و پریدم دکتر حرف میون
 مچش چه....  ندارم دادن دست از برای چیزی من ولی ببخشید و من ادبی بی-

 یک...  بود هم درصککد یک اگه حتی بینم نمی من نشککه چه بشککه تخلیه هام
صده شه صد در چهل کنید می فکر شما چرا ، در صت که حالی در نمی  در ش

 تره؟ سنگین ترازو ی کفه کدوم...میشه صد
 :دادم ادامه...  رفته فرو فکر توی بود مشخص ولی نزد حرفی دکتر

 ...کنید آماده و عمل ی مقدمه کنم می خواهش ازتون-
 .... !!! بود اینجا که شکر رو خدا کردم احساس رو گسی و سرد بوی
 :گفت طوالنی مکث از بعد دکتر

 میگم بهتون و عمل زمان...  خب خیله-
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 از هم خودم...  کرد همراهیش هم خانوم مهین و ندیدخ خوشککحالی با مامان
 ! بودم خوشحال دل ته

 بینمب رو مسیحم مهر پر و سبز های چشم تونستم می دوباره که شد نمی باورم
 ! شکرت خدایا... 

 چشم ودبهب به داشتم ایمان انگار ، بود گرفته بر در رو وجودم تمام عجیبی امید
 .هام

 دستش ی زده بیرون های استخون الغریه از و ینا..  گرفت هامو دست حبیب
 :گفت شادی با..  فهمیدم

 ...بزنی دید و من سیر دل یه تونی می باالخره-
ست...  میاورد وجد به و من هاش شیطونی این سِت  یک مثل در  برام دختر دو
 دخترونه عشق و احساس همون با..  بود

 .... ها نکنی عمل موقع اون تا-
 :فشرد بیشتر وهام دست و خندید

ست دیگه ماه دو من عمل ؟ دختر کجایی- ساس کمی!!!  ا ....  کردم ترس اح
 می تو به خدایا ، بده انجام و ممکن عمل ترین سککخت بود قرار دیگه ماه دو

 سپرمش
 دختر؟ تو رفتی کجا-
 حبیب به خطاب ای کننده سککرزنش لحن با مامان بدم جوابشککو خواسککتم تا

 :گفت
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 مسکک مثل برات حرکت نگفت دکتر مگه هاته دارو وقت االن که بدو پسککرم-
 بریم بیا اونجا شده نگرون دل مادرت میمونه؟

 :گفت و کرد جا دستم از هاشو دست ناراحتی با حبیب
 بدجنسا...  ببینم رو تو میزارن کم خیلی-

 ....دادم گوش ویلچرش های چرخ صدای به حرفی بدون و خندیدم
 :کرد اضافه گفت می پرستارم هب و نکات آخرین داشت که دکتر

ته رسکککه می نظر به که اینطور- گه ی هف  عملت برای و روز یک تونم می دی
 دخترم کنم انتخاب

 :گفتم و کردم قالب بهم هامو دست خوشحالی با
 ... فقط زمانی دکتر عالیه-

 :شد پرسش از پر صداش
 فقط؟-
 بکنه خودشو کار درصد چهل اون که ترسم می من-

 :گفت محکمی صدای با ، داد می امید که بود اون اینبار
 اتاقی یه تو دختر یه میاد یادم اینم ولی یادمه و درصککد چهل اون من هم هنوز-

...  دهن دست از امیدتو کنیم؟ بافی منفی چرا داریم درصد شصت تا گفت می
 باشی داشته باید که چیزیه ترین مهم امید

 ....نکرد من زندگی با که کارهایی چه!  امید....  زدم اطمینانی پر لبخند
 اینبار.... شکککد خارج پرسککتار همراه به اتاق از ای دیگه حرف چند بعد دکتر

 .... کرد پرواز سمتم به کنم فکر خوشحالی با مامان
 ... کرد می روشکر خدا و بوسید می رو ام گونه تند تند و گرفت هامو دست
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 اوج تو....  ترسککیدم می اطمینان همه این از....  گرفتم پیچه دل کمی هم باز
 ....کشید می درد بیشتر شد می وارد ضربه بهش اگه ایمان
 ....حبیب هم و مسیح هم...خودم طور همین

 جان؟ فاطمه-
 ... بود خانوم مهین صدای

سیح و من دیگه- شالله...  کنیم زحمت رفع م  یشپ خوبی با فرشته عمل که ان
 رمب باید خونمون بیاد ملیسککا قرار امروز ولی میام من حتما که روز اون....  بره

 عزیزم بمونم پیشت تونم نمی که ببخشید ، کنم درست غذا
 :گفت خوشرویی با مامان

 یمیزن حرف خودت ی غریبه پشت هفت با داری انگار مهین؟ حرفیه چه این-
 چی برای امروز اصککال اون از بدتر که خودتم...  اسککت خسککته پسککرتم که برو

 هفت مگه خودت قول به نیام؟ دخترت دیدن خواسککتی می خب وا- ؟ اومدید
 ایم؟ غریبه پست

 :گفت مسیح به رو خانوم مهین حرف و تعارف هزاران بعد باالخره
 ها میرسه ملیسا...  عزیزم بریم بیا-

سا نام شنیدن با ناخوداگاه سی اخم ملی سو سادت این....  کردم نامح  زنونه ح
 ... کرد می اذیتم داشت

 !!بود مسیحم ی کرده نشون چون شاید... نمیومد خوشم یسامل از
.. . بود ممکن غیر این ولی نکنه قبول مسککیح کردم می دعا دعا دلم توی فقط

 شد می محسوب اش خاله دختر ملیسا باالخره
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شت ارجعیت خدا پیش حرفم چقدر دونم نمی ولی سیح که دا  و ِمن کمی با م
 :گفت ِمن

باره کردن باز یبرا کار تا چند من مامان-  باید طور همین...  دارم دفتر ی دو
 رفتهنگ هم ماشینشو سراه است هفته یه خدا بنده بدم پ  بهش و داوود ماشین

 دیگه زشته ولی
 :گفت شده نرم کمی بود مشخص لحنش از که خانوم مهین

 ... نیستی خانوادگی های ناهار برای دفعه هر ؟ چی ملیسا پ -
 برسونم وخودم زود کنم می سعی-
 میگی راسککت.... مادر خب خیله شککنیدم ازت زیاد رو ها کنم می سککعی این-

 همرات به خدا برو معطله داوودم
 :تمگف منم اختیار بی....  بود شده حک من های لب روی که بود لبخند اینبار

 ناهار بعدشککم بخوابم خوام می که من...  برید خاله همراه هم شککما مامان-
ستار که بخورم صه لحنتون از هم شما...  کنه می کمک بهم پر شخ  چقدر م
 اید خسته

 ؟ چی یعنی-
 :داد ادامه و شد تر نزدیک هاش قدم صدای

 کنم ول توش رو تو حاال که کرد وفا من به کی بیمارستان این-
 :گفتم و پریدم حرفش میون

 باالتره شما و من از علمشون اینجان که کسایی ی همه داره؟ ربطی چه خب-
 :گفت بود مکالماتمون شاهد االن تا که خانوم نمهی

 تره راحت خیالشم باشه کنارت...  عزیزم میگه راست مادرت-
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 نزاشته روهم پلک روز چند این تو مطمئنم...  میشناسم مادرمو من خاله اخه-
 مادرم ضعیف بدن و الغر صورت کردم باز هامو چشم وقتی خواد نمی دلم من
 !خاله ببینم رو

 :گفت ینبارا مامان
 خوابم می کاناپه رو خب-

 ضافها مسیح که میومدم پایین موضعم از و شدم می کالفه داشتم کم کم دیگه
 :کرد

شته با منم ولی- ستان سخت ی کاناپه....  موافقم خانوم فر  برای کجاش بیمار
صر شما ؟ خوبه کمرتون شته گردید می بر ع ش آرامش االن باید خانوم فر  تهدا

 ... باشه
 داشت هوامو که بود خوب چقدر....  شد تر پررنگ ندملبخ

سرم اخه- شتم عادت ها بازی تهرونی این به کی من پ شونم حاال که دا  انجام
شه خودش فرشته بدم؟  و خوابیدیم می زمین مینداختیم خواب رخت تا دو یاد

 کمی مسککیح پیش موضککوع این بیان و سکککادگیش از....  گزید نمی َکَکمونم
لت جا یدم خ چاره مادر....  کشکک خت به من ی بی فت می ت  حق و کالس گ

 ...دونست نمی خودشم
سیح و زدم حرف انقدر باالخره ضی که زد حرف م  به خانوم مهین همراه شد را

 بره خونه
 ....رفت بیرون هم مسیح...  شد بسته در تا
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 اب مسککیح چطوری دونم نمی دقیقه چند از بعد....  فیلمشککه برای بودم مطمئن
 :گفت و شد اتاق وارد من مراهه عنوان

 میشه هاشون بچه عشق مانع گاهی هم مامانا های نگرونی دل این-
شیده صدای.... خندیدم شم به صندلی شدن ک سید گو  شدن گرم سپ  و ر

 مسیح های دست محکم حصار با هام دست
 ....زارم نمی تنهات وقت هیچ-

 :گفتم لب زیر
 منم-
 و ردم بیخیال خواد می دلم....  اسککت بسککته اینطوری چشککمات میبینم وقتی-

 گریه زیر بزنم و بشم مردونگیم
 :گفتم شوخی به و کردم تصنعی ی خنده

 ....باشم گفته خواما نمی لوس شوهر من-
 :گفت و فشرد محکم هامو دست

 باشم پشتت همیشه دم می قول....  بشو زنم...  شو خوب تو-
 :تمگف و کردم کج صداش به رو ، رو سرم لبخند با
 کرده؟ خواستگاری تو برای و من مادرت میدونستی راستی-
 :گفت تعجب با
 چکککککککککی؟-
 گفت؟ بهت کی- فهمیدم تازه منم آره ، ها بیمارستانه اینجا..  هی -

 :گفتم وار زمزمه خودش مثل...  شده تر آروم صداش کمی کردم احساس
 ....شنیدم میزدن حرف باهم داشتن مادرت و مادرم وقتی-
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 :پرسید کنجکاوی با و کشید آهی
 ملیسا؟ خواستگاری نمیریم چرا پرسید می لحظه هر چرا پ -

 :گفتم خشکی لحن با و کردم نزدیک بهم واضح اینبار هامو ابرو
 نمیری؟ چرا آره-

ساس سیح همون این....  شده خنده از مملو صداش کردم اح  بود مغروری م
 کرد؟ می صدا بهادری خانوم و من که
گاریش نرفتم چرا من....  عزیزم نکن دیحسککو-  دوسککتش چون خواسککت

 ... گذاشتم جا دیگه یکی پیش و قلبم چون....نداشتم
 کی؟:  پرسیدم شیطون

 زیبا های لب و بلند های مژه و سیاه چشمای با مشکی مو دختر یه-
 پسر آقا کنی می توصیف و من خوب...  به به: رفت باال اراده بی ابروهام

 :گفتم آرومی به.... بود َبِمش صدای تنگ دلم من ولی... . نزد حرفی
 مثل مردی از باید چرا کردم می احسکککاس مدت این تمام مسککیح؟ میدونی-

 هستش؟ سرد و سنگی ها مرد دنیای بفهمونه بهم تا میومد خوشم کیارش
 شدم؟ می اش صیغه کردم می قبول سادگی از روزی باید چرا

 ....شد بیشتر مسیح های دست رفشا رسیدم که حرفم اینجای به
 من امروز مسککیح.... !  و کما رفتم می باید چرا ؟ کردم می تصککادف باید چرا-

یدم یدم چرا؟ فهم یدن دلیلش فهم یدم...  بوده تو د  بی خدا کار هیچ فهم
 ...باشی پیشم تو باشم کنارت من اینکه...  نیست حکمت
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 ثلم زنی گرفتار چرا ردیک فکر حاال تا تو مسککیح...  بشککیم هم عاشککق اینکه
 مخالفمون جن  از کدوم هر که بود اینطوری سرنوشتمون شاید ؟ شدی ساغر

 نه؟ بیاریم پناه بهم و بخوریم شکست
 بود پر من دل ولی...  زد نمی حرفی

 کنم می احسککاس من ولی...کردن لج باهامون ها باالیی اون گفتی می یادمه-
 ...بشه تر قوی عشقمون که اینه برای زندگی خم و پیچ این تمام

 ی جاده توی اندازی دسکککت هر و ای لحظه هر در تونیم می که بیاریم ایمان
 ..نکنیم رها همو دست ، زندگیمون

 تپش ناگهان که بفهمم هامو صحبت ی نتیجه خواست می دلم...  کردم مکث
 بود زندگیم ی بوسه ترین شیرین اش بوسه...شد داه و سوخت دستم

ندگیم به و کردی پرواز تو دارم یقین- مدی ز قت هیچ.... او یدم و  کی نفهم
 دارم دوستت فرشته ؟ شدم عاشقت

 :گفتم منم درنگ بی...  بود اعترافمون ترین صریح این
 ....مسیح دارم دوستت منم-

****** 
 ((مسیح))

 منطقی استرس از....زد می حرف ازش دکتر که بود بعدی ی هفته همون امروز
نهر وجودم به که ای ندون به رو ناخنم بود کرده خ  می حرص با و گرفتم د

 جویدمش
 راحت خیال با و بودم کرده زیاد و آهنگ مامان های تذکر به توجه بدون حتی

 ...زدم می مشت بالشتم به
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ستم نمی شم وجدانمم عذاب ح  منکر تون شته اینکه ، ب شت هم باز فر  گیفر
 کرد می ناراحتم بیشتر داد نشون بهم مهربونیشو و کرد
 هایی انسککان چرا ؟ دونم نمی دارم که رو هایی چیز قدر وقت هیچ من چرا که
 رونم؟ می خودم از و هستن اطرافم که

شیدم آهی شت ضربه یک با و ک ....  ردمک پرتاب کامپیوتر میز سمت به و بال
 خدا هب فقط ندیدنش و دیدن و خوابیده اتاق اون تو من ی فرشته شد نمی باورم

 هدار بستگی
 درد از پر و مردونه ی ناله یک.....  کردم ناله تر محکم اینبار

 :زدم فریاد بلند هم من....  رفت باال در صدای با همزمان خواننده صدای
 باشم تنها بزار...  مامان کن ولم-

 اقیاتف فرشککته برای نکنه کرد خطور ذهنم به ناگهان...  شککد کوبیده در باز اما
 رشب تخت به حرکت یک با و برداشککتم زمین روی زا و بالشککت سککریع افتاده؟

 ....کردم کم و وموزیک گردوندم
 دهپری رنگ صورت هم کیلومتری صد از...  انداختم نگاهی آینه توی خودم به
 ....داد می عاشقی گواه ام

شیدم عمیقی نف   ردنک باز برای وقت اما شدم مواجه سیگار بد بوی با که ک
 نبود ها پنجره

 در پشککت آلود اشککک های چشککم با مامان....  کنم باز و در قفل شککدم مجبور
 ...بود شده پراکنده و بود خورده چنگ ایش قهوه کوتاه موهای....  بود منتظرم
 :گفتم آروم و گرفتم رو مادرم های دست ، آن یک....  ترسیدم
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 ؟ شده چیزی-
 رارتک ارهدوب رو سوالم خواستم تا ، کرد می هق هق فقط لب زیر...  نزد حرفی

 :پیچید گوشم توی مردی صدای کنم
 داری؟ می بر عاشقی فاز و اتاقت تو میری ؟ شدی آدم من برا-

 ... کردم بلند سر مامان چشمی های هشدار به توجه بدون و بستم و هام چشم
 بود سیاوش
 اش شده آراسته موهای تلخشو عطر بوی یادمه که هایی روز تمام مثل درست

 ...خورد می چشم به همه از بیشتر
 داری؟ حرفی-

 نیم ونبد پ .....  داشککت پیش هفته چند لفظی دعوای بعد و رفتار این انتظار
 :گفت و نشست مبل روی من ی شده برافروخته صورت به نگاهی

 .... ی دختره اون زدم می حدس-
 ندپوزخ و انداخت من ی برافراشککته رگ به نگاهی رسککید که حرفش اینجای به
 :زد
 ؟ بدبخت کنه می باد گردنت رگ اینطوری اون ایبر اوه-
 های تدس توسط استرس با دستم بکنم صورتش ی حواله مشتمو خواستم تا

 داشت رو سابقش شوهر هوای هم هنوز....  شد کشیده مامان
 کنه پا به شر خواد می...  مسیح کن ولش-

 :گفت و خندید سیاوش
 جان مهین باهوشی قدیم مثل هنوزم-
 :گفتم صیخا تحکم با
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 فهمیدی؟ حکمتیه خانوم تو برای فقط اون-
 :گفت و گذاشت بشقاب روی و جوید می آرامش با که سیبی

 نفهمم اگه و-
 :گفتم واضح لب زیر

 ....کردی ثابت وقته خیلی نفهمیتو-
 :گفت ای مقدمه بدون و نزد حرفی

شق نکن فکر- شم عا سر ابروی و چ ستم ام خونده پ  سابقم زن خاطر به یا ه
 راضیم و خوشحال خیلی دارم حاال که زندگی از من بلعک ....  ومدما

 :گفتم و زدم پوزخندی خودش مثل
 برای که زاری لجن اون کردی فکر ؟ چه مامان به ؟ چه من به باش راضککی-

 به اهمیتی یا ؟ خوریم می حسککرتشککو ما یا داره افتخار کردی درسککت خودت
 بدبختی های دانشککجو اون اننگر فقط میدیم؟ رنگارنگت های دختر دوسککت

ستم شونی تو که ه ستاد شون و زندگی چاه و راه قرار که تویی...  ا  دیب یاد به
.. . شدم بدکاره دختر یه عاشق فقط ؟ شد چی دادی یاد من به سال شونزده.... 
فت فقط ما توی عمرمو از سکککال ه ندم ک  ما زندگی با تو میفهمی....  گذرو

 کردی؟ چیکار
 ینم که بودیم مهم اگه آره ؟ نیستین مهم برام میگی اومدی حتوقا با هم حاال
 و سکککاغر که غیرتم بی ی بچه پسککر همون کردی فکر....مامانم سککر تو زدی

 با که نمک تحسککینتم دلم تو تازه و نبینم هاتو کاری کثافت تا جونم به انداختی
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 تو رو سکککارا دونم نمی کردی فکر زنن؟ می له له برات دخترا هنوزم سککن این
 بوده همین رویا با نقشت دونم نمی کردی فکر منه؟ ی بچه کردی اعالم

شم شدت از ست که هایی حرف...  زدم می نف  نف  خ  توی سال سه و بی
 ...گفتم تلنگر یک با و بود کرده گیر گلوم
 ولی.... بودم کرده فرو برف توی و سرم کبک مثل سال همه این بود ب  دیگه
 ...نه دیگه حاال

 خم سککر جلوش داشککت انتظار هم هنوز....  کرد می نگاهم متعجب سککیاوش
! اشتد نیاز دعوا این به هم اون شاید دونم نمی بود رفته کنار اینبار مامان ؟ کنم

 ....بود شده دلگرم ساختم براش دیر من که ای پشتوانه این به
 ، تند سپ  و آروم آروم....  زد دست و برد باال هاشو دست کوتاهی مدت بعد

 :گفت همراهش و
 ....گرفتم قرار تاثیر تحت واقعا پسرم باشکوهی سخنرانی چه-
 نمک تحمل رو خودم تونسککتم نمی دیگه...  دادم بیرون رو نفسککم عصککبانیت با

 با و دویدم سمتش به بود سیاوش ی مغرورانه های کار محو مامان که هنگامی
 ....گرفتم گلوشو حرکت یک

 :گفتم سریع مامان جیغ از قبل و نداشتن و حرکت این انتظار کدوم هیچ
 ککککککی؟ کنی؟ می ولمون کی ؟ ها میداری بر تحقیرمون از دست کی-

 :فتمگ و دادم فشار حرص تمام با اینبار.....  شد می قرمز رفته رفته صورتش
شته هب داری جرات حاال کنی؟ نمی زبونی بلبل برام ؟ گرفتی اللمونی چیه-  فر

 .... کن توهین
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 مامان به رو و زدم شادی از ای قهقهه بود من دست حاال زندگیش افسار زاینکها
 :گفتم

جات درخواسکککت تونه نمی حتی حاال میبینی؟- نه ن  تحقیر به برسکککه چه ک
 ....کردن
 ...بود کشیده آغوش در رو خودش ترس با مامان

 اب و گرفت قرار مشتش مورد صورتم ناگهان کنم خالی باز رو خودم خواستم تا
 ....شدم پرت عقب به درد

 ....میومد خون لبم ی گوشه از راحتی همین به
 دهبری ، کرد می سککرفه و بود برده گلوش دور به دسککتشککو که درحالی سککیاوش

 :گفت بریده
 سگ صدا زنمت می بخونی؟...  کری.....من برا ی...میخواستکککککک اال..حککک-

 بدی
 :گفتم و کشیدم لبم روی رو ساعدم

 ....توله میشه هم تو آباد و جد-....  آبادت و جد هفت خودتیو سگ-
 :گفتم و کردم تلخی ی خنده

گاری- چه من شکککده باورتون ان ثل...  واقعیتونم ی ب ندی خودم م  و زد پوزخ
 :گفت

 ...یا ای زاده حروم نی  معلوم ؟ نه کاری و ک  بی داری قبول خودتم پ -
 رتنف با و افتاد زمین روی....دادم هلش عقب طرف به و بردم یورش سمتش به

 :کرد نگاهم
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 ...بشی بزرگ تا توشکمت ریختم که پولی همه اون حیف-
 :زدم فریاد

ست کف ریال دو که گدا تو پولی؟ چه- شتی؟ مامان و من د  مریال یه اگه نمیزا
شی داده ست کمک با....  کوبوندی سرمون تو بار صد با  و شد بلند هاش د

 :گفت
 مثل زنی با که من حیف...  دیگه همینه خور گسکک تو لیاقت....  کردم خوب-

 ...بودم مهین
 فرود صککورتش توی قبلی هماهنگی بدون و شککدن مشککت اراده بی هام دسککت
 ....شد خونی صورتش....  رفت عقب چرخش یک با....اومدن

 :گفتم و کردم غرش زخمی شیری مثل
تاد میلیونی دو حقوق باشککی؟ حیف که داری چی تو ؟ تو حیف-  اسکک

 شمخ با و نزد حرفی...  کرد می برابری که مامان معلمی حقوق با شگاهیتدان
 :گفتم و گرفتم گردنشو بالفاصله هم من....  گرفت رو گردنم

 ....بیرون برو... من ی خونه از گمشو-
 ....افتضاحه نوازیت مهمون-

 :گفتم و فشردم تر محکم گردنشو
 .... بدم نشون بهت بیشتر و افتضاح این نزار پ -
 :گفت و کشید عقب رو خودش حرکت یک با
 ...برگشته رویا بگم خواستم می فقط...  میرم باشه-

 :گفتم و کشیدم گردنم به دستی
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 افتخاری مهمونی بابام ی معشککوقه برای خوای می چیه.....روشککن چشککمت-
 بگیرم؟

 :گفت و کرد نگاهم حرص با
 ....نیست بودن دار شوهر زن با من مرام تو-

 :گفتم و ریختم نگاهم توی رو منفرت تمام
 داری؟ مرام مگه تو-
 شوهرش با اونم...  برگشته رویا-

 اریاونب بعد من حقیقتش بود؟ کرده ازدواج رویا کی...  کردم نگاهش کنجکاو
 کدومشککونو هیچ دیگه کردم ایجاد خاک و گرد کمی کیارش ی خونه توی که

 .... ندیدم
 بود؟ کرده شوهر وحاال؟

 ...هستش فرشته جان کیارش شوهرش-
 باهم رو فرشککته و کیارش اینکه از....شککد کشککیده درهم ناخوداگاه هام اخم

 ی پیشککه عاشککق کیارش که شککدم این از متعجب بیشککتر هرچند ، داد نسککبت
 !بود کرده ازدواج رویا با چرا فرحناز

 در دسککتم از طالیی همچین که شککدم ناراحت خیلی منم ؟ نه کردی تعجب-
 بدجوری کیارش انگاری باش عشککقت موادب که بگم اومدم فقط...  رفت

 ....کرده رو فرشته هوس
 :غریدم لب زیر و دادم قورت بلند رو دهنم آب

 ...بیرون گمشو-
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 اول عشق طعم...  بوده کیارش عاشق اول فرشته باالخره تلخه؟ حقیقت چیه-
 ....هست دیگه چیز یه

 :گفت من فریاد از قبل مامان اینبار
 منازنینم عروس میخوای کردی؟حاال اذیت بچمو و من کم....  بیرون برو سیا-

 که ها ما سککر از دسککت چرا پ ....  عالیه زندگیت میگی که تو...  بدی عذاب
 کشی؟ نمی کردیم خراب زندگیتو

 عقب سککریع اما....  شککدم مامان روی عمیقش نگاه ی متوجه لحظه چند برای
 :گفت و کشید

شبخت بگم اومدم- شی خو ست و....ب شته به حوا شه فر  با نمیره میدونم ، با
 خداحافد....کنه اذیت اونو ، کیارش شاید ولی کیارش

 انهپدر محبت بد چقدر ؛ افتادم زمین روی.....اومدم خودم به در شدن بسته با
 ....کرد ابراز رو اش

 به و هکن هندستون یاد فیلش دوباره کیارش ترسیدم می...  زدم موهام به چنگی
 ....بیاد فرشته هسرا

 به که سککردی عرق با مامان...اوردم باال رو سککرم روم به رو آبی لیوان دیدن با
 :گفت شد می دیده پیشونیش روی راحتی

 ...باشه پریشون انقدر مسیحش نداره دوست فرشته... خنکه بخورش-
 سککر رو آب ی همه قلپ یک با کنم توجهی مامان حرف معنای به اینکه بدون

 ....کشیدم
 :کرد زمزمه لب زیر.....نشست کنارم

 خوبی؟-
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 غضب با....افتاد من دوش به دنیا های سککختی تمام حرف این گفتن با انگار
 :گفتم بود کرده تر بم صدامو که ای مردونه

 .....بکنم مراقبت عشقم از نتونم که میترسم...  میترسم من!!!  نه...  مامان نه-
 :گفت و زد پاش روی محکم دستشو

سرم بگو برام.....  اینجا واببخ- شاتو که اینم منتظر ساله هفت ، پ  کنی ازب چ
 ...کنی دل و درد برام دوباره و

 :دادم ادامه و گذاشتم پاش روی رو سرم اختیار بی
 یارشک دربرابر من...  بگذرونم لرز و ترس با زندگیمو اینکه از خسککتم دیگه-

 اون برای خوبی پناه ترسککم می ولی دارم اعتماد هم فرشککته به..  دارم قدرت
شم دختر صیر اومده فرشته سر امروز به تا که بالیی هر مامان....  نبا ...  نهم تق

 ....همش
 نمی دمش بابا مثل منم...  کنی باور تونی نمی که عاشقشم انقدر میدونی؟ ولی
شی برای...  بگم عالقمو کالم به تونم  چندهر...  بازی دختر سمت میرم فرامو

 ....کشیدم خط همشونو دور زندگیم به فرشته قطعی مدناو با
 ....لغزوند می نوازشگرونه موهام روی دستشو

 توجه بدون... هست العاده فوق دختر اون....  دارم دوستش من: دادم ادامه باز
....  شککدم مهربونش قلب خاصککشککو های اخالق مجذوب شککرقیش زیبایی به

 ... نمیگیره نتقاما اصال....  میبخشه رو همه اون مامان
 ...عاشقه چون-

 :گفت و خندید صورتم دیدن با.....بردم باال متعجب رو سرم
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سر شبیه-  های اهنگ متوجه کردی فکر...  برم قربونت شدی تخ  های بچه پ
 گاریخواست برات فاطی از رو فرشته چطور کردی فکر پ  ؟ نشدم دارتون معنا

 کردم؟
 ....ملیسا پ -
یدونی- یت واهرمخ دختر که م هایی؟ چه به ولی برام داشکککت ارجع های ب  ب

 داخ که بود تو دهن ی مزه فهمیدن برای تنها هامم حرف اون پسرم؟ نارضایتی
 ودب شککده دسککتگیرش چیزایی یه هم فاطمه البته....  نزدم حدس بدم شکککر رو

 قول به و اومده خوشکککت فرشککته از کم مدت این تو چطوری دونم نمی.... 
 همسککایمون که نمیشککه هم خیلی اینکه وجود با...  یشککد عاشککقش خودت
 ...نیست سخت هستش خوبی دختر اینکه فهمیدن ولی هستن

 هستی؟ راضی یعنی-
ضی چرا- شم را سی...  نبا شته و من هوای انقدر که عرو شه دا  هم انقدر و با

