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  :درباره رمان 
  

 اونو به اجبار خوانی است که خانواده اش مفرشته اسم  بهی دختری درباره رمان

 که یدر حال. پولداررمردهی پهی بدن به شیو به خاطر پول و به اصرار نامادر

 قبل از عقد به کمک دوستش شیشب عروس.ستی نشتری ب" سالش  20فرشته 

  "  خوشانیپا " ... نه کی مریی تغشی زندگری مسینجوری کنه و ایاز خونه فرار م

  

   شدهدهیهم  نام)   هوس باز منینامادر  (  رمان با نامنیا

  
  430: تعداد صفحات 
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  فرشته من
  فصل اول

  
چون نور چشمامو می زد چند بار . نوری که از پنجره ی اتاقم روی صورتم افتاد اروم چشمامو باز کردمبا

  .باز و بسته شون کردم تا تونستم بهش عادت کنم
  
  .خوابالو به ساعت روی میزم نگاه کردم جام نشستم و با چشمای تو
  

  ... از تعجب گشاد شدچشمام
  
  !! بود؟؟10 وااااااااای خدا ساعت -
  

ولی اخه . بود10ساعت .. با دست چشمامو مالیدم وباز به ساعتم نگاه کردم نه اشتباه نمی کردمچندبار
 بیدار باش می زد 7 ساعت پس چرا شراره بیدارم نکرد؟اون که همیشه کله ی صبح...چطور امکان داشت؟

   بخوابم؟10حاال چی شده بود که گذاشته تا 
  

  
  
 تختم اومدم پایین وبدونه اینکه به موهام یه شونه ی ناقابل بزنم با همون کشی مویی که روی میز ارایش از

  ...اتاقم بود موهامو بستم و از اتاق رفتم بیرون
  

وقتی مامان زنده بود این ...ن همه سکوت دلم می گرفتگاهی از ای... مثله همیشه ساکته ساکت بودخونه
  ...خونه هم روح داشت و حال وهواش با االن زمین تا اسمون فرق می کرد ولی 

  
بی روح وسرد ...این خونه هم باهاش مرد... از وقتی مامان سرطان گرفت وبعد از چند وقت مردولی
  ...شد
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  ... یه اب بزنم کشیدم ورفتم طرف دستشویی تا دست و صورتمواه
  
 دستشویی که اومدم بیرون همزمان در خونه هم باز شد وشراره در حالی که چند تا پاکت وپالستیک از

  ...بزرگ دستش بود اومد تو
  
 بی تفاوتی نگاش کردم وزیر لبی واز روی اجبار بهش سالم کردم که اونم بدتر از من جوابمو داد و رفت با

  ...تو اشپزخونه
  

از همون اول که ...تو بدجنسی لنگه نداشت...میگم نامادری یعنی از اون نامردیاااااا..یم بود نامادرشراره
ولی اون ..خیلی دوست داشتم باهاش مثله یه دوست باشم...وارد زندگیمون شد اسایش رو از من گرفت

  .مرتب ازم دوری می کرد
  

 کارهای کرده ونکرده ی منو به بابام می  از کارام ایراد می گرفت وبدتر از همه اینکه هر روز چقلیهمرتب
  ...کرد و این هم شده بود برنامه ی هر روزه اش

  
بعد هم خانم لطف می کرد .. ظهر12 بیدار باش می زد تا 7از ساعت . حد کوزت هم ازم کار می کشیددر

  ... ساعت استراحت بکنم باز شروع می کرد به دستور دادن1میذاشت بعد از ناهار 
  

نداشتم به دستوراش گوش کنم یا مثله خدمتکار همه اش در خدمتش باشم وکاراشو انجام بدم  دوست هیچ
  ولی می ترسیدم با زبون نیش دارش انقدر از من پیش بابام بد بگه که دیده بابام نسبت بهم عوض بشه ویه

  
رغر مجبور می به همین خاطر با هزار جور غ.خدایش تحمل اینو نداشتم..نه. بابامو ازم دور کنهجورایی

  ...شدم به دستوراش عمل کنم
  

 سالم بود که مادرم تنهام 15دقیقا . سالی می گذشت5 سال بود زن پدرم شده بود واز مرگ مادرم 3سه
  . سالگی این زنه مار صفت وارد زندگیمون شد17تو سن هفده. گذاشت

  
شته ی کامپیوتر خیلی خوشم از ر...خیلی دوست داشتم کنکور شرکت کنم... دیپلم بیشتر درس نخوندمتا

اول اینکه من بعد از مرگ مادرم یه ...این شده بود برام یه رویا اون هم به دو دلیل...می اومد ولی خب 
 دیگه میلی به درس یندختر گوشه گیر وتنها شده بودم که روز به روز بیشتر افسرده می شدم برای هم

وقتی هم به مرور زمان حالم خوب شد . عقب افتادم سال1خوندن و مدرسه رفتن نداشتم اینجوری شد که 
  ...شراره وارد زندگیمون شد و

  
مرتب می گفت درس ودانشگاه رو میخوای چکار؟دختر به جای اینکه به این چیزا ... سوهان روح منشد

باش که فردا که رفتی خونه ی شوهر در ...فکر کنی به فکر کاره خونه یاد گرفتن واشپزی و
 نوی هم می گفت که من برای این بهت کار میدم تا انجام بدی چون میخوام ازت یه کدباهمیشه...نمونی

  ...قابل و نمونه بسازم
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 4 روز گرفته تا مسافرت سالی 2زنیکه هرکار دلش می خواست می کرد از ارایشگاه رفتن در هفته ...هه
  می کردم که چی؟اونوقت منه بدبخت باید براش مثله کوزت کار ...بار به دوبی وترکیه و

  
  ...کدبانو یا خدمتکار؟....که میخواد از من یه کدبانوی قابل بسازه...هه
  
بابام یه کارخونه ی تولید وسایل ارایشی وبهداشتی داشت ومیشه گفت ... سال کوچیکتر بود10 بابام از

  .وضعمون خیلی خوب بود
  

شراره جان یا عزیزم خطاب ... اره رو عاشقانه مادرمو دوست داشت ولی االن میدیدم که چطور شربابام
  ...می کرد

  
اه عمیقی کشیدم و . به خودم اومدم دیدم همونطور که حوله تو دستامه دارم خاطراتمو مرور می کنموقتی

  .بی خیال...فکر کردن بهشون هم عذابم می داد...شونمو انداختم باال
  

نقاب بی تفاوتی زدم ورفتم تو به صورتم ... خش خش پالستیک از توی اشپزخونه می اومدصدای
  ...اشپزخونه

  
  ...شراره داشت یکی یکی خریداشو از توی پالستیکا در میاورد.. اشپزخونه شدموارد

  
   چرا انقدر خرید کرده بود؟مگه میخواد مهمونی بده؟حاال

  
  ممیخوای مهمونی بدی؟: برای خودم چای می ریختم در همون حال با لحن سردی گفتمداشتم

  
  ...ند کرد ونیم نگاهی بهم انداخت وباز مشغول کارش شد بلسرشو

  
  ... نه-
  

یکی نیست بگه ...همیشه از اینکه درست وحسابی جوابمو نمی داد حرصم می گرفت... چیزی نگفتدیگه
  ...اگر درست حرف بزنی نمیمیری که

  
  ... حرص فنجون چاییمو برداشتمو نشستم سر میزبا
  

در ضمن یه ..برو کنار کابینت صبحونهتو بخور...ه نمی بینی رو میز پرهچرا اینجا نشستی؟مگ: تشر زدبهم
  ...برو...شونه هم به اون موهات بزن ادم یاد جنگلیا می افته

  
خوبه اینجه خونه ی پدرمه که انقدر دستور میده و ... دیگه از زور عصبانیت داشتم منفجر می شدم واقعا

  .ای بخورمحق هم ندارم روی میز غذاخوریش یه فنجون چ
  

  ...مگه دیدیشون؟:گفتم
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  چی رو؟: تعجب گفتبا
  

  قوم و خویشاتن؟...جنگلیا رو: صدا داری زدم وگفتمپوزخند
  
 جام بلند شدم وفنجونمو برداشتم ورفتم کنار کابینت ایستادم و در حالی که جرعه جرعه ازش می از

  ...صورتش از زور عصبانیت قرمز شده بود...خوردم به شراره نگاه کردم
  

همچین دراشونو ... تفاوت چاییمو خوردم اونم با حرص چیزایی رو که خریده بود رو میذاشت تو کابیتابی
می دونستم با سکوتش تالفیه حرفمو .می زد به هم که از این همه سر و صدا مغزم داشت سوت می کشید

  داره
  

  .. کنهمی
  

  جدیدا تنبل شدی؟...ا یه کم هم کمکه من بکناونجا بیکار واینستا بیا اینج: که چاییمو خوردم گفتهمین
  

من که خدمتکارت ...تنبل نشدم:بسته ی ماکارونی رو از دستش گرفتم وگفتم... زدم ورفتم کنارشپوزخند
  ...اگر هم کاری انجام میدم برای اینه که اینجا خونه ی پدریه منه..نیستم

  
  .. با حرص روی هم می فشرد گوشه ی چشم نگاش کردم که اخماشو جمع کرده بود ولباشواز
  

حاال که ...چه خونه ی بابامی هم میگه...برو کنار ببینم: از کنارم رد می شد که بهم تنه زد وگفتداشت
همین ماکارونی ...ناهار امروز با تو هست..دوست داری توی خونه ی بابات کار کنی من هم حرفی ندارم

  .و پا وایسادممنم میرم کمی استراحت کنم از صبح ر..رو درست کن
  
  ... اشپزخونه رفت بیرون و منم هاج و واج وایساده بودمو رفتنشو نگاه می کردماز
  
  ... عصبانیت بسته ی ماکارانی رو پرت کردم روی میز و دست به سینه به کابینت تکیه دادمبا
  

یام چون من هم مجبور بودم کوتاه ب... همینجور بود از کوچکترین حرف من سواستفاده می کردهمیشه
نقطه ضعف بابامو کامل تو دست داشت و منم از روزی می ترسیدم که بابام منو به خاطر شراره از خونه 

  ...بندازه بیرون
  

 سال پیش بود که شراره به دروغ به بابام گفته بود که 1چون یه بار تقریبا ... دونستم این کارو می کنهمی
د از کتک سیری که بهم زد ومنم نوش جان کردم از خونه منو با یه پسره تو خیابون دیده بابام هم بع

 شال حریر جلوی خونه داشتم از یهدقیقا یادمه زمستون بود و من هم با یه مانتوی نازک و ..انداختم بیرون 
هر چی بهش التماس کرده بودم و بهش توضیح داده بودم که شراره داره دروغ میگه و .سرما می لرزیدم

  .کنی زیربار نمی رفت که نمی رفتتو داری اشتباه می 
  

 خونه توی سرما نشسته بودم و به خودم می لرزیدم و اشک می ریختم که دیدم در خونه باز شد جلوی
  ...وشراره اومد دم در
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دیگه تکرار ...با بابات حرف زدم راضی شد ببخشدت..بیا تو: طلب کارا نگام کرد وگفتمثله
  فهمیدی؟...نشه

  
هیچ :سر شده بود از جام بلند شدم ودر حالی که بلند بلند هق هق می کردم بهش گفتم از زور سرما پاهام

امیدوارم خدا یه روز تقاص این کارایی که داری به ناحق به سرم در میاری رو ..وقت نمی بخشمت شراره
این به دروغ ...خودت هم خوب میدونی من با هیچ پسری نه حرف زدم نه باهاش بودم ولی تو...ازت بگیره

  ...نمی گذرم..ازت نمی گذرم...حرفو به بابام زدی
  

اگر :با خشم توی چشمام خیره شد وگفت... از کنارش رد بشم که محکم بازومو گرفت و نگهم داشتخواستم
یک باره دیگه از این شر و ورا تحویلم بدی مطمئن باش کاری می کنم که برای همیشه اواره ی خیابونا 

  فهمیدی؟..بشی
  
  ...دستمو کشیدم و وارد خونه شدم... اشک الودم فقط نگاش کردم وچیزی نگفتم چشمایبا
  

با پشت دست اشکامو پاک .. به خودم اومدم دیدم از یاداوریه اون شب اشکم در اومده و صورتم خیسهوقتی
  ...کردم ومشغول درست کردن ماکارونی شدم

  
  ولی هیچی ازش..و و مشغول خوندنش شدم از اماده شدن غذا رفتم توی اتاقم و یه کتاب برداشتمبعد

  
  ...فکرم کامال مشغول بود.. فهمیدمنمی

  
چشمای سبز و ابروهای کمونی ..قدم متوسط بود... جام بلند شدم ورفتم کنار اینه ی قدی اتاقم ایستادماز

و لب و دهانی کوچک و صورتی با بینی کوچیک و گونه های کمی برجسته که به زیبایی توی صورتم 
  ...نمایی می کردخود

  
چه دوستام و چه اقوام می گفتند که خوشگلم ولی من هیچ وقت نمی تونستم به قیافه ام مغرور بشم .. همه

  ...با این همه مشکالت دیگه حال اینجور چیزا رو نداشتم.یا به خودم و چهره ام ببالم
  

اشتم تو چرا انقدر به خودت و  شیدا همیشه می گفت دختر من اگر زیبایی تورو داشتم دیگه غمی نددوستم
  ...زندگی سخت می گیری؟دو روز دنیا رو خوش باش

  
  اون از همه چیزه زندگیم باخبر بود ومی دونست برام سخته ولی اینا رو واسه دلداریم.. نمی تونستمولی

  
  ... گفتمی

  
  هیچ...هیچی...م نهنه شراره نه بابا.. حوصله ی هیچی رو نداشتم... کشیدم و از جلوی اینه کنار رفتماه
  

  ...هیچ کس... نمی تونست خوشحالم بکنهکس
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توی جام نشستم و چراغ خواب کنار تختمو ...نمی دونم چرا خوابم نمی برد... تختم دراز کشیده بودمروی
  . نیمه شب بود2به ساعت نگاه کردم .روشن کردم

  
تشنگی می کردم در اتاقمو باز کردم  کالفگی دستمو کشیدم توی موهامو و از تختم اومدم پایین احساس با

  ...و رفتم بیرون و اروم درو بستم که سر و صدا نکنه
  

هیچ .. پدرم وشراره انتهای راهرو بود داشتم از کنار اتاقشون رد می شدم که صدای پچ پچشونو شنیدماتاق
م سمت در وقت از فال گوش وایسادن خوشم نمی اومد ولی اون شب نمی دونم چرا ناخداگاه کشیده شد