 هست؟ دنیا کجای باشه داشته دوست پسرمو
 :گفتم مکث بی
 ...باال ی طبقه-

 :گفت و خندید
 راضی فرشته....راضی تو....راضی من-
 مامانش؟-
 :گفت آه با
 ....ناراضی-

 :گفتم سینه به دست.....  شدم بلند پاش روی از و کردم اخم
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 چرا؟-
 :گفت فکر کمی با
 نکهای ی عالوه به کردم تعریف گذشککتتو من خب بودی بیهوش تو که زمانی-

 ....هستش تو ی بچه سارا کردم می فکر
 ...کشیدم موهامو عصبی

 عنوان به ولی ها داره دوسککتت اینکه با...  نداره ازت خوبی ی زمینه اونم خب
 ....نداری هم خونه یه حتی و بیکاری که االن مخصوصا...  نه داماد

 داشتم پیش سال هفت رو اینا ی همه...  داشتم-
 ....هوا رفتن و شدن دود ساغر خاطر به-

 :گفتم و کشیدم آهی
 بگیره و من ِخر نیومد وقت هیچ که سککاغر ؟ داره بیامرز خدا اون به ربطی چه-
 ....رویای اون ؟
شه- ستگاری وقتی حال هر به...  فهمیدم با  به نگفت بدون محترمانه کردم خوا

 ...نداره قبول رو تو معلومه...کرد رد فرشته
 می توجه مادرش حرف به خیلی حادثه اون بعد فرشککته....  شککد خالی دلم ته

 ..بره دستم از ترسیدم می ... کرد
 :گفت و خندید خوند هام چشم از و ترس که مامان

 اومد عروس چونه نه زدیم چک نه گفتن قدیم از....  کنم می راضککیش خودم-
 ....خونه به
 داشت؟ ربطی چه-
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 می تلفن سککمت به که حالی در...  شککد بلند لحظه همون تلفن زنگ صککدای
 :گفت رفت

 ...خونته تو فرشته چطوری نفهمی ممیکن کاری که اینه ربطش-
 میاد؟ روز اون یعنی!  خندیدم...  خندید
 ....شد بلند مامان صدای

 میگی؟ جدی-
ست با...کردم نگاهش کنجکاو شاره بهم د  دادم عالمت سر تکون با...  کرد ا

 کیه؟ یعنی که
 ...میایم االن مسیح و من-
-..... 
 خداحافد باشه..  باشه میام نه-
 : پرسیدم کنجکاوی با
 بود؟ کی-
 :گفت و رفت کمد سمت به
 ....اومده بهوش فرشته که بپوش هاتو پلوخوری لباس برو-

 :پرسیدم شک با و آروم...  شد نمی باورم
 خوبه؟ حالش-
 اولین بزار ، بریم بیا بدو.....نکردن باز هاشککو چشککم هنوز نیسککت مشککخص-

 باشی تو میبنه که رو کسی
 چی؟ مامانش-

 :گفت و انداخت باال ای شونه
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 خواستگاری بریم باید که...  بپوش شلوار و کت گفتم دلیل همین به-
 .... شد گرد تعجب از هام چشم

 حله؟ یعنی- زودی؟ همین به
 :گفت و خندید

 حله-
******** 

 ((فرشته))
 زریقت بدنم به قوی های دارو اجبار به دکتر و داد نمی جواب بیهوشککی به بدنم
 ...دارم بدی درد حاال که باشه دلیل همین هب کنم فکر....  کرد
 یرت خستگی از هام شقیقه همچنین و کردم می احساس سرم توی عجیبی درد
 ....کشیدن می

شم که چند هر کردم بلند کنجکاوانه رو سرم دکتر صدای با  یباند با هامو چ
 ! دیگه بود عادتم ولی بودن بسته

 چطوره؟ مریضمون حال خب-
 :دادم جواب خودم

 ....دکتر دارم درد-
 :گفت مادرم به خطاب و خندید

 هب که امیدوارم بود خوب که عملشککون گرفتید؟ اسککترس چرا بهادری خانوم-
ست طبیعی هم ها درد این....ببینیم هم نتیجه خوبی همون  هب عمل مثال...  ه

 ...دخترم دادی انجام حساسی اون



 839 شود یفرشته فرشته م

 بآ مثل که بود سککردی دِ در.....بزنم کوتاهی لبخند جواب در تنها کردم سککعی
 !گرفت می درد جا یک لحظه هر انگار و داشت جریان بدنم توی

 :گفت دکتر دوباره
شونو بهتره- شکالی شما نظر از اگه فقط کنم باز باند شته ا شه ندا  تا چند نم با
 ....عمل موفقیت دیدن برای میارم خودم همراه هامم دانشجو از

 :گفت مانند تعارف حالت با مامان
 شیدبا شده موفق واقعا که امیدوارم ، هستید پزشک شما....  حرفیه چه این هن-

 خنده با دکتر....  رسککید گوش به نفر چند زدن قدم صککدای لحظه چند از بعد
 :گفت

 ...آقایک اینجا کنید می چیکار شما-
 اسککترس که انقدر اما...  شککد جلب اطراف به توجهم مردی هی  صککدای با

 ...بزنم پ  رو ام کنجکاوانه ارافک کردم سعی داشتم
 بهادری؟ خانوم اید آماده خب-

 :گفتم و فشردم درهم اضطراب با و اوردم باال مالفه زیر از هامو دست
 ....دکتر بله-
 ...ببینن همه که بنشینید صندلی رو بهتر-

 اراده بی و نشستم صندلی روی دختر چند کمک با ، کردن تایید هم ها دانشجو
 ...فشردم محکم رو صندلی ی دسته
شجو به رو دکتر سم تا چند هاش دان  هب خطاب سپ  و گفت سخت و علمی ا

 :گفت من
 کنیم؟ شروع-
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 له...بک-
سم ستر شهود صدام آهنگ از کامال ا سبتا صدای با دکتر....  بود م  بلندی ن

 :گفت
 خب؟ میشه باز باند بعد...  شمرم می سه تا-
 ....دادم عالمت سر با
 ...یک-

 ...شد باز باند دور یک
 ....دو-

 شد باز هم باز
 ....سه و-

شم مکث بدون...  افتاد پایین سرعت به باند  رتصو با....  کردم باز هامو چ
 ....شدم رو به رو مسیح زیبای

 زده هشون باال به موهای و خالص سفید پیراهن و نفتی آبی شلوار و کت اون در
 ...بود شده زیبا عجیب شده

 ....نشدم بیناییم متوجه اصال که قدری به
 :گفت مضطربی صدای با دکتر

 بینید؟ می خوبید؟ بهادری خانوم-
جه تازه....  دادم قورت رو دهنم آب گاه ی متو با ی خیره ن  دانشککجو ده تقری

 ....شدم
 :گفتم و زدم لبخندی نیمچه
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 ....بله-
 بلند ودستاش خوشحالی با شیطونه کمی بود مشخص که تری تپلی دانشجوی

 :گفت و کرد
 ...قشنگ دست یه جونمون فرشته افتخار به-

 و کرد دختر به رو شد می استاد همون که دکتر....  خندیدن ها کارآموز ی همه
 :گفت

 ...بپرس و الزم های سوال تو کارا این جای به...  بریز مزه کم شفیعی-
 :گفت من به رو کامل نف  به اعتماد با شفیعی

 عزیزم؟ چیه اسمت-
 ....زمانی دکتر حتی و مسیح بلکه من تنها نه....  کردم تعجب

 بهادری..  فرشته-
 سالته؟ چند میدونی-

 :گفت ها پسر از یکی که کردم تعجب بیشتر
 ....حاال نه بهوشی از بعد برای ها سوال اون دکتر خانوم-

 کرده و اینکار قصککد از بود مشککخص که دختر....خندیدم هم خودم حتی همه
 :پرسید جدی اینبار

 میبینی؟ و من-
 ...آره-
 واضح؟-

 خدایا دیدم می هم باز ولی...  نداشکککت و قبل وضککوح...  کردم دقت کمی
 شکرت
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 ...کنم می کدری احساس کمی ولی آره-
 :گفت و زد لبخندی دکتر...  دوخت دکتر به کنجکاوشو نگاه شفیعی

 ودهب سر به شدیدی نسبتا ی ضربه خب...  نیست خاص شما برای مورد این-
صبی های تار و سیب ع  ورمجب البته...  بینید می االن شکر رو خدا اما دیدن آ

 ....بدید انجام تمرین و بزنید عینک هاتون چشم برای هستید
 رو یشیرین ی جعبه محسوسی خوشحالی با مسیح....  شد تر پررنگ لبخندم

 :گفت و گرفت دکتر به رو و کرد باز
 ....دکتر ممنون-
 پسرم؟ چیه این-

 :گفت و انداخت پایین رو سرش خجالت با یحمس
 خواسککتگاری شککیرینی حسککاب به هم و مژدگونی حسککاب به هم ، شککما-

 ...بزاریدش
 ! من حتی....  کردیم تعجب همه
سیح روزی بودم خبر با که منی ستگاری ازم م  با بدون ؟ حاال ولی کنه می خوا

 هامون؟ مادر خبری
 :گفت و انداخت دومون هر هب نگاهی شوک از اومدن بیرون بعد دکتر

شه مبارک- سر یه انقدر چی برای شدم می متوجه باید..  با سایه پ  خترد به هم
 ...زنه می سر همسایشون

 :گفت شفیعی
 ...گیگشن از مردیم طرف این بگیر شیرینی اون...  دیگه خیر امر برای استاد-
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 :گفت دکتر به رو زد می گاز شیرینیشو نصف که حالی در
جب ولی- غل ع یه شکک  خوشککمزه های مژدگونی اینطوری مثال....  خوب

 ...میگیریم
 :گفت دکتر اینبار

 ...بدیم باید ما بدم خبر گاهی...  نیست خوب خبر که همیشه-
 :گفت و کشید آهی شفیعی

 ....استاد دارید ُپری دل مشخصه-
 قعاوا ؛ بود گرفته ام خنده....  چسبید بهم واقعا شیرینی این....  خندیدیم همه
 ! بودم داده قورت رو حیا
 اینجا اتفاقی چه بفهمم تا بشککیم تنها مسککیح و من که بودم منتظر صککبرانه بی

 افتاده؟
****** 

 ((مسیح))
 اسککترس از....  رفتن بیرون دانشککجوهاش همراه به دکتر چکا  آخرین از بعد
 ...اشتمد رو اومدنش بیرون انتظار لحظه هر کوبید می ام سینه به شدت به قلبم

ستم می ، شدم نگاهی سنگینی متوجه ش کنجکاو ها موقع این چقدر دون  ، همی
 ....بود شده تنگ متعجبش سیاه های چشم برای دلم

سته شتم میز روی و گل ی د ستم تخت روی دعوت بدون و گذا ش شت.....ن  هفر
 ...نشست می دلم به نهایت بی داشت که شرمی این ، رفت کنار
 :زدم صداش عشق با و آروم

 ...فرشته-



wWw.Roman4u.iR  844 

 

سریش زیر از زیباش فر موهای....  کرد بلند رو سرش ....  دبو افتاده بیرون رو
شیانه سیاهش موهای که وقتی افتادم حیاط توی شب اون یاد ش شونه وح  وها

 ...بود کرده احاطه
 داشتی؟ کارم-
 مهمقد بی ؟ کنم شروع کجا از دونستم نمی ، اومدم خودم به صداش شنیدن با

 ؟ یا بگم
 :گفتم و کشیدم پوفی

 خوبی؟-
شه سوال به ضطرابم ی متوجه انگار نخندید ایم کلی  عدب کمی....  بود شده ا

 :داد جواب
 چی؟ تو خوبم-

 :گفتم و زدم لبخندی
 ...گرفت آروم طوفانی دریای این ، تو چشمای دیدن بعد ولی نبودم خوب-

 ....انداخت پایین رو سرش و زد نشدنی مهار لبخند
 ره باید بود کرده تزریق آشککوب دلم به سککیاوش های حرف!  نبودم خوب واقعا

 ...کردم می خودم برای رو فرشته قانونی و شرعی تر سریع چه
 راستش-

 فسککمن به اعتماد کمی دادم بیرون که پرصککدایی نف  با...  کرد بلند رو سککرش
 :دادم ادامه برگشت

 نبود؟ اینجا مامانت که نکردی تعجب-
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 شسر ای بامزه شکل به....  بود شده خانوم فاطمه غیبت ی متوجه تازه انگار
 ...کنه پیدا رو مادرش تا کرد می بلند رو

ستم شکر رو خدا  ایدشعق روی پا باید شاید ، نه مگر کنم کنترل رو خودم تون
 ...گذاشتم می

 :دوخت من به رو اش شده درشت نگاه...  کردم ای سرفه
 کجاست؟-

 :دادم جواب قیعمی لبخند با...  بود وقتش
 ....بیرون رفته مامانم با-

 :گفت و کرد اخم
 مهمی؟ روز این تو-

 :گفتم و انداختم باال شیطنت با هامو ابرو
 مهمیه؟ روز امروز دونستی می کجا از-

 :گفت و کرد ریز هاشو چشم
 ارمد تازه من بینی نمی ، بکنی چشککم عمل یه من مثل باید هم تو کنم فکر-

 ...مهمه خیلی من ندگیز تو امروز میبینم
 :گفتم و انداخت باال ای شونه

 همین؟-
شت تهدید حالت به ، کاه انبار به زدم باروت حرفم این با انگار شار انگ  اش ها

 :گفت و برد باال رو
 ...کنم خالیش تو سر نکن کاری عصبانیم خیلی مامانم دست از مسیح-

 :گفتم سریع
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 کنی؟ اذیت شوهرتو خوای می-
 :گفت فریاد با بشه جملم ی متوجه اینکه بدون

 ...خوام می آره-
شم...  شد ساکت ناگهان شت لحظه به لحظه هاش چ  زیر....  شد می تر در

 :گفت لب
 شوهر؟-

 :دادم دستش به و کندم گلم ی دسته از ای شاخه
 و یمبشکک زانوم روی تونم نمی ها اروپایی مثل....  نیسککتم بلد بازی رمانتیک-

 همم روز این ترسم می که تنگه انقدر شلوارم چون کنی؟ یم ازدواج من با بگم
 .... بشه ساز خاطره دومون هر برای

 :گفت جوابم در و خندید
 دیوونه-

 :دادم ادامه
 جاش به...  نزاشککت مامان ولی بگیرم برات نرگ  گل دسککته داشککتم دوسککت-

 ... باشه نرگ  بوی از پر خونه توی روز هر دم می قول
 این باعث هاش کار ، رو پدرم ماجرای میدونی کنم کشککک کمتر دم می قول

 .....حاال...  شده رفتارم
 یم گوش به راحتی به قلبش محکم تپش صکککدای که بود بلند صکککدام انقدر
 :رسید
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سر این-  ماک توی سال هفت ، گرفتن طالق هم جدیدش مادر و پدر که یتیم پ
 کنی؟ می لقبو غالمی به رو عصبانیه ، اخمالو ، اخالقه بد ، بوده

 رو دلم زیباش سککفیِد  های دندون ردیف!  خندید بلند ولی....  نشککد شککوکه
 :گفت و اومد تر جلو....  لرزوند

سر این من- شق و شناس ودیفه و قلب خوش و مهربون پ سی و عا  هفت که ک
ست و بود مادرش خاطر به کما توی سال  سوالتو جواب کنم فکر....  دارم دو

 گرفتی؟
 ...باشه قاطع بتجوا دارم دوست-

 :گفت و کشید عمیقی نف 
 .....کنم می قبول-
 ، رفت ضککعف براش دلم هم باز......پایین انداخت حیا با رو سککرش سککریع و

 !!!رسم می بهش دارم سختی همه این بعد شد نمی باورم
***** 

 ((فرشته))
 به کمرم گودی روی و سرد عرق حرکت...  کرد می عالمم رسوای داشت قلبم

ساس خوبی ست ، کردم می اح شردم هم روی محکم هامو د  صحت از تا ف
 بشم خبر با ها حرف این
 مسککیحم های حرف شککاهد هام چشککم با و بیدارم...  نیسککتم خواب من که

 ....هستم
شم با ، کردم بلند رو سرم جلوم شیرینی ی جعبه دیدن با  ینیشیر به هاش چ

 :گفت و کرد اشاره
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 ...بکن شیرین دهنتو مبارکه-
 شیدنک ِکل با خانوم مهین و شد باز سریع در...  برداشتم ای شیرینی و ندیدمخ

 می شردهف ام سینه به بیشتر سرم شد می تر نزدیک بهم که قدمی هر با شد وارد
 ...شد

 :گفت و کشید آغوشش توی و من قبلی هماهنگی بدون و عجله با
 عروس همچین داشککتن همیشککه آرزوم....  دارم من عروسکککی عروِس  چه-

 ... بود خانومی
 دیدن از....شککد وارد بندش پشککت مامان....  شککدن قرمز خجالت از هام گونه

 ... ودنب مسیح مثل دامادی داشتن به راضی وجه هیچ به ترسیدم می واکنشش
 ...ترسوند می و من همین و بود خبر با طالییش نچندان ی گذشته تمام از چون

 ، بودن زده حلقه هاش چشککم توی هک هایی اشکککک و بزرگش لبخند دیدن با
 :گفت و کرد بغل و من خانوم مهین بعد و اومد طرفم به...  کردم تعجب

 ...بودم غریبه انقدر نگفتی؟ من به هیچی چرا عزیزم بشی خوشبخت-
 هر هک میشناسم؟ کما توی از من و پسر این گفتم می چطور...  نداشتم حرفی

 ....تبهش تا کیلومتر پنج فیلم مثل شده سرنوشتمون که...  بودیم روح دو
 نکردی اشتباه اینبار میدونم که اینه مهم...نیست مهم-

 ام گریه منم ناخوداگاه سککرخش های چشککم دیدن با...  کردم بلند رو سککرم
 ....گرفت
 :گفت مادرم به رو بار سرزنش و عجله با خانوم مهین
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ستگاری هنوز خوبه فاطی کن ب -  النا بگیر آبغوره بعد....  نیومدیم هم خوا
 خوای؟ می و همین کنه می وارد فشار چشماش به هم دختره این

شه با سریع مامان سریش ی گو شک رو شو ا  ی لهجه همون با و کرد پاک ها
 :گفت مشهدیش زیبای

 من عشق ی ثمره ، میشه عروس دخترم کنم می فکر وقتی ؟ مهین کنم چیکار-
 اندازه همون به هم پسککر میدونم ! کنی نمی درک میرسکککه جایی یه به ایرج و

 است دیگه چیز یه دختر ولی هست
 هر که خواست مسیح از سر ی اشاره با و زد لبخند فقط جواب در خانوم مهین

 ... بیرون برن دو
 بیرون مامان منو خاطر به ولی بود مشککخص مسککیح های چشککم از نارضککایتی

 ... رفت
سته صدای با شمه در شدن ب شک های چ  عه-.....  شد لبریز ارهدوب مامان ا

 مامان؟
 :گفت و کرد اش گریه میون ای خنده

 فرشته؟... نیست خودم دست کنم چیکار-
 :گفتم جواب در و زدم دل ته از لبخندی

 جانم؟-
 خوبیه؟ مرد مسیح یعنی خوشحالی؟...  بال بی جانت-

 ... پرسید می ساده چقدر
 کافیه برام همین....  عاشقشم من مامان

 :گفت و دوخت ها سرامیک به رو کدرش نگاه.. .. شد تلخ
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 نمیشه آب و نون عشق همیشه ولی....  بودم ایرج عاشق منم-
 چیککک منظورت-

 :گفت و پرید حرفم میون
 نمی اشهب نداشته ثابت شغل یه ، کنه اجاره خونه یه نتونه مسیح تا اینه منظورم-

 ...بگیردت بیاد تونه
 :گفت و گرفت محکم هامو ستد....  شد درشت تعجب از هام چشم

 زندگی کجا خواید می...  خودته صککالح به...  رو ات قیافه نکن اونطوری-
 ونجاا شما و کردم زندگی دیگه جای یه رفتم من فرض به ؟ خونه اون تو ؟ کنید

 و کردن باز دفترشککو وقتی تا پ  وکیل نمیگیم مگه چی؟ شککغلش....  موندین
شین...  رمندا قبولش من نگرفت ای پرونده  دونمب که این فرعین حرفا این و ما

 خیلیه خودش چقدر ماهیانه آمدش در
 :گفتم عصبانیت با
 !کنیم ازدواج باهم خواید نمی بگو کالم یه خب-

 :گفت و انداخت باال ابرویی
باره اینکه نداری؟به اعتماد مسککیح به یعنی-  دسککت از های چیز تونه می دو

 برگردونه؟ رفتشو
 :گفتم و انداختم پایین رو سرم

 ...خب باال میره سنش مسیح میبره وقت سال دو حداقل ها کار این مامان-
 :گفت و زد بخشی اطمینان لبخند
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 طوری همین و گلم دسککته دختر تونم نمی من بعدشککم ، بزرگه خدا اونجا تا-
 باشه؟... عار بی و بیکار پسر یه به بدم

 :گفتم لب زیر ولی بودم ناراحت که این با
 ......باشه-

 :گفت و کشید آغوش به محکم و من
 باشه مبارک.....دخترم باشه مبارک-

******** 
 _بعد هفته سه_

 کردم پرتابش زمین روی و کندم خشونت با رو ام مقنعه
 کن جمع زمین رو از لباساتو فرشته؟پاشو کنی می چیکار-

 سککر و آب پارچ و رفتم یخچال سککمت به مامان های زدن غر به توجه بدون
 ....رفت باال مامان آمیز تهدید صدای دوباره...  کشیدم

 ....نبود خبری گرما اون از حاال.....ریختم صورتم روی و آب از کمی
 میدونستی؟ ای دیوونه تو-

 :گفتم و انداختم باال ای شونه
 ....ساله ماه ترین بد تیر-
 لباس و شککد خم عصککبانیت با مامان....  انداختم مبل روی رو خودم سککپ  و

 :گفت و کرد جمع هامو
 مین که حالی در ؟؟؟؟ بری خونه این از تو بشه جور کاراش مسیح میشه کی-

 :گفتم اختیار بی باشه طعنه و کینه از پر لحنم خواستم
 ؟برسیم بهم زودم داری انتظار مسیح پای جلو انداختی سنگ انقدر وقتی-
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مان گاهم غمگین ما ند هر...  کرد ن  ؛ کرد می درک رو منطقش هم خودم چ
 میک مسیح و باشیم مسیح مادر یا پدر به وابسته خودش مثل نداشت دوست

 ....بگیره یاد رو شناسی ودیفه
 لحنی با و نشککسککت کنارم....برگشککت و گذاشککت کمد توی رو ها لباس مامان

 :گفت محکم
..  یبش مهین عروس تو نخوام من که اینه انداختن سنگ ، فرشته بار هزار این-
 و کردین خبطی یه گذشککته تو مسککیح هم و تو هم که میدونم ، خدامه از یول

 ... دادین پ  تاوانشونم
ستید هم مثل شق....  کنید می درک همو و ه شه هم و ع شم از راحتی به می  چ
 دم؟ب بیکار پسر یه به رو دخترم اعتباری چه به من ولی....خوند هردوتون های

 هنمیشکک که مدرک اون با....  داره وقحق لیسککان  فوق مدرک یه فقط که کسککی
 ....کنید سیر شکمتونو

 :داد ادامه مامان ، انداختم پایین رو سرم
 دختر نهک درک باید بیاره دست به دخترمو راحت انقدر نباید که مسیح تازشم-

 بهش نمیدیم آسونی همین به پریونو شاه
 :گفتم خنده همراه به آمیز اعتراض

 ماماااااااان-
 هام چشککم روی از رو عینکم خسککتگی با.... داد تکون رو رشسکک و خندید

 ....گذاشتم میز روی و برداشتم
 باهاش؟ راحتی-
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 ....کرد اشاره عینک به سر با...  کردم نگاهش گرانه پرسش
 نیست؟ آماده ناهار....کردم می فکرشو که اونیه از تر راحت یعنی...  خوبه-

 :گفت رفت می آشپزخونه سمت به که حالی در
 .... بکشه دم برنج کنی صبر باید-

 صککندلی روی....  رفتم مامان سککمت به و کردم عوض رو لباسککم کنان غرولند
 بود نداده پیام هنوز...شدم خیره گوشیم به و نشستم آشپزخونه

 :گفت و زد چشمکی مامان
 میگه؟ چی-
 کی؟-
 دیگه مسیح-

 :گفتم و خندیدم
 ...آخرشه های کار دنبال هنوز کنم فکر...  نداده رو پیامم جواب-

 :نشست روم به رو و زد لبخندی
ست کارهاتون داره دیدی- شه؟ در سال؟ میگی بعد می  ها مرد این رو یکمی دو

 حله چی همه خدا به باشه فشار
 :کردم باز رو پیامش عجله با....  لرزید گوشیم لحظه همون

 داشتی؟ کاری عزیزم؟ جانم-
 :نوشتم براش دلیل همین به بزنه حرف خوب تونه نمی فهمیدم

 برس هات کار به تو بپرسم حالتو خواستم می فقط ، هیچی-
شتم کنار رو گوشی سریع و سوسه تا گذا  دور خودم از رو بهش زدن زنگ ی و

 ...بکنم
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 :گفتم مامان به رو
 ....دارم کالس مسیح بابای با فردا نگو مامان وای-

 :گفت و زد اجباری لبخند
 ....رهدا هواتو دیگه خوبه-

 شدم مرخص که روزی اون از بعد....  زدیم پوزخند حرف این اتمام بعد دو هر
 تمام ما چند هر ، اومدن خواسککتگاری برای رسککمی طور به مادرش و مسککیح

 هب راحتی این به و دختر که نمیشکککه مامان قول به ولی بودیم زده هامونو حرف
 اورد؟ دست

 طبی عینک از و بود معالجه لحا در هام چشککم تمام ی هفته سککه که خالصککه
 کردن باز های کار دنبال به مدت این تمام در هم مسککیح...  کردم می اسککتفاده

 .... بود دفترش
 حتوضککی همچنین و پزشکککی گواهی دادن با و برگشککتم دانشککگاه به شککنبه از

 ... کردم نام ثبت تابستونی ترم برای چرا و چون بدون مختصری
شته در نیایش شت هنوز ترم یک خودش ی ر ساس بر شیرین و دا  ایدب ها ترم ا

 های بچه از نیمی ی عالوه به اون رو صکککادقی اسککتاد درس که کرد می تموم
 .... کرد نام ثبت تابستونی ترم خاطر همین به افتادن کالس

 حد از بیش ام آینده پدرشککوهر با دیدار برای من و داریم کالس باهم هم فردا
 .... دارم اضطراب

 ... بنداز رو سفره این پاشو فکر؟ وت رفتی-
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شیمو اراده بی غذا خوردن از بعد....چیدم رو سفره و زدم لبخندی شت گو  مبردا
 نه؟ یا دارم پیامی ببینم تا
سکال چهار دیدن با سیح طرف از می شم م  مامان...  شد گرد تعجب از هام چ

 :گفت آروم دید رو من واکنش که
 شده؟ چی-
 :گفتم رفتم می اتاق سمت به که الیح در و زدم زنگ مسیح به
 ....باشه نیافتاده بدی اتفاق امیدوارم..  نشنیدم زده زنگ مسیح-

ستم و اتاق در سیح بوق یک بعد ب شی م شت رو گو ستی پیش و بردا  و ردک د
 :گفت

 .... پایین بیا-
 گاهن گوشی به شده خشک...  کرد قطع من جانب از حرفی بودن منتظر بدون و

 نشده؟ درست ارهاشک نکنه کردم
 ردمک می اسکتفاده نماز برای که رو دارم گل سکفید چادر موضکوع این به فکر با

 :گفت دید سر به چادر و من که مامان...  زدم بیرون اتاق از عجله با و پوشیدم
 میری؟ کجا-

 .... پایینه مسیح: گفتم کوتاه
شینم توی بیرون زدم حدس نبود حیاط توی....  زدم بیرون خونه از ستش ا  دو
 ....هباش ، باشه دستش اداریش های کار پایان تا بود داده اجازه مهربونی با که
 روی خسککتگی با رو سککرش که حالی در بود خودش...  کردم باز رو خونه در

شته فرمون شیدهپ های دمپایی اون پ  بود خلوت تقریبا خیابون... بود گذا  و و
 ...کرد نمی جلب توجه زیاد گشاد
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شین سمت به شینم قفل.....  زدم پنجره به ای تقه ، رسیدنم از بعد و رفتم ما  ا
 :گفتم خوشحالی با و شدم سوار سریع ، کرد باز و
 ...عزیزم سالم-

 :گفت تند
 ندادی؟ جواب گوشیتو چرا-
 :تمگف و ننداختم تا و تک از رو خودم حال این با ولی کردم تعجب واکنشش از
 ....بود سایلنت خوردم می ناهار داشتم-

 این...  کرد روشککن سککیگاری و برگردوند پنجره سککمت به رو سککرش عصککبی
 از نکنه که مردم اسککترس از چقدر دونی نمی- ترسککوند می و من سککیگارهاش

 ...باشی ناراحت دستم
 :فتمگ و فرستادم تو به و ریختند می بیرون چادرم زیر از سماجت با که موهام

 چی؟ برای ناراحت-
 ... که بود دسر انقدر پیامت-

 :گفتم تعجب با و پریدم حرفش میون
 بیای؟ اینجا تا تو شده باعث کوتاهم پیام همون یعنی-

 :گفت صداش در مشهودی لرز با و داد تکون سری
 باشی کرده قهر ترسیدم-
 پنجره زا رو اش شده خاکستر توتون و زد سیگار به محکمی پک بندش پشت و

 ....ریخت بیرون
 :داد ادامه
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 ...شدی عصبانی پیامم توی کردم توجهی بی اینکه از کردم فکر-
 ما نبی ماهه یک ی صیغه بگم که رفت یادم....  گذاشتم دستش روی رو دستم

 ....کردیم می تمدیدش باید دیگه ی هفته دو که بود شده جاری
فات این با خودتو فکر چی برای مسککیح؟- یدی؟ عذاب خرا  چی برای من م

 اگه ؟ دارم دوسککتت یا عاشککقمی نگفتی پیامت تو نچو ؟ بشککم عصککبانی باید
 نه؟ بابام ی خونه برم و کنم قهر لحظه هر باید من که باشه اینطوری

 دبلن دوباره موهای برای دلم...  انداخت پایین خطاکار های بچه مثل رو سرش
 جانم؟-!  مسیح-....  رفت ضعف اش شده

 ....دارم دوستت خیلی-
 فشرد اموه انگشت بند بود شده قفل دستم توی که یدست با و زد عمیقی لبخند

 :گفت و
 دهب دستم کاری عشق این شیرینی ترسم می که دارم دوستت انقدر....  منم-
 ازش؟ بشی خسته و بزنه رو تو شیرینیش مثال-

 :گفت و کرد اخم سریع
 بشه؟ خسته زندگیش بودن شیرین دلیل از میشه کسی مگه-

 کرد می نگاهم هم اون....  کردم نگاهش میقع و زدم جان تمام از لبخند
سیح که....  بودیم شده هم محو شت مقدمه بدون م ستم پ سید رو د  با...  بو

 دلم به عجیب محرمیت بعد های بوسککه این ، انداختم پایین رو سککرم خجالت
 ....نشست می

 خبر؟ چه دانشگاه از خب-
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 دل و جان با هم مخود چند هر گرفت می گزارش....  بود روزش چند این کار
 .... کردم می تعریف

 :گفتم و شدم خیره بهش دانشگاه اتفاقات ی تا الف از گفتن بعد
 شد؟ چی ، تو حاال-

 :گفت و زد لبخندی
 .....بخوری رو دفترم شدن باز شیرینی باید خدا امید به-
 :گفتم و فشردم دستشو خوشحالی با
 ...سرکار بره شوهرم قرار پ -

 :گفت و گرفت رو حرفم ی ادامه
 .... بده رضایت وصلت این به جان زن مادر باالخره کنم کاری و-

 دور و آالیش بدون ، داشتم دوست خیلی رو ها خنده این....  خندیدیم دو هر
 ... بود خیابونی های عشق از

ستت گفتیم می هم به ساده شیم منتظر اینکه بدون...  دارم دو  مینه هم اون با
 ...بزنه و حرف
 :گفتم داگاهناخو

 فکی با و شد درهم هاش اخم وضوح به....  دارم کالس پدرت با فردا مسیح-
 :گفت شده قفل

 پاس و درس این امتحان بدون که کنم می کاری خودم بگو کرد اذیتت اگه-
 ...بشی

 ...شناس ودیفه های پدر مثل بود شده درست...  زدم لبخندی
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 بودیم نچشیده مسیح نه و نم نه رو طعمشون وقت هیچ که هایی همون از
******* 

 :گفتم مامان به رو و انداختم سرم رو چادرم میلی بی با
 کنم غیبت تونم می جلسه سه نرم؟تا یکی این کالس سر نمیشه حاال-

 :گفت و کرد اخمی مامان
 ....دهنش دیر تا برو بدی دستش آتو خواد نمی کی؟ تا کنی غیبت فرض به-
 .... کردم پام رو کالجم های کفش و انداختم پشتم رو ام کوله عجله با

یدن با که بود ها گل به دادن آب حال در خانوم مهین ندی من د  روی لبخ
 :گفت و شد نمایان صورتش

 دانشگاه؟ بری خوای می گلم عروس سالمتی به-
 :گفتم گیجی با بودم شده شادی در غرق عروس لفد شنیدن با که من

 .... بله ها؟بله-
 داشتی؟ کالس هم سیاوش با-

 :گفتم و کردم اخمی
 ...دارم امروز متاسفانه-

 :گفت و زد بخشی اطمینان لبخند
....  یحهمس نیستی تو حسابش طرف کنه که حرکتی هر میدونه ، عزیزم نترس-

 ..... کنه نمی کاری که داده مسیح و من دست آتو ها سال این تمام تو انقدر
نه خدا لب زیر عد و گفتم ای ک ح ب  دیدن با...  زدم بیرون خونه از افظیخدا

 ...شدم متعجب ماشین توی مسیح
 :شدم ماشین سوار و رفتم طرفش به
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 کنی؟ می چیکار اینجا-
 با ، دش نمایان سبزش های چشم برق دوباره....  برداشت رو اش آفتابی عینک
 :گفت لبخند

 خوبی؟ سالم-
 :گفتم آروم و کشیدم خجالت کرد سالم اون اول اینکه از
 ...سالم ببخشید-

 ....پیچوند و فرمون و کرد روشن و ماشین
 دنبالم؟ اومدی چرا نگفتی-
 لمشک من با سیاوش....  بشه بد حالت استرس از راه تمام تو خوام نمی چون-

 رسم می رو حسابش خودم کرد هم کاری!  تو نه داره
شب از ضطرابی ولی زدن می و حرف این همه االن تا دی شتم ا  هم لیخی که دا

سیح راه طول تمام در....  نبود مورد بی شت من خندوندن در سعی م  تا...  دا
شم زمان گذر ی متوجه اینکه بدون...  بود شده موفق حدودی شین ب  ادایست ما

 :گفت دلفریبی لبخند با مسیح و
 ....آخر ایستگاه-
 شم؟ پیاده یعنی-
 شککوب و شککو پیاده رهآ ولی...  بزنیم حرف باهم صککبح تا دارم دوسککت اینکه با-

 اکی؟...  ترسه نمی هیچی از که محکمی ی فرشته همون
 :گفتم و دادم تکون رو سرم شستن می رخت دلم توی انگار که حالی در
 خداحافد فعال پ ....  باشه-
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 ....عزیزم خدانگهدار-
شین از شگاه ورودی سمت به و شدم پیاده ما سیح...  رفتم دان  قیبو تک با م

 ... کرد حرکت
شون از بعد شجویی کارت دادن ن شکده سمت به دان سی ی دان . ... رفتم عکا
سیر توی چند هر شاره گاه گه م شت ی ا ضی انگ شجو از بع ساس رو ها دان  اح
 ... کردم می

 گرفت بغضم بقیه آور عذاب و سنگین نگاه دیدن از
 ، شککهاب همچنین و....  بود ریخته رو خودش زهر اخری دم کیارش باالخره

شتر غرورش شدن له و منفی جواب از ارانگ که  ستد از تا بود گرفته زورش بی
 ...من دادن

 ریعس...  بودیم ندیده و هم بود وقت خیلی دادم تکون رو دستم شیرین دیدن با
 :گفتم گالیه پراز لحن با و کردم بغلش

 ...نگیریا ما از خبر یه-
 راستی....  مشغولم خدا به-

 :گفت مقدمه ونبد..  کردم نگاهش پرسشگرانه
 ...شدم دوست نیما با-

 ...نیایش برادر...  نیما آه نیما؟
 :گفتم و زدم لبخندی

 .... نباشه بقیه مثل پسر آقا این...  باشه مبارک-
 های نامردی تاوان شککاید که بود نامرد شککهاب آخریش نبودن نامرد که بقیه-

 بود ام گذشته
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 :گفتم رفتم می راه که حالی در و انداختم باال شونه اطمینان با
 نیافتادی پسر اون گیر باشی خوشحال باید بلعک -
 چرا؟-
 ....حاال-
 میدونی؟ ازش چیزی-

ست شتم دو ستگار جریان ندا  نشیری ذهنیت ترسیدم می...  کنم مطرح و خوا
 باید هکن ول رو تو مثل ای فرشته که مردی ولی...  نه- بشه عوض من به نسبت
 ...باشه دیوونه
 ...کرد نثارم ای یوونهد و خندید

 تعجب کمال در...  بودیم رسیده ما و کالس شروع به بود مونده ربع یک هنوز
صال ساس کالس توی ا شون چون کردم نمی غریبی اح شتر  ای دوره هم از بی

 .... بودن خودم های
 ...بود انداخته رو همه و بود گیر سخت واقعا صادقی استاد این انگار

 تعجب کمال در....  نشستیم کالس ته های صندلی ونا از یکی روی عجله با
 ....شد هم در هام اخم بود نشسته جلوم که فردی دیدن با

 هب زیاد بودم دیده که هایی زمان تمام برعک  کرد؟ می چیکار اینجا فرحناز
 .... بود نرسیده خودش

 هشب کیارش با زندگی یعنی ، شککد دیده قبل از تر افسککرده و تر الغر نظرم در
 نساخته؟

 ...انداختم پایین رو سرم و زدم پوزخندی
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 چند هر...باشککه اطراف همین باید هم کیارش که داد می نشککون فرحناز بودن
 ....حال این با ولی... بود تئاتر دانشجوی اون

ضورم ی متوجه فرحناز انگار شده ح شی که بود ن شون واکن  ور سرم.... نداد ن
 در هانناگ که کنم مشغول رو ذهنم شیرین با صحبت با کردم سعی و کردم بلند

 ...شد وارد صادقی استاد و شد باز کالس
 .....ایستادن احترامش به و کردن سکوت ترسی یک با اراده بی همه

 که لبخندی و کرد مکث کمی ، من دیدن با....انداخت ما به نگاهی سکرسکری
 ....زد نبود دوستانه شک بی

ضیه هنوز شیرین. .. دادم قورت دار صدا رو دهنم آب سیح با نامزدیم ی ق  و م
 ...دونست نمی
 رت درخشککان رو ام کارنامه و بیاره بار به دیگه رسککوایی سککیاوش ترسککیدم می

 ...بکنه
ستیم همه بفرمایید گفتن با ش  رو ودشخ نام دوباره تخته روی حرفی بدون....ن

 ...داد رو اولیه توضیحات و نوشت
 :گفتم و کردم بلند رو دستم اراده بی. ... بهادری فرشته نام خواندن با
 ....استاد ر...حاضکک-

 که نداشتم شک...  کردم می احساس صادقی استاد از غیر به نگاهی سنگینی
 ....هستش فرحناز به متعلق

شتیم ما و چرخید بار هزار....  بود خورده چرخ سیبی چه  لاو ی خونه سر برگ
.... 

 ...بهادری خانوم به به-
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 ...نبود راه بی استرسم...  شد خالی دلم ته حرف ینا شنیدن با
 :داد ادامه مسیح پدر....کردن تعجب ها بچه ی همه

 ....اینجاست گلمم عروس که میبینم-
شم ستم درد از هامو چ  داره حرف این کردن مطرح از هدفی بودم مطمئن...  ب

... 
 :داد ادامه

 ...کردم می بازی پارتی یه اینجایی هم تو میگفت مسیح-
 هب تنها عروس لفد کردم پیدا یقین حاال....  کرد خندیدن به شککروع خودش و

 پاس هم و ترم این اگه که بمونه ها بچه ی همه ذهن توی که بود این خاطر
 ...هستش بازی پارتی خاطر به بشم

 :گفت آروم شیرین
 فرشته؟ میگه چی این-
 صککندلی ویر سککالح بی....  بودم شککده مات و کیش سککیاوش های حرف با

 :گفتم شیرین به رو آروم و نشستم
 ...دم می توضیح بعدا-

 ...داد می رو درونم آشوب گواه ام پریده رنگ ی چهره کنم فکر
ستم می که دختری شق از دون شه عا  ی هرابط فهمیدن با و بوده کیارش های پی

 :گفت بود شده متنفر من از ، ما مدت کوتاه
 ونهعروسککت بهادری اینکه فهمیدن با ادبی عروس قحطی نمیکردم فکر اسککتاد-

 درخشانش ی سابقه اون با..  خوردم تاسف خیلی
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 :گفت و خندید و زد دختر به چشمکی تعجب کمال در سیاوش
....  شککد منفجر خنده از کالس تمام اینبار...  کردم نمی فکرشککو هم خودم-

 .... بودن فرحناز و شیرین خندیدن نمی که کسایی تنها
 هک کیارش ی لفافه شاید...  شده قرمز کمی فرحناز صورت دمکر می احساس

صبانیت این باعث بود سیاوش و دختر اون های حرف بین  مین...  بود شده ع
 دونم

شتم میز روی رو سرم بغض و ناراحتی با سیح.....گذا  گفت می که چی هر م
 ... بزنم حرفی مرد این برابر در نمیتونستم من ولی...  بود درست

 حرفی اگه کردم می احسکککاس...  کرد می تخریب رو وجودم عمق تا نگاهش
 ...کنه می مغلوبم حرکت یک با بزنم

 :گفت می که شد بلند نحسش صدای دوباره
 ...کالس سر بخوابی که نمیشه دلیل ولی...  هستی من عروس حاال-

 :گفت می که اومد کالس های وسط از پسری صدای
 ...استاد شدید باحال چه-

 اومده در کنکاش به من روی تنها سککیاوش نگاه و بودن خندیدن حال در همه
 ...بود

 .... شدن ساکت فرحناز فریاد صدای با همه ناگهان
 ...کنید ب -

ستاد حتی که زد می موج قاطعیت و غرور صداش در انقدر  کرد سکوت هم ا
.... 
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ستم نمی صدش دون شتم ازش که شناختی با ولی ؟ چیه ق ستم می دا  یچه دون
 ...نداره من برای خیری

 :گفت تعجب کمال در
 عروسککتون به دارید کنید نمی احسککاس شککما ولی خوام می معذرت اسککتاد-

 کنید؟ می توهین
 ...بود شوخی قصدم تمام من-

 ... شد تر پررنگ همزمان فرحناز و من پوزخند
 ههزین ما ؟ حاال و کردید نمی مزاحی هیچ پیش ترم تا شککما....  اسککتاد جالبه-
 ....بدیم گوش دانشجو عده یه خنده به اینکه نه بخونیم درس که ادیمد
 نه؟ بکنم بیرونتون کالس از تونم می که دونید می پیامی خانوم-
 ...بله-
 :گفت و انداخت اش شونه روی رو کیفش غرور نهایت با و
سم و...  برم بیرون خودم بدید اجازه-  شنیدم شکر رو خدا!  کنم حذف رو در

س پاییز شحال میدن درس و مبحث همین بیگی تادا شم خو  رسد این اون با می
 خداحافد...بگیرم یاد و
 محکم و در سککرش پشککت و شککد خارج کالس از محکم و بلند های قدم با و

 ...بست
 و ردک ای سرفه سیاوش...  بود شده کالس فرمای حکم ثانیه چند برای سکوت

 :گفت
 ....بیاتی خشایار. ... بپردازم لیست ی ادامه به بهتره خب-
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 لرزید می ترس از پاهام و دسککت تمام...  انداختم پایین خجالت با رو سککرم
 .. نبودم پا و دست بی انقدر وقت هیچ
 و پیشککونیم روی داه مهره گذاشککتن حکم برام مرد این برابر در صککحبت ولی

 دادم می عذاب رو خودم تنها...  داشت
 :گفتم اراده بی
 ن؟بیرو برم میشه استاد-
 چی؟ برای-

 :بیاد چشم به کمتر لرزشش تا باشه رسا صدام کردم سعی
 ....نیست خوب زیاد حالم-
 :گفت و داد تکون رو سرش صورتم زرد رنگ دیدن با
 و رسممیپ و درس این شما از نفر اولین بعد ی جلسه برای ولی برید تونید می-

 پرسککیدن کالسککم قانون و نداره امروز اتفاقات خاطر به ربطی هیچ این ضککمنا
 ...هست

 ...دادم تکون فهمیدن ی نشونه به رو سرم تنها
 بود خلوت نسککبتا حیاط و راهرو....  زدم بیرون کالس از خداحافظی بدون و

.... 
 دیب ی کینه...  رفتم سککمتش به و کردم کج رو راهم ناخوداگاه فرحناز دیدن با

فاع این با و داشککتم بهش عادالت کمی منتظره غیر د ته برهم رو نمذه م  ریخ
 ...بود

 :انداخت پایین رو سرش...  افتاد نگاهم به که نگاهش
 اومدی؟ چرا-
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 کردی؟ دفاع ازم چی برای بگو تو -
 ....نیست مهم-
مه من برای چرا- ند تا که منی برای..  مه یت دشککمن پیش ماه چ  بودم خون

 ....مهمه
 :گفت و زد پوزخندی

 دیدی؟ و کیارش-
 :گفتم لب زیر....کردم نگاهش تعجب با
 ...دارم تو شوهر به چیکار من-

 :کرد تکرار و کرد تلخی ی خنده
 شوهر؟-
 نی ؟ شوهرت مگه-

 :گفت و داد تکون راست و چپ به رو سرش
 تریا؟ کافه بریم-

 ادمافت راه سرش پشت...رفتم می باید کنجکاوی شدت از..  کردم فکر کمی
 ...بگو خب-
یارش- یا با اون...زدم بهم و نامزدی خودم عنیی...  نکرد ازدواج من با ک  رو

سیش میدونم بعید هرچند کرد ازدواج شنا  یک اروی بگم تونم می تنها فقط...ب
 ...شیطانه

 کیارش؟ و رویا...  شد گرد هام چشم
 چی؟ برای-
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 دیگه میگم چی میفهمی خودت گرفتم خونه تو باهم رو اونا روز یه چون-
 ...دادم تکون سری

 نبود تصور از دور کثیفی آدمی همچین از.. .داشتم انتظار-
 هایی تلخی تمام وسککعت به....  لرزوند هم رو من دل که کرد تلخی ی خنده

 چشیدمش نمی ها روز این شاید که
 ونا احساسات از کمی بتونم شاید حاال....  منه از تر هضم قابل تو برای آره-

 ..کنم درک زمانتو
 ...ندارم تو کردن درک به نیازی من-
 ...  بود همین اومدنمم دلیل ؛ فرشته دونم می رو اینا ی همه...  دونم می-
 بود؟ چی-

 ...دوختم غرورش بی های چشم به رو پرسشگرم نگاه
 مجازات براش باید حتما که گناهی برای.. کنم بخشککش طلب ازت اومدم-

 ...دارم قبولش خودمم و بشم
 ...بودم شده گیج

 چی؟ یعنی-
 .... اینکه یعنی-

 :داد ادامه افسوس با و کشید حرفاش بین نفسی
 .....بکنی درکم بتونی بهتر شاید بگم اولش از بزار-

 جلهع با داشتم وقت ساعت نیم تنها ، انداختم نگاهی مچیم ساعت به اراده بی
 :گفتم و شدم خیره بهش
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 یا نیک اذیت قدیم مثل بخوای اگه میگم چی کن گوش یعنی..  ببین فرحناز-
 ندارم دوسککت....  بگو و باش داشککته وجدان یکمی کنی تلف وقتمو از یا ذره

 بشه تکرار گذشته
 ...زد پوزخندی

 دیده راحتی به موهاش ی اومده در های ریشککه که داد عقب کمی رو مقنعش
 ...شدن

...  مدار و کیارش من نه و کیارشی عاشق تو نه...نیست ها گذشته مثل هیچی-
 چهی باش مطمئن پ .. سککوخته که وقت خیلی یباز این اصککلی ی مهره یعنی

 .... کنه نمی تهدیدت خطری
 خاطرات الی البه انگار و بود شککده خیره رو به رو به....  کردم نگاهش منتظر

 ...بود حرفش آغاز برای کالمی ی رشته دنبال اش شده خاکستری
*****  

 یا کلیشه یدشا...  غرور و پول کردن زمزمه گوشم توی و چیز تا دو بچگی از-
 هزن می و اول حرف اصل دو این ها پولدار اکثر ی خونه تو ولی حرفم این باشه

 لطف به...  شکککد دانشککگاه راهی پولش همین لطف به که پولدار دختر یه... 
 می دست و سر براش پسرا پولش همین لطف به کرد پیدا دوست پولش همین

 ...پولی دختر یه شدش شکوندن
 یم رنگ سککبز های برگه اون خاطر به فقط که بودم پول پر ی مجسککمه یه انگار

 یمزندگ تو اومد کی از کیارش....  رو زیباییم نه ، هنرم نه...  رو من پرسککتیدن
.... 
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 دیر...  زندگیم ی همه شککد روزی مطمئنم و این ولی ندارم خبر: زد پوزخندی
شگل....  شد چیم همه صاحب ولی اومد  و بود زبون و سر خوش...  بود خو

 عادت قدیم از....  داشککتن دوسککتش دانشککگاه های بچه بیشککتر تر مهم همه از
 راینبا انگار نه ولی...  بشککه من برای باید زارم می چی هر رو دسککت بودم کرده
 ... بود گذاشته من روی دست اون

سارم ست اف شه پولدار خواد می گفت می...  بود اون د ش و من لیاقت تا ب  تهدا
 کنی؟ تبدیل پرادو به پرایدتو خوای می چطوری مگفت می...باشه

شگن  های دختر زدن گول چطوری؟با میدونی....اینطوری گفت می و زد می ب
 ااین و تومن هزار دو گم می که پول...  گرفت می پول همه از...  دانشگاه پولدار

 اه پسککر بعضککی با احمقن؟حتی انقدر چرا دخترا دونم نمی...  میلیونی...  نه
شت از و ریخت می رفاقت رحط هم ....  زد می داهری رفاقت این به خنجر پ
 شتربی فرقم تنها که دخترام اون از یکی خودمم فهمیدم نمی که بودم امل یه من

ضامه تاریخ بودن شه طبق چی همه... انق  مین...  اومدی تو که زمانی تا بود نق
 قصد تهفرش.... بودی خوشگل کافی ی اندازه به نه داشتی پول نه که تو فهمیدم
 بودم دیده و بود باهاشککون هم هوس سککر کیا که هایی دختر ولی ندارم توهین
 ....دادم می حق بهش ابلهانه خلوتم تو که بودن زیبا انقدر
ست پاپتی ی دختره این با چرا گفتم بهش...  دختر نیارم درد سرتو  دی؟ش دو

 چی؟ گفتم...نداشتن اونا که داری چیزی تو گفت گفت؟ چی میدونی
 جا کیارش فرهنگ تو نه من فرهنگ تو نه نجابت...  خندیدم....  نجابت گفت

 .... نداشت
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 نداد دسککت از برای نه گفتش خوای؟ می ازدواج برای گفتم و شککدم عصککبانی
بت این جا حال...خواد می رو تو ن  کم کم ، کردم همراهیش و شکککدم خوشکک

 ولگ رو خودم بیشککتر پ  رزنا می یکمی انگاری که داری زمین تا دو فهمیدم
 از...  بود وت با وقتش بیشتر کیا اما....  کنه می استفاده ازت داره کیارش که زدم

 .... زد می بهم من با هاشو قرار و کرد می تعریف تو
شته یا من یا گفتم بهش شتم انتظار!  فر  گفت ثمک با ولی...  من بگه سریع دا

 از ولی بودم من داهر در شککاید...  رو هفرشککت نه کنم می انتخاب رو تو معلومه
 اشتمشگذ فشار ؟تحت گفت سست و شل اونطوری که بود خبر با کی قلبش

 کنه اریک باهات و بکنه ات صیغه باید گفت..  کنه سره یه و کار کردم مجبور و
 رو زمینا عوض در اون و کنه توجه بهت تا بدویی دنبالش سککگ مثل عمر یه که

 .... خوشحال من و بود عالی نقشش..  بخواد
 هشککوک...  انداخت پایین رو سککرش شککرمندگی با رسککید که حرفش اینجای به

 ای عالقه ای ذره من به کیارش کنم هضککم تونسککتم نمی ولی...  بودم نشککده
 :داد ادامه بغض با...  بود عادت شاید داشت

کار چرا دونم نمی هنوزم- یدونم..  کردم و اون ...  کنم قبول خوام نمی ولی م
 در ... بود تو راه به چشککم که حالی در باشککه من با کردم مجبورش ولنتاین روز

 حتی نه؟ ای میاد فرشته پرسیده شیرین دوستت از بار سه دونستم می که حالی
 زاشککتم می نباید من ولی...  باشککه تو با مهمونی تو و کنه ول و من بود حاضککر

 حجاب تو چون بود مسککخره ، کردم مسککخره حجابتو...  کردم ها کار خیلی
 ...االن مثل نداشتی خاصی
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 یومدیم که روزی اون...  بده نشون بهت ذاتشو تا میزاشتم کیا راه سر دوستامو
ست کنی توجیه من پیش خودتو تا شتم دو شمت دا شتم....  بک  تمام مک کم دا

 ... کردم می کاری یه باید...  دادم می دست از زندگیمو
 نمیومد خوشم زیاد ازش بود؟ هواخواهت اول ترم از هک همونی یادته؟ و رسول

 خوش مزاجش به کیارش با بودن شکککایعات من مثل که بود کسککی تنها ولی
 کیارش عوض در کنیم دور هم از رو ها شککما باید گفتم بهش...  بود نیومده

 ... بودین کاال انگار هستش مسخره... تو برای فرشته و من برای
 مرد؟ یه از نداشتی مشکوکی ؟تلفنیادته عقدت از قبل روز

 بود ردم یه...  خورد زنگ تلفن و بودم اتاق توی....  کردم فکر کمی خستگی با
 خب؟...خک-...  کرد قطع سریع که
 ازش و گوشککی زودتر من ولی بده لو نقشککمونو خواسککت می...  بود رسککول-

 بکنه و اونکار که کردم راضیش حرفام با..  گرفتم
 :پرسیدم بود کرده رخنه وجودم توی که ترسی و شک با
 کار؟ کدوم-
 :کرد زمزمه صداش توی محسوسی لرزش با
 ... تو به زدن ماشین با-

 انگار ولی کشیدم نف  بیشتر، هوایی دنبال به...  شد گرد تعجب از هام چشم
 ... بود شده بسته ام تنفسی راه

 .... ردمک بازتر رو مقنعم درز اراده بی و بردم گلوم سمت به دستمو
 :گفت زار با و شد بیشتر فرحناز ی گریه
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 اگه کردم و اینکار چرا گم می بار صکککد روزی...  فرشککته خدا به شککرمندم-
 ... فرشته نداشت ؟ داشت ارزششو کیا چی؟ میمردی

 ویت افتادم فهمیدم روز همون....  شدم بدبخت کما تو رفتی شنیدم که روزی
 نم چشککم از دور..  بود نگرانت خیلی یارشک...  نداره نجاتی راه که باتالقی

...  ردمک و اینکار چرا که گفتم...گفتم بهش و فهمیدم اینکه تا زد می سککر بهت
 ...شنیدم دوستت با رو مکالمت تمام که گفتم

 :گفتم دار خش صدایی با و گذاشتم گوشهام روی هامو دست
 دور....  مامچش جلوی از گمشو خوام نمی هیچی.....بشنوم خوام نمی دیگه-

 ..شو دور فقط فرحناز شو
 ی اداره میریم...  کن تف..صککورتم تو بزن داری حق خدا به...  داری حق-

 نیمنابخشککود گناه از بزار..  بگم بزار فقط...  کنم می اعتراف جرمم به پلی 
 ونا توی...  شککنیدم مکالمشککونو اینکه از بود شککده شککوکه کیارش...  کنم دفاع

 تا دو ماش نتونم من که داشت و این ی جنبه تنها اش صیغه که دبو گفته مکالمه
شین هم برای شرع و قانون نظر از که کنم دور هم از رو  و نم برابر در بتونه و با

ش....  گرفتم می رو صیغه این جلوی باید..  کنه محافظت ازت انتقامم  مجلو
 ترف عموش راههم و شد سرد کم کم هم رسول و نبودی تو...  نبودی تو گرفتم
 سککیگار تو فراق آتش در گم نمی....  نشککد سککابق کیای ، کیارش اما....  هلند

 ..... نه کشید می سیگار پشت
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 لیو...  بود کرده پیدا رو رویا..  بود خوش دیگه دخترای با...  بود خوش من با
ستم قلبش های مه ته شقت کیا...  تو فکر تو هنوز میدون ستتد ولی نبود عا  و