می دونستم کار درستی نیست ولی دست خودم نبود برای اولین بار کنجکاو شده بودم ببینم ...اتاقشون
  ...گوشمو چسبوندم به در اتاق ...چی میگن

  
  ... نمی شنیدم چی میگن ولی خب می شد یه چیزایی از البه الی کلمات مبهمشون فهمیدواضح

  

  
  

  کی قراره بیاد؟: گفتشراره
  

  ...اخر همین هفته:گفت بابام
  
  با خانواده اش؟-
  
اون می تونه ...یادت باشه باید سنگ تموم بذاری....خودش تنها میاد اونا رو فرستاده خارج...نه-

  ...کمکمون بکنه
  
  .میدونم باید چکار کنم.خیالت راحت..باشه-
  

 اشپزخونه تا اب همونطورکه داشتم می رفتم تو... چیزی نشنیدم چون همه اش سکوت بود وسکوتدیگه
بخورم مرتب با خودم فکر می کردم که کی قراره اخر هفته بیاد خونمون که انقدر برای بابام و شراره 

  ...مهمه؟
  

پارچ اب رو برداشتمو کمی اب ریختم تو ...  اینکه برق اشپزخونه رو روشن کنم رفتم سمت یخچالبدون
  ...اخیششششش چه خنک بود..لیوان و سر کشیدم
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و گذاشتم تو یخچال و برگشتم که از اشپزخونه برم بیرون که محکم خوردم به یه چیز سخت وتا  رپارچ
  ...اومدم به خودم بیام یکی جلوی دهانمو گرفت و چسبوندم به دیوار اشپزخونه

  
نمی دونم چی شد فقط داشتم از .. زهره ترک شدم.. سنگ کوپ کردم.. غش کردم..سکته کردم  ..مردم

  ...حال می رفتم
  
 ترس چشمامو بستم و بی صدا و خفه در حالی که دستش روی دهانم بود جیغ می کشیدم و دست وپا با

  ...میزدم تا ولم کنه
  

  ...باهات کاری ندارم فقط اروم باش...خفه شو: کنار گوشم شنیدم که با خشم بهم گفتصداشو
  

 حرفش گوش ندادم که ولم کرد  اون موقعیت کنترلی روی حرکاتم نداشتم و هیچی هم نمی شنیدم بهتوی
  ..ساکته ساکت شدم...وبعد هم یه طرف صورتم سوخت

  
 گذاشتم روی صورتم که اون هم تند جلوی دهانمو گرفت وباز منو چسبوند به دیوار همچین محکم دستمو

  ...اینکارو کرد که حس کردم کمرم شکست
  
صورتشو ببینم ولی چشماش پیدا بود تو اون نقاب زده بود واسه همین نمی تونستم .. ترس بهش نگاه کردمبا

قدش بلند بود و ظاهرا زورش هم خیلی زیاد بود چون فکم داشت .تاریکی چشماش برق خاصی داشت
  ...خورد می شد

  
چی ...دقیقا االن باید چی بگم؟... خدا تو این موقعیت من چرا گیر دادم به قد و هیکل وقیافه ی این؟ای

  ...ولی دستشو بر نمی داشت که یه جیغ بنفش تحویلش بدم...دزدددددد...اهان..بود؟
  

  تو اینجا چه غلطی می کنی؟مگه نباید االن خواب باشی؟: چشمام خیره شد وبا عصبانیت گفتتوی
  

ببخشید از شما اجازه نگرفتم تا از اتاقم بیام بیرون یه وقت مزاحم :تو دلم گفتم... از تعجب گرد شدچشمام
  ...اگه مردی دستتو بردار تا حالیت کنم...پررو بوداااااااااچه ...کار شریفتون نشم

  
  ...انقدر وول نخور بچه: وپا زدم که ولم کنه ولی محکمتر منو گرفت و گفتدست

  
  ... یه دستمال از تو جیبش در اورد وگرفت جلوی دماغمبعد

  
  .دیگه چیزی نفهمیدم... اروم چشمام بسته شد واروم

  
  ..شراره داشت تکونم می داد و صدام می کرد... الی چشمامو باز کردماروم
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  فرشته بلند شو چرا اینجا خوابیدی؟...فرشته-
  

روی مبل توی پذیرایی .. و خواب الود نگاهش کردم و بعد سرمو چرخوندم و اطرافمو نگاه کردمگنگ
  ....من اینجا چه کار می کنم؟من که..بودم

  
  فت؟کوش؟کجاست؟کجا ر: ترس رو به شراره گفتمبا
  

  چی میگی دختر؟کی کجاست؟: با تعجب نگام کرد وگفتشراره
  
  کجا رفت؟..دیشب اینجا بود...دزده..همون-
  

پاشو برو یه اب یه دست و صورتت بزن شاید حالت ...توهم زدی دختر: با مسخرگی نگام کرد وگفتشراره
  ...اومد سرجاش

  
  .. غرغرکنان از کنارم بلند شد ورفت تو اشپزخونهبعد

  
مطمئن !....م مات و مبهوت داشتم به این فکر می کردم که اون یارو چی شد؟کجا رفت؟اصال کی بود؟ همن

  ...می دونستم تمومش واقعیت داشته.. بودم هیچ کدوم از اتفاقای دیشب توهم نبوده
  

   واقعا دزد بود؟پس تو اشپزخونه چکار می کرد؟یعنی
  

  ...جای شکرش باقی بود..بازم خوبه بالیی سرم نیاورد...  شده بودم گیج
  

  ... چهارشنبه بود و قرار بود مهمون بابا فرداشب برای شام بیاد خونمونامروز
  
  . کل اون دزد و اون شب رو فراموش کرده بودم ودیگه بهش فکر نمی کردمبه
  

من هم ازش چیزی نپرسیده بودم درسته کنجکاو شده بودم .. هنوز بهم نگفته بود که مهمونمون کیهشراره
  ولی غرورم اجازه نمی داد چیزی ازش بپرسم اصال به من چه که کی قراره بیاد؟
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   پنجشنبه هر چی کار بود شراره ریخت روی سرم از اونجایی که اشپزیم بیست بود مجبورم کرد تمومهروز

  
 با این وجود باید تعدادشون... نوع می رسید5 اون شب رو خودم به تنهایی بپزم که تعدادش به غذاهای

گرچه از شناختی که روی شراره داشتم می ... نفر باشه که این همه غذا براش زیاده1زیاد باشه چون اگر 
 ازاینکه یکی ازش همیشه.. نوع غذا سفارش میده اونم واسه یه نفر100دونستم واسه خودشیرینی هم شده 

  ...تعریف بکنه خوشش می اومد
  

  خونه از تمیزی برق.. یه گردگیری حسابی هم کردم  از درست کردن غذاها خونه رو جارو زدم وبعد
  

 وقت ارایشگاه داشت بعد هم انتخاب لباس و کال به 10شراره هم رفته بود سر کار خودش ساعت ... زدمی
این وسط من بودم که نقش خدمتکاره بی جیره و مواجب رو بازی می ...خودش بیشتر می رسید تا به خونه

  .کردم
  

شراره اومد توی اشپزخونه و یه نگاه به اطرافش وغذاها انداخت و بدون اینکه یه  کارام تموم شد وقتی
برو یه دوش بگیر یه لباس ابرومند :دستت درد نکنه یا خسته نباشید ناقابل بگه فقط سرشو تکون داد و گفت

  ..هم بپوش
  

  ...زودباش.. خوام ابرومون جلوی مهمونمون برهنمی
  

تو هم نمی ...زنیکه انگار داره با زیردستش حرف می زنه..ونه رفتم بیرون اینکه نگاش کنم از اشپزخبدون
  .گفتی من قصد نداشتم مثله خدمتکارا لباس بپوشم

  
 توی اتاقم و یه دوش کوچیک گرفتم و یه کت و دامن سبز تیره پوشیدم که با رنگ چشمام ست شده رفتم

  .. انداختم روی سرم و از اتاق رفتم بیرونیه شال سبز هم.بود ارایش هم نکردم چون نیازی بهش نداشتم
  

  اهل تجمالت و بریز وبپاش نبودم و همیشه ساده... دوست داشتم تمیز و مرتب به چشم بیامهمیشه
  

  .اینجوری بیشتر دوست داشتم... می پوشیدملباس
  

  .بابام رفت سمت ایفن و دروباز کرد... بود که زنگ خونه رو زدن8 ساعت
  

فکر می کردم اینم یکیه مثله ...راره که جلوی در ایستاده بودن وایسادم ومنتظر شدم کنار بابا و شرفتم
  ...بقیه ی دوستای بابام که امشب خونمون دعوته

  
اخه دوستای بابام همیشه .. رسید جلوی در از دیدنش تعجب کردم ولی به روی خودم نیاوردموقتی

  ساله و بسیار خوش 40 سال می رسید ولی این یه مرد تقریبا 50سنشون به 
  

  ... واتو کشیده بودپوش
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  . بابام دست داد و روبوسی کرد که بابام هم حسابی تحویلش گرفتبا
  

  .خوش اومدی...سالم پارسا جان: با خوشحالی گفتبابا
  

  ...ممنونم تهرانی جان: مرد که فهمیده بودم اسمش پارساست با خوشرویی ولی پرغرور رو به بابا گفتاون
  

بی رو دروایسی باهاش دست داد و خوش امد گفت اون شب شراره یه کت و دامن ابی تیره  هم شراره
  ..پوشیده بود که ساق پاهای خوش تراششو به خوبی به نمایش گذاشته بود

  
  . که فهمیده بودم فامیلیش اینه همین که بهم رسید نگاه خاصی بهم انداخت که چیزی ازش نفهمیدمپارسا

  
ولی من فقط سالم کردم و دستمو جلو نبردم که اونم حسابی دماغش ..اهام دست بده اورد جلو تا بدستشو

  ...سوخت و دستشو جمع کرد
  

  دختر خانمته؟: به بابا گفترو
  

  ...فرشته عزیزه باباست...درسته: هم لبخند زد وگفتبابا
  

  ؟ داشتم از تعجب پس می افتادم من عزیزه بابام بودم و خودم ازش بی خبر بودمتقریبا
  

 بعد از مرگ مامان دیگه هیچ وقت قربون صدقهم نمی رفت اونوقت امشب داشت اینو می گفت؟یه جای بابا
  ...خدا داند...کار می لنگید ولی کجا؟

  
شراره هم دنبالشون رفت منم طبق .  اقای پارسا رو به داخل راهنمایی کرد و بردش توی پذیراییبابا

  ...معمول باید پذیرایی می کردم
  

  ... تو اشپزخونه و در حالی که به چهره ی پارسا فکر می کردم مشغول ریختن شربت تو لیوانا شدمرفتم
  

موهاش هم جو ... و ابرو مشکی بود و بینی تقریبا متوسطی داشت یعنی نه بزرگ بود نه کوچیکچشم
  ...گندمی بود در کل قیافه اش بد نبود

  
 گرفتم باال و همین طور که داشتم نگاشون می کردم  رو ریختم و سینی رواز روی میز برداشتم وشربتا

خدا ببخشه به ...به من چه که پارسا چه شکلیه و کیه و چکاره است؟:شونهمو با بیتفاوتی انداختم باال و گفتم
  ...صاحبش

  
 همیشه نقاب بی تفاوتیمو زدم به چهرهمو رفتم توی پذیرایی و شربتا رو تعارف کردم بابا و شراره مثل

  .نبرداشت
  

  . به پارسا رسیدم سرشو بلند کرد و نگاه عمیقی بهم انداخت و دستشو به سمت لیوان بردوقتی
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مرتیکه چقدر هیز .. طور داشت با لبخند نگام می کرد که منم ازاونور داشتم از شرم اب می شدمهمین
  ...بود

  
  ..... که حواسش نبود پس دستش به لیوان شربت بود و لیوان هم میشه گفت هنوز تو سینی بود اونمهنوز

  
اون هم سریع از جاش .. سینی رو کج کردم که لیوان هم باهاش کج شد و نصف شربتا ریخت روپاشاورم

خب تو لیوان چند تا تیکه یخ هم بود واسه همین حسابی خنک شده ...پاشد و هی شلوارشو تکون میداد
  ....بود

  
 مبارک نیاوردم و کنار وایسادم به جای من شراره از جاش به روی...  غیرعمد اینکارو کرده بودمااااااامثال

  ....ای وای بخشید جناب پارسا:پاشد و یه دستمال از روی میز برداشت وبه طرف پارسا گرفت و گفت
  

میوه و شیرینی هم ... یه چشم غره ی اساسی به من رفت که منم بی توجه بهش رفتم و روی مبل نشستمبعد
  ...کوفت کردنشو می کشید دیگهروی میز بود خودش زحمت 

  
یه حس بدی بهش .. دونم چرا از پارسا خوشم نمی اومد بی دلیل بودا ولی خب دست خودم نبودنمی

  ...داشتم شاید به خاطر نگاه های بدی بود که بهم مینداخت
  

 در جواب حرف شراره در حالی که با دستمال داشت روی کت و شلوار خوش دوختش می کشید تا پارسا
  ...اشکالی نداره...اتفاقه دیگه..مهم نیست..نه خانم:ثر شربتو از بین ببره گفتا

  
  ...امیدوارم به دل نگیری....درسته پارسا جان: لبخند مصنوعی زد و گفتبابا

  
  ...این حرفا چیه؟...نه اقای تهرانی: هم گفتاون

  
  شیرینی هم تعارف کنم؟میخوای میوه و : اینکه شراره رو بیشتر حرصیش کنم اروم بهش گفتمبرای

  
  ...الزم نکرده دختره ی دست و پا چلفتی.نخیر: هم نگاه خطرناکی بهم کرد و غریداون

  
  .خودتی مامان بزرگ: کج کردم و گفتملبامو

  
  ...دستاشو مشت کرد و سرشو با عشوه چرخوند .. ازاینکه به سنش گیر می دادم عصبی می شد همیشه

  
  ...وی اتاق نبودند حسابی از خجالتم در می اومد دونستم اگر پارسا و بابا تمی

  
  نخیر این انگار دست بردار.. افتاد به اقای پارسا که با لبخند کمرنگ و نگاه خاصی به من زل زده بودنگام