 ...نداشت هم لیاقتتو ولی.... داشت دوست سادگیتو...  داشت
 ...داشتم نیاز مسیح حضور به شدید االن..  بودم شده تر آروم

 ...بودنش امنیت و اطمینان به..  آغوشش به
 بیام ودمخ به اینکه برای بود تلنگری انگار...  دیدم رویا با و کیارش که روزی-

 ایه غصه چون نمیارم درد حرفام با توسر فرشته...  شدم کوچیک چقدر که... 
 ...حاضرم مجازاتی هر برای که بدونی خوام می و این ولی نداره شنیدن خودم

 :گفتم شنیدمش می زور به هم خودم که صدایی با
 گی؟ می و این داری حاال چی برای-
 :گفت من مثل مالیم صدایی با
 ....برگشته کیارش چون-

 .... شدم شوکه
 برگشکککککته؟-
 واهیخ معذرت با...کردن نگاهمون و برگشککتن کافه های بچه اکثر من فریاد با

 :گفتم دوباره
 ؟ برگشته که چی یعنی-
 مثل ردنک برپا رفتنشککون قبل که خاکی و گرد این تا خارج بودن رفته رویا با-

 ....نره خودشون چِش  تو هاش ریزه سنگ....  من و تو آبرویی بی
 :گفتم و زدم پوزخندی

 ...کشمشون می-
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 ...کنی می ازدواج داری که تو چرا؟-
ست کیارش تنها که گفتم؟ می باید چی شته که...  نی  به نیز آیندم شوهر ی گذ

 .... خورده گره من ی گذشته
 ...برم باید من.... نیست مهم-
 :گفت تعجب با
 ...گذری می گناهم از داری راحتی میگی؟به چی-

 :گفت و زدم میز روی محکم رو دستم
 ماعال که وقتی از من دنبالمه گذشتم انقدر که شدم خسته چون گذرم می آره-

شق کردم سیحم عا شت وجود کیارشی یعنی م شت نخواهد و نداره و ندا ...  دا
 داغون خودت انقدر ولی کشککتمت می گفتی می پیش ماه چند اگه شککاید آره

 ..ارمد تازه زندگی یه االن من....کشی می خودتو خودت نکشم من که شدی
 هک دارم نامزد یه....  مرگشککه منتظر بیمارسککتان تخت روی که دارم دوسککت یه

 کمی دست که دارم کثافت عموی یه ، دارم مریض مادر یه...  هواس رو کارش
 خوشککبختی اومده زورش که دارم نامرد شککوهر پدر یه....  نداره کیارش از

 مرد هی برای جایی من زندگی و ذهن و قلب این بگی تو حاال...  ببینه پسککرشککو
سادت از که دختر یه برای جا داره؟ باز هوس شه ح شه می و قتل ی نق  داره؟ ک

 .... کنه نمی پیدا جا وقتم هیچ...  نداره نه
سی دویدن صدای با که بود حرفم شوک توی هنوز فرحناز  هب اراده بی دو هر ک

 .... کردم تعجب شیرین دیدن با...شدیم خیره کافه در
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 مین نشون رو خوشی خبر بود افتاده اش شونه روی که ای مقنعه انشونگر نگاه
 ...رفتم سمتش به و شدم بلند جام از عجله با....داد
 :گفتم نگران دل

 شیرین؟ شده چیزی-
 :گفت زد می نف  نف  که حالی در و گرفت زانوش به دستشو

 ....شدیم بدبخت-
 :گفتم و دادم قورت استرس با رو دهنم آب

 کن درسککت رو ات مقنعه اول شککده؟ چی بزن حرف دختر کردی لبم به جون-
 ..بیرون بریم بیا بعدم
 :گفتم فرحناز به رو و برگشتم عقب به...  کرد مرتب روسریشو مطیع

 از مدید تر زود اگه منم....  صورتش تو بزن سیلی یه دیدیش اگه من طرف از-
 ....زنم می تو طرف

 دهش آمیخته باهم اون ی گریه و لبخند اما....  زدم محوی لبخند بندش پشت و
 ...بود

 : گفتم سریع و اومدم بیرون کافه از
 شیرین؟ شده چی-
 اختمشن می دوستی سال سه بعد حالتشو این...  کرد می بازی هاش انگشت با

 ... 
 کردی؟ چیکار-

 :وگفت کرد بلند رو سرش سریع
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 بی بهت که اداسککت دسککت از هم...  تو دسککت از هم بودم عصککبانی راسککتش-
ست از ، کرد احترامی شتر تو د  که قتیو....  کنی می ازدواج داری نگفتی که بی

سط ، مونده جا میز روی گوشیت شدم متوجه رفتی تو  پیام هی که بود کالس اوا
 ماسش آقای همون یا استاد پسر که فهمیدم محتواش مخاطبشو دیدن با گرفتی

 :گفتم و کردم اخمی لودگیش به
 خب؟-
شو منم چیهی- شیت از شمار شتم گو  دمز بیرون کالس از ای بهونه به و بردا

 ...زدم زنگ بهش ولی چرا؟ دونم نمی.... 
 :گفتم و کردم ریز ترس با رو هام چشم

 نگفتی؟ چیزی بهش که تو-
 :گفت و گرفت هاش کفش به رو رو نگاهش

صرار خودش خدا به- ستم می خب ؟ چیه تلفنم دلیل که کرد ا سم خوا  هک بپر
 ثباع شککاید ذهنم تو اومد لحظه یه که نگفته چیزی تو ی درباره فرشککته چرا

 !هکرد دعوا باهات پدرش گفتم اتفاقی خیلی دلیل همین به بشه دعواتون
 :کردم تکرار تمسخر با...  بود شده قرمز خشم از صورتم

 نه؟ اتفاقی خیلی-
 ... رسیدم انفجار مرز به...  داد تکون آروم رو سرش

سیح ، احمقی خیلی نشیری- سه خیلی چیزا این رو م سا  هک گفته هم ها بار ح
 به ستمتون نمی خودم کردی فکر....  در میاره سرش تالفیشو بکنه کاری پدرش
 ..رسید تو ذهن به شد خوب بگم؟ مسیح
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 :گفت ناراحت شیرین
 ...کنم کمک خواستم می-
 :فتمگ حال این با ولی کرد فروکش عصبانیتم از کمی مظلمش لحن شنیدن با
 گفتی؟ رو پدرش کارای اینکه بعد گفت چی-
 به ، رسککونم می پیر کفتار اون به و خودم گفت و شککد عصککبانی...  هیچی-

 میده؟ لقبی همچین پدرش به که نیست ادب بی نظرت
 تکون دتهدی ی نشونه به اشارمو انگشت عصبانیت با و شدم براق صورتش به

 :گفتم و دادم
صاب امروز خدا به شیرین ؟ گفتی چی بگو دیگه بار یه-  یاریب بد..  ندارم اع

 خبر بعدم و فرحناز های حرف بعدم و اسککتاد کار از اون..  بدبیاری پشکککت
سیدن شو ر سیح میگی که بعدم کیار  یته؟ترب بی میگی هم حاال...  میاد داره م

 تهاشگذ احترام خیلی خیلی االنم تا نیست پدرش نامرد اون....  داره حق مسیح
 ....کرده حفد لقبشو حرمت که
 عیس تند های قدم با شیرین...  کردم کج صادقی استاد اتاق به راهمو سریع و

 کرد می تکرار رو هایی حرف هم سر پشت....  برسونه من به خودشو کرد می
 ...بودم شده بود، شده تر بلند حاال که صداهایی و سر مسخ ترس با من اما
 خوبه؟ کردم غلط بگم بابا ... فرشته دیگه وایستا-

 :گفتم و برگشتم سمتش به عصبی
 طرف زا میاد که صککداهایی این ببینم بگیر دهن به زبون دقیقه یه دیگه بسککه-

 نه؟ یا صادقیه استاد
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صله و انداخت جلو تجمع به نگاهی نیم ترس با شیرین ستمو بالفا  و رفتگ د
 :گفت

 ؟نه یا خودشونن ببینیم بهتره کردن فکر جای به-
 قدم مردی پاهای رد روی کردم می احسکککاس....  داد می ترس بوی قدمم هر
 ...کرده طی غیرت و خشم با و راه این که زارم می

 وشکم مثل ناگهان سیاوش نام شنیدن با.. شدن می تر بلند و تر واضح ها صدا
 :گفت میومد دنبالم به که حالی همون در شیرین...  کردم زیادتر رو سرعتم

 :گفتم لب زیر بریده های نف  با یهو؟ شد چی-
 خدا یا.....اینجاست مسیح-
 باال میره هی چادرت این داری تو که سککرعتی با واال...  تر آروم خب خیلی-

 ...شدی بتمن شبیه... 
 حرف به توجه بدون...داشکککت نمی بر هاش لودگی از دسکککت هم حاال حتی
 رفتهگ و استاد ی یقه که حمسی دیدن با..  زدم کنار و جمعیت و رفتم جلو هاش

 .... کشیدم هینی بود
 :گفت جلوش به نگاهی بدون و کرد تعجب من ناگهانی ایستادن از شیرین

 شد؟ چی-
ست با شاره روم به رو ی صحنه به د  فتهر بین از تکلمم قدرت حتی...  کردم ا

 ... بود
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 هر ، نداشککتم اون از کمی دسککِت  هم من... پرید رنگش وضککوح به شککیرین
ستم می....  شد می بد منم برای بلکه خودش برای تنها نه کتشحر  قدرچ دون

 ...خوره می قسم صادقی استاد سر رو دانشکده رئی 
 .... شد جمع حواسم مسیح فریاد با
 ها؟ گفتی زنم به بود چی اراجیف این ناموس بی آخه-

 تر ندبل بکشه بیرون مسیح دست از رو اش یقه کرد می سعی حالی در سیاوش
 :گفت مسیح از
 هم حاال....  مسککیح نزدم خاصککی حرف من تو؟؟؟ بیای داده راه رو تو کی-

 ..نکن درست دردسر خودت برای
 :گفت و کرد پرتاب عقب به رو سیاوش حرکت یک با مسیح

....  سککیاوش دارم هم تماشککاچی اینبار ولی کردیم هم با زیاد ها دعوا این از-
 ... مبکن کاری هر تونم می که دونی می

 با تدس به دوربین های دانشجو دیدن با سیاوش....  کرد تاکید هرکاریش روی
 :گفت عصبانیت

 .... هاتون کالس سر برید شدید جمع اینجا چی برای-
ست به کیف تر سریع همه از خودش و سیح....  رفت راهرو سمت به ، د  با م

 ... رسید جنون مرز به پدرش رفتار دیدن
 :گفت تمداش سراه ازش که فریادی بلندترین با اینبار و دوید سمتش به سریع

 بردی اهدانشگ تو رو زنم آبروی لعنتی تو....  غیرتم بی خودت مثل کردی فکر-
 ها؟ خوای می زنم و من جون از چی ، آخه... 

 :گفت و زد پوزخندی سیاوش
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 ..... من نه برد رو خودش آبروی کارهاش با که بود خودت زن این-
سیح ولی...  شد یچ نفهمیدم ست توی رو سیاوش گلوی قدرت تمام با م  د

 :گفت و گرفت هاش
 ولی نکردم سککره یه و کار روز اون....  بودیم صککحنه این توی دقیقا هم قبال-

 اینکه از ولی....  نبود هیچی مقصککر فرشککته که میدونی خوب تو...  نه حاال
مه اون با میبینی مه از و مادرم ، من عذاب ه ته تر مهم ه ندیم می فرشکک  خ

شحالی به تو....  میگیره حرصت سادت ما خو  ، تنهایی تو چون....کنی می ح
 تنها ؟ میفهمی
شجو از تا چند....  رفت می کبودی به رو سیاوش صورت  ماا رفتن جلو ها دان

شونت با سیح خ شیدن، عقب دلیل همین به.... شدن مواجه م  و ناراحتی با ک
 :گفتم آروم و رفتم جلو ترس

 مسیح؟-
 ...دیدن همه....  دیدم رو دستش شدن نرم راحتی به

 ....!!عصبانیت از هم شاید خجالت از شاید...  نکرد نگاه بهم
 کنی؟ می چیکار داری مسیح-

 به تقریبا سککیاوش کرد باز هاشککو دسککت سککریع....  کرد آرومش ، آرومم لحن
 تنگف با و رفتن سککمتش به پسککر های دانشککجو از تا چند...  شککد پرتاب زمین
 ....گرفتن هاشو دست استاد استاد
سیح سمت به سیاوش حال به توجه بدون  ودمخ از که سردی لحن با و رفتم م

 :گفتم دیدم می دور به
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 کردی؟ که بود کاری چه این مسیح-
 :گفت و کشید موهاش به دستی

 تارکف این که من به لعنت اه ؟ نگفتی هیچی چرا ؟ کردم دفاع ازت کردم بد-
 ...نگرفتم جدی و پیر

 مسیح:  گفتم تشر با
ستم بچه من ؟ ها ؟ چیه- شته نی  ربهت ها خیلی و تو از سالمه سه و سی...  فر

 لیو نمیشککه سککاکت کتکم با کرد سککاکت نباید حرف با و سککیاوش فهمم می
 ...میشه خفه مدرک با باش مطمئن

 ... کنه می شکایت ازت میره بکنی؟ میخوای چیکار-
 :گفت و زد پوزخندی

 ....نیست باباش جرات-
 :گفت و کشید کیفش به دستی و
 ...عروسکم سکوت پایان روز امروز-
 دمخو اما....شدم لذت در غرق میبرد کار به بار اولین برای که عروسک لفد از
 :گفتم و نکردم دور موضعم از رو
 ؟ کنی چیکار خوای می ، دیگه کن ب  مسیح-

 :گفت کیدتا حالت به و برداشت جلو به قدمی
 ... کنه مسخره و من زن بکنه غلط دیگه که کنم می کاری-
 اون فرشککته دونی نمی:  داد ادامه بده صککحبت ی اجازه من به اینکه بدون و

ستت که ای لحظه  نبیرو زدی کالس از حالی چه با که گفت و زد زنگ بهم دو



wWw.Roman4u.iR  884 

 

ظه یه برای فت نفسککم لح مد و ر  خیلی کنم ولش میگی که مردی این...  او
 .... رفته در سالم دستم از که اورده شان 

 رو اخمم اما نشککسککت می خیلی من دل به گفت می که ای کلمه هر که این با
 :گفتم و کردم حفد همچنان

 گفتم می بهت خودم...  گفت بهت که کرد اشتباهی کار شیرین-
 :گفت و گرفت بازومو ، بود من برابر دو اون اخم

 بیست پسر عده یه که....  عروسی بعد نکنه ؟ دافر پ  ؟ فردا ؟ گفتی می کی-
 ...داشت غیرتی بی شوهر چه بگن و بشن جمع هم دور ساله

 : کردم گرد عقب و کشیدم بیرون دستش از بازومو
 کار کلی بریم بیا حاال مسککیح؟ شکککد تموم ات مندانه غیرت نمایش باشکککه-

 ...داریم
 قدم چند بودم داده رو ریزشککشککون ی اجازه ترس بدون حاال که هایی اشککک با

 ....دمش پرتاب مسیح آغوش به و کشیده پشت از ناگهان که برداشتم سست
 ...دانشگاهکک حراست کنی؟ می چیکار مسیح-

 :گفت و پرید حرفم میون
 چرا؟ ؟ دلخوره من ی فرشته...  هیک -

 :گفتم و کردم دور تختش ی سینه از سختی به رو سرم
ست چیزی- س چیزی یعنی...  نی شتهد معنایی بهادر بزن مرد یه برای که تنی  ا

 بریم بهتره باشه
 :گفت و فشرد و من بیشتر عصبانیت با
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 بغل زنمو میگم...  بگیرن و من بیان خب ؟ حراسککت از ترسککی؟ می چی از-
 جرمه؟ کردم

 ...نشست می من دل به حاال که سرتقیش این از بود گرفته خندم
 برای آخر و اول کنه نمی فرقی اصککال نیک بغل نامزدتو که جرم...  جرمه آره-

 ...حراست میریم کاریت گند اون
 پیش هزارم بار برای من و....  زد زل هام چشککم به و کرد جدا خودش از و من

 ...میشه سبز گوی دو این توی خالصه من زندگی تمام کردم اعتراف خودم
 ...یداد نشون دوستات به شوهرتو که ناراحتی انگار ؟ چته تو فرشته-

 :فتمگ و کردیم دور ازش قدم چند رو خودم...  کنم کنترل رو پوزخندم نتونستم
 ...مسیح دارم حوصلشو نه ، کنیم دعوا که جاشه اینجا نه-

 :گفت و کرد تلخی ی خنده
 تو طرف از انگار ولی بودم گذاشککته کوچیک بحث یه و این اسککم من ؟ دعوا-

 نه؟ طوفانه ، نسیم این
 :گفتم و انداختم باال رو ابروهام

سیمی این- ست ن س زده شالق صورتم به...  کنه نوازش صورتتو که نی  یه یحم
 ...درد پر شالق

ست تا سته یقه مردی همراه به چادری زن بزنه حرفی خوا  ناومد سمتمون به ب
... 

 بهادری؟ فرشته خانوم صادقی؟ مسیح- 
  نموند زن چشم از دور که کردم درست رو چادرم اراده بی
 آقا؟ شده چیزی لهب-



wWw.Roman4u.iR  886 

 

 :گفت و زد پوزخندی
 ...بشه قرار ولی نشده چیزی-
ست با و شاره جلو به د س می انداختم پایین رو سرم خجالت با....  کرد ا  تمتون

 ... کنم احساس رو ها خیلی نگاه سنگینی
 آبرویی؟ بی چقدر...  کن کمکم خودت خدایا

 دهش درهم های اخم با که سیاوش دیدن با...  رسیدیم حراست دفتر به باالخره
 ...کردم اخم منم ناخوداگاه ، بود شده خیره مسیح به

 :گفت و داد هول جلو به و من بدی حالت با زن
 ...بشین-

 نوزه هرچند...  باشه ساکت کردم اشاره چشم با بزنه حرفی خواست تا مسیح
 سککیاوش رو دلخوری این از ای ذره نداشککتم دوسکککت ولی بودم دلخور ازش

 ...بکنه احساس
 :وگفت شد خیره سیاوش به سفید های ریش با مرد

 ...خدمتتون در هستیم..  استاد خب-
 :گفت و داد تکون سری سیاوش

 چی؟ برای دونید می هم کنم فکر...  شکوهی جناب رسیدیم خدمت ما-
 :گفت شد می دیده اون در آشکارا تعجب برق که هایی چشم با مرد

 ام ی ودیفه از جدا ولی...  گفتن ها دانشجو از تا چند و همکارهامون..  البته-
 ... عجیبه برام خیلی شما شکایت ،

 :داد جواب خونسرد سیاوش
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 ورز با نه میشه حل حرف با ای مسئله هر بودم داده یاد مسیح به بچگی از من-
شجویی تا چند جلوی و شکوند حرمت چطور دونم نمی....  بازو  حاال که دان

 ...کرد و اینکار من با میزارنن احترام هم من به
 ...انداخت پایین رو سرش و زد پوزخندی مسیح

 :گفت تذکر با مرد
 ... بشنوم بهادری خانوم زبون از اول و داستان مایلم-
 :کرد تاکید شکوهی...  کردم بلند رو سرم پریده رنگ با
ستاد و صادقی آقای...  خانوم شما زبون از فقط-  لتادخ نباید عنوان هیچ به ا

 ...کنن
 ...داد می اطمینان من به هاش چشم با....  شدم خیره مسیح به استرس با

 خرینآ برای....  مجرم هم من و بود شده دادگاه شبیه بیشتر حراست دفتر حاال
 ...کردم می دفاع خودم از باید داشتم که شانسی

 ...بهادری خانوم منتظریم ما-
شتم در رو چادرم از ای وشهگ...  اومدم خودم به حرف این شنیدن با شردم م  ف
شگاه به اومدنم ابتدای از ؛ گفتم و  کیارش...  شده ایجاد تفاهمات سوء و دان

 ای برنده ی برگه عنوان به ازش من ولی نداشت من موضوع به آنچنان ربطی که
 ...کاست و کم بدون امروز ماجرای تعریف آخر در...  کردم استفاده

 :گفت استاد به رور و داد تکون رو سرش مرد
هادری خانوم های حرف توی چیزی- ته اعتراض بهش شککما که بود ب  داشکک

 ...باشید
 :گفت و نوشید بودن اورده براش که چایی از ای جرعه سیاوش



wWw.Roman4u.iR  888 

 

 ...کنم می تکذیب هاشونو حرف تمامی من-
 بکنه؟ انکار و شاهد همه اون تونست می چطور....  شدم خیره بهش تعجب با

 :گفتم سریع
 ...دروغکک من-
 :شدم ساکت شکوهی صدای با
 .... نپرید کسی حرف وسط گفتم-

 تپید می شدت به قلبم.....  انداختم پایین رو سرم
 :گفت ای شده کنترل نسبتا صدای با مسیح

 آقا؟ این دارن هم شاهدی-
 :گفت تعجب با مرد

قا- تاد کنم فکر من...  هسککتن پدرتون ایشککون ؟ آ به وجود با اسکک  ی تجر
 ..کردن کوتاهی شما تربیت تو شانشوندرخ

سیح  ای هبچگان رفتار شبیه عنوان هیچ به که محکمی صدای با و کرد اخمی م
 :گفت نداشت داشت، پیش ساعت نیم که
شجوهاتون با و من شما گویا...  شده سوءتفاهم شکوهی آقای کنم فکر-  دان

 ...گرفتید اشتباه
 :داد ادامه سرفه یک بعد مسیح...  کرد نگاهش اخم با و منتظر شکوهی

 ...میدم تشخیص رو خوب و بد و آقا هست سالم سه و سی من-
 دعوا؟ با-
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 بتکذی هاشونو حرف آقا این حسابی چه با دونم نمی: گفت و داد تکون سری
شجو از یکی با رو مکالممون صدای من ولی کنن می  شرح که دارم هاش دان

ست اتفاقات تمام سیجی همچنین.... ه سرم تهدید جهت حصب که م  برای هم
ستادن من ست برای این نظرتون به...  فر شتن د  کی ناموس و غیرت روی گذا
ست کافی مرد سرتون به مردی اگه دونم نمی من ؟ نی ست جلوی هم شم بی  چ

سر شی چه شما بکنه احترامی بی دختر و پ  عاقط من ولی دید؟ می انجام واکن
 ...زنم می آقا این صورت به مشتمو دوباره

 :گفت بود شده تر جدی مسیح به نسبت کمی حاال که شکوهی آقای
 دارید؟ هم مدرکی هاتون حرف تکذیب برای شما استاد-

 :گفت و داد تکون رو سرش سیاوش
شجو تمام از شما- صال ک  هیچ...  بپرسید من های دان سئله همچین ا  ای م

 مهه این تو کنم فکر کنم نمی توهین کسککی به عنوان هیچ به من...  ندیده رو
 باشید؟ فهمیده و این کردم همکاری باهاتون که سالی

 سککیاوش که آبرویی دیگه طرفی از و مسککیح منطقی های حرف طرف یک از
 ... بود شده گیج واقعا شکوهی...  بود گذاشته وسط

 :گفت من به رو
 بود؟ توهین قصدشون مطمئنید شما-

 :گفتم محکم و فاصله بدون
 بله-

 :گفت فکر کمی با...  گرفت هاشو حرف ی ادامه جلوی حرفم قاطعیت
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 هر ... دعوا هم بعد و کنم می رسیدگی صادقی استاد توهین ی مسئله به اول-
 وت باالخره ، صککادقی آقای کنه نمی کم شککما گناه از توهین این نبود و بود چند

 اشککتباه میدون چاله با رو اینجا و کردید دعوا دانشککگاه مهم و عمومی مکان
 ...یدگرفت

 :گفت و شد جا به جا صندلیش توی کمی مسیح
...  مبگیر تصککمیم عقلم با تونسککتم نمی من لحظه اون خدمتتون کردم عرض-

 تنها گفت میشه که هستن مهمی ی مسئله دو ناموس و زن ، بدید حق هم شما
 .... هست خانواده توی انسان دارایی

 چه من از بود شککده اردو خدشککه عمال دارایی دو این به کنید فکر شککما حاال
 دارید؟ انتظاری
 اشاره دبو ایستاده دستش کنار که مردی به....  داد تکون رو سرش تنها شکوهی

 :گفت و کرد
ستی این سراه برو سید- ستح بیار وبرام نفر پنج حداقل دم می بهت که لی  وا

 چند هدوبار....  رفت بیرون چشم گفتن با مرد...  نکنن صحبت هم با باشه هم
 ...سیاوش های اومدن ابرو و چشم و تکراری حرف
 بعد....  کرد می کالفم سککاله ای خرده و پنجاه مرد این های کار داشککت واقعا

شت  کرده خطابش سید شکوهی که مردی و...  شد زده اتاق در ربع یک گذ
 :گفت و شد وارد هام همکالسی از تا پنج با بود

 ...صادقی استاد های شاگرد هم این آقا-
 :گفت و داد تکون رو سرش شکوهی
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 داشتین؟ کالس صادقی استاد با امروز شما-
 نم...  لرزیدن می که پاهایی و دست با پسر سه و پریده های رنگ با دختر دو

 ...ترسیدم می خورد می حراست به راهم دلیل بی اگر بودم که هم
 .... بله گفت ها پسر از یکی مکث کمی بعد
 احتنار طرز به که شککدم خیره مسککیح به.....کردن دتایی بندش پشککت هم بقیه

شت ای کننده ست انگ ستش د سردی از هم اون کنم فکر....  پرید می را  خون
 ؟!ترسید می سیاوش

 :گفت و داد تکون رو سرش شکوهی
سید- ستش ساده سوال تا چند فقط...  نتر ست ی درباره نه...  ه  هب نه شما

ستادتون از...  بدید وابج راحت خیال با پ  داره ربطی آیندتون  سیدنتر هم ا
 فهمیدید؟

 متس از اول پسر به و شد بلند شکوهی...  دادن تکون رو سرشون نفر پنج هر
 ... بود انتقالی دانشجوی شناختمش می...  کرد اشاره راست

 اسمت؟-
 باقری د..محمک-
 گفت؟ چی بهادری خانوم به استاد کالس سر امروز باقری آقای -

 سر تو چی دونم نمی... انداخت استاد به نگاهی نیم هم بعد من به اول محمد
 !!! بود شون دو هر

 :گفت ِمن و ِمن کمی بعد
 ! غیاب و حضور......  و پاسخ و پرسش همیشه مثل خب ؟ ی..چک یعنی-
 :گفتم و پریدم تهاجمی حالت با
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ضور ؟ تو میگی چی- ضور تو چی نمیگی چرا ؟ غیاب و ح  من به غیاب و ح
 زود دهکر این که کارهایی با باش مطمئن نترس ؟ بندازتت ترسککی می ؟ گفت

 ...میافته بیرون اینا از تر
 :گفت تذکر با شکوهی

 پرونده ی ضککمیمه هم رو هاتون حرف همین که نکنید کاری بهادری خانوم-
 ...کنم

 همون هم اون....  اما داشککت هوامو همیشککه اون...  بود بعدی دختر به امیدم
سی حتی ، حتی.... ادد و جواب سر مون  کرد تکذیب هم مهربون و محجوب پ

.... 
سم...  شد می تر پررنگ لحظه هر سیاوش پوزخند سا  اه بچه با گفت می اح

 کی؟ ولی کرده هماهنگ
 حنازفر اکیپ توی که ای افاده دختر این...  شکد بلند نهادم از آه سکونیا دیدن با

 ... کرد می طرفداری من از عمرا دیگه که بود
سید و سوال همون سونیا از دوباره شکوهی  روف فکر توی کمی سونیا....  پر

 احسکککاس هام گوش توی رو رگم نبض....  دادم قورت رو دهنم آب....  رفت
 ... کردم می

 : برداشتم فکر از دست سونیا صدای با
ستش- ستاد بود عجیبی روز امروز را شته به الکی ا  چهب هم هعی و داد گیر فر

 بود بعید ازشککون رفتار این...  کنن مسککخرش کرد می وادار چشککمک با رو ها
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 دعوای یه حتما و هستن فرشته شوهر پدر که شدم متوجه حرفاشون بین تو البته
 ...خانوادگیه

 ی رفته هم در های اخم با شککد زمان هم مسککیح و من لبخند شککدن پررنگ
 سیاوش

 ینا ها شما چرا پ : گفت و انداخت نگاهی قبلی نفر سه به شک با شکوهی
 ...نگفتید و

 هک بود بچگانه قدری به حرکتشککون ، شککدن خیره سککیاوش به ترس با سککه هر
 .... شد حقیقت متوجه راحتی به شکوهی

 رفتن یرونب به کردن اعتراف بهش نفر پنج هر اینبار که اتفاقات شرح کمی بعد
 :گفت و کرد درهم هاشو دست شکوهی....  رسید سیاوش به نوبت ،
 ؟ داشتید دلیلی بود بعید شما از رفتار این صادقی آقای-

 .... هستش خانوادگی: گفت و کرد اخمی سیاوش
 آبروی که هخانوادگی: گفت نره باال کرد می کنترل سختی به که صدایی با مسیح

 ببری؟ دانشجو تا چند جلوی و من زن
شت و نکرد داهر حفد اینبار سیاوش  من نره یادت:  برد باال رو تهدیدش انگ

سیح پدرتم شه چی هر...  م  من لیو زنته اون ، کنی احترامی بی بهم نباید تو با
 فهمیدی؟ پدرتم! 

 ....بردی و من آبروی بیشتر امروزت کار با تو کردم آبروش بی من چقدر هر
 : گفت ای شده منقبض فک با مسیح

باه- یا با که روزی همون چرا کنم می اعتراف...  کردم اشککت نه تو رو  ی خو
 مِن؟ کار فهمید می کی کشتم می باید.. نکشتمت ندیدمت مجردیتون
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 : گفت اخم با شکوهی..  شدیم شوکه حرف این از سه هر
 دو هر شککما ولی داره وجود شککما ی خانواده توی مشکککلی چه دونم نمی من-

 این از فراتر رو پا...  تون
 در صد ارک این صادقی ستادا...  انداختید راه آبرویی بی دانشگاه تو و گذاشتید

 ....میشه شغلتون انداختن خطر به باعث صد
...  نکردم کاری که من: گفت آروم لحظه چند از بعد...  پرید سککیاوش رنگ

 دعوا اون
 که دیدکر احترامی بی دانشجوتون به شما:  گفت و پرید حرفش میون شکوهی

 نرفت از بعد توندانشکجوها های گفته طبق طور همین ، دادن شکهادت نفر پنج
  ک هیچ ماجرا این تو گفتید همه به شما کالس از دوستشون و بهادری خانوم

 درسته؟ میفتن هم ترم این نه مگر نداره رو حراست به گفتن حق
 ... انداخت پایین رو سرش اخم با سیاوش

 خیلی و دداشتی اعتراض هاتون برگه تصحیح برای خیلی االن تا صادقی استاد-
 نیدک می پاس پایین نمرات با رو همه که گفتن و اومدن دفتر به قیممسککت هم ها

 شتربی ها اینکار انگار ولی ، نخواستیم رو کارتون دلیل شما از وقت هیچ ما... 
 ... دیگه های چیز خیلی تا...  کنه می وارد صدمه دانشگاه ی وجهه به داره

 در هم من مدون می چند هر:  گفت شکوهی های حرف شدن تموم بعد مسیح
صرم ماجرا این ستم ولی مق  مه جریان همین به ربط بی که دیگه جریان میخوا

 ..بگم براتون رو نیست
 :گفت و کشید سرش به دستی شکوهی



 895 شود یفرشته فرشته م

 ..اییدبفرم بله ؛ بیشتر شما برای حتما...  صادقی آقای بود ماجرایی پر روز-
....  ودمب رخب با ازش که حقایقی گفتن به کرد شککروع ای سککرفه تک با مسککیح

 :گفت شکوهی متعجب های چشم به توجه بدون ساعت نیم گذشت بعد
 ... ماجرا تمام هم این-

 دشخو از دفاع گفتن برای رو دهانش افتاده آب از بیرون که ماهی مثل سیاوش
 ...کلمه یک از دریغ ولی کرد می باز

 تا که جدید بحث این از خرسککند مسککیح و زد می قرمزی به شکککوهی رنگ
 .... بود داد می نجات رو خودش ودیحد

شید رو اون و بود گرفته سید از که آبی لیوان از بعد شکوهی  شوخی : گفت نو
 ؟ نه دیگه کنید می

 ...هباش شوخی امیدوارم که ساله بیست....  نه:  گفت ریلک  خیلی مسیح
 هستن پدرتون ایشون-
 تاررف اگه بتهال...  نیسککتن من واقعی پدر ایشککون که خدمتتون کردم عرض-

 نجاهپ وجود با وقتی ولی کردم می حفد احترامشککونو حتما داشککتن پدرمانندی
 احترام بهش تونم می چطوری بگید شککما کنن می رو ها کار این سککن سککال
 بزارم؟

 :  گفت و برگشت سیاوش سمت به سریع شکوهی
 ...رابطه دانشجوهاتون با شما یعنی صادقی استاد-

 کرد سکوت
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.... انداخت پایین رو سرش سیاوش...  حرف این ی ادامه زا شد سار شرم
 میز روی و بود اورده بیرون سککامسککونتش کیف از مسککیح که مدارکی باوجود

 ...نداشت حرفی بود شکوهی
 نم ببخشید:  گفتم ِمن و ِمن کمی با...  اضافیه اونجا من وجود کردم احساس

 ؟ برم میتونم
 : گفت و داد تکون سری شکوهی

 گها ایشکون هسکتن وکیل شکوهرتون خب کالس توی مشککل باب در... البته-
ست شته دو شید دا  ماش طرف از اومده وجود به که احترامی بی برای میتونن با

 دعوای خاطر به باشن اینجا فعال باید خودشون هرچند...  کنن تنظیم شکایتی
 ...شده ایجاد
 بهتره من.. . کنید یمتنظ ای نامه شکایت لطفا بله: گفتم و کشیدم عمیقی نف 

 برم
 دسککتش از هنوز دونسککت می خوبی به...  انداخت پایین رو سککرش مسککیح
 ...دلگیرم

 در پشککت که دانشککجوهایی کم ی عده به توجه بدون و زدم بیرون حراسککت از
 ... رفتم و کشیدم رو راهم بودن ایستاده

 .... مسیح ی ساله سه و سی سکوت برای...  بود الزم اتفاق این
 ....خانوم مهین های اشک از انتقام ایبر
 گفتن با و کردم بلند تاکسککی اولین برای رو دسککتم ، رفتم بیرون که دانشککگاه از

 ... خونه آدرس
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 یم بود راحت خیالم مسککیح از ، دادم تکیه صککندلی پشککتی به راحت رو سککرم
 ...کشه می بیرون مخمصه اون از رو خودش دونستم
****** 

...  ادد نمی جواب هم رو تلفنش حتی....  بود برنگشته مسیح هنوز و بود شب
 نبود خودش صدای ، نبود...  گرفتم رو اش شماره دوباره نگرانی با

 ...نیست عشقم گفت می که بود احمق زن اون ی شده ضبط صدای
صبانیت اون از دیگه سترس با خانوم مهین ، نبود خبری صبح ع  که دیقن آب ا

 ... خورد می و بود کرده درست براش مادرم
 ؟ مسیح کجایی تو آخه...  گوشمه تو هاش گریه صدای هنوز که هنوز

صمیمم شمش تا رفتم چادرم سمت به ، گرفتم رو ت  تیک صدای ناگهان که بپو
 .. کردم پرواز اونجا تا انگار ولی دونم نمی... شد بلند حیاط در
سته صورت دیدن با  بینن می رو ما دارن ها مامان اینکه به توجه بدون ، اش خ
 ... دویدم طرفش به

سیح ست من دیدن با م شو د شش با پرواز این آنی به و کرد باز ها  خاموش آغو
 ...برد بین از هامو دلگیری تمام هاش دست گرمای....شد

 عزیزم؟ خوبی:  گفت و زد سرم روی ای بوسه
 یبود کجا تو آخه:  گفتم لرزوند بیشککتر رو خودم دل که مظلومیتی و بغض با

سیح صال ؟ م صال ؟ مهمم من برات ا  میمیره نگرانی از داره زنت کردی توجه ا
 ؟ چی مادرت... 

 از...  کرد جیبش توی دسککتشککو و شککد هم در مسککیح های اخم حرفم این با
 :گفت که شدم تر دور آغوشش
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 خوبه جات...  باش جا همون-
 ...  شد می مانعش بغضم هم ، بود گرفته ام خنده هم

 ! میشه نگرانم خانومم دونستم نمی نشدم متوجه اصال شده متمو شارژش-
 : گفتم اخم با...  گفت شیطنت با رو آخرش ی جمله

 زنگ ؟ کجام نگم بهت و باشککم بیرون شککب یازده سککاعت تا من اگه مسککیح-
 نمیشی؟ نگران تو...  ندم جواب بزنی

 : گفت و زد ای بوسه سرم به دوباره
 ؟ چطوره عشقم حال ببینم بشینیم تا  ور بریم بیا... بانو داری حق-

 تاب روی بود حلقه دورم هاش دسکککت که طور همون و زدم کمرنگی لبخند
 ... نشستم

 بگو؟ خب- 
 ؟ هام نگرانی از-

 االن فقط که خسککتم انقدر فرشککته...  ببخشککید که گفتم:  گفت و کرد اخمی
 ..خوام می آرامش

ضی چند هر شه حال این با نبودم را شترب باعث که گفتم لب زیر تخ  ای با  ی
 ... شد مسیح ی خنده شدن

 بگم؟ من خوای می-
 چی؟ از-
 ...امروز از-

 ... نکرد دور خودش از و من ولی شد جا به جا کمی دید که رو سکوتم
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 ... دیدم امروز باالخره و سیاوش شکستن-
 ... ده می دست از کارشو-
 ابتث تونستم مدت این تو مکرد جمع که مدارکی با...  خودشه های کار تاوان-

 مرهن برای میدونی..  نیست ها دانشجو خود میل به ها رابطه این از بعضی کنم
شروط اینکه یا شن م شون سیاوش ن شنهاد به  باهوش های دختر.... میداد و پی

 هم حراست به مراجعه با حتی و میشدن مشروط و کردن می دور رو خودشون
 ... میفتادن گیرش هم ساده یها دختر...  نمیرفت پیش از کاری

 چیه؟ سیاوش با دوستی ته نمیدونن-
 : گفت و زد پوزخندی

 یول میخوام سککالم دوسککتی یه میگفت دونسککتیم نمی میگن که دخترا خود-
 هفرشککت بگو تو ولی...  نداریم دوسککت اصککال که هایی کار به کرد می وادارمون

 هک سککاله بیسککت سککرپ ؟ بخواد سککالم دوسککتی سککاله پنجاه مرد یه میشککه مگه
 ...نیست
 ... کرد می دفاع هم پدرش از ریز خیلی داشت شاید...  نزدم حرفی

 ... شد تموم-
 کردم تنظیم رو تو شکایت من...  نه-
 اگه نیست الزم-
 سبز های چشم این کردم اعتراف بار هزارمین برای من و شد خیره هام چشم به

 ...منن برای
 ...نیست من دنیای تو تر مهم تو از...  نشنوم و حرف این دیگه-

 .... گذاشتم اش سینه روی رو سرم و زدم عشق همه این از لبخندی
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 !نگرانه خیلی مامانت راستی-
 ...دیدن پنجره پشت از رو هندی های صحنه این تمام باش مطمئن-
 اینا نماما دیدن با....  شدم خیره پشت به و برداشتم سینش از رو سرم عجله با

 خندم هم و کشککیدم خجالت هم کشککیدن رو پرده تابلو و ریعسکک خیلی که
 ...گرفت

 : گفتم ناخوداگاه
 .... رفت آبروم-

 :وگفت کرد اخمی
شته- شنوم امروز ازت و حرف این که باریه دومین این فر  با دنبو بگو تو...  می

 آبرویی؟ بی من
 ینمبب و بگردم ذهنم توی داشتم سعی حال همون در...  کردم نگاهش تعجب با

 ...گفتم بهش و حرف این امروز دیگه کی
 ...گفتی دعوا بعد صبح....  نکن فکر بهش-

 ...  نبود این من منظور ولی...  گفت می راست..  کشیدم آهی
 ...بافی منفی خیلی تو مسیح-
...  کنم درک تونم نمی یعنی حرفتو دلیل فهمم نمی اصال من...  فرشته نیستم-

 ازت همیشکککه شککوهرت ازاینکه کردم می فکر من ، ادعو فاز تو زدی یهو چرا
 میشی خوشحال داره هواتو و کنه می حمایت

 میزاری؟ منت-
 ..فرشته فهممت نمی:  گفت لب زیر و داد تکون رو سرش
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 نفهمی؟ کنی می سعی چرا بفهم خب-
 : گفت کوتاهی مکث بعد..کرد نگاهم عمیق

 دل نای تو بزار و بگو ؟ دلخوری من کار کدوم از بگو..  فرشککته بگو تو خب-
 ...بشن تبدیل نفرت به ذره ذره اینا نزار...  نمونه کدورتی پاکت

 :گفتم تعجب با
 عاشقتم من....  نفرت کدوم ؟ میگی چی مسیح-

ساس شار از کمی آخرم ی جمله با کردم اح  این با اما...  شد تر کم اخمش ف
 : گفت حال

 ودنب میگی ؟ کنم دفاع ازت من کنی قبول خوای نمی چرا...  کنی نمی ثابت-
 جلوی بیکارتو شککوهر اینکه از ؟ میکشککی خجالت ازم...  آبرویی بی من با

ستات شون دو ستی...  نه ؟ بدی ن شیدم صورتم به د سیح من خدای... ک  ات م
شت چقدر رو ساده دلگیری یه...  بود رفته پیش کجا  یم بزرگ ذهنش توی دا
 ... کرد

صله ازش شه بودنم جدی متوجه تا گرفتم فا  ربونق با کردم سعی االن تا....  ب
 ..شد نمی انگار ولی کنم تموم و بحث صدقه

سیح ببین- ست وقت هیچ....  کن گوش هام حرف به خوب ، م  یک ندارم دو
ضاوت طرفه ست آره ، کنی ق  فتیگ تو...  بزنیم بهم هامونو حرف باید میگی را
خا تو با بودن مسککیح ؛ بگم من بزار حاال  نبهتری توی که مردی با...  رافت

 عمر راخ تا که نیست قرار ولی بیکاری تو مسیح ، خونده درس کشور دانشگاه
شه اینطوری صال با سی اول نگاه تو مگه ا شه متوجه ببینه رو تو ک  که یکاریب می

 من مکن پنهون باید چرا اصککال! ؟ کنم می پنهونت کنی فکر جاسککوییچی مثل
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 میبینی جلوت که دختری این مسککیح...  کردم ادع شکککب هر تو با بودن برای
 تهمت بهش و بزاری عشککقش میزان روی دسککت بتونی که اونیه از تر عاشککق
 همه به و بگیرم دستم بلندگو یه االن همین میتونم من...  بزنی نداشتن دوست

سم که بگم شقم ا سیِح  نامزدم ، ع ستمه تو که ای حلقه این الزمه؟ اما م  اون د
ست چیز همه گویای بردم کالس تو که شیرینی سیح ه  ثلم باش مطمئن...  م
 هک کسی هر...  کنی مبارزه باهاشون که ندارم عاشق تا ده عاشقانه های داستان

 ... هم امروز ی قضیه...  بوده مسیح ، بوده
 دشککای....  نیسککتیم بچه تو نه و من نه مسککیح:  دادم ادامه و کردم کوتاهی مکث
 که یکی اب برم که بترسی..  بترسونه رو تو این و باشم رت کوچک ازت سال یازده

 ؟ کنیم درک تونیم نمی همو کنی می فکر چرا...  باشکککه خودم سککنی رنج تو
 ... تونیم می االنم...  کردیم درک برزخ توی همو ماه چهار تو و من مسیح

ست معنا این به این ولی سیح ، کنم قبول کاریتو هر که نی  تدعوا اب امروز تو م
 اقااتف کنه نمی سککرزنشککم تو خاطر به ک  هیچ باش مطمئن بردی و من آبروی
 سیحم نکن اونطوری قیافتو ؟ اینطوری بود الزم ولی غیرتی با شوهر چه میگن

ست سر چقدر من خاطر به که رفت آبروم...  میگم را شگاه توی درد  ایجاد دان
 ...میشه

سیح شیه بی شهرستانی دختر یه من م سیر این توی باد جریان اب...  بودم حا  م
 حمسی ولی...  بودی تو مسیر این ی هدیه که کنم می شکر هم رو خدا ، افتادم

 وت برم الکی الکی شده باعث همه شهاب ناگهانیمو چادر و کیارش ی حاشیه ،
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شجو صحبت تیتر سر ست باکی...  ها دان  مین مردم حرف به هم اهمیتی ، نی
 .. دم

چه کارت کن قبول ولی گه های راه خیلی....  نبود بیش ازیب ب  داشککتی دی
شت سیح گذ صال میگم جدی ولی م ست ا شتم دو سم ندا  اب تو ی معارفه مرا
ستام شه اونطوری دو شت حرف تا چهار که با  امروز که دیدی...  بگن سرت پ

 ی بچه پسککر اون از تر عاقل کنی راضککی و شکککوهی تونسککتی کارهایی چه با
 ...کرد می دعوا تداش حیاط توی که بود مسیحی

 ... زدیم لبخندی حرفم این گفتن با دو هر
...  رفت آبروم وای گفتم االن اگه اینکه جز به..  ندارم دیگه حرفی من مسکیح-

 رمش دختری هر مسیح....  بردی آبرومو وای گفتم می بودی مقصر تو اگه خب
 ...بگم چطور یعنی خب..  نداره دوست و داره ذاتی
 ... شد گرم هام لب برسونم پایان به رو حرفم ونمبت اینکه از قبل

 چه.....  کردم همراهی و مسککیح و انداختم خاموش ی پنجره به نگاه یه سککریع
 ؟؟ این از بهتر کنونی آشتی شیرینی
******  

س با...  بود شماره همون....  گرفتم تخته از رو نگاهم گوشیم ی ویبره با  ترسا
 : گفت لب زیر و گرفت تخته از نگاهشو هم اون...  کردم اشاره شیرین به
 شده؟ چی-
 .. زد زنگ دوباره-
 آقاتون؟ ؟ کی-

 :گفتم و کردم اخمی
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 ... ناشناسه شماره همون نه...  مسخره-
 بردار؟ خب-
ستاد به سش که ا  ادقیص جای به که بود هفته یک...  انداختم نگاهی نبود حوا

ستاد شک نباید چند هر...بود اومده ای دیگه ا  که تگرف فاکتور رو ها بچه راتت
سیح ممنون چقدر شت اون خاطر به بودن م ستم...  ها م  بگم بهش اگه میدون
 ...نیست بنده رو خدا دیگه

 کجاست؟ حواست فرشته-
 زد زنگ دوباره...  انداختم نگاهی بهش

 .. نمیده جواب میگم هرچی...  برمیدارم-
 گفتی؟ مسیح به-
 ....  افتادم وقتش چند این یها خستگی و ها گرفتاری یاد به
 ... کرده گیر کاراش انگار ولی نمیاره روم به داغونه خیلی....  نه راستش-
 ...نک بار باقالی و بیار خر حاال و میکنه آتو و این کیارش...  بگو بهش خره-
 :گفتم نداشتم اعتماد بهش خودم که سستی لحن با
 ...نباشه کیارش شاید خب-
 حرف مسککیح به راسککتی...  دیگه اونه حتما ؟ اومده فتگ نمی فرحناز مگه-

 گفتی؟ و فرح های
 وابشج کنه قطع اینکه از قبل بود بهتر... گفتم ای" آره" لب زیر و کردم اخمی

 ... بدم رو
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 و رنگ سککبز ی دکمه عجله با و رفتم بیرون کالس از اسککتاد ی اجازه از بعد
 ... فشردم

 الو؟-
-.... 
 ...نه وگر نباشی بهتر که مزاحمی گها ؟ زنی نمی حرف چرا-
 ؟ چی نه وگر-

 صککداشککو هم باز ماه همه این گذشککت از بعد....  بود خودش...  کرد یخ بدنم
 ؟ حاال ولی بودم صدا این عاشق که هایی روز چه...  شناختم می

 ...بدی جواب تا بکشم منتتو باید من حاال کنم فکر-
 داری؟ چیکارم نکشیدم منتتو من-

 صحبت این عواقب از...  ترس از...  لرزید می شدت هب لحنم
 ...ببینمت خوام می-
 ؟ تونی می کردی فکر-
 ... میاد بهت چادر چقدر راستی بینمت می االنم..  دیدمت من...  آره-

سترس ش دلیل دیده قبال شاید که کرد قانع رو خودم اما... شد وارد بهم ا  هنمی
 ...باشه اطراف همین االن

 از تر ودریف تر قشنگ خیلی ایت سورمه مانتو نظرم به ولی ؟ کنی نمی باور-
 میگی؟ چی خودت...  هست مشکی این

 ...بریزه اشکام بود نزدیک.... افتاد دستم از گوشی ترس از
 :انداخت تنم به رعشه خندش صدای ، بردم گوشم دم سختی به و گوشی
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 ماه اون تو داشککتم اگه...  ندارم کاریت که من ترسککی؟ می چرا کوچولو آخه-
 خوام می فقط االن ولی...  کردم می کاریت یه بودم دوسککت باهات که هایی

 ...بشنوی بهتر که دارم مهمی های حرف ، ببینمت
 :گفتم لرزش با
 ...خوام نمی من اما-
 نامزد اون زندگیتو سککر از دسککت داری دوسککت اگه بخوای باید...  خوای می-

 ؟ کردی که بود انتخابی چه این مونیماخود...  بردارم مامانیت تیتیش
 .... حرفش به زد ای قهقهه خودش و
 ...بیاری سرش بالیی تونی نمی تو-
 تدوسکک فقط ؟ جنایی فیلم مگه بکشککمش خوام نمی گفتم منم...  تونم نمی-

 باشی؟ مسیحت کنار آرامش با ؟ بشم دور زندگیت از نداری
 برداری؟ سرم از دست دیمی قول بیام اگه:  گفتم و کشیدم عمیقی نف 

 میای؟...  قول-
 ... کردم می قمار زندگیم با داشتم...  کشیدم هام چشم به دستی

 بده؟ و آدرس میام-
 بای...  برو ساعته یک و بیا.. . کنم می اس ام اس برات-

 کنم؟ چیکار من خدایا... کرد قطع باشه جوابم منتظر اینکه بدون
 رو محال و بیان کارم به دانشجو چند شد باعث رمزا حال....  دادم تکیه دیوار به

 برن که فرستادمشون خوبم گفتن با...بپرسن
 کی؟ تا ولی
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 .... داد می عذابم هفته این توی مداومش های زدن زنگ این گفت می راست
 ردهک شروع که بازی این دونم نمی...  دادم می مسیج بهش باید...  قبلش ولی
 ...ولی ؟ میشه چی

**** 
 ((سیحم))

 گسینر گل دسته به آینه توی از نگاهم....  کرد خوش جا لبم ی گوشه لبخندی
 دومون هر برای مهمیه روز امروز دونسککتم می....  افتاد خریدم براش که بود
 به نگاهی رهدوبا...  بگیرم پ  رو وکالتم ی پروانه تونستم پایین و باال هزار بعد
 توجه بی بهش نامزدیمون دوران ویت چقدر که فهمیدم می ، انداختم ها گل

 ... ببینم غمگینشو نگاه خواست نمی دلم نبود خودم دست...  هستم
سیمون تاالر ی درباره ذوق با که وقتی  ندهشنو تنها من و کرد می صحبت عرو
 ... خوشحالم اون از بیشتر من که دونست می خدا فقط....  بودم

 طرفی از....  کردم تباه موزندگی از سکککال هفت ، فشککردم و فرمون ی دسککته
 ... صبوریم پاداش که هست ای فرشته که بودم خوشحال

ستی ، خوندم می آواز خودم برای لب زیر شه یادم را شین با  پ  داوود به و ما
 دیدن با اما رسککیدم دانشککگاه در دم... گرفتم ازش دسککتشککو عصککای....  بدم

 کردم ریز رو مها چشککم انداخت می نگاهی اطراف به نگران دل که شککخصککی
 رفت؟ می بیرون دانشگاه در از که نبود فرشته اون

 کالسش از ساعت نیم که هنوز ولی ، انداختم نگاهی ماشین ساعت به سریع
صبانیت با ؟ مونده شیمو ع شتم گو شتر حال همون در و بردا ش و گاز بی  تا ردمف
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سم بهش شته اینکه دیدن با افتاده؟ اتفاقی نکنه...  بر سی وارس عجله با فر  تاک
 بود؟ شده چی...  ریخت دلم شد

شیو  ؟ بگذرون بخیر خودت خدایا....  کردم پرت صندلی روی ناراحتی با گو
 وبیخ به افکار هجوم....  حبیب هم شاید ؟ افتاده اتفاقی اینا مامان برای نکنه

 زا دریایی میون که اومدم خودم به وقتی....  کنم گم رو فرشککته که کرد کاری
 ..بودم شده غرق رنگ زرد یها تاکسی

 ...لعنتی-
 قعمی نف ....  کنم پارک جا یک تونسککتم تنها و پیچوندم و ماشککین فرمون
 بار دو...  بار یک ، کشیدم

 حاال؟ ولی زنه می زنگ بهم میافته اتفاقی هر بود داده قول
ستم دیگه سیدم می ولی نبودم شکاکی مرد....کنم تحمل نتون  این بعواق از تر

 ... خبری بی
شتم گوشیمو شمم اما....  رفتم فرشته ی شماره سراه به کالفه و بردا  پیام هب چ

 ... افتاد زد می چشمک صفحه باالی که ای نشده خوانده
ستی شیدم سرم به د سم دیدن با...کردم باز و پیام حال همون در و ک شت ا  هفر

 همون کم کم پیام محتوای دیدن با اما... کرد خوش جا هام لب روز لبخندی
 باشه یادت ، برم باید من....  برگشته کیارش ، مسیح سالم" شد محو هم لبخند

 نم که بهتر هردومون برای ولی بشککه چی قرار دونم نمی...  اجباره از رفتن این
 فقط ؟ ودب چی نقیضش و ضد های رفتار اون از کیارش دلیل ببینم باید....  برم
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ستت که بدونی خواد می دلم ستت بازم هم شرایطی هر تحت. ... دارم دو  دو
 "دارم

 .... شد گم صندلی زیر و افتاد دستم از گوشی....  شد شل هام دست
 ؟ چی یعنی..ی

 روی ور سرم.....  ؟ کرده ترکم فرشته که کنم باور باید بود؟ چی حرفش معنی
 داره؟ دوستم ؟ اجبار از ؟ برم باید ؟ میرم گفت...  گذاشتم فرمون

یار بی مه....  زدم ندیپوزخ اخت  به ؟ راحتی همین به بود شکککده تموم چی ه
 .. شد قفل زرد گل دسته اون روی نگاهم ، انداختم نگاهی سرم پشت
شته کم براش واقعا شاید شته...  بودم گذا  خوش دل من چیه به زندگی توی فر
 بود؟ کرده

شتم که پولی به شین به ؟ بودم نخریده که ای خونه به ؟ ندا  ؟ مستدو قرضی ما
 ؟ بود شناور هنوز که شغلی به

 :گفتم لب زیر و کشیدم دل ته از آهی
 ....نکردم ابراز بهش هم رو داشتم که عشقی حتی-

 تو هب لعنت....  لعنتی-...  زدم فرمون به محکم و کردم بلند دسککتمو ناخوداگاه
 برسر خاک من.... من به لعنت....  همه به لعنت... 