  
  ...نیست
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 اخم کردم و رومو برگردوندم اون هم مشغول حرف زدن با بابا شد که متوجه شدم میخواد توی بهش
 شریک بشه واینجوری می خواستن کارخونه رو گسترش بدن و یه جورایی تو کارشون کارخونه با بابام

  ....پیشرفت کنند
  

اونجوری کوفت هم از گلوم پایین نمی رفت چه برسه ... میز شام جوری نشستم که بهم دید نداشته باشهسر
  ....به غذا

  
  ... اون شب هم تموم شد و اقای پارسا اخر شب رفتباالخره

  
به نظرم نگاهش خاص وبا معنا ...ی که موقع خداحافظی بهم انداخت رو فراموش نمی کنم نگاهولی
  ...مثله اینکه داره به کاالی مورد عالقه اش نگاه می کنه که مورد پسندش هم واقع شده...بود

  
  ... چه خوابایی برام دیده؟یعنی

  
میرفتم پیشش و بعد می رفتیم بیرون اکثر جمعه ها یا من .. جمعه بود و قرار بود شیدا بیاد پیشمامروز

  .خداروشکر شراره به این یه مورد گیر نمی داد..گردش و تفریح یا اون می اومد پیشم
  

درو باز کردم که از همون جلوی ....شراره هم رفته بود خونه ی خواهرش.. بود که شیدا اومد10/5 ساعت
  ..در با سر وصدا اومد تو

  
  ..همو بغل کردیم  همدیگرو دیدیم با خوشحالی تا
  

  ....سالاااااااااام خانم بی معرفت: گفتشیدا
  

  من بی معرفتم یا تو؟...علیک سالم : از تو بغلش در اومدم و گفتمخندیدمو
  

وقتی جوابو خودت می دونی چرا دیگه می پرسی؟خوب : که تو خونه سرک می کشید گفتهمونطورر
  ...معلومه تووووووو

  
  ...و انقدر حرف نزنبرو ت: دادم تو و گفتمهولش

  
  .شراره جونو میگم..رییست نیست؟:گفت

  
خیلی ازش خوشم میاد تو ..دوما صدبار گفتم شراره جون صداش نزن..اوال رییس نه و زن بابا: اخم گفتمبا

  هم باهاش صمیمی میشی؟
  

 خیلی خب بابا چرا جوش:داشتیم می رفتیم سمت اتاقم که گفت..  ودستشو انداخت دور گردنمخندید
  ...اتفاقا شبیهش هم هستا...زن بابای سیندرال خوبه؟...میاری

  
  .چیزی نگفتم...  این حرفش خنده ام گرفت واز
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 توی اتاقم و منم رفتم وسایل پذیرایی رو اوردم و اومدم تو اتاق که دیدم نشسته روی تختم و داره با رفت

  ..موبایل من ور میره
  
  ...م مفتشفضولی موقوف خان: دستش کشیدم و گفتماز
  

یه چندتاش مونده ...داشتم پیامکاتو می خوندم...اوهوووووو حاال نخوردمش که: چشم غره رفت وگفتبهم
  .بود که عین جن بوداده سر رسیدی

  
  .حالت گرفته شد...پس به موقع رسیدم-
  

  ...شربت خودمو هم از روی میز برداشتم و یه جرعه ازش خوردم.. دادم دستش و نشستم کنارششربتشو
  

  ؟...شیدا: به شیدا که داشت لیوان شربتو سر می کشید گفتمرو
  

   اورد پایین و همینطور که داشت با دستمال دور لباشو پاک می کرد با حالت بامزه ای لباشو کج کردلیوانو
  

  ...هوووووومممممممم:وگفت
  
  .میگما دیشب مهمون داشتیم...هومو کوفت-
  

  مگه چیز جدیدیه؟.. خب مهمون داشتین که داشتین...واسه این گفتی شیدا؟: کرد وگفتنگام
  
  .اخه مهمونمون یه جورایی بود..نه خب-
  

  چه جورایی بود؟ادم نبوده؟: زد زیر چونشو مرموز نگام کرددستشو
  

  ...انقدر حرف نزن بذار بگم چی شد دیگه...ای کیو: اشارمو زدم به پیشونیشو گفتمانگشت
  

  خب حاال بگو کی بود؟ چی بود؟ چی شد؟: گرفت تو بغلشو گفت داد به باالی تختم و پاهاشوتکیه
  

 هم همه ی اتفاقای دیشبو براش تعریف کردم و وقتی قضیه ی شربتو براش گفتم زد زیر خنده و من
  دختر:گفت

  
  مگه چکارت کرده بود؟... ازار داشتی؟مگه

  
  .قورتم می داددیگه میخواستی چکار کنه؟مرتیکه داشت با چشماش درسته : کردم و گفتماخم

  
  .حاال که نداد: جمع کرد وگفتلبخندشو
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  دیگه چی؟...چه پررو...پ نه پ نه تورو خدا بیاد قورتمم بده-
  
کاریت نداشته ...ای بابا باز تو جوش اوردی؟خیلی خب حاال که سر و مر و گنده جلوی من نشستی-

  .بدبخت
  

به نظرم نگاهش خاص و ... ترسم شیدامی دونم کاریم نداشت ولی از نگاهاش می: کردم و گفتمنگاش
  نکنه قصدی چیزی داشته باشه؟...پرمعنا بود

  
  ... یه سیب از تو ظرف برداشت و یه گاز گنده بهش زدشیدا

  
 40اون یاروطبق گفته ی خودت تقریبا ..من مطمئنم افکارت همه اش اشتباهه...انقدر بدبین نباش فرشته-

  می تونه داشته باشه؟ سال از تو بزرگتره چه قصدی 20سالشه 
  

  ... تو جام نیمخیز شدم و رو تخت دراز کشیدم و دستمو گذاشتم زیر سرمکالفه
  
دست ...نمی دونم چرا نسبت بهش حس خوبی ندارم...فقط خدا کنه همه چیز به خیر بگذره...نمیدونم-

  .خودم نیست شیدا ولی خب حسم بهم میگه قراره یه اتفاقایی بیافته
  

  این حس خوشگلتو بذار در کوزه ابشو یه ضرب سر بکش جیگرت حال بیاد: سیبش زد وگفت گاز دیگه بهیه
  

  .بیخودی ذهنتو درگیرش نکن...ابجی
  
  ....نمی دونم واال-
  

 روز شیدا پیشم موند و ناهار هم از بیرون پیتزا سفارش دادم و برامون اوردن و با شوخی وخنده اون
  .همون خوش گذشتکال روز خوبی بود و حسابی ب...خوردیم

  
 بود حس می کردم رفتار شراره باهام تغییر کرده هر وقت می رفت خرید که برای خودش لباس مدتی

  ...بخره برای من هم یه چیزی می خرید گاهی یه بلوز یا یه شال حریر 
  

ون دیگه بهم دستور نمی داد و هر وقت هم می خواستم کاری انجام بدم ا... بیشتر بهم توجه می کردکال
  ...زودتر دست به کار می شد و نمیذاشت هیچ کاری بکنم

  
  ... این کاراش نه تنها حس خوبی بهم دست نمی داد بلکه یه جورایی بهش مشکوک شده بودمبا
  
اینبار تاکید داشت که بیشتر به ... اینکه بابام گفت اخر همین هفته اقای پارسا میخواد باز بیاد خونمونتا

فرشته جون اون بلوز بنفشه که این سری برات گرفتمو بپوش یا :  مرتب می گفتخودم برسم و شراره هم
 من خوب به نظر برسم تنکال یه جورایی میخواس...اون پیراهن سبزه رو بپوش که به رنگ چشمات میاد

  .ولی دلیل این کاراشونو نمی دونستم
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 پوشیدم و باز هم به زور اون کمی  هفته هم گذشت و من به اجبار شراره همون پیراهن سبزه رو1 باالخره
یه حسی بهم می گفت پشت ...ارایش کردم به نظرم اخالقش خیلی بهتر شده بود ولی نمی تونستم باور کنم

 فکر وخیاال باعث می شد این...این مهربونیا و محبتا یه چیزی مخفی شده که می تونه سرنوشتمو تغییر بده
  ...هم به اون شک کنم هم به بابام

  
  ... اماده توی پذیرایی نشسته بودیم و بابام مرتب به ساعتش نگاه می کردیهمگ

  
  ...شراره اصال اجازه نداده بود دست به سیاه و سفید بزنم.  اون شب رو از بیرون سفارش داده بودیمشام

  
  ... بود که زنگ در زده شد8 دقیقا ساعت

  
   دومفصل

  
  ...گل بزرگ و یه جعبه شیرینی وارد خونه شد در رو باز کرد واقای پارسا با یه دسته بابا

  
  !!خواستگاری؟؟...مگه اومده .. چرا با گل وشیرینی اومده؟این

  
شاید اون چیزی که تو .. از فکر کردن بهش هم مورمورم می شد پس ترجیه دادم کال بیخیالش بشمحتی

  .ذهنمه درست نباشه نمی شد زود قضاوت کرد
  

شیرینی رو داد به شراره و به طرف من اومد و با ژست ...ک واحوال پرسی پارسا بعد از سالم و علیاقای
امیدوارم ازشون خوشتون ... این گل ها تقدیم به شما...سالم خانم زیبا:خاصی گل رو گرفت جلوم و گفت

  ...بیاد
  
  .بفرمایید....البته زیبایی شما رو صدها هزار گل هم ندارند: چرب زبونی و لحن خاصی ادامه دادبا
  

  . نگاه بابا و شراره رو روی خودم حس می کردم از همه بدتر نگاه خیره ی اقای پارسا بودسنگینیه
  

  ...اقای پارسا دستشون خسته شد..فرشته گل رو بگیر: اروم زد به دستمو گفتشراره
  



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

18

بی کردم باالخره اروم دستمو جلو بردم و گل رو گرفتم و یه تشکر زیرل.... بودم که گل رو بگیرم یا نهمردد
اقای پارسا هم یه لبخند بزرگ بهم .و همون موقع گل رو گذاشتم روی میزکوچیکی که گوشه ی راهرو بود

  ...زد و همراه بابا رفتن تو پذیرایی
  

  ...شراره داشت توی فنجونا چایی می ریخت و منم نگاش می کردم... سر شراره رفتم تو اشپزخونهپشت
  

رای چی با گل و شیرینی اومده بود؟اونوقت اون سری که بار اولش بود ب...این اقای پارسا...شراره:گفتم
  نه گل اورده بود نه شیرینی؟

  
باز سرشو انداخت پایین و مشغول کارش شد در همون حال ... اورد باال و نیم نگاهی بهم انداختسرشو
  وقتی یکی با گل وشیرینی میاد معنیش چیه؟:گفت

  
  ...نمیدونم تو بگو: بودم ولی خودمو زدم به اون راه و گفتم اینکه منظورشو به خوبی فهمیدهبا
  

  ...خودت بفهمی بهتره: چای رو برداشت و داد دستم وگفتسینی
  

شراره اون که برای خواستگاری از من : تموم شد وسینی رو محکم کوبیدم روی میز وگفتمطاقتم
  نیومده؟اومده؟

  
تازه ..اری؟اومده خواستگاری جرمی که مرتکب نشدهچرا وحشی بازی در می: زد و نگام کرد وگفتپوزخند

  مگه اون چی کم داره؟...خیلی هم دلت بخواد زنش بشی
  

 خداااااا حاال فهمیدم چرا شراره توی این مدت رفتارش باهام خوب شده بود و دیگه سرم غرغر نمی وای
  پس برام نقشه کشیده بود؟...کرد

  
شراره قراره این وسط چی به تو :م تو چشمش دوختم و گفتم حالی که از عصبانیت زیاد می لرزیدم چشدر

  برسه؟
  

  .مطمئنم بابا نمیذاره من زنش بشم...چرا میخوای منو بدبخت کنی؟....هان؟
  

دختره ی :گفت... خنده ی بلندی کرد که حتم داشتم صدای خنده اش تا توی پذیرایی هم رفتشراره
 کاری کنیم تا اقای پارسا بیاد اینجا و تورو ببینه وازت اینکه یه...این پیشنهاد بابات بود...خوش خیال

  ...همه اش نقشه ی من و بابات بود...بیاد خواستگاریت... خوشش بیاد و
  

صورتم از اشک خیس شده ...دست وپام می لرزید... گرفتم به صندلی که یه وقت پس نیافتمدستمو
سه من شده بود اینجوری داره با زندگی کسی که بعد از مامانم همه ک..باورم نمی شد بابام...بود

  ...وسرنوشت یه دونه دخترش بازی می کنه
  

چرا دارید با من ...چرا؟:با صدای لرزونی که ناشی از بغضه توی گلوم بود گفتم... صدا اشک می ریختمبی
  .نمی تونم..اون جای پدرم می شه من نمی تونم باهاش ازدواج کنم...این کارو می کنید؟
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پدرت اگر با ...می دونی چرا؟به خاطر مال وثروتش:شراره با سنگدلی تمام گفت... افتاده بودم هق هقبه

  اون شریک بشه میدونی چقدر می تونه پول به جیب بزنه و تو کارش پیشرفت بکنه؟پارسا گفته به شرطی به
  

رد قبول بابات هم از خدا خواسته بی برو برگ... قول همکاری میده که با تو ازدواج کنهبابات
تو می تونی با ثروتی که اون داره ... سالش بیشتر نیست42درضمن مگه پارسا چشه؟همه اش ...کرده

  ...خوشبخت بشی واز همه چیز بی نیاز بشی
  
دلم به حال ... بی حالی نشستم روی صندلی وسرمو گذاشتم روی دستام و بلند بلند هق هق می کردمبا

می تونستم خودم برای اینده ام تصمیمی بگیرم؟همه اش پول چرا من؟چرا ن..خودم و بختم می سوخت
  تم؟مگه من دخترش نیس..چرا بابام منو داره به پول واون کارخونه ی کوفتیش می فروشه؟...پول

  
از کی تاحاال تو ..بلند شو یه اب به صورتت بزن و این چایی رو ببر تعارف کن: زد به بازومو گفتشراره

  ...اشپزخونه ای بلند شو
  

 از روی صندلی بلند شدم ودرحالی که عقب عقب می رفتم انگشت اشارهمو به طرفش گرفتم سریع
هم تو هم پدر بی عاطفه ام هم ..از همتون بیزارم...من نمیذارم این ازدواج سر بگیره:وتهدیدکنان گفتم

  ...متنفررررم:جیغ کشیدم...(ازتون متنفرم....اون پارسای لعنتی
  
 بیرون و در حالی که دستمو گرفته بودم جلوی دهانمو و گریه می کردم به طرف  در اشپزخونه رفتماز

  ..اتاقم دویدم
  

افتادم روی تختم و به بخت بد خودم گریه ... تو اتاقمو درو محکم به هم کوبیدم و از تو قفلش کردمرفتم
  ...کردم

  
ی من هیچ حرکتی  اومد پشت در وبلند به در می کوبید وازم می خواست درو باز کنم ولبابا

میدونم باهات ...دختره ی گستاخ:تهدید کرد که درو می شکنه بازم حرکتی نکردم بعد هم گفت...نکردم
  ...چکار کنم

  
  .. هم دیگه صدایی نیومدبعد

  
  . انقدر گریه کردم که روی همون تخت از حال رفتممنم

  
توی اتاقم بودم و روی ....ه کردمگنگ به اطرافم نگا... صدای کوبیده شدن در اتاقم از خواب پریدمبا

  ...تختم خوابیده بودم
  

  .بغض گلومو گرفت.... دفعه اتفاقای دیشب همشون از جلوی چشمام مثله صحنه های یه فیلم رد شدندیه
  

  ...صدای بابا رو تشخیص دادم ... یکی با مشت کوبید به درباز
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  ...بهت میگم درو باز کن تا نشکستمش...شته؟مگه من با تو نیستم فر...دختره ی احمق درو باز کن: زدداد
  

  ..می ترسیدم...جرات نداشتم درو باز کنم.. با مشت کوبید به درچندبار
  

  . ی تختم کز کردم و پاهامو توی شکمم جمع کردمگوشه
  

  .صورت بابا از عصبانیت قرمز شده بود... دفعه در اتاق باز شد و بابا و پشت سرش شراره اومدن تویه
  

هیچ وقت بابا رو اینجوری ...دست وپام می لرزید...با ترس بهش خیره شده بودم....س می زد نفنفس
  ...ندیده بودم

  
که میخوای با ابروی چندین وچندساله ی من : برد سمت کمربندش و در همون حال با خشم غریددستشو

  ...نشونت میدم...بازی کنی دختره ی نفهم اره؟
  

از درد به خودم می پیچیدم ...ال و اولین ضربه رو زد به شونه ی سمت چپم کشید و دستشو برد باکمربندشو
  ...و هیچ کاری جز التماس نمی تونستم انجام بدم

  
  ..افتادم به پاهاش. تخت اومدم پایین و در حالی که صورتم خیس از اشک بوداز
  
رواح خاک مامان رحم تورو به ا..بابا: هق هق و در حالی که شونه و کمرم به شدت می سوخت نالیدمبا

چرا داری اینجوری با اینده ی یه دونه دخترت بازی می کنی؟چرا منو به پول می فروشی؟توروخدا ...کن
  ...بابا..نکن

  
با درد جیغ کشیدم و دستشو گرفتم ولی بابا محکم موهامو کشید و با خشم ... با دست گرفت و کشیدموهامو

ا دادم که تو روی من وایمیستی وازخواسته ام سرپیچی می انقدر بهت به...خفه شو دختره ی احمق:گفت
  ....کاری می کنم که دیگه از این غلطا نکنی...کنی؟

  
بیشتر به پاها ...از درد جیغ می کشیدم و ناله می کردم... کرد روی زمین وبا کمربندش افتاد به جونمپرتم

  ...دردش طاقت فرسا بود...و کمرم ضربه می زد
  

  ....راره که توی درگاه در ایستاده بود و با اخم به من نگاه می کرد افتاد به شنگام
  

 از دستای نازنین پدرم کتک خوردم وبا کمربندش نوازشم کرد که بیهوش افتادم روی زمین و دیگه انقدر
  ...چیزی نفهمیدم

  
تو ...کردم درد شدیدی که توی دستم حس کردم اروم چشمامو باز کردم و با بی حالی به اطرافم نگاه با

  .فقط پرده ها به رنگ سبز کمرنگ بودند...یه اتاق کوچیکه کامال سفید بودم
  
همه ی تنم درد می کرد احساس می کردم تمام اعضای بدنم تیکه تیکه .. باز شدن در چشمامو بستمبا

  ...بیشتراز همه کمر و پاهام درد می کرد...شده
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شیدا با چشمای اشک الودش به من نگاه ...ش نگاه کردمچشمامو باز کردم وبه... عطر اشناشو شناختمبوی

  ...می کرد و چیزی نمی گفت
  

خواهری چه بالیی سرت اومده؟چی شده فرشته؟چرا به این روز : روی تخت نشست و با بغض گفتکنارم
  افتادی؟

  
  ... دونه اشکاش روی صورتش لغزید وهمونطور نگام کرددونه

  
چی بگم شیدا؟از :از کردم و با صدای گرفته و بغض الودی اروم گفتم خشک شده بود به زور دهانمو بلبام

  کجاش بگم؟بدبختیه من مگه یکی دوتاست؟
  
  من اینجا چکار می کنم؟از کی اینجام؟: اطرافم نگاه کردم و گفتمبه
  

زنگ زدم خونتون ..به موبایلت زنگ زدم دیدم جواب نمیدی: با پشت دست اشکاشو پاک کرد وگفتشیدا
شماره ی شراره رو گرفتم که گفت حالت بد شده و ..نگران شده بودم..وشی رو برنداشتهیچ کس گ

 اصال...من هم خودمو سریع رسوندم ولی وقتی دیدمت مات و مبهوت بهت خیره شدم...اوردنت بیمارستان
لود تموم تن و بدنت زخم شده بود وهمه ی لباسات پاره و خون ا. باورم نمی شد به این روز افتاده باشی

باباتو ....پرستارا داشتن لباساتو در میاوردن و زخماتو پانسمان می کردن..با دیدنت وحشت کردم..بود
من هم توی درگاه در اتاق .دندیدم ولی شراره توی راهرو وایساده بود و داشت با موبایلش حرف می ز

دکتر گفت که ...اده بودیبیهوش روی تخت افت..ایستاده بودم و با ترس و نگرانی و بغض نگاهت می کردم
با ...گفت به خاطر شدت ضربات بیهوش شدی ومشکل جدی نداری..مدتی زمان می بره ولی بهوش میای

چی شده فرشته؟چرا به این روز ...مولی از کی رو نمی دون...گفتن این حرفش فهمیدم کتک خوردی
  افتادی؟

  
خوشا به : با خشم دستاشو مشت کرد وگفتبا شنیدن حرفام... ی اتفاقات دیشب رو براش تعریف کردمهمه

حیف اسم پاک پدر که روی چنین مردی ...فرشته ناراحت نشیا ولی اینم بابای تو داری؟...غیرت بابات
یعنی اینده ی تو براش مهم ... پدری که به خاطر پول حاضره جیگر گوشهشو بده به یه پیرمرد ...باشه

شیدا با دستمال اروم اشکامو پاک کرد ...ی ریختمنیست؟اخه مگه همه چیز پوله؟ بی صدا اشک م
  .تو نباید بذاری این ازدواج سر بگیره...خدا بزرگه..گریه نکن فرشته:وگفت

  
می دونم به زور هم شده منو مینشونه پای سفره ی ..من بابامو می شناسم...اخه چطوری شیدا؟: ناله گفتمبا

  ت و اقبالیه که من دارم؟اخه این چه بخ...به خدا دارم دیوونه میشم...عقد
  

من نمیذارم تو زنش ...توخودتو ناراحت نکن...درست میشه فدات شم: نگام کرد وگفتمهربون
  .کمکت می کنم..بشی

  
  .اگر تورو نداشتم از تنهایی دق می کردم...ممنونم: بی جونی زدم و گفتملبخند
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من همه جوره باهاتم ... فکر چاره باشیمفعال باید به...حاال که داری پس الزم نکرده دق کنی: وگفتخندید
  .عزیزم

  
  ... زدم و سرمو تکون داد و چیزی نگفتملبخند

  
یه برادر .دختر خوب ومهربونی بود..مثله خواهر نداشتم دوستش داشتم... واقعا یه دوست کامل بودشیدا

خانواده ی در کل ...کوچکتر از خودش داشت و پدرش هم مهندس برق بود و مادرش هم خونه دار بود
 ابتدایی یاز دوره .خودش هم دختر خوب ومهربون و در عین حال شیطونی بود..خوب وفهمیده ای داشت

  ...باهاش دوست بودم تا به االن
  

چشم و ابرو مشکی وپوست سفیدی داشت با لب و . ی پرستاری می خوند و از رشته اش هم راضی بودرشته
  ... زیبایی ساخته بوددهان و بینی متناسب و کوچیک که ازش دختر

  
  ...اسمون ابی بود و زیبا.. چرخوندم و از پنجره ی اتاق به بیرون خیره شدمسرمو

  
  ...میشه یه روزی هم مشکله من هل بشه و دیگه این ترس و واهمه ها هم برطرف بشه؟... خداای

  
  ... خودت کمکم کنخدایا

  
  ... اثرش روی پا و کمرم مونده بودولی کمی... ماه گذشته بود وزخمام کم کم خوب شده بودیک

  
 این مدت همه اش توی اتاقم زندونی بودم و فقط مواقعی که میخواستم برم دستشویی حق داشتم از توی

حتی موبایلم هم دست شراره بود و فقط موقع ناهار و شام که می شد شراره برام یه کم ..اتاق برم بیرون
  ..غذا میاورد ومیذاشت روی میزو می رفت

  
از صورتش نمی شد چیزی فهمید ... بود که در اتاقم باز شد و شراره اومد تو11 اینکه یه روز صبح ساعت تا

این مدت از بس تنهایی کشیده ...مثله همیشه نگاه بی تفاوتی بهم انداخت و اومد کنارم روی تخت نشست
  ... در می رفتمبودم و توی اتاقم زندونی شده بودم کال بی حوصله شده بودم و زود از کوره

  
  . اینکه نگاش کنم سرمو با کتابی که تو دستم بود گرم کردمبدون

  
فردا با هم میریم .اومدم که اینو بهت بگم...فردا شب عروسیته: تک سرفه ای کرد وبی مقدمه گفتشراره

  .ارایشگاه و شب هم عاقد میاد اینجا تا خطبه رو بخونه
  
باورم نمی شد حرفایی که زده ...گاه سردش توی چشمام زل زدبا ن... جاش بلند شد که دستشو گرفتماز

  ...راست باشه
  

  تمومه اینایی که گفتی حقیقت داشت؟...تو چی گفتی؟..تو: وار گفتمزمزمه
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پس بهتره مثله یه دختر خوب خودتو برای ...همه اش حقیقته محضه...اره: رو از روم برداشت وگفتنگاهش
  فردا

  
  . پارسا اینجا بود و با بابات قرار مداراشونو گذاشتنددیشب اقای.. اماده کنیشب

  
فقط دو تا خواهش ازت ...باشه من تسلیم خواسته ی شماها میشم:با بغض گفتم... فکری به ذهنم رسیدیه

  .داشتم
  

  چی میخوای؟: نگام کرد وگفتمشکوک
  
  قبول می کنی؟-
  

  بگو ببینم چی میخوای فرشته؟: حوصله گفتبی
  

  باشه؟...اول اینکه میخوام فردا ارایشگاه رو با شیدا برم:ین و گفتم انداختم پایسرمو
  

  ... سرمو بلند کردمو ونگاهش کردممظلومانه
  

  دیگه چی؟...باشه مشکلی نیست ولی خودم هم باهات میام...خب: نگام کرد ودر اخر گفتمردد
  
  پارسا بیشتر برام بگی؟می تونی از ..دیگه اینکه میخواستم از شوهر اینده ام بیشتر بدونم..باشه-
  

نمی دونم چرا این چیزا رو ازم می پرسی ولی : رنگ تردید داشت ولی با این حال گفتنگاهش
 تا دختر داره و یه زن که همشون خارج از کشور هستن و اقای پارسا هم 2اقای پارسا .باشه میگم...خب

یه ... هم اینجا زندگی می کنهمخارجشونو پرداخت می کنه وبراشون از ایران پول می فرسته و خودش
مرد تنها و ثروتمند که زنش تو یه تصادف به شدت اسیب دید و دکترا گفتن که دیگه نمی تونه بچه دار بشه 

  ....وحاال اقای پارسا دنبال یه دختر می گرده که باهاش ازدواج بکنه تا براش وارث بیاره
  

د زیبایی تو می تونه یه وارث بیاره که اون هم به و وقتی تورو می بینه میگه که با وجو: کرد وگفتنگام
اون میگه هر چی که فرشته بخواد به نامش ...و حاال هم اصرار داره که باهات ازدواج بکنه..زیبایی تو باشه

 که وارث من بشه واگر اون بچه از مفقط ازش یه پسر میخوا...می کنم و باهاش مثله یه ملکه رفتار می کنم
درضمن اینجوری با پدرت هم ... می کنم که تا اخر عمرش از مال وثروت بی نیاز بشهفرشته باشه کاری

  ...شریک میشه و با کمک سرمایه ی زیاده پارسا بابات هم به یه جایی میرسه که این به نفعه همه ی ماست
  

 چرا فقط نمیدونم...واقعا خیلی خوش شانسی که یکی مثله پارسا به پستت خورده: پوزخند زد وگفتبهم
اون که ازت ...یکی مثله پارسا ارزوی هر دختریه...انقدر بی لیاقتی که داری سرسری ازش می گذری

 بشه دختراگر بچه ات ..ولی خب...چیزی نمی خواد فقط براش وارث بیار ببین به کجاها که نمیرسی
  تضمین نمی کنم که
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 رفت بیرون ولی باز درو باز کرد و  زدن این حرف بلند زد زیر خنده و از جاش بلند شد و از اتاقبا
لباس و بقیه ی چیزا هم از قبل تهیه .وقت ارایشگاه گرفتم... صبح باید بیدار باشی9فردا ساعت :گفت
  ...شده

  
  .. بست و منو با هزار جور فکر وخیال تنها گذاشتدرو

  
ه ام دختر می پس اگر بچ... پارسا از من وارث می خواست؟اون منو به خاطر خودم نمی خواست؟ههپس

  ...اره دیگه نون خور اضافه که نمی خواست...مثله یه دستمال چرک مینداخت دور.. شد منو به راحتی
  