ضم شت کم کم بغ سیدم می...  ترکید می دا  دممر نگاه جلوی که غروری از تر
 ! شد می خرد داشت
 نتونستم احمق من...  کردم می ای خفه هق هق....  گذاشتم سرم روی دستمو

 یپِ  برگشت یکی!  بود شده دیگه مردای همخواب یکی....کنم دفاع ناموسم از
 ....قدیمیش عشق
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 ...فرشک گذرم نمی ازت...  دادم تکیه صندلی به رو سرم
 هی من از ؟ چیه فرشککته تقصککیر...  کنه خطور ذهنم به نباید حرف این حتی

 ...چیز همه به زد گند ناپدریم ولی..  خواد می آروم زندگی
 ....مقصرم من فقط!  من...  بردم رو آبروش
شته اگه که گفت می وجودم از ندایی ست از آبروی از فر  ودب دلگیر اش رفته د

ما...  گرفت می و کیارش ی یقه رفت می اول باید ما...  ا  خیلی رو ندا این ا
 ... گرفتم نمی جدی بود وقت
ضع همون توی ساعت چند دونم نمی شیم زنگ صدای با که بودم و  جا از گو

 در بازی همه امروز عجیب ، بردم صکندلی زیر به کالفگی با دسکتمو...  پریدم
 :غریدم لب زیر...  بودن اورده

 ...َاه دیگه شو پیدا-
 و وشیگ عصبیه دونستم می خوبی به که هایی حالت تمام با....  کردم پیداش

 ... بود ناشناس اش شماره...  برداشتم
 ... بود گذشته ساعت یک....  کرد گذر ماشین روی ساعت از نگاهم

 ....فرشته ترک از ساعت یک
 تو؟ بازم فرشته آخ
 :دادم جواب بود کرده دار خش رو صدام که بغضی با
 ؟بله-

 ودب خط پشت که صدایی شنیدن با ولی کردم تعجب بمم صدای از هم خودم
 ...شد بیشتر تعجبم ،
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 ...مسیح آقا سالم-
 ندمخو رو شماره دیگه یکبار برای..  دادم فاصله دستم از و گوشی و کردم اخم
.... 
 ...مه فرشته...  نبود این که ملیسا ی شماره...  نمیشناختم رو دختری که من

 :دادم جواب و ردمک اخمی
 شما؟ بفرمایید-
 ...فرشته دوست...  هستم شیرین-

 :گفتم کالفه....  شد بسته فرشته اسم شنیدن با هام چشم
 ....نشناختم ببخشید ؟ خوبه شما حال بله آها-
شید و من نه- ستش..  زدم زنگ بهتون روز وقت این که ببخ ستم می را  هی خوا

 ...بپرسم شما از سوالی
 ...برابر سه بگم بهتر نه...  شد رابرب دو تعجبم

 من؟ از سوال
 ...بفرمایید-
شته به دارم ساعته یک االن من...  دونید می-  جواب ولی...  زنم می زنگ فر

 ودب بد حالش خیلی ولی بشککینا نگران خوام نمی...  رفت کالس از یهو نمیده
سترس...  شت ا شم و دا سم می بود شده زرد رنگ  نمزبو قیاتفا حال اون با تر
 باشه افتاده براش الل

 مونآسک توی و کرد پرواز لحظه یک به داشکتم فرشکته از که هایی دلگیری تمام
 ...شد گم دلم نگرانی

 بود؟ بد خیلی حالش ؟ شما میگین چی-
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ستش ولی...  ها خیلی نه- ساس ، را  همچین یا شنیده بدی خبر کردم می اح
 ...چیزی

 ... آخرش دارم دوستت...  پیچید می گوشم توی اجبار ی کلمه
 کردم سککعی...  کردم می احسکککاس بهتر دیگه وقت هر از رو نرگ  گل بوی

 :گفتم تر آروم کنم جمع رو تمرکزم
 ؟ میره کجا نگفت بهتون ؟ بود همین ماجرا تمام-

 ...شد طوالنی کمی سکوتش کردم احساس
 ...خانومکک شیرین-
 ...زد زنگ بهم-

 .... شد حب  نفسم
 َو؟-
 گفته بهتون خودش شاید گفتم آخه...  بگم بهتون و قسمت این خواستم نمی-

 این دارید خودتون که هایی نگرانی این با ندارم دوسکککت دونید می...  باشکککه
 ..اضافک بهش هم نگرانی

 :گفتم لرزید می نگرانی و خشم از که صدایی با
 ؟ شده چی ببینم بگید-
 !کیارش پیش میره داره گفت زد زنگ-

 :گفتم و کشیدم لبم روی رو زبونم ، کوتاهی ثمک بعد
 خب؟-
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 خواد می حتما فرشککته که کردید برداشکککت بد خودتون پیش االن دونم می-
نت یا نه خ  ینمبب زدم زنگ بهتون من یعنی...  بره بود مجبور خدا به ولی...  ک

 ...که بود تر راحت خیالم بود گفته اگه ؟ نه یا گفته
 :گفتم و شدم کفری رفتن طفره همه این از
 نه؟ یا میگید-
 کرده تهدیدش جورایی یک و برگشته کیارش که گفت زد زنگ....  باشه باشه-

شونی بهش مثال...  بیاد شیده چی دیروز و امروز که داده ن  مینه یعنی!  بود پو
سم وقت هیچ دیگه بیاد اگه که گفته بعدم...  اطرافه  یه و ویشن نمی و کیارش ا

 می.... بیرون بکشککم زندگیت از دسککت منم تا بیا یعنی اه مایه همین تو چیز
 !!!بکنه تر جدی رو موضوع شما خبری بی این ترسم

 :گفتم نگرانی با...  شد حب  سینه تو نفسم هاش حرف شنیدن از
 ؟ میره کجا گفت-
 ...نه-

 ..بگید بهم شد خبری...  باشه:  گفتم و کشیدم آهی
 ...طور همین هم شما باشه-

 کجا از دونسککتم نمی...  کردم قطع رو گوشککی و کردم احافظیخد جون بی
 ارشدرب که فکرایی از ؟ کردم رو فرشککته ذهنم توی که هایی تهدید از بترسککم؟

 ؟ کردم
 گرفتم؟ می و کالف این کجای....  کیارش پیش تهدید با رفتن این یا

 .... سراغش رفتم می باید...  کردم روشن و ماشین
 ..برسم دیر که قعیمو اون از ترسیدم می
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 از تاهکو پیامی...  ریخت دلم بار سککومین برای گوشککیم کوتاه زنگ شککنیدن با
 :کردم دریافت فرشته طرف

 "کیارش ی خونه جلوی پارک"
شتز نمی منفی افکار ؟ کیارش یا فرستاده خودش و پیام این دونستم نمی  به ا

 بود؟ کجا کیارش ی خونه بیارم یاد
 باشه؟ نوشته و کوتاه پیام این ختیس شرایط در ممکنه یعنی

 ی شککماره و برداشککتم گوشککیمو کنه فوران بود ممکن لحظه هر که خشککمی با
 :داد جواب بوق دو بعد...گرفتم و شیرین

 افتاده؟ اتفاقی...  مسیح آقا بله-
 ...خوام می و کیارش ی خونه آدرس فقط..  نه-

 :کرد فرق درجه هشتاد و صد لحنش کردم احساس
شید- شتهف میدونید بهتر خودتون کنم فکر ولی...  کنم می دخالت که ببخ  از ر

 ..بره مردی ی خونه که نیست دخترایی اون
سه چه لرزوند رو خودم تحکمش که صدایی با و کردم اخمی  بیچاره اون به بر

 :گفتم
 !آدرس فقط...  دونم می خودم-
 ... افتاد پته تته به
 ..بپرسم فرحناز از دبای نیست یادم...  کنم می اس ام اس-
 کیارش؟ سابق نامزد-
 ...بله-
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 ...بدید بهم خبرشو باشه-
 ...خداحافد چشم-
 مجبور و اومدم در پارک از...  کرد قطع رو گوشککی من جانب از خداحافظی با

 ها ونخیاب توی منفی های داستان به نکردن فکر و ذهنم نبودن خالی برای شدم
 ...بزنم دور
سید شیرین طرف از پیامک دقیقه پنج بعد  بخندل.. کردم آدرس به نگاهی...  ر

 ....بود نزدیک یعنی ، بود خوب....  شد نمایان هام لب روی کوچکی
شتر رو سرعتم شم توی باند جیمز خیالی آهنگ...  کردم بی  شد یم نواخته گو

 ....ترسیدم هام دست ی اومده بیرون رگ از هم ، بود گرفته خندم هم.. 
 ...کن کمکم خودت خدایا....  بودم شده عصبی
***** 

 ((فرشته))
 عترافا بود گذاشته که ریشی ته....  انداختم کیارش مشتاق صورت به نگاهی

سری مثل درست... لرزوند نمی رو دلم قدیم مثل ولی میومد بهش کردم می  پ
 !دوم بار برای حاال و...  شدم رد کنارش از یکبار که بود

 ...کرد می خوشحال رو خودم این و نداشتم بهش احساسی هیچ
 نشده؟ گشنت-

 داد تکون رو سرش...  نیومدم اینجا خوردن غذا برای من:  گفتم و کردم اخمی
ساس دونم نمی....  شتم ی ساده دختر همون کرد می اح صودش که ؟ گذ  مق

 نه؟ یا ندونم صیغه از رو
 باشه؟ بگیرم آبمیوه تا دو حداقل بزار پ ...  باشه-



wWw.Roman4u.iR  916 

 

 هب و شد بلند... دادم تکون سری....  بود کرده معطل و من که دبو ساعت یک
 ...رفت پارک ی دکه طرف

 هک نبود اونی خارج رویای اینکه..  زد تکراری های حرف ساعت یک این توی
 یب خاطر به چون نبود اش عالقه مورد دختر فرحناز اینکه...  کرد می فکرشککو

 ... کرده ولش پولی
 نهمی به و خبرم بی ماجرا واقعیت از کرد می فکر...  خندیدم می بهش دلم در

 ... بیرون بکشم زندگیم از پاشو خواستم می من ولی....  اومدم دلیل
 نه فهمیدم حاال ولی شککده بسککته کیارش ی پرونده کردم می فکر پیش ماه چند
 ...بستمش می مستقیم خودم باید.... 

ستم اراده بی  زنگ تمام...  بود نزده نگمز یک حتی...  رفت گوشیم سمت به د
 کنم ابپرت کیفم داخل به گوشیمو خواستم عصبانی....  بود شیرین طرف از ها
 ....ترسیدم پارک بودن خلوت فکر از ناگهان که
سر دو جز به شخص که بچه پ شون دیگه ی دقیقه چند بود م  و شهمی تموم بازی

 سریع داد رو اش ونهخ به رفتن پیشنهاد کیارش که اولش...  نبود کسی دار دکه
 ... کردم رد

تا با که نبودم راهنمایی ی بچه دختر  خر زنیم می حرف خدا به که حرف دو
 ...نبودم سابقم ی فرشته اون...  بشم
...  دادم مثبت جواب بریم خونش روی به رو پارک که دومش پیشککنهاد به پ 
 ...بشه تموم ضررم به پارک خلوتی که ترسم می این از ولی
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 خودم بعدا که پیامی اون با میدونستم...  فرستادم کوتاهی پیام مسیح به سریع
 ...شده عصبانی چقدر بودنش پهلو دو برای فرستادم لعنت رو
 زنی؟ می اس کی به-

 :  گفتم و گذاشتم کیفم داخل رو گوشی کردم بلند رو سرم خونسرد
 ؟ بدم جواب باید-

 اینکه استرس از...  گرفت طرفم به و پرتقال آب لیوان و زد نمایی دندون لبخند
 :گفتم و گذاشتمش نیمکت ی گوشه باشه ریخته چیزی داخلش

 بگو؟ خب-
 ...بخورش-

 :گفتم و دادم تکون سری
 بخوای ازم شد باعث که بود مهمی چیز چه...  نیومدم خوردن برای که گفتم-

 بیام؟
 و کرد قالب بهم هاشو دست...  گذاشت کنار من مثل رو لیوان و داد تکون سر

 ... رفت فکرفرو توی
 :گفتم و شدم بلند جا از عصبی

سخره و من-  خرج که اوردم راه سر از رو وقتم کردی فکر ؟ چی که ؟ کردی م
 کنم؟ روانی تو

 ... نکن ادبی بی:  گفت و گرفت جلوم انگشتشو
 ...دادم تکون بابا برو ی نشونه به رو دستم و زدم پوزخندی

 !میاد بهت چادر:  گفت مقدمه بی
 ...دونم می-:  گفتم و ننداختم تا و تک از رو خودم
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ستی ها قدیم مثل- شگل ، شدی تر دار سرزبون...  شدی عوض...  نی  تر خو
 نه؟ ساخته بهت جدید نامزد شدی
 : گفتم و کردم اخمی

 ...داشتم قدیمم نامزد مگه ؟ جدید نامزد-
 ...محضر جلوی...  رفته یادت:  کرد اشاره خودش به و خندید

 ...کرد اشاره خودش به و
 : گفتم و کشیدم دفعه یک رو لبم پوست حرص از
 خدا و کردم تصککادف محضککر در جلوی چرا دونم نمی فقط....  نرفته یادم نه-

 ...نشم نامزدت که خواست
 ...خواست چیز همه بی رسول اون...  نخواست خدا-

 : کشیدم تر جلو رو سرم و کردم اخمی
 ...بزنه اینکار به دست همه بی اون که بود شده ثباع یکی شایدم-

 کی؟:  پرسید مشکوک
 ...نبود خوشحال بحث این ی ادامه از هم اون انگار....  ندادم جوابی

 ...داشتم دوستت من-
 ..بود مشخص-
 وستتد که قسم خدا به ، کنی می برخورد اینطوری چرا ، فرشته کردم اشتباه-

شتم شقم از که نبود وجودم تو مردونگی یکم ولی...  دارم هنوزم دا  نمک دفاع ع
 ...کنم ول و روانی زنیکه اون که....

 کنی؟ ولش که شد باعث رویا بعد:  گفتم و خندیدم سرخوش
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 نتاوا شککایدم...  بود اشککتباه یه رویا... داره فرق جریانش:  گفت و کرد اخمی
 ...گناه

 ...داشت دیدن رگبز خان کیارش زن...  دادی طالقش چرا ؟ کجاست االن-
 میندازی؟ تیکه-

 نندازم؟:  گفتم و انداختم باال به ابرویی
 ...داری حق بزنی سرم به هم تبر تو....  بنداز:  گفت و زد لبخندی

باره صککداش با...  کردم کج مخالف سککمت به رو سککرم و زدم پوزخندی  دو
 :شد جمع بهش حواسم

 ...باشیم باهم دوباره که اومدم-
 :  گفتم و برگشتم تشسم به تندی به
یارش ببین- ماد کدوم با..  زنی می رو حرفا این چطوری فهمم نمی ک  هب اعت

 تخت روی رو بودم عشککقت شکککد می ادعات که منی تو ، رفته یادت ؟ نف 
 و واقعیت روی بگذره هفته یک نزاشککتی شککرف بی...  کردی ول بیمارسککتان

 یکرد فکر ؟ پیشککم مدنتاو بود نقشککه دونم نمی کردی فکر....  دادی نشککونم
شتی من با همزمان نفهمیدم  رویا ؟ مالیدی می شیره رو دیگه نفر چند سر دا

یده باال حرومتو پوالی ند هر...  جونش نوش کرده خوب ؟ نه کشکک  اونم چ
 کردی می من با داشککتی تو که ای صککیغه اون کیارش....  ده می پ  تقاص

 حالله...  بود من زدن گول بودن حالل...  نبود عشککقمون بودن حالل هدفش
 یه کرمن من کیارش... باشککه زندگیت تو من جایگاه بود قرار که بود تختی اون
 هک مردی پیش برمیگردم کردی فکر حسکککابی چه با ولی نمیشککم عالقت ذره

 زن و همکالسیمه سابقش نامزد ؟ گنجه نمی لیستم توی درخشانش ی سابقه
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 خبرن با اونا ؟ چی دخترات ستدو ؟ چرخه می ول داره شهرم توی سابقش
 برگشتی؟

 ...نبود الزم:  گفت و کرد اخمی
 شککروع و جدید زندگی یه من...  دارم نامزد من فهمی نمی انگار...  بود چرا-

 ...الفاتحه ، مرد فرشته اون...  کردم
شدی که زنش...  شو جدا ازش:  گفت و شد تر غلید اخمش  می خودم...  ن
سا برات زندگی گیرمت شم وقاحت همه این از...  کنن حد مردم زممی  هام چ
 استخو تا و شد کشیده پشت از کیارش بزنم حرفی خواستم تا ، شد درشت

 ...کرد برخورد صورتش به مشتی بده نشون واکنشی
 ردمک نگاه بودن شده برجسته گردنش های رگ حاال که روم به رو مرد به ترس با

 ...بود من بخش نجات مرد این
سیح سوی به  زا کیارش...  بود نگرانی سر از اون لبخند اما...  زدم لبخندی م

ستفاده مکث این سیح دیدن با...  شد بلند و کرد ا شم و م  ونخ به که هایی چ
 :گفت بود نشسته

 ... لعنت معرکه خرمگ  بر...  وسط این میگی چی تو-
 همه کردی فکر ؟ ها جداشککم ازش من که:  گفت و زد عصککبی لبخند مسککیح

 ؟ ها غیرتن بی تو مثل
 ...هست هنوزم و بود من برای اولشم از فرشته....  نگو پرت و چرت-

سیح  ادنافت با...  داد هول عقب به رو کیارش سرعت به حرف این شنیدن با م
 ...  زد می صورتش به پی در پی هاشو مشت و نشست روش سریع کیارش
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 همیدیف خوردن مشت تو یاقتل فقط...  نکن اشتباه نه ؟ تو برای فرشته حاال-
 .... خوردن مشت ؟

 سککمت به...  داشککت خودش نجات در سککعی فقط خونی صککورت با کیارش
 ... کردم بغلش نگرانی با پشت از و رفتم مسیح

 ....کن ولش مسیح- 
 ... رفت مسیح سمت به و اومد بیرون سریع دار دکه مرد

 ... ها کنی می درست شر...  کشتیش کن ولش آقا-
 کنار خراش ، زخمش تنها که مسککیح من های التماس و مرد قدرت با خرهباال

 .... شد بلند کیارش روی از بود لبش
 های ندندو دیدن از...  کرد پرتاب بیرون به قرمز تفی خونی صورت با کیارش

 ...شد چندشم رنگش سرخ
 ؟ بود همین زورت-

  ... گرفتم جلوشو سریع ببره یورش سمتش به خواست تا مسیح
 ... دیگه کن ب  مسیح-

 ...نکن دخالت تو:  گفت و کرد نگاهم غضبناک مسیح
 به یگهد بار یه...  دیگه بار یه ؟ فهمیدی کیارش...  کنم دخالت باید من اتفاقا-

 تبه ای عالقه اصال گفتم بهت که من...  جوابت میشه همین بیای من سمت
 ..ندارم

شو اونقدر:  گفت و زد پوزخندی کیارش ش شتی ارز  هب نازنینم صورت که ندا
 .....ات تحفه نامزد اون با برو...  ببینه آسیب خاطرت
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 اب کیارش....  نداشککتیم و سککریع نشککینی عقب این انتظار مسککیح هم و من هم
شک های صورت دیدن  و...  قدیمی یار بای بای:  گفت و خندید شدمون خ

 به سیحم عمیق نگاه همتوج حتی رفتم فرو فکر توی....  رفت و زد تلخی لبخند
شدم هم خودم ست از غرور ترمیم ؟ بود چی کیارش رفتار دلیل ، ن  اش رفته د

 ؟
 این سریع انقدر...  بود شده خالی ذهنم لحظه یک برای انگار....  دونم نمی

 ...کنم هضم جدا و کدوم هیچ تونستم نمی که افتاد هم سر پشت اتفاقات
 یحمس به شده شوکه...  اومدم در فکر زا ناگهان پشت از دستم شدن کشیده با

 :  گفت اش نشسته خون به های چشم با...  شدم خیره
 .... قدیمی یار بریم بهتر-

 ارشکی کردم می فکر که بودم ساده چقدر...  انداختم پایین خجالت از رو سرم
ها من...  داره قرار این برای دلیلی  ی طهراب کردن خراب گرفتم که ای نتیجه تن
 ...بود مسیح و خودم

 می جون به و داد می دسککتم به که هاش دسککت فشککار و رفتم می راه پاش به پا
 ... باشه هم در جذابش صورت اون نداشتم دوست....  خریدم

... . نشستم شاگرد صندلی روی و کردم جدا دستش از دستمو ماشین دیدن با
 هب چشمم تازه...  کرد روشن و ماشین حرفی هیچ بدون و نشست کنارم اخم با

 سککمت به رو دسککتم اراده بی شککد ریش دلم....  افتاد لبش کنار زخم عمیقی
 : گفت و کشید عقب رو سرش که بردم زخمش
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 متحر که بزنم حرفی ترسم می ، نکن کاری هیچ...  فرشته نکن کاری االن-
 .... بشه شکسته ها

 شده کخش هوا تو که دستی....  دادم فشار سینم به بیشتری خجالت با رو سرم
شتم هم رو بود سیدم می...  کردم قایم پ سیح تر  کنه ترکم خطام این خاطر به م
.... 

سیدم می واقعا شته آخه....  تر صه خودت برای بعد ؟ ای ساده چقدر تو فر  ق
 ؟ نیستی پیش سال یک ی فرشته اون دیگه که بافی می

شم متوجه خودم اینکه بدون  دهش خی  مصورت....  کردم می گریه صدا بی ب
ست می دلم ، بود شه مثل خوا سیح آغوش توی همی  معذرت ازش و برم فرو م

 ..بخوام
 واقعا مسککیح....  نبود خبری کوتاهمون های معاشککقه این از امروز انگار ولی

 !!! بود عصبانی
شمی زیر شت بند کردم نگاه بهش چ شاری از هاش انگ  ادد می فرمون به که ف

 ؟ بودم کرده چیکار من....  بود شده سفید
شنایی بوی با شتم عقب به ناخوداگاه آ سته دیدن با ، برگ سی گل د  زیاد که نرگ

.. . باشه مسیح و من روز بود قرار امروز...  شد تر بزرگ بغضم نبود شاداب هم
 ؟ دادم راه برناممون توی و اون چرا من!  کیارش نه

 ..شد می کمتر رفته رفته ماشین سرعت کردم احساس
شین توقف با ستاده هخون به نزدیک خلوتی خیابون کنار....  کردم بلند سر ما  ای

 .... بود ماشین از بیرون جایی افکارش انگار اون اما شدم خیره بهش....  بود
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 هکن چیکار خواد می دونستم نمی..  گرفت دندون به رو اش شده مشت دست
 ؟

 لهعج با کرد می که ای مردونه ی ناله و دستش به هاش دندون فشار دیدن با اما
 ... کردن مقاومت انتظارم برعک ....  گرفتم رو دستش و کردم باز رو کمربندم

 کنم کنترل رو بغضم نتونستم دیگه...  بود شده جاری دستش روی خون کمی
 کردم دور نظرم از و مسیح متعجب های چشم حتی...  گریه زیر زدم صدا با و
 .... پوشوندم رو صورتم هام دست کف با و

 از و هام دسککت ، ام شککونه روی دسککتی احسککاس با...  کردم می گریه دل ته از
 یشترب و من نگرانش صورت ، افتاد مسیح به چشمم...  برداشتم صورتم روی

 ...کرد می شرمنده
 و راننده صندلی بین موانع وجود با ، انداختم آغوشش توی رو خودم دعوت بی

 .... کردم جا بغلش توی رو خودم ، شاگرد
سم هم باز سه رو سرم چادر روی از برعک ...  نزد پ  زد می پی در پی های بو

 راحت خیال با پ ....  نیسککت بیرون کسککی دهر وقت این دونسککتم می.... 
 اسککتفاده ازش تونسککتم می که بود حلی راه تنها این ، کردم می لوس رو خودم

 ... کنم
 ! زنانه ابزار
 ! من اخمالوی مرد..  شد کمرنگم لبخند باعث مسیح باالی قلب تپش

 :شنیدم رو دارش خش صدای
 ...میمیرم من کنی گریه تو عروسکم...  نفسم نکن گریه-
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شتم اش سینه از رو سرم عجله با شک و بردا  دونم نمی....  کردم پاک هامو ا
قدر نه حرکتم چ چه مسککیح که بود کودکا ندی نیم فت لب زیر و زد لبخ  : گ

 ...کوچولو
 بزنیم؟ حرف:  گفتم بود شده گرفته گریه خاطر به که صدایی با

 ... بزنیم حرف:  گفت...  کرد بسته و باز آروم هاشو چشک
گاهم منتظر ید خودم دونسککتم می....  کرد ن  رابطمون توی که ای گره این با
شه کور اش گره حداقل که امیدوارم...  کنم باز رو خورده  ازب حل راه تنها که نبا

 ... باشه رابطه این بریدن کردنش
 غمگینش سککبز های چشککم دیدن با.. شککد می مور مور تنم هم فکرش از حتی

 : گفتم و انداختم پایین رو سرم دوباره
 ...مسیح خوام می معذرت...  من-

 ...سوزوند رو دلم که زد پوزخندی
 میشه؟ درست چیز همه تو خواهی معذرت با کردی فکر-

 زج عواقبی ولی باشککم کرده شککتباها من شککاید خب...  کردم نگاهش کنجکاو
 ...نداشت مسیح لب کنار خراش
 خیلی...  فرشته ای بچه خیلی:  گفت و کشید پوفی دید که رو نگاهم

 : گفتم و کردم اخم
 لحظات خوام می ازت..  کنیم قهر تا بزنیم حرف خوام می ازت که بچم آره-

 یه خوای می چرا پ  ، بچم آره...  قهر با نه بگذرونیم هم با نامزدیمونو شیرین
 و پا و دسککت بی و خنگ بچه یه...  هسککتم که همینم من ؟ کنی بزرگ رو بچه

 من ، احمقم من...  ساده
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...  نیک توهین خودت به دیگه بار یه:  گفت و گذاشتم دهنم رو محکم دستشو
 و کردم جدا دهنم از دسککتشککو....  گردم نمی بر هم دیگه و میرم علی والی به

 ..نکن توهین میگی بار یه...  بچم میگی بار یه یحمس:  گفتم
 ..نیست توهین بچگی-
شک با ست من برای چرا:  گفتم ا ساس...  ه  طور یه حرف این با کنم می اح

 ...کمم برات انگار میگی
 ..هفرشت:  گفت تعجب با و کرد باز هاشو اخم حرفم شنیدن و اشکم دیدن با
 رفتار من با پدر یه عین ولی یشککینم متوجه خودت مسککیح...  گم نمی دروه-

 هک کنی نمی توجهی کنی محافظت ازم خوای می فقط...  شوهر یه تا کنی می
سیب زنتم به حمایتات این تو شاید سه آ شتر من...  بر  دارم نیاز وت محبت به بی

 ...هات دعوا تا
 بیهش رفتارات اصال ولی نیستی متوجه خودت...  شدی ها یاغی مثل تو مسیح

 ....نیست یلوک یه
 : گفت و کشید صورتم روی گونه نوازش انگشتشو

 ... نیست اینطور- 
 هب زیاد امروز تا..  داریم سنی فاصله سال یازده تو و من مسیح....  هست چرا-

شم  ثلم هم تو و کنم رفتار بزرگونه کردم می رو سعیم تمام من چون نمیومد چ
 حتی ما...  هسککتیم جدا نسککل تا دو از واقعا ما فهمیدم امروز ولی... ها بچه

 وستد...  باشی داشته دوستم دارم دوست مسیح... کرد می فرق تفریحاتمونم
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 نداره دوسککت که پدری مثل دقیقا ولی...  کنم حمایت ازت زن یک مثل دارم
 ...منیست بچت من...  کنی می رفتار کنه می دعوا فقط و کنه خطایی دخترش

صبانی ستم تا. ... میدونم:  گفت و شد ع ستی پیش بزنم حرفی خوا  و ردک د
 ...نک دور خودت از و مالیخولیایی فکرای این...  فرشته دیگه کن ب :  گفت

 یب...  مسککیح عاشککقتم من....  ذهنم تو بیاد فکرا همین که کنی می کاری تو
 ودب نفرت بهش احساسم تنها که کیارشی دیدن با امروز ، دارم دوستت نهایت
...  نگرانی همش تو ولی...  کرده تصککاحب رو قلبم نفر یه فقط فهمیدم دوباره

 ...بگیرن تو از و من شهاب حتی یا کیارش ، پدرت که نگرانی
 ...بگم منم ؟ گفتی و حرفات:  گفت و انداخت پایین رو سرش

ستی..  کردم سکوت شید صورتش به د  بچه مگ می....خدا بر پناه:  گفت و ک
 و لطیف روح اون...  داری که سککادگی من نظر از بودن بچه....  نه گی می ای

 کرد سعی زندگی قدر چه هر ، ای بچه تو فرشته...  داری که ای نخورده دست
 بچه گاهی منم..  خورم می منم...  خوری می گول هم باز اما کنه پخته رو تو

 می قهر حاال که نبودی اگه ، خانومی تو...  دونم می باهوشککی تو..  میشککم
 از رت منطقی تو که دونم می ، بزنیم حرف خواسککتی ولی...  رفتی یم و کردی

ستی منم شگاهت در جلوی بیام که سخته برام چقدر فهمی نمی تو ولی ه  ودان
 رداشککتب بد منظورتو که بدی پیامی یه تنها و...  میری عجله با داری تو ببینم
 ندهشککرم تو لویج اوردنشککم زبون از که ذهنم تو بیاد منفی فکر تا هزار...  کنم

شم سل تفاوت شاید فرشته... می شته ن شیم دا  نیمک می درک همو خوب ولی با
شق با...بودیم سختی با هم کنار چهارماه تو و من...  شقمون. ... بودیم ع  زا ع

 .... نیست قلبمون توی
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ستم شق بودیم روح تو و من:  برد بدنش سمت به و گرفت رو د .. . شدیم عا
 ... میمه وجود از جزئی یعنی
 ...مسیح خوام می معذرت:  گفتم لب زیر....  شدن قرمز التهاب از هام گونه

 ولی.. . بخشم می: بوسید پیشونیمو و کشید آغوش در و من ثانیه از کسری به
شه آخرت بار  خوای می راهنمایی.... زنی می زنگ من به چیز هر از قبل...  با