پول وثروت پارسا چشمای پدرمو کور کرده بود و ..من نباید زنش می شدم... گرفتم توی دستامسرمو
 بابام تاثیر میذاره و مطمئنا می دونستم حرفای اون خیلی روی..شراره هم این وسط اتیشو تندتر می کرد

  ..او با زبون چرب ونرمش تونسته بود بابامو راضی به این امر کنه
  
دیگه نمی دونست مهر پدری چیه و دختری هم به ..بابام دیگه اوم ادم سابق نبود...ولی چه میشه کرد...اه

نبودم و اونو گناه بزرگی اهل خودکشی هم ...من نباید میذاشتم این ازدواج سر بگیره...اسم فرشته داره
می ...ولی خب..وگرنه تا االن صددفعه خودمو از این زندگیه نکبتی خالص کرده بودم..می دونستم

دونستم بعد از اینکه خودکشی کردم چیز بهتری توی اون دنیا انتظارمو نمی کشه بنابراین کار به جایی 
  .پس حتی بهش فکر هم نمی کنم...نمی بردم

  
  ...اون حتما می تونه کمک بکنه..  رو با شیدا در میون بذارم این موضوعباید

  
سایه ی سبزو ... صورتم توی اینه نگاه کردم بدون رودربایسی باید می گفتم که خیلی زیبا شده بودمبه

لبای سرخم روی ..نقره ای و تیره ای که پشت چشمام کشیده شده بود به زیبایی به رنگ چشمام می اومد
 پر از غم و کهدر کل حرف نداشت ولی دلمو چکار می کردم ...گل سرخی می درخشیدپوست سفیدم چون 

  ...غصه بود؟نگران اینده ام بودم
  

 وقتی که ارایشگر داشت صورت وموهای شراره رو درست می کرد وقت رو غنیمت شمردم و همه امروز
خودش میدونه چکار ... ن وچیزو برای شیدا تعریف کرده بودم اون هم گفته بود همه چیزو بسپرم به او

  ...بکنه
  

حتم داشتم . یعنی چاره ی دیگه ای نداشتم... اون لحظه ذهنم هیچ راهی رو بهتر از فرار نمی دونستتوی
پس چکار می تونستم بکنم؟جز اینکه یه جوری ... اینبار اگر مخالفت کنم پدرم بی برو برگرد منو می کشه

  ...ه هم راهی جز فرار نبودخودمو از این گرفتاری خالص کنم؟اون را
  

حالتش ... از روی شونه برهنه بود و روی قسمت سینه اش پر از سنگ دوزی های زیبا و درخشان بودلباسم
  ...زیبا و چشم گیر بود ولی هیچ کدوم ازاینا برام جذاب نبود

  
و تنم کردم و شنلم... از تموم شدن کار ارایشگر یکی از شاگرداش گفت که داماد اومده دنبال عروسبعد

  ...کالهش رو تا می تونستم کشیدم جلو تا نتونه صورتمو ببینه
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 کمک شیدا از در رفتم بیرون نمی تونستم صورتشو ببینم فقط دسته گل رو گرفت جلوم که منم ازش با
حس کردم دستمو از روی شنل گرفت و خواست کمکم بکنه تا سوار ماشین بشم ... گرفتم ولی تشکر نکردم

 باهاش تنها شتمهیچ دوست ندا...هم اروم دستمو کشیدم و خودم نشستم تو ماشین ودر رو هم بستمکه من 
  ...باشم ولی چاره ای هم نبود

  
   با هزارجور کلک و بهانه اومد توی ماشین ما نشست ازاین کارش خوشم اومد اینجوری الاقل پارسا همشیدا

  
  .. تونست کاری بکنه یا حرفی بزنهنمی

  
  .غ همگی سکوت کردیم و من هم فقط به دسته گلم خیره شده بودم خود باتا
  

  ... رسیدیم به باغباالخره
  
 ماشین پیاده شدیم ومن با فاصله از پارسا ایستادم و در میان هلهله ی مهمونا و تبریکاتشون رفتیم توی از

  ...باغ
  

هیچ چیزی توی اون شب ...ردم ی عقد به زیبایی چیده شده بود ولی من تنها با بی تفاوتی نگاهش کسفره
  ...هیچ چیز...به نظرم زیبا و جذاب نمی اومد

  
دیدم با لیوان شربت اومد ..کمی کاله شنلمو دادم باال تا بتونم شیدا رو ببینم... صندلی هامون نشستیمروی

  ...باال سرم ایستاد
  

نو اورد جلو وبه اندازه ی شیدا وقتی کسی حواسش نبود لیوا... مشغول سالم و علیک با مهمونا بودپارسا
  ...چند قطره ریخت رو کفش و پایینه دامنم

  
ببخشید فرشته جون اصال حواسم ..وای خدا مرگم بده: الکی دستشو گرفت جلوی دهنشو گفتبعد

  ..شربت اوردم بخوری جیگرت حال بیاد ولی ریخت رو لباست...نبود
  

  
  

  ...بلند شو بریم تمیزش کنم:تشیدا دستمو گرفت و گف... توجهش به ما جلب شدپارسا
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  .االن عاقد میاد...اشکالی نداره... الزم نیست : دستمو گرفت وگفتپارسا
  

ولی عروس خانم تا اخر شب میخواد با ...برای شما مشکلی نیست اقا داماد: با لبخند نگاش کرد وگفتشیدا
 دقیقه ی دیگه 5 درضمن ما تا....برای اون که مهمه....این لباس جلوی مهمونا مانور بده

  .خیالتون راحت..اینجاییم
  

  ...بیا بریم خودم سه سوته تمیزش می کنم..بیا فرشته جون: دستمو گرفت وگفتبعد
  

  ... از جام بلند شدم و همراه شیدا رفتمسریع
  
   هم رفتیم تو یکی از اتاقا که طبقه ی پایین بودبا
  

ن برگزارمی شد وبعد هم قرار بود بریم مجلس عقد توی خونمو. تختی که توی اتاق بود نشستمروی
  ...سالن

  
باید از اینجا بری بیرون می : پنجره رو باز کرد و به بیرون نگاه کرد و بعد برگشت به طرفم وگفتشیدا

  تونی؟
  
  با این لباس؟مگه میشه؟: ناامیدی به لباسم نگاه کردمو و گفتمبا
  

یست لباستو عوض کنی ممکنه سر وکلشون پیدا وقت ن...بلند شو: طرفم ودستمو گرفت و بلندم کرداومد
  .باید یه کاریش بکنی دیگه...بشه

  
  ... تو جیب مانتوش یه کلید در اورد و با یه کاغذ گذاشت توی دستماز
  

اگر وقتی از اینجا رفتی ..این کاغذ هم ادرس خونشه...این کلید خونه ی مادربزرگمه..بیا عزیزم:گفت
به خاطر اینکه خانواده ات ...ی بری اونجا منم خودمو می رسونم بهتتونستی یه ماشین بگیری ودربست

 گفتم و اونا مادربزرگمتلفنی شرایطت رو برای بابام و ..نتونند مدتی پیدام کنند میرم خونه ی مادربزرگم
  ...هم حرفی نداشتند

  
چون با فرار ..و بکنمشیدا اگر اتفاقی برات بیافته چی؟من نمی تونم این ریسک: نگرانی بغلش کردم وگفتمبا

  .کردنم برای تو بد میشه
  
  فرشته نگرانه من: مهربونی منو ازاغوشش جدا کرد ودر حالی که اشک توی چشماش جمع شده بود گفتبا
  

  ...درضمن...منم همین امشب میام پیشت.. گفتم که...نباش
  

 که اومدم خونه ی مادربزرگم بیا اینو هم با خودت ببر امشب... از تو جیبش در اورد وگرفت طرفمموبایلشو
  ...راستی مدارکت همراته؟.فعال پیشت باشه بهتره..ازت می گیرم
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تو ..یه مقدار پول هم برداشتم...صبح زود از تو گاوصندق بابا برداشتمشون...اره: تکون دادم و گفتمسرمو
  ...کیفمه

  
  ...فقط فرشته خیلی مواظب خودت باش...عجله کن...برو...خوبه-
  
  در جواب این همه خوبی چی داشتم که بگم؟.. همه مهربونی وخوبیش اشک به چشمام نشست ایناز
  

  .واقعا ازت ممنونم...خیلی گلی...فدات بشم خواهری: گونهشو بوسیدم وگفتماروم
  
برو ...اه اه الزم نکرده کاری بکنی ببین چطوری لپمو سرخ کردیا: شوخی دستشو کشید به لپشو گفتبه

  ...دیگه االن میانا
  

  ... زدملبخند
  

 متر ولی همین هم برای من با 3فاصله اش زیاد نبود شاید .. کنار پنجره و نگاهی به بیرون انداختمرفتم
  .کفشامو از پام در اوردم و گرفتم دستم..این لباس کلی بود

  
  .وایسا کمکت کنم: گفتشیدا

  
  . گرفت وکمک کرد بشینم لبه پنجرهدستمو

  
باز هم ازت .خیلی..اینو بدون که خیلی دوستت دارم...واظب خودت باش شیدام: نگاه کردم و گفتمبهش

  .برای تمومه خوبی هات..ممنونم
  

من هم خیلی دوستت دارم مثله خواهرم می ...تو هم مواظب خودت باش...برو فرشته: زد وگفتلبخند
  ...برو خدانگهدارت باشه...مونی

  
  ...خداحافظ-
  

خداروشکر اتفاقی ... پنجره اویزون شدم و با یه حرکت پریدم پایین تکون داد و من هم اروم ازسرشو
  .ولی یه کم پای راستم درد گرفت که چیز مهمی نبود...نیافتاد

  
  ... پام کردم و سرمو بلند کردم که دیدم شیدا کنار پنجره ایستادهکفشامو

  
و کسی توی حیاط نیست پس االن مهمونا به خاطر اینکه عاقد اومده توی مهمونخونه جمع شدن : گفتاروم

  من یه جوری دست به سرشون می کنم تو.اگر با هم بریم ممکنه پیدامون بکنند...می تونی راحت فرار کنی
  

  ...معطل نکن...برو......برو
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هیچ کس تو حیاط نبود ولی توی خونه سر وصدا زیاد ... براش تکون دادم و به طرف در دویدمدستمو
  ...بود

  
کاله شنلمو کشیدم روی سرم ودامن بلند لباسمو گرفتم دستمو به طرف خیابون .. در رفتم بیروناز

هر کس از کنارم رد می شد با تعجب و عده ای هم ...کفشام اذیتم می کردند ولی چاره ای نبود...دویدم
  با پوزخند نگام می کردند

  
  ... من بی توجه فقط می دویدمولی

  
  ...یدم که رسیدم به یه تاکسی تلفنی دقیقه بود که داشتم می دو10 به نزدیک

  
  ..یه ماشین می خواستم...ببخشید اقا: به صاحب اونجا درحالی که نفس نفس می زدم گفتمرو
  

 ساله بود با موهای کامال سفید با تعجب زل زد بهم و مشکوک نگام 50 که یه پیرمرد حدودا طرف
  ...کار می کنی دخترم؟خوبیت ندارهتو با این سرو وضع اینجا چ...ماشین نداریم دختر جون:کرد

  
مادرم توی ...پدرجان نمی تونم: بودم دروغ بگم چون حس کردم بهم مشکوک شده با ناله گفتممجبور

بیمارستان بستریه االن بهم گفتن که تصادف بدی کرده تورو خدا اگر ماشین دارید بهم بدید دلم داره مثل 
  . کنیدتوروخدا کمکم...نگرانم..سیر وسرکه می جوشه

  
بیا ...نگران نباش انشااهللا که خیره..باشه باباجون: که معلوم بود تحت تاثیر حرفام قرار گرفته گفتپیرمرد

  ..االن نداریم...بشین تا نیم ساعت دیگه ماشین میاد
  

  ...نمی تونستم همچین ریسکی رو بکنم..اینجوری امکان داشت پیدام کنند.. خدا تا نیم ساعت دیگه؟وای
  
  ..خودم یه کاریش می کنم....ممنونم..من تا اون موقع دق می کنم...ر جاننه پد-
  

نمی دونستم به کجا فقط یه حسی بهم می ..فقط می دویدم.... بهش مهلت حرف زدن ندادم و دویدمدیگه
  ...نباید بذاری پیدات کنند...گفت فرشته بدو

  
ش این بود که منوبده به پارسا و بدش هم  مطمئن بودم اینبار پدرم دیگه بهم رحم نمی کنه خوبه خوبچون

  ...این بود که اینباردیگه بهم رحم نکنه و یه راست بفرستم اون دنیا
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  .اخه خدایش حیف این عروسک نیست که بدیمش دسته فرهود؟داغونش می کنه: رو به پرهام گفتهومن
  

چقدر غرغر می :رادرش گفت نگاهش را از خیابان گرفت ومثله همیشه با نگاه جدیش در جواب بپرهام
  ...یه شب میدیم دستش ناسالمتی امشب شب عروسیشه...کنی هومن

  
نه یعنی ...د اخه من میدونم اون فرهود چه خونه خراب کنیه: برگشت و کامال رو به پرهام نشستهومن

  ...من مطمئنم تا فردا جسد ماشینوهم تحویلم نمیده...ماشین خراب کنیه
  

  پس چرا قبول کردی ماشینتو بهش بدی ؟..بسه دیگه هومن: با کالفگی گفتپرهام
  

  ...تو رودروایسی موندم دیگه...اخه خیر سرش دوستمه: دستشو گذاشت لبه پنجره ی ماشینوگفتهومن
  

  پس دیگه این حرفا واسه چیه؟. خودت قبول کردی..پس کمتر غرغر کن: نگاهش کرد وگفتپرهام
  
لئوناردوداوینچیه ...نخود چیه داداشه من...پیچیه عزیزه منار...پیچ پیچیه برادره من: حرص گفتبا

  ..خدابیامرزه
  

 میلیونیمو نمی 300بابا من به کی بگم ماشینه نازنین ...اخه من چی میگم تو چی میگی؟... کسه منهمه
خوام بدم دسته فرهود که چی اقا امشب بشینه پشتش و جلو عروس خانمش پز بده و فردا الششو تحویلم 

منم ...مگه اون سری یادت نیست؟گفت هومن ماشینتو بهم قرض بده میخوام با نامزدم برم مسافرت...بده؟
وقتی هم بهش .  هفته بعد اسکلت ماشینو اورد تحویلم داد1اخر رفاقت قبول کردم اقا ماشینو برداشت برد 

 کو؟میگه جون هومن میگم این همونیه که من بهت دادم؟پس بدنش..میگم این چیه ؟میگه خب ماشینته دیگه
ولی خب ماشینت له شد باز هم خدا خیرت .تصادف کردم شدید فقط خدا خواست من و نازی زنده موندیم

من هم هاج و واج وایساده بودم ......بده ماشینت خیلی محکم بود وگرنه ما به جاش له و لورده می شدیم
اخه من ...ازماندگانش صلوات می فرستادمنگاش می کردم و تو دلم برای تمومه فک و فامیل و رفتگان و ب

  چی بگم پرهام؟
  

  ... تمام مدت در سکوت به گالیه های هومن گوش می داد و لبخند می زدپرهام
  

 دقیقه باهاش 5اون بار هم تو لپ تاپشو قرض کردی تا فقط واسه . هر چی عوض داره گله نداره:گفت
  ...کارتو انجام بدی زدی همه ی اطالعاتشو پاک کردی
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  ...یادت رفته برادر من؟: کرد وگفتنگاهش

  
از قصد که ...الزم هم نیست یادم بندازی...نخیر یادم نرفته: نیم نگاهی بهش انداخت و گفتهومن
  ...دستم خورد به یه دکمه و همه اش پاک شد..نکردم

  
  تو میدونی؟..کیه که دروغ میگه...تو که راست میگی...اره خب: گفتپرهام

  
  ..خوب ببین...من از کجا بدونم؟ولی اونی که راست میگه رو می شناسم دقیقا کنارت نشستهنه : گفتهومن

  
  ... لبخند کوچیکی زد و سرش را تکان دادپرهام

  

  
  

   سومفصل
  

سرجام وایسادم ودامن لباسمو ول ....دیگه نا نداشتم... به نیم ساعت بود که فقط داشتم می دویدمنزدیک
  ...کردم روی پام و خم شدم

  
  ....از بس نفس نفس زده بودم دهانم خشک شده بود.. ی سینه ام درد گرفته بودقفسه

  
رو به روم یه سرباالیی کم شیب بود ...به اطرافم نگاه کردم... وایسادم و دستمو گذاشتم روی سینه امصاف

  ...که دور تا دورش هم درخت بود و هم خونه و خیلی خیلی هم خلوت بود
  

رگ شیدا افتادم توی دستامو نگاه کردم ولی اثری از کاغذی که ادرس روش یادداشت  خونه ی مادربزیاد
  ...توی کیف دستیه سفید و کوچیکمو نگاه کردم ولی ادرس اونجا هم نبود...شده بود نبود

  
  .. یعنی گمش کرده بودم؟حاال باید چکار می کردم؟بدون ادرس کجا برم؟وای

  
  .برگشتم..رف می زدم که از پشت صدایی شنیدم طورداشتم با نگرانی با خودم حهمین

  
 تا مرد قد بلند که لبخندای زشت و شیطانی 3...از ترس چشمام گرد شد و عقب عقب رفتم... خداوااای

  ..روی لباشون بود
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  ...ای جانمی...به به بچه ها ببینید امشب خدا چه حوری برامون فرستاده: گفتیکیشون

  
هم با بی رمقی و وحشت به عقب برگشتم تا از دستشون فرار کنم ولی اونا  سه تاشون اومدن جلو که من هر

  .دوره ام کردند
  

از زور ترس داشتم ...از تیپ و قیافهشون می شد فهمید که ادمای درستی نیستند... عجق وجق بودتیپاشون
  ...کوچه هم خلوته خلوت بود.سکته می کردم

  
داشتم قبض ..د جلو و از پشت بغلم کرد وجلوی دهنمو گرفت جیغ بکشم که با داد اولم یکیشون اومخواستم

  ...روح می شدم
  

مگه میذاریم به ...امشب ماله مایی...انقدر جیک جیک نکن خوشگله: گوشم با لحن چندش اوری گفتکنار
  ..همین راحتی از پیشمون بری؟

  
 گرفته بود ولی نمی گریه ام. کثیفشو از روی شنل کشید به بازوم و هی قربون صدقه ام می رفت دست

  ...اونجوری زودتر به هدفشون می رسیدند..خواستم جلوشون ضعیف به نظر برسم
  

لگد محکمی به ساق پاش زدم که اونم با ناله ای از درد ولم کرد وپاشو ... کردم به دست وپا زدنشروع
  ..چسبید

  
  .توروخدا یکی کمکم کنه..کمک: هم داد زدممن

  
  چی از جونم می خواید؟..ید اشغاالبرید گمش: به اونا گفتمرو
  

اشک صورتمو خیس کرده بود عقب عقب رفتم ... دیگشون از توی جیبش یه چاقو در اورد و اومد طرفمیکی
اونی که ..که اون یکی از پشت منو گرفت و اولین کاری که کرد جلوی دهانمو محکم گرفت تا جیغ نکشم

  ...چشمام زل زدچاقو دستش بود اومد جلو و با لبخند زشتی توی 
  

  شونه ی برهنه ام افتاد...شنل از روی دستم کنار رفت... وایساد و دستموگرفت و کشید سمت خودشجلوم
  

اون مرد هم با بدجنسیه تمام چاقوشو توی دستاش تکون ..بی صدا جیغ می کشیدم و ناله می کردم..بیرون
 حالی که بو می کشید چشماشو بست و صورتشو به شونه ام نزدیک کرد ودر...داد و اورد سمت شونه ام

 نقاشی براتولی حیف که باید یه کوچولو روشو ...اوممم چه پوست لطیفی هم داری خوشگله من:گفت
  ...مثله اینکه با زبون خوش رامه ما نمیشی پس باید جور دیگه ای حالیت کنم...کنم

  
درد و ...ازوم و شونه ام حس کردمتیزیه چاقو رو روی ب... اورد جلو از ترس داشتم می لرزیدمچاقوشو

بلند جیغ کشیدم ولی چون جلوی دهانمو گرفته بود صدام توی گلوم ...سوزش بدی توی شونه ام پیچید
  ...خفه شد و هق هقم بیشتر شد
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حاال خوشگل تر شدی : مرد خودشو کشید کنار تو صورتم خیره شد و نگاه بدی بهم کرد وگفتاون
ات درس عبرتی میشه که دیگه دست رد به سینه ی شهرام و دارو دسته اش این چندتا خراش بر...عزیزم
  ..نزنی

  
  ...بچه ها بیاریدش تو ماشین: دوستاش اشاره کرد و گفتبه
  

 هم داشتن منو به زور می بردن به طرف ماشینشون که از پشته سر صدای کشیده شدن الستیکای اونا
  ...دنهمه برگشتن و عقبو نگاه کر...ماشینی رو شنیدم

  
  کم کم داشتم روی دستای اون مرد بیهوش... نظرم ماشین عروس بود اخه با گل و ربان تزیین شده بودبه
  

  .. شدممی
  

چون ... جلوی ماشین باز شد و دو تا مرد جوون ازش اومدن پایین و اومدن جلوی ماشین وایسادندرهای
  .توی تاریکی بودند صورتاشونو نمی دیدم

  
اونی که با چاقو زخمیم کرد رفت ...بود اروم ولم کرد واز پشت دستامو محکم گرفت  که منو گرفته اونی

با زور کمی که برام مونده بود می خواستم دستامو از توی دستای .. جلوی من ایستاد و به اونا نگاه کرد
  ...اون مرد در بیارم ولی هیچ جوری ولم نمی کرد

  
کرد و خواست بزنه توی صورتم که سرمو برگردونمو دستشو  سمتش و هلش دادم عقب ولی باز ولم نبرگشتم

  .گاز گرفتم که اون هم با ناله دستامو ول کرد
  

نمی دونم چرا ولی احساسم می گفت می تونم .. دامن لباسمو گرفتم باال و دویدم به طرف اون دوتامنم
  ...بهشون اعتماد کنم

  
هومن به پرهام اشاره کرد که سرعتشو ... شنیدند توی سرازیری افتاده بود که صدای جیغ دختری روماشین
  ...کم کنه

  
  تو هم شنیدی؟: سرعت ماشینو کم کرد و رو به هومن گفتپرهام

  
  ..ارومتر برو...انگار صدای جیغ بود...اره: سرش را تکان داد و گفتهومن

  
  ...باشه-
  

رشان می شد به راحتی  جلوتر دختری را دیدند که لباس عروس به تن داشت و سه نفر که از ظاهکمی
  ...فهمید اراذل و اوباش هستند داشتند او را به زور به طرف ماشینشان می بردند

  
  ...نگه دار پرهام: گفتهومن
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  .برامون دردسر میشه..ولش کن: با جدیت گفتپرهام
  

یه دخترو دارن می ...دقیقا توی این موقعیت اینو از کجات گفتی برادر من؟: نگاهش کرد وگفتهومن
  ...بپر پایین ...دزدند تو به فکر دردسرشی؟

  
  ...باز تو شدی سوپرمن و منم جورکشه تو؟: کالفه نگاش کرد وگفتپرهام

  
پیاده شو امشب یه نمه دلم هوس کتک کاری کرده بود خداروشکر جور : در ماشینو باز کرد وگفتهومن

  .تیم ماهی هست باشگاه نرف6یه ..داشتم عقده ای می شدم جون پرهام...شد
  

  ...از دسته تو هومن: نفسش را با فوت بیرون داد و سرش را تکان دادپرهام
  
  ... هم بعد از هومن پیاده شد و هر دو جلوی ماشین ایستادنداو
  

 نفر هم همراه فرشته روبرویشان ایستاده بودند که فرشته بعد از گاز گرفتن دست اون مرد به طرف 3 ان
  ...پرهام و هومن دوید

  
دی که او را با چاقو زخمی کرده بود هم پشت سرش دوید ولی فرشته سریع پشت پرهام مخفی شد  مرهمان

  .فقط می لرزید و گریه می کرد... از زور ترس نمی توانست حرف بزند ...و با هق هق بازوی او را چسبید
  

   چکار دارید؟شماها با این خانم: با اخم برگشت به طرف همون مردی که چاقو دستش بود وداد زدپرهام
  

  ..حاال که فهمیدی راهتو بکش برو...به تو چه؟زنمه: مرد که اسمش شهرام بود پوزخند زد وگفتاون
  

از کی تا حاال دامادا با تیپ اراذل و اوباش عروسشونو می برن ...ااااا نه بابا: با اخم گفتهومن
  راستی اقایون هم ساقدوشاتن؟.خونشون؟البد تازه مد شده ما بی خبریم

  
  .... به دوستانه او اشاره کرد و خندیدو
  

حاال هم برید پی کارتون ...این فضولی ها به شما نیومده اقا خوش تیپه: خنده ی زشتی کرد وگفتشهرام
  .بچه سوسوال و تو کار مردم هم دخالت نکنید

  
  ...عزیزم بیا اینجا دیگه مزاحم اقایون نشو: رو به فرشته گفتبعد

  
  ...کی گفته تو شوهر منی؟...خفه شو عوضی:ازوی پرهام را فشار داد وگفت با ترس بیشتر بفرشته

  
تورو خدا ...می خواستن منو به زور سوار ماشینشون بکنند...به خدا اینا مزاحمم شدند: به ان دو گفترو

  ...کمکم کنید
  

  ... امیز توی چشمای پرهام و هومن خیره شدالتماس
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یه کاری نکن ...دیگه داری زیادی زر زر می کنی: د و گفت چاقویش را توی دستانش تکان داشهرام

  .همینجا نفله ات کنم
  

  .صبر کن..نه هومن: به طرفش حمله کرد که پرهام دستش را گرفت وگفتهومن
  

پرهام رفت جلو و با اخم غلیظ و لحن جدی و خشکی که مختص به . سرجایش ایستاد و حرکتی نکردهومن
 زنید به چاک یا کاری می کنم که دیگه تا اخرعمرتون نتونید قدم از یا همین االن می:خودش بود گفت

  ...قدم بردارید
  

  ... و دارو دسته اش بلند زدند زیر خنده شهرام
  

  ...هنوز از مادرزاده نشده جوجه...بچه سوسول داری مارو تهدید می کنی؟: گفتشهرام
  

من بهتون مهلت دادم که ...بسیار خب:رید خنده ی زشتی کرد که پرهام با خشم دستش را مشت کرد و غباز
  ...حاال دیگه هر بالیی سرتون بیاد پای خودتونه...برید و گورتونو گم کنید ولی خودتون نخواستید

  
خانم :پرهام در ماشین را باز کرد و رو به فرشته گفت.  هومن اشاره کرد و هر دو به طرف ماشین رفتندبه

  ..ان هم از ماشین پیاده نشیدشما بنشینید تو ماشین و به هیچ عنو
  

  .. نگاه مرددی به او انداخت و کاله شنلش را پایین تر کشید و شنلش را روی شانه اش مرتب کردفرشته
  

با بی حالی روی صندلی نشست و . به شدت می سوخت و قسمتی از لباسش هم خونی شده بوددستش
  ...پرهام هم در ماشین را بست

  
یشان را از تن در اوردند و از پنجره ی ماشین به داخل انداختند و رو به ان  و پرهام هر دو کت هاهومن

اونی که در ماشین رو برام باز کرد همراه اون یکی هر دو کت هاشونو انداختن تو ... سه نفر ایستادند
  .. نفر اوباش وایسادن3ماشینو رفتن جلوی اون 

  
  دونستم اسم یکیشون هومنه ولی اسمه اون یکی روفقط می . دو قدبلند بودند و هیکل خوبی هم داشتندهر
  

  . دونستم چیهنمی
  

 ازاون اراذل همونی که اسمش شهرام بود با چاقوش به طرف هومن حمله کرد که اون هم دستشو تو یکی
هوا گرفت و یه چرخ زد ودستشو پیچوند و نقشه زمینش کرد و با زانو نشست روی سینه اش و چندبار با 

  .ورتشمشت کوبید تو ص
  
حالم . خاطر خونی که ازم رفته بود چشمام سیاهی می رفت و چشمام اروم اروم داشت بسته می شدبه

  ...اروم چشمامو باز وبسته کردم...اصال خوب نبود
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 یکی که اسمشو نمی دونستم خیلی ماهرانه به اون دوتا ضربه می زد و باهاشون درگیر شده بود یکی اون
وهاشو محکم گرفت و اونی که تا چند لحظه قبل داشت ازش کتک می خورد روبه ازاون قلدورا از پشت باز