 ...کنه یم باز دفترشو داره شوهرت ناسالمتی...  بعد
 کنی؟ می شوخی:  گفتم اراده بی و کردم نگاهش شده گرد های چشم با

 دلبری کم:  گفت و من بوسید دوباره که رفت ضعف لحنم برای دلش کنم فکر
 ...انداختی رو ما زندگی و کار از که بریم.....  بانو کن

 ؟ کیه شما زندگی و کار وقت اون:  گفتم و اداختم باال به ابرویی
 ...بانو خودِ :  گفت و خندید

 ... بشه فدات بانو:  گفتم و زدم عشق از سرشار لبخندی
 دادی؟ پیام نزدی زنگ چرا تو راستی....نکنه خدا:  گفت جدی و کرد اخمی

 ...  نرم کنی می مجبورم محکمت لحن اون با بزنم زنگ گفتم خب-
شتباه کارت داری قبول خودتم خوبه-  زنگ انومخ شیرین به چرا پ ... بوده ا

 ؟ زدی
ستم با  فتمگ...  بزنم زنگ بهش بزار....  وای:  گفتم و زدم ای ضربه سرم به د

 ... چیه دلیلم و کجام بدونه یکی حداقل
شیدنش ناز و شیرین به زدن زنگ از بعد سیر طول توی ؟ رفتم چرا که ک  تمام م

 ...کردم تعریف مسیح برای کیارش با هامو حرف و اتفاقات
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 چیه؟ برای گال اون راستی-
صنوعی اخم ستم مثال:  گفت و کرد م ست به رو خانومم دل خوا  وت که بیارم د
 ...نکردم توجهی بهش اصال وقته چند این

 مسیح؟.... اِ -
 خیلی...  کمم برات کنم می فکر گاهی...  فرشککته دیگه گم می راسککت خب-

 ...کم
 ؟ من برای-
 ...هوا به سر دختر یه برای-

 رو قلبت...  خوام می رو خودت فقط من:  گفتم و دمکر نازک چشککمی پشککت
 حرف باهامم ها سکککال باش مطمئن ، من برای قلبت بدونم اگه...  خوام می

 ...نمیشیم دلگیر نزنی
 زدی خودت نام به فکرمم و روح سککند ، هیچی که قلب شککما:  گفت عشککق با

 ...کنم خفه رو خودم میخواد دلم که میکنم فکر بهت انقدر وقتا بعضی.... 
 مسککککیح؟:  گفتم شده درشت های چشم با

 ... بود مامان....  شد بلند گوشیم زنگ صدای....  داد تکون سری و خندید
 بله؟: گفتم مسیح کنجکاو نگاه به توجه بدون

 ...شدیم بدبخت فرشته-
 شده؟ چی- کرد سست پامو و دست ، مامان لحن

 اختیار در رو گوشککم تمام و ندادم جوابی ؟ کیه که داد عالمت سککر با مسککیح
 ...گذاشتم مامان صدای

 ...کرد عمل امروزم و شد می باید عمل تر زود حالش خاطر به حبیب-
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 چکککککککی؟:  گفتم بلندی تقریبا صدای با
 ...نکشی عذاب این از بیشتر که بگیم تو به خواستیم نمی....  نزن داد-

 ... گرفت دستم از رو وشیگ و زد کنار نگرانی با مسیح....  رفت گیج سرم
 مامان؟ بله-

 ...اسپیکر رو بزن دادم عالمت
 :پیچید ماشین توی مامان صدای..  زد اسپیکر روی میلی بی با
 مسیح؟ خوبه حالش فرشته-

 فشکککارش کنم فکر لحظه یه بله:  گفت و انداخت بهم کوتاهی نگاه مسککیح
 ...افتاد

 کما هب حبیب که نگی بهش ربهت کرده پیدا که حالی این با...باش موادبش-
 ...رفته

شک گوشی روی نگاهم  گوشم توی مامان های گفتن الو الو صدای....شد خ
 ..بکنم کاری تونستم نمی اما پیچید می

سیح شی نگرانی با م  تهفرش-....  گرفت رو ام شونه طرف دو و کرد قطع رو گو
 خوب؟

 ...بیمارستان ببر و من:  گفتم داشت وجود بدنم تو که نیرویی اندک با
 ...حالت این با...  برم نمی که معلومه-
 یم نرم پنجه و دسککت مرگ با داره دوسککتم بهترین....  منو ببر دم می قسککمت-

 ...مسیح کنه
 ؟ کردیم می نرم پنجه و دست مرگ با تو و من مگه-
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 من تو...  برگشتم و داشتم امید من....  داشتیم همو ها ما...  داریم فرق ماها-
 اشه حرف که بود وقت خیلی ؟ حبیب ولی..  برگشتی و کردی خودت یدام و

 ...داد می مرگ بوی
 همه االن...  نه حال این با ولی...  میریم باشکککه:  گفت لب زیر و کرد اخمی
 کنی؟ اضافه نگرانیشون به که خوای نمی...  هستن حبیب نگران

 عجیبی روز روزام...  کردم پاک هامو اشککک و دادم تکون نه عالمت به سککری
 ..عجیب خیلی...  بود

****** 
 ... لرزیدن می پاهام و دست...  شدم خشک

 هام اشککک...  کشککیده خطر زنگ یه...  زد می زنگ گوشککم توی دکتر صککدای
 ...کردم نمی حسشون خودم ولی ریختن می داشتن

سر یه صورت روی که بود ای مالفه اون میخ نگاهم فقط شیده ساله هجده پ  ک
 ...بودن
.... . کرد می گریه دل ته از و بود گذاشته حبیب پای روی رو سرش خانوم زری
 .... بود شده شوکه من ی اندازه به ک  هیچ نکنم فکر ولی
 ته از های خنده.....  شککد داهر جلوم حبیب مهتابی صککورت....  رفتم جلو

 ...دلش
 اون... . ابشه برابر در غیرتش....برسم مسیح به تا کرد می که هایی راهنمایی

 فهمال به دسککتم....  گرفت زندگیم از و مرد یه دوباره خدا....  بود واقعی مرد یه
 ... شد نمی باورم...  بود سرد...  خورد سفیدش ی
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 مین دیگه چرا ؟ بود بسککته چشککماش چرا...  کشککیدم پایین رو مالفه ترس با
 ...بزرگه آبجی...  فرشته:  گفت نمی و خندید

 ؟ چرا آخه خدایا....  گفت نمی من به مهتاب به عشقش از خجول دیگه چرا
 ... بود سرد چقدر...  بود شده سفید چقدر...  کشیدم صورتش روی رو دستم
ستم نمی انگار...  بود عجیب چقدر ضم تون سری این که کنم ه  یروزد تا که پ

 .... پدرم پیش رفته حاال...  نیست حاال کردم می صحبت تلفنی باهاش
 .... گذاشتی تنهام:  گفتم لب زیر

 به و شککدن می آزاد پلکم زیر از هام اشککک...  فشککردم بهم محکم هامو پلک و
 ....لرزید می بغض از ام چونه...  شدن می سرازیر پایین سمت

 ....دادم دستش از که... کردم می اعتراف باید
 و دمشکک عصککبی..  کشککید مالفه دوباره جونش بی بدن روی تاسککف با پرسککتار

 : گفتم و کشیدم پایین رو فهمال
 رهب بود قرار...  بود سککالش هجده پسککر این ؟ ها ؟ خوابیده اینجا کی میدونی-

 ؟ ها فهمی می....  بزنه موهاشو قراره که بود ناراحت...  سربازی
 میشی اپ روز یه باالخره گفتم می....  داشتیم آرزو خیلی...  بده کنکور بود قرار

 دنیا از ناکام طوری همین که بده خیلی....  شککدی قعاشکک که همه به میگی و
 ...بری

 یم اجازه....یکیش فقط حداقل....  کنی برآورده هاتو آرزو از یکی اینکه بدون
.. . دانشگاه بره داشت دوست خیلی....  شد می برآورده آرزوش یه فقط دادین

 و خوشککگل دخترای...  چطورین اسککتادا که کردم می تعریف براش روز هر
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 یحرف هیچ بدون رو مالفه پرسککتار...  گریه زیر زدم بلند...  کنه تور چطوری
 همه و میگفت هم سککر پشککت هایی حرف تند تند خانوم زری...  بود کرده رها

 ... کردن می گریه
..  فتنر برای بودی جوون خیلی:  گفتم و کشککیدم ریشککش ته به دسککتی دوباره
 ... خیلی

 داشت هوامو همیشه اینکه یاد...  سوختم می شتربی افتادم می که حمایتاش یاد
 ...شد می تنگ براش دلم االن از بودن تر کوچیک سال دو وجود با

ساس ش بیدار کابوس این از االن همین....  خوابه یه اینا تمام کردم می اح  ممی
 ؟ ومخان فرشته چطوری:  میگه شیطون و خندون های چشم با حبیب میبینم و

 که بود شککده زار انقدر حالم...  افتادم زمین روی و گرفتم سککرم به رو دسککتم
 ... شنیدم نمی چیزی ولی زد می حرف برام تند تند نگرانی با مسیح

 ... مسیح:  گفتم لب زیر
 فرشته؟ جانم:  شنیدم باالخره صداشو

 خوابیده؟ خوب االن تو نظر به-
شته خدا....  آره:  گفت و انداخت پایین رو سرش شو فر  نمی....  میبره زود ها

 ...بشن آلوده خواد
 ...رفتم می جاش به من کاشکی:  گفتم و دادم تکون بغض با رو سرم

 ... فرشته-
 تلیاق دنیا...  کردم اعتراف بار اولین برای و گذاشککتم اش شککونه روی رو سککرم

 ....نداشت رو حبیب
****** 
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 برستونق تمام پیرمردی ی نوحه صدای....  پیچید می بینیم توی حلوا تند بوی
ته بر در رو مه...  بود گرف یه ه نه علی امیر... کردن می گر نار مردو  ادربر قبر ک

 ...ریخت می اشک و بود نشسته جوونش
 می نگاه قاتل یه چشککم با و من که مردمی میون ؟ کردم می چیکار اینجا من

 ... داره تومور پسرش که نگفت خانوم زری....  کردن
ست نمی سه خبر این بود باردار که سمیه به خوا ست می...  بر  مومت بعد خوا

 ... بگه و خبر این بارداریش دوران شدن
صادف که گفت ولی چرا دونم نمی  از دونم نمی هم باز و...  کرد فوت و کرد ت
 ... شد کشته داد می نجات و من داشت وقتی که شد ساخته خبر این کجا

سری بدتر مهه از ولی...  بود سنگین برام ها نگاه تحمل  ایگاهج توی که بود پ
 ...بریم هترهب مسیح:  گفتم و کشیدم بینیم به و دستمال...  بود خوابیده ابدیش
 هم رت سخت اون برای شرایط این تحمل داد تکون رو سرش رضایت با مسیح

 ... رفتیم خانوم زری سمت به هم با...  بود
سلیت ردوه به و انداختم پایین رو سرم سمیه برادر دیدن با  به سمیه ... گفتم ت

 ! چرا خانوادش ولی نیومد قبرستون جو خاطر
شتر اش گریه من دیدن با خانوم زری  خترمد ببخش خدا رو تو:  گفت و شد بی

 چی و میزنن حرف دارن تو و بیامرزدم خدا پسککر پشککت چطوری شککنیدم... 
 هر .. داشت تومور گفتم می همه به نبود عروسم خاطر به اگه خدا به...  میگن

 به درست برخ کن فکر تو پیچید نادرست خبر نکشید ثانیه به که بینی می چند
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 چقدر کردیم پنهون ازشککون ما و داشککت تومور حبیب که برسککه سککمیه گوش
 داشت دوست رو حبیب خیلی....  داره خطر بارداریش برای...  میشه ناراحت

 ... میگم تسلیت بازم. .. خانوم زری نداره عیب:  گفتم و دادم تکون رو سرم
 همیدمف تازه شدنم خارج با....  شدم خارج قبرستون از و گرفتم و مسیح دست
قدر فه برام هوا اون چ مان...  بود خ یاد نمیخواسکککت ما نار و ب  خانوم زری ک

 ....موند
چاره مادر ید من ی بی ناه تاوان با ناهیمو بی گ نک... بده اون گ تابیمو عی  آف

 : گفتم مسیح به رو و برداشتم
 ...بریم-
 فرشته؟-

 ....بود مردد حرفی گفتن تو انگار...  کردم نگاهش خسته
 شده؟ چیزی-
 ... راستش نه-

 : گفتم و گرفتم دستشو....انداخت پایین رو سرش
 خوبی؟ مسیحم-
 بگم بهت چیزی یه باید راستش....  عزیزم خوبم-
 چی؟-

 نیست خاصی یزچ:  گفت و ترسید...  افتاد من نگران نگاه به نگاهش
 شده؟ چی ببینم بگو نرو طفره مسیح-

 بهم مرتب موهای اون حاال....  زد چنگ موهاش به کالفه و کشککید نفسککی
 ... بود خورده
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 ...بمیره قراره حبیب میدونستم من-
 ...بشه بود زده که حرفی متوجه خودش تا کردم نگاهش...  شدم شوکه

ستم نمی..  نکن نگاهم- سبت تدید که بگم بهت خوا شه عوض بهش ن .. . ب
 ادمه؟ی و چیز همه بگم بهت تونستم نمی اومدم بهوش وقتی گفتم بهت یادته

 ... آره:  گفتم میومد انگار چاه اعماق از که صدایی با
 سرنوشت ونا از بعد بکنی تو کاری یک باید که گفتن...  حبیب دلیلش گفتم-

 پیش زا سرنوشت جز مونبرگشت و دنیا این تو ما عاشقی گفتن... میشه درست
 ...کردیم رد رو ها قرمز خط ما...  نبود ما ی شده تعیین

 ..مسیح-
 سککتتون نمی ک  هیچ....بگیرم مرگشککو جلوی تونسککتم نمی من...بگم بزار-

 بود قرار تو که تصادفی اون فهمیدم فرشته....  خوابم به اومد حامی روز یه.... 
 نای با....  دادن هشککدار بهم که بود اتفاقی همون ، داد نجاتت حبیب و بکنی

 یم عمل بی و عمل با و بود شده جا جابه تومور...  شد تر زود حبیب مرگ کار
 ... مرد

 ...بودم قاتل واقعا من....گذاشتم دهانم روی خوداگاه نا رو دستم
 نیک نگاه حبیب به هربار خواسککتم نمی ولی بگم بهت تونسککتم می میدونم-

 رادرتب مثل که کسی با بودن از ببری لذت خواستم می...  باشه آخر بار انگار
 .....بود

 ...قاتلم من مسیح-
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 چه این-....  زد می محکم قلبم....  اورد باال شدت به رو سرش حرفم این با
 ...حرفیه

ست- سیح میگم را ست مردم...  م  بد حالش حبیب شدم باعث من ، میگن را
 ..بشه تر
 ...بود خدا خواست این-
نه کار اون اگه..  بودم من اش واسککطه ولی-  االن دادم نمی انجام رو احمقا

 ...بود شده خوب عمل با حبیب
 دارم ؟ نمیفهمی فرشته-....  شد خیره هام چشم به و گرفت محکم رو ساعدم

 هاگ....  بود سکککالگیش هجده تو زندگیش پایان... مرد می باید حبیب میگم
 .... افتاد می اتفاق این براش ای هدیگ طور باش مطمئن مرد نمی اونطوری

 ؟....نیستم قاتل من یعنی-
شش ام بچگونه لحن از سه....  اومد خو  مگه-:  گفت و زد ام گونه روی ای بو

 : گفتم و گذاشتم اش شونه روی رو سرم...  باشی قاتل تو میشه
 قاتل؟ کی پ -
 ...سرنوشت فقط..  بود سرنوشت عاملش فقط...  نیست قاتل کسی-

 ...ریخت پایین ی گوشه از اشکی قطره....  بستم هامو مچش
 راحتی همین به...  بود رفته حبیبم

 _بعد سال یک_
 ((مسیح))
س صدای با...  بود شده دیر...  کردم نگاه مچم روی ساعت به کالفگی با  بتان

 :گفتم بلندی
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 ...شمایید عروس مثال...  دیگه بدو فرشته-
 کم-:  گفت و اومد طرفم به برد یادم از رو نیتمعصکبا که ای فریبنده ی خنده با

 ...خوام نمی غرغرو شوهر من...  آقا بزن غر
 :گفتم آرومی صدای با
 ...کنی خوشگل آرایشگاه قرار خوبه...  تویی اون ساعت یه آخه-

 ؟ نیستم خوشگل االن مگه:  گفت و کرد ریز هاشو چشم
 بهت...  عزیزم نک دلبری کم:  شکککدم خیره سککفیدش صککورت به و خندیدم
 ...نکنم عروست االن همین دم نمی اطمینان

 خوش های گونه اون که حالی در و شد خیره بهم شده گرد های چشم با فرشته
 ... بود گفتن برای حرفی دنبال به بودن شده سرخ خجالت از فرمش
 .... خوادا می دلت خودتم کنم فکر...  بریم بدو:  گفتم و کشیدم رو دستش

 :داد واکنش سریع اینبار
 ردمک قالب گردنش دور به دسککتمو...  مسککیح آقا اخالقتو این بودی نکرده رو-

 زدم سرش به ای بوسه هم حال همون در ، بشه خم کمرش کمی شد باعث که
 :گفتم و
 بکنم؟ کی برای نکنم شیطونی شما برای من جوجه آخه-

سی  سوار....  نزد حرفی و خندید شبا برای ، شدیم در دم جن  کرده کرایه م
 ....داشت ارزششو ولی کرد حساب باهام باالیی قیمت به چند هر...  بودمش

 ...شدیم سوار جنسیسم و نمردیم-
 :فتمگ کرد می نگاه ماشین به کنجکاوی با داشت که فرشته به رو و کردم اخم
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 ...کنی حساب تاکسی و جنسی  که میشه روزی یه-
 دهکر خواهش ازش....  کشککید لبنانیش روسککری زیر به دسککتی ناز با و خندید

شه چادر امروز بودم ست ، نپو شتم دو شگاه تا ندا شه گرمش آرای  کنهب عرق و ب
 ... 

ضی که ما- ستیم نارا صه به که من...  نی  برام ور زندگی بهترین تو مطمئنم شخ
 ...کنی می درست
ستم می...  بودم خبر با ازش خودم تنها که زدم تلخی لبخند شته دون  قدرچ فر

سال این تو شت توقع نامزدش از زنی هر مثل ، داده خرج به صبوری یک .. . ندا
 ... بود حقیقت ولی کرد می ناراحتم

ستم ماه دو یکی تازه سمم تون سل ماه حتی ، بیارم ها زبون سر رو ا  یبرا هم ع
ستم روز چهار صی تون ستم توی هایی پرونده حال هر به ، بگیرم مرخ  که دبو د

 اقعاو اون.... بود راضی فرشته حال این با ولی....کردم می تمومش تر زود باید
 ! بود فرشته

شته صدای با ست فر شتم کردن فکر از د ستم لبخند با...  بردا  و رفتگ رو د
 :گفت

 فکری؟ تو-
 مونهعروسی روز امروز ؟ فکری چه بابا نه:  گفتم و دادم بیرون دار صدا رو نفسم

 ...دارم استرس یکمی
شانه سا فقط کردم می فکر من ؟ هم تو:  گفت و خندید سرخو ضطراب عرو  ا

 ...دارن
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 یایدم بیرون بعد ساعت چهار آرایشگاه تو میرید عروسا شما:  گفتم و خندیدم
 ... کشیده زحمت چقدر داماد آقا که دونید نمی... 

 نشده؟ گل هنوز ماشین که اینی نگران:  گفت و زد لبخندی
 فامیل میگه مامان ، دیگه چیز تا هزار هم..  این مه:  گفتم و دادم تکون سککری

مه یاد داره خودشککم ی ع خه م ید یکی آ گه بهش با له یه من مادر ب  دعوت گ
 ...بیاد کم غذا ترسم می ؟ بود چی کردنت
ست بزنی تهشو و سر ؟ َگله یه:  گفت و کرد اخمی  وبهخ باز....  میشن تا دوی

 ... نداریم عموم جز فامیلی ما
 عموش از چرا دونستم می خوب هم خودم... کرد تر غلید رو خمشا سریع و

 های حرف از ولی.. . نداشککتم کاری غیرت بی اون با هم من ، نمیاد خوشککش
 ...ترسیدم می خودم مادربزرگ

سیدم می...  بود زبونی بد و خو تند زن  یحت شاید و مامان سر تو رو همین تر
 ... بزنه فرشته

 رننیا من روی به چیزی که هستن مظلوم و فداکار درانق زن دو این دونستم می
سیح-....  شیمون ترسم می کم کم دارم...  ها فکر تو میری بد امروز م ش پ  یب
 نشه سرافا فقط میترسم...  گرفتی ترم اضافه تا صد تو ، نمیاد کم غذا بعدم... 
... 
 .... بود بهترین دختر این...  زدم بینیش روی انگشتم با
شگاه ابلویت دیدن با ست ، نیایش و شیرین و آرای شته های دو  نگرانی اب که فر

 :گفتم و انداختم باال ابروهامو زدن می قدم آرایشگاه جلوی
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 عروسکی تو...نیارن سککرت بالیی عزیزم باش موادب...بدجور شکککارن ازت-
 دارم الزمت
 ...مستر نمی چیز هیچ از دارم رو تو تا:  گفت آروم...  فشرد رو دستم و خندید
 ...من به تکیه و اعتماد ، خواستم می فرشته از که چیزی تمام..  بود همین

 ...شد تر پررنگ لبخندم
 جواب بعد... کردم سککالم دختر دو هر به..  شککدم پیاده و کردم پارک و ماشککین

 بودی؟ کجا: گفتن فرشته به زو من به دادن
 ... نگفت چیزی و خندید فرشته

 می-:  گفتم بودم تر راحت نامزدش مخصوصا و شباها کمی که شیرین به رو
 بیام؟ کی باید ناهار برای دونید

 ... زنم می زنگ بهتون قبلش ساعت یه ولی...  نه-
شته از کندن دل...  دادم تکون رو سرم و زدم لبخندی ست ، بود سخت فر  در

 ها شوهر و زن مثل ما حقیقت در...رفتم می کار سر به که صبح روز هر مثل
 خوابیدیم نمی هم پیش ها شب که تفاوت این با مبودی

 و دبو ما پیش پایین ی طبقه فرشککته شکککب اخر تا بودم خونه من که زمانی از
 ...باال من هم گاهی

سم سه و خداحافظی از بعد و کردم جمع رو حوا شت گونم روی که ای بو  ؛ کا
 .... گرفتم رو نیما ی شماره و شدم ماشین سوار
 :داد بجوا بوق یک از بعد

 شادوماد؟ جانم-
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 دوج به و من هم فرشککته با عروسککی فکر حتی...  نشککسککت لبم روی لبخندی
 ... میاورد

 شما؟ کجایین-
 کجایی؟ تو....  خوبیم جاهای که حامی و من-

 : گفتم و خندیدم
 ...میام شما نامزد پیش از االن همین-
 ؟ بودی من نامزد پیش چی واس ببینم وایستا هوی-
 روی رو گوشککی جریمه ترس از و انداختم نگاهی رانندگی هنماییرا پلی  به

 : گذاشتم اسپیکر
 .... آرایشگاه دم بردم رو فرشته...  که نداشتم کاریش-
 دیگه؟ میدن هلو میگیرن لولو که جایی همون آها-

 :  گفتم زدم می دور رو میدون که حالی در و خندیدم
 ...هلو یشههم من خانوم ولی...  دونم نمی رو شما زن-
 ...آرایشگاه بیا بدو شوخی از جدا...  ذلیل زن-
 آرایشگاه؟ و مرد-

 روی شککوید چهارتا ؟ بزنه سککایه و ریمل میخواد مگه....  ببینم باش سککاکت
 .. کنه می مرتب سرتو

 زدن زنگ بهم..  مونده تاالر و ها غذا کار...  نیما گرفتارم:  گفتم مضککطرب
 کنم؟ چیکار من بگو تو هشکست عروس صندلی ی پایه میگن

 : گفت بود مشهود ازش تعجب کامال که صدایی با نیما
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 کنی؟ چیکار میخوای االن...  نگو دروه-
 ودشخ با هم فرشته...  فرستادن و جدید کاتالوگ ایمیل طریق از برام هیچی-

 .... کنه انتخاب رو یکی گرامیتون خواهر و شما نامزد ی سلیقه به تا برده
 صندلی؟-
 هباشکک کردیم انتخاب که عقدی ی سککفره اون سککت باید صککندلی البته...  رهآ-

 کجایی؟ بگو دقیق کن ولش رو اینا...
. .. میزنیم گل میگیریم و ماشککین اونجا...  آرایشککگاه میریم داریم حامی با-

 غمت...  باشککه داشککته نظارت ها کار به که تاالر میزارم راه سککر هم رو حامی
 ...داداش نباشه
 :گفتم خوشحال...  نشست لبم روی دلبخن

 ...اومدم من پ -
شین سرعت شتر و ما شین که الحق کردم بی  شگاهآرای دیدن با....بود خوبی ما
 :زدم زنگ حامی به و برداشتم گوشیمو

 داداش؟ بله-
 کجایید؟-
 ...اونجام دیگه دقیقه دو...  شده ترافیک صبحی اول-

 نییع...  باشه اینطوری عروسیم وزر کردم نمی فکر وقت هیچ...  زدم لبخندی
 کنه؟ می چیکار داره فرشته االن

شین صورت اون کردم سعی سی تور با و دلن صور عرو  نه چند هر....  کنم ت
 می.. . ببینمش بودیم کرده کرایه که لباسککی با که گذاشککت مامان نه و خودش

 .... دیگه میبینی روز همون گفتن
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 ...بشه من زن رسما فرشته دیگه ساعت چند ات بود قرار ، شد تر پررنگ لبخندم
 ور تاکسککی راننده که نیما و حامی دیدن با..  شککنیدم رو ماشککینی بوق صککدای

نه بوق بودن کرده مجبور ند زدن می دسکککت دو هر و بز ندیدم بل  امروز...  خ
 غلب رو حامی مردونه و محکم و شدم پیاده ماشین از... بود زندگیم روز بهترین

 ... کردم
 امادد دارم من که بود شده الهام بهش انگار....  بود بند مرد این نف  به سمنف

 ... بده دست از داداششو عروسی خواست نمی خودش قول به...  میشم
مد بهوش پیش ماه یک ندگیم روز بهترین روزم اون....  او ند...  بود ز  هرچ

 وسیدب و من هبرادران پیش سال هشت مثل حال این با نبود یادش برزخ از چیزی
... 
 . شد عمیق لبخندش کنارم فرشته دیدن با

شت فرشته به که بود ای عالقه خاطر به کردم می فکر اوایل  زا خوشحال اما دا
 ...نکردم انتخاب ساغر مثل دختری دیگه که بود این

 شآالی بی و ساده...تجمالتی هر از دور به...  بود ساغر برعک  واقعا فرشته
 ...میرسیم ها کار به نیما و من بده و ماشین داداش-

 ید؟بزن سایه و ریمل خواین نمی ها شما:  گفتم خنده با و فشردم رو نیما دست
 یه این و من...  بزنیا دامادی رو موها باید....  دامادی تو:  گفت و خندید نیما

 وبه؟خ...  میدیم انجام آتلیه میرین داداش زن و تو وقتی اونم حله بگیریم دوش
 :افتادم چیزی یک یاد...  دادم تکون رو مسر

 نیما؟ کجاست ماشینت-
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 :گفت تاسف با و داد تکون سری
شه خوای می کجا- ست با شب از شیرین....  جنِگ  وزیر د شو دی  هی تو کرد پا

 زری یه مطمئنم خواهرم بیچاره...  برسککونه و نیایش خواد می خودش که کفش
 ...اونجا تا زده غر

 ها؟ زنته مثال دادا:  گفتم و زدم پشتش به محکم
 ...تکه شیرین...  کنم می شوخی:  گفت و شد جدی
 آرایشککگاه وارد خداحافظی از بعد کردم می عجله باید..  دادم تکون رو سککرم

 ... بودم اومده پیشش کوتاهی برای باری چند...  دادم دست مجید با و شدم
 خوای؟ می مدلی چه شادوماد-
 ...منو کشه می زنم که نزنی جلفا این از...  باشه سنگین-
 ...دردیه بد ذلیلی زل میگن راست:  گفت و زد ضربه شوخی به سرم به

 گذشککت از بعد.... بارید می شککادی هام کار تمام از....  گفتم لب زیر کوفتی
 :گفت و برگشت کاتالوگی با مجید مدتی

 ...بنداز نگاهی یه بیا... تریناس جدید 2013 های مدل این-
 ها عک  تک تک...  رفتم سمتش به لبم زیر یاعلی گفتن با و دادم تکون سری