  ...روش وایساد و با لبخند زشتی نگاش کرد
  

  مرتیکه ی عوضی با حرص چند تا مشت زد توی... چی تقال می کرد نمی تونست خودشو خالص کنههر
  

  صورتش که هومن از که اون هم خم شد و اون اشغال هم تا خواست با زانوش بزنه توی شکمش
  

  و با زانوش زد توی کمرش که اون عوضی هم یه داد بلند زد و افتاد رو... گرفتش و دستشو پیچوندپشت
  

  .زمین
  

   که همراه هومن بود هم با ارنجش زد توی شکم طرف و برگشت و دستشواونی
  

  .... کرد و محکم زد توی گردنش که اون هم نقش زمین شدمشت
  

  دوتاشون کرد معلوم بود از اون دوتا قلدورتره وقتی دید اوضاع خوب نیست پا به فرار یه نگاه به شهرام
  

  ...گذاشت
  

دیگه حالی ..احساس ضعف می کردم.. نفر نگاه می کردم5 مدت با ترس و وحشت به جداله بین اون تمام
  ...چشمام یواش یواش بسته شد و دیگه چیزی نفهمیدم... برام نمونده بود

  
  ...نگشتش را به گوشه ی لبش کشید نوک اپرهام

  
انگار ...همه اش جرواجر شده...لباسامونم فقط به درد دوره گردا می خوره...لبت پاره شده: گفتهومن

با این حال عروسی بی عروسی برادر ...وسط یه گله سگ افتادیم و اونا هم تا تونستند ازمون استقبال کردن
  ..من

  
یییییش قربونه خدا برم این موقعیتو برامون جور کرد الاقل به نفعه منو اخییی: راحتی کشید وادامه دادنفس

  ...ماشین نازنینم شد
  

  خیر سرت مهندسه این: لبخند زد که با احساس درد و سوزش گوشه ی لبش اخم مالیمی کرد و گفتپرهام
  

  ...اخه چرا انقدر دنبال شر و دردسری؟...مملکتی
  

بعد صورتشو برگردوند و در حالی که به گوشه گوشه ی . گاه کرد اخماشو جمع کرد و به پرهام نهومن
مثال تو که دکتری بچه ی ارومی .بی خیال داداش:پیراهنه پاره پوره شده اش نگاه می کرد گفت

  اینکه امشب جونه اون دخترو نجات دادیم کجاش شر بود؟..هستی؟
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رست بود ولی اینکه تا دو تا قلدور می بینی به نظرم کارمون هم خیلی د...نه اون که شر نبود: گفتپرهام
  ...کتت رو می کنی ومیافتی جلو رو میگم

  
کی ...نه اینکه تو هم وایسادی کنارو مثله بچه مثبتا منو نگاه می کردی: خنده ی کوتاه کرد وگفتهومن

 اونا به جای...بود رفته بود جلوشونو واسشون سخنرانی می کرد؟اوه اوه خدایش چه تهدیدی هم کردیا
  ...من گرخیدم داداش

  
  ... زیر خنده که یهو خنده از روی لباش محو شدزد
  

  چی شد گشنه ات بود خنده اتو خوردی؟: که با لبخند کوچیکی نگاهش می کرد گفتپرهام
  

وااااای من و تو اینجا وایسادیم داریم چرت و پرت تحویله هم : با کف دست زد به پیشونیشو گفتهومن
  ای بابا اخه چرا از اون غافل شدیم؟....ن دختره بدبخت تو ماشینهمیدیم اونوقت او

  
  ...اثری از فرشته نبود... با شنیدن این حرف با نگرانی به داخل ماشین نگاه کردپرهام

  
  .توی ماشین نیست....فکرکنم رفته: گفتپرهام

  
  ..رف ماشین دویدندهومن هم به او نگاهی انداخت و هر دو به ط. زدن این حرف به هومن نگاه کردبا
  

  پرهام دختره بیهوش افتاده رو: روی صندلی عقب را نگاه کرد و با نگرانی رو به پرهام گفتهومن
  

  چکار کنیم؟...لباساش هم خونیه...صندلی
  

  ... در ماشین را باز کرد و خودش را داخل کشید و دست فرشته را در دست گرفت و نبضش را گرفتپرهام
  

  .زود باش..اون جاکلیدیتو که چراغ قوه داره رو بدههومن : هومن گفتروبه
  

  ... جاکلیدیش را در اورد و به پرهام داد هومن
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 را روشن کرد و روی چشمان فرشته انداخت و اروم پلکش را از هم باز کرد و نور چراغ را روی چراغ
  ...چشمش چرخاند

  
  ...زنده است؟: گفتهومن

  
تو با فرهود ...حسابی ضعف کرده...ولی حالش اصال خوب نیست...اره: از ماشین بیرون امد و گفتپرهام

باید هر چه ...تماس بگیر و بگو مشکلی پیش اومده و میریم خونه بعد من ماشینو میدم به یکی براش ببره
  ...اون حالش خوب نیست...زودتر بریم خونه

  
  .االن بهش زنگ می زنم...باشه: سرش را تکان داد و گفتهومن

  
پرهام پشت فرمان نشست و پایش را روی گاز فشرد و هومن هم با فرهود ...ل ماشین نشستند دو داخهر

  ...تماس گرفت و گفت که مشکلی برایشان پیش امده و ماشین را برایش می فرستد
  

  ... قطع کرد با اخم به پرهام نگاه کردوقتی
  
  
  

  چیه؟چرا دمقی؟: گفتپرهام
  

برای یه لحظه خوشحال شدم که دیگه ... برای ماشینم می سوزهدلم: به روبه رویش نگاه کرد وگفتهومن
  ...امشب در امانه ولی شانسو می بینی توروخدا؟

  
  ...تا تو باشی دیگه ماشینتو به کسی قرض ندی: گفتپرهام

  
  ...من دیگه غلط بکنم از این غلطا بکنم: با حرص گفتهومن

  
  ولی هومن... حرص می خورد نگاه کرد و خندید به هومن که زیر لب به خودش لعنت می فرستاد و پرهام

  
  .. خطرناکی به او انداخت که خنده از روی لبان پرهام محو شدنگاه

  
خیلی خب ماشینتو که به من ندادی اینجوری نگام می : در حالی که به جاده خیره شده بود گفتپرهام

  ...برو یقه ی فرهودو بچسب....کنی
  

اشینمو همین جوری که بهش میدم تحویلم نده بدجور حالشو می اگر م...اونم به موقعش: گفتهومن
بیخودی که اسمم مهندس هومن بزرگ نیا نیست داداش دکی پرهام بزرگ نیا ..فقط بشینو تماشا کن..گیرم
  ...جان

  
  ... خندید و سرش را تکان داد و چیزی نگفتپرهام
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  ... ماشین را جلوی خونه نگه داشتپرهام
  

  . طرف در رفت و بازش کرد پیاده شد و بههومن
  
  ... دست اشاره کرد تا ارام وارد شودبا
  

  ... ماشین را گوشه ای از حیاط پارک کرد و از ان پیاده شدپرهام
  

  ... در را بست و به طرفش دویدهومن
  

می شناسیش ...تو برو تو و زودتر به نسرین خانم سفارش بکن: هومن را به دستش داد وگفتکته
  ...نگ هم به فرشاد بزن بگو بیاد ماشینو ببره بده به فرهودراستی یه ز...که
  

باشه فقط صبر کن اینو درست و حسابی تنم کنم که نسرین خانم لباسه تیکه : کت را تنش کرد وگفتهومن
  ...پارمو نبینه که اگر ببینه درصده سکته کردنش خیلی باالست

  
نیم تنه اش ...عقب ماشین را باز کرد و خم شد توی خونه و پرهام هم کته خود را به تن کرد و در رفت

دست فرشته را گرفت و دور گردنش انداخت و یک دستش را دور کمر فرشته حلقه کرد ...داخل ماشین بود
  ...و او را از ماشین بیرون اورد و روی دست بلندش کرد و رفت تو خونه

  
دن پرهام هراسان جلو امد و در حالی  داشت برای نسرین خانم توضیح می داد که نسرین خانم با دیهومن

  چی شده؟این کیه؟..وای خدا مرگم بده اقا:که با دستش به روی دست دیگرش می زد گفت
  

  واااااای پناه بر خدا شماها رفتید عروسی دیگه چرا عروسو با خودتون: محکمتر زد توی صورتش و گفتبعد
  

  ...ای خدا...نکنه دزدیدینش؟...اوردید؟
  

اره هنوز نرفته اولین کاری که کردیم عروسو از بین جمعیت کش رفتیم و پرهام :خنده و گفت زد زیر هومن
وسط راه هی دست و پا می زد منم با چاقو زدمش که این بنده ..انداخت رو کلشو نشوندیمش تو ماشین

خدا هم فکر کنم جان به جان افرین تسلیم کرد اخه شدت ضربه خیلی زیاد بود واسه همین لباسش 
قراره یه مدت بریم ..بعد پرهام گفت بریم خونه یه چند تا لباس و مدارکمونو برداریم و فرار کنیم...خونیه

شما هم اگر جونتو دوست داری با ...ویالی لواسون که یه وقت اگه پلیسا افتادن دنبالمون یه جا مخفی بشیم
  ... در برهما بیا چون شوهرش ازاون گردن کلفتاست که عمرا بذاره کسی از دستش

  
اینا که بچه های ...خدایا این چه سرنوشتی بود نصیبه من کردی؟: خانم به گریه افتاد و با ترس گفتنسرین

  سربه
  

اونم که داشت کم کم راه راستو یاد می گرفت چرا ... بودن فقط هومن از اول شر و شیطون بودراهی
  ...اینجوری شد خدا
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تو چرا سرتو انداختی پایین؟اره دیگه :اخته بود و می خندید گفت رو به پرهام که سرش را پایین اندبعد
هومن خدا ازت ...من میدونم تو کاری نکردی هر چی هست زیره سره این مارمولکه..مادر از شرم و حیاته

روحه ... رفتسر؟ابروموناین دیگه چه کاریه پ..چرا دزدیدیش؟...نگذره چرا زنه مردمو اوردی تو خونه؟
  پرهام تو چرا جلوشو نگرفتی؟... خانم اون دنیا داره عذاب می کشهحاج اقا وعطیه

  
  اخه شما که واسه ما زن نمی گیری ما هم مجبور شدیم اینو: به زور جلوی خنده اش را گرفت و گفتهومن

  
دامادم ..درضمن من مارمولکم یا این اب زیره کاه؟نبودی ببینی چطوری یه تنه دامادو می زد.....بدزدیم
دیگه کور از خدا چی می خواد؟این دختره ...خیلی هم بد دهن بود مرتیکه لبو...ردن کلفتا بوداازاون گ

  .ما هم دیدیم اینجوریه سریع رو هوا زدیمش.. لباس عروس هم که تنش بودو هی و حاضر
  

زنه مردمو ..ببین چیا که نمی شنوم؟..خدایا اخره زمون شده: خانم زد توی صورته خودش و گفتنسرین
اینا چیه به هم می ..یدی تازه میخوای باهاش ازدواج هم بکنی؟پسر شرم و حیا هم خوب چیزیهدزد

  ...بافی؟
  

نسرین خانم چرا شلوغش : که دیگه طاقتش تمام شده بود سرش را بلند کرد و با لبخند گفتپرهام
دنش که منو کردی؟این دختر با همین لباس توی خیابون چند نفر مزاحمش شده بودند و می خواستن بدز

هومن داره .هومن نجاتش دادیم و بعد هم دیدیم لباسش خونی شده و بیهوشه ظاهرا زخمیش کردن
االن هم اگر نرید کنار تا من اینو نبرم .باهاتون شوخی می کنه چرا جدی گرفتید؟مگه اینو نمی شناسید؟

  .گفته باشم...توی اتاقو معاینه اش نکنم امکان داره بمیره
  

گاه مشکوکی به هومن انداخت که بی خیال وایساده بود و پرهامو نگاه می کرد و بعد به  خانم ننسرین
  یعنی اینو ندزدیدنش؟...داری راست میگی مادر؟:پرهام نگاه کرد و گفت

  
توروخدا بذارید معاینه اش ...نه به خدا نسرین خانم...ای وای: خنده ی کوتاهی کرد و نالیدپرهام

  .وب نیستبیچاره حالش اصال خ..کنم
  

  صورته زیبای فرشته توی نور نمایان.... خانم جلو امد و کاله فرشته را از روی سرش کامل برداشتنسرین
  

  ....هیچ یک نمی توانستند نگاه از او بردارند..هر سه نگاهشان به روی صورت او افتاد...شد
  

  ...شااهللاما...چقدر هم خوشگله مادر..الهی قربونش بشم: خانم لبخند زد وگفتنسرین
  

  . تک سرفه ای کرد که پرهام به خودش امد و نگاهش را از روی صورته فرشته برگرفتهومن
  

اره خوشگله ولی اگه نذارید پرهام به کارش برسه این خوشگلیش خدایی نکرده قسمته خاک : گفتهومن
  ...میشه

  
 دختر مثله فرشته این. زبونتو گاز بگیر..خدا نکنه مادر: خانم با اخم نگاهش کرد وگفتنسرین
  ..چطور دلت میاد؟..هاست
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  ...برو..منم میرم کیفه پزشکیتو میارم مادر.. ببرش توی اتاق: به پرهام گفترو
  

پرهام فرشته را روی تخت خواباند و کنارش ... به طرفه اتاق رفت و هومن در را برایش باز کردپرهام
  ...با دست اروم توی صورتش زد...ایستاد

  
  ...خانم...و می شنوید؟صدام...خانم-
  

  ...مگه نمی بینی بیهوشه دکی؟: گفتهومن
  

منتها بعضی مواقع چنین موردایی عکس العمل نشون ...میدونم جنابه مهندس: صاف ایستاد و گفتپرهام
  ...مطمئنا فشارش حسابی افتاده...میدن ولی این حالش اصال خوب نیست

  
  ...برو یه لیوان اب قند بیار: به هومن گفترو
  
  
  

  مگه نمی خوای بهش سرم بزنی؟دیگه اب قند میخواد چکار؟: گفتهومن
  

به نسرین خانم هم بگو ...برو دیگه..هرکاری میگمو بکن انقدر هم غرغر نکن...من دکترم یا تو؟: گفتپرهام
  ...زود باش دیگه...میدونی که بیاد حواسمو پرت می کنه..توی اتاق نیاد خودت کیفمو بیار