 ... شیک و بودن خوب همه.... گذروندم نظرم از رو
 ...خوبه این کنم فکر:  گفتم و گذاشتم عکسی روی ، رو دستم

 ...میشه خوب..  پشته پر:گفت و انداخت موهام به نگاهی
 و بندپیش....  شم بلند که کرد اشاره ساعت یک از بعد..  نشستم صندلی روی

 خیره بودن خورده ژل باال به ماهرانه که موهام به دقت با و کردم دور خودم از
 ....شدم
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 : گفت خنده با مجید...  بود شده براق رنگم ای قهوه موهای
 : گفت و انداخت باال نه عالمت به رو سرش

ته خوب فیلمبرداری و عک  تو- یاف عدم...  نم یاد ب  رژ یه حد در نمنمیز ز
 .. صورتی

 :گفتم عجز با و کشیدم صورتم به دستی
 ... شدم بدبخت....خدا یا-
 می سالن توی من ی اومده کش صورت خاطر به که بود مجید ی قهقهه این و

 ...پیچید
****** 

 ((فرشته))
 ؟ فرشته راستی-
 جانم؟:  گفتم و دادم کمرم به قوسی و کش خستی از
 هب بزنم زنگ... میکنی مانیکور داری که االنم....  دهشکک تموم که موهات کار-

 ....خدا به گشنگی از مردم بیاره؟ غذا داماد آقا
 :گفتم و کردم اشاره بهش آزادم دست با
 ...زنم می زنگ خودم بده-

 بگیر بیا..  شد غیرتی اوه اوه:  گفت و زد ای سقلمه نیایش به شیرین
 ...گرفتم دستش از رو گوشی و خندیدم

 :دمشنی و مسیح خندون صدای که...  کشیدم آه وار کالفه بوق چهار شنیدن اب
 ...فرشته جانم-
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 ...مجید باش ساکت:  گفت تری آهسته صدای با و
 شده؟ چیزی-
 داشتی؟ کاری نه بعدم...  سالم اوال-
 نمیاری؟ غذا میگم آره...  سالم ببخشید-
شته...  آخ اخ- شوندن زور منوبه فر  یم صورتم به اینا کرم ؟ چیه دونم نمی ن

 ...بگیری کن شیرپاک تا دو باید امشب کنم فکر...  زنن
 و کردم خواهی عذر...  شککد مانیکوریسککت تذکر باعث که خندیدم دل ته از

 کنی؟ می چیکار حاال:  گفتم
 ..بیاره میگم اون به..  شده تموم نیما کار کنم فکر-
 نداری؟ کاری...مرسی...  باشه-
 : گفتم شیرین به رو خداحافظی از بعد...  نه-
 ....میاد داره آقاتون-
 نیما؟-

 :گفتم مشکوک
 دارید؟ هم ای دیگه آقای مگه-

....  ودب نیما و شیرین نامزدی به راضی بیشتر همه از اون....  خندید می نیایش
شت من با که پنهونی های صحبت توی  ها سال این تمام توی که گفت می دا
 بیش و کم نیما که دونسککتم می...  کرده می حسککاسا رو برادرش شککدن آب

 ؟ حاال و بوده آخرش شکست و شیرین های پسر دوست شاهد
 شدیدن برای حاال مثل که طوری به...  داشت دوست رو نیما وار دیوونه شیرین

 ...شد می زده ذوق
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ست الزم:  گفت اخم با نیایش شم روی نی ست می...  بکنید کاری هام چ  مدون
شش نتونه که سنگیِن  براش چقدر شتر خودم....  ببینه رو آرای  رو این ههم از بی

 بود بسته هام چشم مطلق هفته چند باالخره... کردم می احساس
 ....برو محشرت های گریم اون از دونه یه لطفا جان گالره نه-

 ...بود من صدای این
 فرشته؟ آخه-
 ....میشی ها فرشته مثل مطمئنم...  آخه بی آخه-

 ارامش با تنها ، من و....  زد می غر نیایش....  خندید شککیرین...  اومد نیما
 ... سپردم آرایشگر های دست به رو خودم
 ی چهره یا خودش کار از دونم نمی...  کرد می تعریف همش کارش اواخر
 من؟

 و عجله با و زدم لبخندی...  عزیزم شککدی ماه مثل:  گفت و رفت کنار باالخره
 مدهاو در پژواک به سرم توی کلمه یک تنها.....  شدم خیره مخود به کنجکاوی

 ....شدم عالی:  بود
سته که ُشل حالت به و بود شده شنیون موهام  از خدادادیم فر موهای از ای د

 بعجی شیک حال عین در و غریب و عجیب طرح این...  بود افتاده بیرون جلو
 ....میومد پرکالغیم مشکی موهای به

 کرم ترکیب اب ام گونه....  بودم شده گریم بیشتر بود کم نسبت به صورتم آرایش
 ....دار زاویه حدودی تا فکم و بود شده برجسته روشن و تیره های
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 خط آخر در و بود هام چشم پلک پشت نبودن خالی برای تنها کمرنگم ی سایه
 دباین و مات جیگری رژ البته...  بود کرده بیشتر هامو چشم ی جلوه که چشمی

 ... کرد دور نظر از
 چقدر...  کرد می توصیف نیایش برای رو صورتم تند تند خوشحالی با شیرین
 ...کرد می کمک بهم ها دوست این وجود

شگر شحالی با آرای سه داماد آقا که االن:  گفت خو  تنت و لباس بریم بیا...  بر
 ...کنیم

 چقدر حمسی ونستمد می...  بود کاور یک درون لباسم...  رفتیم سالن پشت به
  پ.... کنیم می ازدواج یکبار فقط ما خودش قول به..  اما ، افتاده خرج توی
 باشه بهترین باید

 که اشتمد شک کمی لحظه اون تا..  پوشیدم رو لباسم آرایشگر دستیار کمک به
 نه؟ یا میاد لباسم به آرایشم و مو مدل

 اراده بی... رفت هوا به و شککد دود هام شککک تمام آینه توی خودم دیدن با اما
 ...شدم خوب چقدر-: گفتم و کشیدم لباس دامن پف روی دستی

ستیار شگر د  ینهآ توی خودم محو هنوز...  کرد باز رو اتاق در و زد لبخندی آرای
 ... برگشتم پشت به نیایش و شیرین صدای و سر با که بودم

 ...شدی خوب چقد لعنتی:  گفت و کشید کوتاهی جیغ دیدنم با شیرین
 :زدم استرسی پر لبخند و برگشتم آینه سمت به دوباره

 شدم؟ خوب واقعا-
 ...اومدی تر پایین پله دو زشتیت میزان از:  گفت و داد تکون سری شیرین
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شته به اختیار بی و اوردم در براش حرص از پر شکلکی  بخندل آینه درون ی فر
 ...داشتم و روز این آرزوی چقدر....  زدم
 می لبخند با و کردم می تجسککم عروسککیمو روز ذهنم توی که یهای شککب چه

 ...بود رسیده فرا ها آرزو روز همون حاال ، خوابیدم
 ...شدیم می هم برای رسمی و قانونی مسیح و من که روزی

 رینشی به رو و کردم پرت آینه توی عروس از رو حواسم ، تلفنم زنگ صدای با
 میدی؟ گوشیمو:  گفتم
شه شیمو و گفت لب زیر ای با سم دیدن با...  اورد سالن توی از گو سیح ا  م

 :دادم جواب و زدم هزارم بار برای لبخندی
 الو؟-
 .... عزیزم سالم-

 هب توجه بدون...  شککد بلند شککیرین جیغ که نشککسککتم آینه کنار صککندلی روی
 :گفتم شدن می داده تکون هوا رو تهدید ی نشونه به که هایی انگشت

 شتی؟دا کاری...  سالم-
 دیگه؟ شده تموم کارت...  عزیزم آره-
 : تمگف و زدم کنار پیشونیمو رو آزاد موی از ای طره....  برگشتم آینه سمت به
 دنبالم؟ میای..  آره -
 بردارفیلم این فقط میرسککم دیگه ی دقیقه ده تا....  زدم زنگ همین برای دقیقا-

 رعایت وحجابشککون بگی بقیه هب میشککه نداره ایرادی اگه ، باال بیام باید که میگه
 ...کنن
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 نداری؟ کاری... چشم:  گفتم و زدم لبخندی
 فرشته؟ میگم فقط..  نه-
 جانم؟-
 نه؟ شدی خوشگل-

 :  گفتم خجالت با و خندیدم
 ...دونم نمی... ُخب-
 ... کردم شرم از پر ای خنده بندش پشت و
 ...میدم نظر میام خودم نداره ایرادی-

 :شد تر عمیق لبخندم
 ...برم من...  باشه-
 ... عزیزم برو-

 میاد خودش االن نبود نیازی خب...  کردم قطع رو گوشککی خداحافظی بدون
 ! دیگه

 بودن؟ داماد آقا:  گفت ها آرایشگر از یکی ، مرجان
 باال میاد راستش..  بله-

 : گفت پوشید می مصلحتی مانتوشو که حالی در و داد تکون سر
 ...بپوش لباس بدو گالره...  عزیزم همین اصلشم- 

 ...خودش بعد و بپوشه رو لباسش کرد کمک نیایش به هم شیرین
 کلیه؟ش چه لباست فرشته... راستی: گفت من و من کمی و خجالت با نیایش

 ...انداخت پایین رو سرش سریع و
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 دوسککتانه ترحم ، سککوخت اراده بی دلم...  زدم ناراحتی و بغض از پر لبخندی
 ...کنم گریه بلند بلند آرایشم به توجه بدون خواست یم دلم که بود ای

 تونم نمی ناراحتی از دید که وقتی...  نداشککت من از کمی دسککت هم شککیرین
 :گفت و کرد دستی پیش بزنم حرفی

 ...شده بهتر یکمی لباس این با بگم باید راستش عزیزم خب-
 ...بهترم که تو از:  گفتم و کردم تلخی ی خنده

 که شککد سککبب اما نشککد کسککی ی خنده باعث روحم بی و دسککر لحن چند هر
 کنه توصیف رو لباسم تند تند و بشه باز یخش شیرین

.. . مشککخصککه اش باالتنه از کمی که هسککتش دکولته....  عالیه لباسککش وای-
ستین شتن نگه برای که داره رنگ بی اما توری های آ  زمال ای پارچه گل چند دا

 نگشقش قسمت اما شده پوشیده ها گل این از مه اش تنه باال...  بپوشتش بود
ست اش تنه پایین  ها لگ این از هم یکمی....  داره بلند کمی و بزرگ پف که ه
 ... شده منجوق توری پف روی

 نه؟ قشنگه خیلی حتما-
 ...وت صورتی لباس از تر قشنگ نه:  گرفتم رو دستش و رفتم طرفش به

 تیشناراح خوبی به تونستم می...  انداخت پایین رو سرش و زد خجولی لبخند
 این هب کرد می عادت باید سن سال دو و بیست وجود با شاید...  بکنم درک رو

 صیفتو برای درخواستشو که وقتی کردم احساس خوبی به ، امروز ولی مشکل
 ...بود سخت براش چقدر گفت لباس

 برگردوندم سر آرایشگر صدای با بزنم حرفی خواستم تا
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 ...اومدن داماد آقا ومخان عروس- 
 .... دمکشی صورتم به دستی و برگشتم پشت به ناخوداگاه....  شدم هول کمی

 فرشته؟ شده چی:  گفت شد استرسم ی متوجه که شیرین
 نیست؟ غلید خیلی آرایشم یعنی ؟ شدم خوب شیرین-

 :کرد بازوم ی حواله مشتی شوخی به و کرد اخمی
 ... داری اسککترس کنی می ازدواج داری که این از کردم فکر بگو و من...برو-

 برو بدو هم حاال..  همین هستش پررنگ رژت فقطم ، شدی قشنگ هم خیلی
 میمیره کنجکاوی از داره االن مسیح که در دم

 و شککیرین همراه به بندازم رو شککنلم اینکه بدون و گفتم لبم زیر ای نکنه خدا
 ...شدم خارج اتاق از داشتن و من های ساقدوش حکم که نیایش
 لوارش و کت اون توی دیدنش با دلم.... بود مرتب و آراسته همیشه مثل مسیح

 به میاد بدش پاپیون و کروات از چقدر دونسککتم می...  رفت ضککعف مشکککی
 ... بود بسته رو سفیدش پیراهن آخر ی دکمه تا تنها دلیل همین

 لبش ی گوشه دیلبخن دیدنم با....  کرد بلند سر من های قدم صدای شنیدن با
 ... شد عشق از پر نگاهش و کرد خوش جا
... . شد عالی:  گفت خوشحالی با فیلمبردار که شدم سبزش نگاه محو هم من

 ...داماد آقا بدید و عروس گل دسته لطفا حاال
 ...چشم:  گفت و کشید زیباش نهایت بی موهای به دستی مسیح

 به که ریزی ی بوسه یادمه خوبی به....  کردیم می عمل فیلمبردار های گفته به
 یاجاحت بدون من..  عروسکم شدی پرنس :  گفت که وقتی و زد گوشم ی الله

 ...شدم سرخ رژگونه به
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سیح کمک به ش سوار نیایش و شیرین..  اومدم بیرون سالن های پله از م  ینما
 ...شدم ماشین سوار بودن مسیح قفل که هایی دست با هم من و شدن نیما

 رو ایه گل چقدر مسیح:  گفتم و دادم باال رو شنلم کاله از کمی ، نمنشست با
 ...شدن قشنگ ماشین

 محشکر...  خانومم قشککنگی به نه:  گفت بسککت می رو کمربندش که حالی در
 ...فرشته شدی

شو صریح انقدر که بود اولی بار این سات سا سبت اح  و شیدنمپو لباس نوع به ن
یان آرایشککم جب کمی خاطر همین به...  کرد می ب  برام کم کم ولی کردم تع

 ... شد عادی مسیر اخر تا هاش تعریف
شینی هر کنار از راه طول تو  جالب...  زدن می بوق برامون شدیم می رد که ما

 یرونب رو خودشون پنجره از عروس ماشین دیدن با جوون پسر تا چند بود اینجا
 ... کردن رقصیدن به شروع و اوردن

 از که شکککادی آهنگ با و خندیدم می دل ته از..  بود زندگیم روز بهترین این
 ندلبخ شککدن تر پررنگ باعث که دادم می گردنم به قری شککد می پخش ضککبط
 ...شد می مسیح

شه شکر رو خدا شین های شی  نجرهپ فیلمبرداری برای البته بود دودی کمی ما
 بتث شککادیمون لحظات تمام از خوبی به تا دادیم پایین و مسککیح سککمت ی

 ....باشیم داشته ای خاطره
 خوشحالم خیلی من مسیح-
 من؟ از بیشتر-
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 لبخند اون با....  شککدم مسککیح های چشککم شککادی برق متوجه بار اولین برای
 .... عریضش

 .... خندیدم بندش پشت و گفتم لب زیر نچی
سیح های شوخی با صوص باه به بود بعید ازش که م سیدیم آتلیه مخ  با.. . ر

 ... شد باز در جلوی ی ازهدرو بوقی تک
 عالیه این یحمس:  گفتم و کشیدم سوتی بود جلوم که بهشتی دیدن با اختیار بی
 یم احساس....  فشرد بود دنده روی دستش زیر که رو دستم و خندید فقط... 

 ....بودم خواب توی کردم
 های برگ با زمین و بود برگ از خالی های درخت از پر کرد می کار چشککم تا

 ...بود شده پوشیده زرد و کخش
 چرا که شکککدم پشککیمون لحظه یک برای..  شکککد می معرکه بهار توی باه این

سیمو شترب خودم چون شد تر عمیق لبخندم آنی به اما!  نگرفتم بهار توی عرو  ی
 های عک  دونستم می شده ریخته های برگ وجود با...  داشتم پاییز به اصرار

 ... میشه درست ازش محشری
 ...یمبرگشت عقب به دو هر فیلمبردار صدای با...  شدم پیاده ماشین وقفت با
 ....میمونم منتظرتون تاالر تو میرم من خب-

 ؟ گیرید نمی فیلم عکسمون لحظات از شما:  گفتم اراده بی
 ...دارن رو هواتون خیلی داماد آقا...  میکنه و اینکار همکارم ولی نه-

شم به و زدم لبخندی سیح های چ  فتر فیلمبردار کی نفهمیدم...  شدم خیره م
 .... شدیم بود رومون به رو که سفیدی ی خونه وارد مسیح همراه به کی و
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 اومدید خوش سالم:  گفت جوید می رو آدامسش که حالی در جوانی دخترک
 رو نتکیتو های عک  اول بهتر پ  نیسککت حاضککر اینجا هنوز کمی ببخشککید

 ...نفر دو بعد و بگیرم
 میگیرید؟ عک  من از شما:  گفت اخم با مسیح
 طفق هسککتن اتاق توی میرزایی آقای همکارم خیر:  گفت و زد لبخندی دختر
 ...نیومدن بیرون خانومتون راحتی برای

 ....شد اتاق وارد و زد لبخندی مسیح
 ودب ریخته بهم عجیبی طرز به که ای دیگه اتاق وارد دختر سککر پشککت هم من

 ... شدم
 مبل و شده برعک  های میز خوبی به شد می باعث که بود وشنر سفیدی نور

 ...ببینم رو بودن شده پوشیده سفید ی مالفه با که هایی
ما بود شکککسککته روکوبش که بزرگی ی پنجره تاق وارد و نور راحتی به ا  یم ا

 ...کرد
 ....میاد شدت به دارم پف لباس به دونستم می که بود سفیدی و رویایی فضای
 و لباسککم جز چیزی شکککد می باعث نورش که بود پنجره کنار سککمعک اولین

 ...نشه دیده صورتم
 به قدر چه هر....  گرفت می مهارت با عکاس که دیگه های عک  سککپ  و

 روی دسککت و نکرد قبول دارن آتلیه دوسککتام از تا چند که کردم اصککرار مسککیح
 ...گذاشت ها بهترین
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 ارک فقط عروسی های هزینه شدن یادز بر مبنی من های غر غر به توجه بدون و
 ...کرد می رو خودش

 نفرمون دو های عک  بودم من که اتاقی همون توی سککاعت چند گذشککت با
 ...باه توی بعد و شد گرفته

 ...شدیم ماشین سوار و برداشتیم هاش عکاس و باه سر از دست باالخره
 دیر مسککیح وای : گفتم نگرانی با بودن پارک که هایی ماشککین و تاالر دیدن با

 ...اومدن ها مهمون...  رسیدیم
 چی نگران.. هنوز نکردن شککروع که و مراسککم:  گفت و خندید هم مسککیح
 هستی؟

 ینا که بود گفته بهم قبل روز مامان..  دادم تکون هیچی ی نشککونه به رو سککرم
 ...شدم نمی آروم هم باز اما هست طبیعی ها استرس

شین از  می : گفتن و دویدن طرفم به شیرین و یایشن زمان هم شدم پیاده که ما
 ...نکن تعارف...  نیای خواستی

ستم تا سیح بگم چیزی خوا ستی پیش م  وممخان طوری همین:  گفت و کرد د
 ...کنید اذیتش هم شما هی داره استرس
سما شیرین  ونهت نمی دید که وقتی... زمین زیر رفت شد آب این شنیدن با ر
 ...کشید می نشون و خط برام هاش شمچ با کنه دعوام مسیح جلوی

 ...زدم می چپ علی ی کوچه به رو خودم هم من
 و مسککیح با دادن دسککت از بعد....  شککدن وارد هم حامی و نیما حال همون در

ستیم تا....  من به تبریک گفتن شیم تاالر وارد خوا  به انندیم جیغ صدای با ب
 ...بودم کرده عجبت هم و بود گرفته ام خنده هم.....  برگشتم پشت
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شگر هم خودش و بودم خبریش عکاس که دفتر های بچه از یکی هانیه  اب گزار
 :گفت و اومد سمتم به عجله

 ...بیام منم وایستا....  فرشته وااااااای-
 ...صداس بد چقدر:  گفت لب زیر و کرد اخمی هانیه تیز صدای از حامی
 ...اشه کار این و بود هانیه ولی داشتم قبول هم خودم
 یرگ پاش زیر بلندش لباس کرد می سککعی که حالی در رسککید من به که وقتی
 :  گفت نکنه

سیح آقا میگم تبریک سالم- شته..  م  ، کنم چا  خبر یه باید امروز گلم ی فر
 ...عاقد از تر دیر حتی ؛ آمد دیر مراسم به که عروسی

شم حرف این با سیح به اراده بی و شد گرد هام چ  انتظار اونم.. . شدم خیره م
 ..نداشت و خبر این

 داره کردن مسککخره ی جنبه بود مشککخص کامال که لحنی با حامی ما جای به
 :گفت

 ....نرفتید تو هنوز که شما ؟ خبره چه داخل دونن می کجا از علیه سرکار بعد-
 :گفت و زد کمرش به دستی هانیه

 ....گیر مچ آقای نگیر کم دست و خبرنگار یه وقت هیچ-
 : گفت و انداخت باال ای شونه من به رو عدب و
 ...پوشیده ای سورمه شلوار و کت عاقد که نشون اون به نشون- 
شت سریع و شمی پ  خودش به ما از تر زود شیرین...کرد نازک حامی برای چ

 :گفت و اومد
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 رو؟ عاقد ندیدم من چرا...  تو برین بدویین پ -
 می خدا.....افتاد راه حامی رکنا دقیقا ما سککر پشکککت و زد نیشککخندی هانیه

 ...کشیده ای نقشه چه باز دونست
ست سریع فیلمبردار تاالر به ورودمون با  ومخان مهین و مامان....  شد کار به د

ستاده تر دور هم ست و بودن ای صله همین از اما زدن می د شک برق هم فا  و ا
 ...دید شد می چشماشون تو

ضایت فیلمبردار باالخره سورا سوار داد ر شیم سان  ی بقهط توی توقف با...  ب
 شوکه ودب رومون به رو دقیقا که دوربینی لنز دیدن با و شد باز ای شیشه در یک

 ...شدیم
 ...دعق سفره سر بریم خب شد عالی:  گفت زد می نف  نف  که فیلمبردار

سیح به عجز از نگاهی ست هم اون دیدم که انداختم م ...  نداره من از کمی د
باره صکککدای رفتیم می جلو و پیچ در پیچ های راهرو که طور همون  ی دو

 شککیرین و هانیه و اینا مامان متوجه که انداختم نگاهی نیم...  اومد اسککانسککور
 ... بود پایین نیما پیش نیایش احتماال...  شدم

 دارفیلمبر شد باعث که دوید فیلمبردار جلوی ها مهمون از یکی ی بچه ناگهان
سترس با شه عقب رو خودش ا سمت این بودم مطمئن...  بک  شبر و فیلم از ق

 ...گرفت می فیلم رو ورودمون ی لحظه دیگه یکبار باید متاسفانه ولی میده
 رو بچه گوش هانیه...برگشککتم پشککت به کسککی آخ آخ صککدای با لحظه همون
 :فتگ کنه تنبیهش فشار نهایت با کرد می سعی که حالی در و بود گرفته

سه- شو چی وا ست خاله ی خونه اینجا جون بچه ؟ ها کردی خراب نوفیلم  نی
 چیزی؟ یه باز چیه ادب دونی نمی اگه حاال ؟ شدی فهم شیر!  تاالره اینجا.. 
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 دچن پای صککدای با ناگهان کردیم می نگاه هانیه به تعجب با همه که حالی در
شتیم عقب به نفر شت بزرگ و کوچیک های بچه....  برگ  یدندو می هم سر پ
 ... شد هانیه شدن خشک باعث که

 رو اونا خاله:  گفت داد می نجات هانیه دسککت از گوشککشککو که حالی در بچه
 کنی؟ نمی دعوا
 : گفت و داد تکون سری شد می قرمز رفته رفته که صورتی با هانیه

 .... خاله چرا-
..  ردک کج حرکت یک با رو گردنش و داد شککیرین دسککت به پالتوشککو سککریع و

 ...شکوند رو سالن سکوت گردنش لنچق شکستن صدای
 ....ببینه رو هانیه واکنش تا بود کشیده کار از دست هم فیلمبردار حتی

 چرا:  گفت می لب زیر و میومد باال ها پله از غر غر با حامی لحظه همون در
 ....نشو سوار تو پره درفیت میگن میرسه که من به

شتی که ما دیدن با ، کرد بلند رو سرش وقتی شون هر به مدا  ردیمک می نگاه دو
 یگوسکفند گاوی یه....  نبودیم زحمتتون به راضکی:گفت آروم....  شکد شکوکه

 ...هم
شده تموم حرفش هنوز شش هانیه که ای بچه دختر که بود ن  به ودب گرفته رو گو

 : گفت و دوید ها پله طرف
 ...بگیر و من میتونی اگه حاال خاله-
فت ینپای کشککون جیغ حرف این گفتن با یه....  ر مد خودش به هان  با و او

 :گفت و داد نشون رو دخترک خالی جای اش اشاره انگشت
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 ....وایستا داری جرات اگه پرو دختر هی-
ست ناگهانی حرکت یک در و رفت ها پله سمت به سریع و  گرفت رو حامی د
 ...بیا دنبالم:  گفت و

 :  گفت شد می کشیده ها پله پایین طرف به هانیه توسط که حامی
 داری؟ من چیکار-

 ....بندازیم گیرشون باید:گفت می که شنیدم رو هانیه صدای تنها
 با همه از اول....  میشککد باز خنده به هاش لب که انداختم مسککیح به نگاهی
 ...کردیم همراهیش هم خودمون بعد و شدیم شوکه اون ی خنده صدای

یب و بهترین امرز کردم مرور ذهنم توی هزارم بار برای من و  روز ترین عج
 هست... زندگیم

 کنید؟ می قبول
 ایدب من و بود بار آخرین این شد نمی باورم..  کردم بلند رو سرم عاقد صدای با

 ...دادم می جواب
سین ی سوره به  هک بودم خوندنش محو انقدر...  شدم خیره بود شده باز که یا

 ...بودم نشده زمان گذر متوجه
 .... بود من متس به ها نگاه ی همه
 بککله....  مادرم ی اجازه با:  گفتم اطمینان با و بستم آروم رو قرآن

 هک بود اینجا جالب...  کرد کشککیدن ِکل به شککروع هانیه حرفم شککدن تموم با
 .... شدم می هانیه به حامی زیرکی زیر های نگاه متوجه من فقط انگار

سرت نگاه با خانوم زری....  کردن همراهیش هم بقیه و شیرین  نم به بارش ح
 ..کرد می دگرگون رو حالم
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 .....داشت رو حبیب ازدواج چقدرآرزوی دونستم می
 و داد رو عاقد جواب مسککیح کی نفهمیدم...  بزنم پ  و بد افکار کردم سککعی

 ...خندید می بلند بلند حامی اینبار و کشید کل هانیه دوباره کی
 ....شدم چیز یک متوجه تنها اما

: گوشککم کنار مسککیح آروم صکککدای و زد می برق دسککتم توی که یانگشککتر
 من ی فرشته...  کنم می خوشبختت

 
 
 
 

 پایان
 21/03/1395:  تاریخ

 2:15:پایان ساعت
 پگاه.الف

Instagram: @pegah_novel 
 

 نویسنده سخن
 خسککته یه البته ، گرامی های خواننده تمامی خدمت کنم می عرض سککالم
  کردم اذیتتون مدت این خیلی دونم می که چون میگم هم جانانه نباشید
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 آ  تر دیر ها پسککت شککد باعث که هم اخیر اتفاقات ، بدقولی پشککت بدقولی
 بشن
 که شهسککت اینسککتاگرامم های خواننده به مربوط فقط و فقط باال پاراگراف این

 ! دادن تشکیل برام رو خانواده یه بگم بهتون
 نرما این با من ؛ بگم باید خوندی و رمان این تازه که ای خواننده شما برای اما

 کردم رشد
 ... هستش کارم بهترین اینجا تا اما ، نباشه رمانم اولین شاید

 ^_^ ببخشید خودتون بزرگی به داشت که کاستی و بدی هر
 خوام می معذرت رمان تو بود زیاد مبالغه اگه
 میخوام معذرت هم باز نبود میلتون باب اگه

 و بیاین اینسککتاگرامم ی صککفحه به میشککم خوشککحال تینداشکک دوسککت اگه ولی
  بدین رو نظرتون

  میکنم عزیزم اسما از ویژه تشکر یه آخر در و
صد من شتم ق سان ندا شقی نو شو یک تولد داره که ع شن سالگی  و میگیره ج

 ... کنم اف دی پی رو شده ماهه چند که شود می فرشته فرشته
 !  داد نجاما رو کارا همه تنه یک خودش اسما اما

 ... :( ممنونم عمرم آخر تا ازش
 هستین که مرسی

 دارم دوستون
 شما قربان
 الف.پگاه



wWw.Roman4u.iR  964 

 

 بازی رمانبابت نوشتن این  عزیز پگاه.الفبا تشکر از 