  
 که به صورته فرشته نگاه می کرد به طرف در رفت و بعد نگاهی به پرهام انداخت و  در حالیهومن
  ...االن میرم...باشه بابا چرا می زنی؟:گفت

  
  ... اتاق خارج شداز
  

دستش را جلو برد و بند شنل فرشته را باز ...سعی می کرد به صورتش نگاه نکند. کنار فرشته نشست پرهام
ببین با این بنده خدا ..لعنتیا:انه اش اخمهایش را درهم کشید و زیر لب گفتبا دیدن زخم های روی ش.کرد

  ...چکار کردن
  

پرهام ارام دستش را روی ...شانه های عریانه فرشته کامال نمایان شد ... را از تنش خارج کردشنل
  ...زخمهایش کشید که صورت فرشته از درد جمع شد

  
  ... نگاهش کردپرهام

  
صدامو می شنوید؟می تونید چشماتونو باز .. خانم:اروم به صورتش ضربه زد و گفت را پیش برد و دستش
  کنید؟

  
  .. فرشته حرکتی نکرد تنها زیر لب چیزهایی را زمزمه می کردولی
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  ...سرش را خم کرد و گوشش را نزدیک دهانه او برد... سرش را جلوتر برد ولی واضح نمی شنیدپرهام

  
  ...نه...تو رو خدا...نه...منو نکش...من نمی خوام زنش بشم...نه: با ناله زمزمه می کردفرشته

  
  ... چیزی نگفتدیگه

  
 از همان فاصله با تعجب نگاهش کرد که در اتاق باز شد وهومن در حالی که یک لیوان اب قند و پرهام

  ...کیف پزشکیه پرهام را در دست داشت وارد اتاق شد و با تعجب به پرهام نگاه کرد
  

  ... دیدن هومن سریع کنار کشید و مشغوله کارش شد باپرهام
  

   با شیطنت نگاهش از روی صورته فرشته به صورت پرهام کشیده شد و لبخند شیطنت امیزیهومن
  

  ... لبانش نشستروی
  

  ... حواسش به او نبود و مشغول معاینه ی فرشته بودپرهام
  

  ... کنار پرهام ایستاد لبخندش را جمع کرد و اخم غلیظی روی پیشانی نشاند وهومن
  

  ... را روی تخت گذاشت و لیوان اب قند را روی میز کنار تخت کوبیدکیفش
  

  چرا اینجوری اخم کردی؟...چته تو؟: با تعجب سرش را بلند کرد و وقتی نگاهش به هومن افتاد گفتپرهام
  

اید چطوری اخم پس بفرمایید ب: طلبکارانه نگاهش کرد ویک تای ابرویش را بال انداخت وگفتهومن
  بکنم؟داشتی چکار می کردی داداش دکی همیشه سربه زیر؟

  
   از توی کیفش گوشی و فشارسنجش را در اورد و در حالی که دستگاهه فشارسنج را دور دسته فرشتهپرهام

  
منم گوشمو ... داشت یه چیزایی زیر لب می گفت ولی صداش خیلی اروم بود...هیچ کاری: بست گفتمی

  ...همین... بهتر بشنومبردم جلو تا
  

.. البته میدونم ذهنت زیادی خرابه ولی خب...فکره بد نکن داداشه من: سرش را بلند کرد وادامه دادبعد
  ...منو که می شناسی؟

  
  اره خوب می شناسمت که:و گفت.. به زور لبخندش را جمع کرد وروی صندلی نشستهومن

  
ومن چکار می کردی؟نگو داشتی حرفاشو می شنیدی که حاال جونه ه.... داشتی چکار می کردی دیگهمیگم

  ...اگه اینو بگی اونوقت مجبورم صدات کنم پری جون
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  میگم داشتم حرفاشو گوش...تو چرا حرفه حساب تو گوشت نمیره؟: که به این اسم حساس بود گفتپرهام
  

  مثال داشتم چکار می کردم که تو مشکوکی؟... دادممی
  

ولی من که ...خیلی خوب پری جون:در حالی که به سمته در می رفت گفت از جایش بلند شد و هومن
  ...میدونم داشتی یه کارایی صورت می دادی من جفت پا پریدم وسطه حالت و کارت

  
 گوشی را از روی گوشش برداشت و به طرفش نیم خیز شد که هومن هم با خنده ی بلندی در اتاق را پرهام

  ... در را محکم بستباز کرد و از اتاق رفت بیرون و
  

  ...تو ادم بشو نیستی: سرش را تکان داد و در حالی که لبخند به روی لبانش بود گفتپرهام
  

فشارش پایین بود سرم را به دستش وصل کرد و با پنبه ی اغشته ... به فرشته چرخید و فشارش را گرفترو
له می کرد و در همون حال اشک می تمام مدت فرشته از درد نا. به الکل زخمهای فرشته را شست شو داد

  ...ریخت و کلماته نامفهومی را زمزمه می کرد
  

قاشق ... زخمش را پانسمان کرد و لیوان اب قند را از روی میز برداشت و قاشق را در ان چرخواندپرهام
بار این کار را چند ...چای خوری را به لبانه فرشته نزدیک کرد و چند قطره شربته قند در دهانش ریخت

  ...تکرار کرد
  

نگاهش ..دستش ارام از حرکت ایستاد. را روی میز گذاشت و با دستمال دوره دهانش را پاک کردلیوان
  ...لبانی به رنگه گل...روی لبانه او خیره مانده بود

  
پرهام سریع نگاهش را بر گرفت و اینبار به چشمانه فرشته نگاه .. ارام ارام چشمانش را باز کردفرشته

  ...کرد
  

  ...حالتون خوبه؟...خانم: گفتپرهام
  
احساسه سرگیجه داشتم دستمو اوردم ...اروم چشمامو باز کردم...  احساسه یه مایع شیرینی توی دهانمبا

  ...باال و گذاشتم روی سرم
  

  ...حالتون خوبه؟...خانم: صدایی که میخورد مردونه باشه گفتیه
  

سرمو چرخوندم سمته صدا یه مرده جوون درست ...رداشتم کامل باز کردم و دستمو از روی سرم بچشمامو
  ...کنارم نشسته بود

  
  شما کی هستید اقا؟...شما: نگاهش کردم و با صدای گرفته ای گفتممنگ

  
اااااااااا : موقع در اتاق باز شد و یه مرده جوونه دیگه اومد توی اتاق و با تعجب نگام کرد وگفتهمون

  ...بهوش اومدی؟
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  اینا دیگه کی بودن؟اصال من کجام؟...به نظرم اشنا بود..دم نگاهش کرگنگ

  
شما ما رو نمی شناسید خانم؟من پرهام و این هم : مردی که کنارم نشسته بود لبخند مالیمی زد وگفتهمون

  یادتون اومد؟..ما همونایی هستیم که امشب شما رو از دسته اون اراذل نجات دادیم...برادرم هومن هست
  

  یه چیزایی یادم...اره:دوباره به پرهام نگاه کردمو و گفتم... رفتم و به هومن نگاه کردم ازش گنگاهمو
  

  اون دو تا مرد شما بودید؟.. درسته...اومد
  

اونی که چادر سرش بود داداشیم بود اونی که مانتو ...نه اون دو تا خانم ما بودیم: خندید وگفتهومن
یادته با کفشه پاشنه بلندم چطوری زدم تو سره ..مد من بودمکوتاه تنش بود و خیلی هم قر و قمیش می او

  ...اون مرتیکه ی گردن کلفت؟
  
 حرفاش چیزی سر در نمی اوردم ولی از چیزایی که می گفت خنده ام گرفته بود و لبخنده کوچیکی از

  ...نشست روی لبام
  

  .... همین طوری به من خیره شدندیدم
  

  .... نگاهی به خودم انداختمنیم
  
  ...من که شنل تنم بود..وای خدا چرا شونه هام لخته؟... زور شرم سرخ شدمزا

  
  .. اون دستم که ازاد بود و بهش سرم وصل نبود لبه ی شنلمو گرفتم و انداختم روی خودمبا
  

به چی نگاه می کنید؟تا اونجایی که یادم بود من شنلم تنم بوده پس چرا از : به هر دوتاشون با اخم گفتمرو
  ...رش اوردید؟تنم د

  
تازه من زود سر رسیدم ..این کرده...به خدا کاره من نبوده: نگاهشو گرفت وهومن من من کنان گفتپرهام

  ...وگرنه این پرهام داشت یه کارایی صورت
  

  چی داری میگی تو؟...خفه هومن: با ارنج زد به پای هومن که کنارش وایساده بود وگفتپرهام
  

من خودم پزشک هستم و ...من کاری به شما نداشتم.. خانم سوتفاهم نشه لطفا: با اخم رو به من گفتبعد
  ...قصد دیگه ای نداشتم...شنلتونو در اوردم تا زخماتونو پانسمان کنم

  
  گفتید دکترین؟دکتره چی؟: نگاشون کردم و به پرهام گفتممشکوک

  
  ...دکتره دیوونه ها: سریع گفتهومن
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  ...نه یعنی دکتره اطفاله:پرهام هم بدجور به هومن نگاه کرد که اونم گفت تعجب به پرهام نگاه کردم که با
  

چرا اینجوری نگاه می کنی؟بابا من غلط کردم ...چیه خب؟: نگاهشو نگرفت که هومن با ناله گفتپرهام
تو چکار به رشته ی نابه پزشکیه این داری؟ من خودم هم که ...حرفیه خانم؟...اصال داداشه من دامپزشکه

  ......اشش هستم ازش نمی پرسمداد
  
من :پرهام با لبخنده ماتی رو به من گفت... حرفاش نمی دونستم بزنم زیره خنده یا حرص بخورماز

  ...متخصصه مغز و اعصاب هستم
  

به (اونایی که از این نظر...میگم یه جورایی با دیوونه ها سرو کار داره...اره دیگه: خندید وگفتهومن
اینم سه سوته اب روغنشونو عوض می کنه ...مشکل دارنو میارن پیشه داداشه من:سرش اشاره کرد وگفت

بنده خدا اولش که اینجوری ...میگی نه؟همین نسرین خانم...اونا هم از روزه اولشون سرحال تر میشن
نبود؟از صبح تا شب ابغوره می گرفت کار به جایی رسیده بود که من میخواستم برم با کارخونه ی ابغوره 

ولی خدا داداشمو حفظ کنه کاری کرد که نسرین خانم دیگه سالی یه بار هم اشکش ...یری قرارداد ببندمگ
به زووووور چی بشههههههه ما یه قطره اشک به صورتش ببنیم که اونم واسه گرد و خاک و ...در نمیاد

  ...زیاد نمیشه جدی گرفتش...الودگیه هوای تهرانه
  

  ...ی بامزه ای بود پسره خیل.. ام گرفته بودخنده
  

  نسرین خانم کیه؟: گفتمبهش
  

  ...بعد باهاش اشنا میشی..موشه ازمایشگاهیه پرهامه: وگفتخندید
  

بریم بیرون تا ایشون هم کمی ...پسر تو چقدر حرف می زنی؟کم چرت و پرت بگو: با خنده گفتپرهام
  ...استراحت کنند

  
بعد یه سری ...شما استراحت کنید...لباس تهیه کنهبه نسرین خانم می سپرم براتون : رو به من گفتبعد

  باشه؟..توضیحات هست که باید به ما بدید
  

  ...درضمن االن حالم خیلی بهتره..ممنون...باشه: تکون دادم و گفتمسرمو
  
  ...خوبه-
  

 از  از کنارم بلند شد و سرمو قطع کرد و از دستم درش اورد و بعد از اینکه سفارشاته الزمو بهم کردپرهام
  ...اتاق رفتن بیرون

  
  حاال من به اینا چی بگم؟... تنها شدم یاده بدبختیم افتادموقتی

  
پرهام چشمای عسلی تیره و موهای قهوه ای تیره و پوست روشنی داشت .. هاشون اومد جلوی چشممقیافه

  ...ولب و دهان و بینی متناسبی هم داشت و قدشم بلند بود
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ای قهوه ای روشن و موهای قهوه ای رنگ که از تیرگی به مشکی میزد چشم... هم خیلی شبیهش بودهومن

و فقط رنگ پوستش با پرهام متفاوت بود هومن رنگه پوستش گندمی بود اون هم مثله پرهام قد بلند بود 
  ...ولی به نظرم پرهام کمی قدش بلندتر بود

  
  ... دوتاشون خیلی جذاب بودندهر
  

  ... پرهاممخصوصا
  

   چهارمفصل
  

  ... و هومن از اتاق بیرون امدندامپره
  

  ؟...پرهااااااام: گفتهومن
  

  ...بلههههههه: نگاهش کرد وگفتپرهام
  
  ...میگمااااااا-
  
  ...بگوااااااا-
  

  داری منو مسخره می کنی؟: با اخم نگاش کرد وگفتهومن
  

  .. خندید و به طرف اشپزخونه رفت که بین راه هومن بازویش را گرفتپرهام
  

  ...چته تو؟...چیه؟:عجب نگاهش کرد وگفت با تپرهام
  

  ...پرهام دیدیش چه خوشگله؟: خندید و گفتهومن
  

  ...کی؟: ابروشو انداخت باال و گفتپرهام
  

  ...مامان بزرگو میگم دیگه: زد به بازوشو گفتهومن
  

صدبار گفتم با خانم بزرگ شوخی نکن و اینجوری هم درموردش حرف ..مسخره: اخم کرد وگفتپرهام
  ...نزن

  
حاال که اون نیست تو شدی وکیل ...خیلی خوب بابا: با اخم سرش را برگرداند وگفتهومن

  دیدیش چه خوشگل بود؟...درضمن منظورم اون دختره بود ...مدافعش؟
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  ...که چی؟...اره دیدم: دست به سینه رو به روش وایساد و گفتپرهام
  
  چشماشم دیدی؟-
  
  ...اره-
  
  به نظرت اشنا نیست؟-
  

  چطور؟می شناسیش؟...نه: کمی فکرکرد وگفتمپرها
  

اما ...انگار یه جایی دیدمش...ولی به نظرم اشنا میاد..نه: متفکرانه نگاهش کرد وگفتهومن
  .نمی دونم:شونهشو انداخت باال و گفت...(کجا

  
  ...بیا بریم با نسرین خانم کار دارم..طبق معمول توهم زدی..ولش کن: سرش را تکان داد و گفتپرهام

  
 زودتر رفت تو اشپزخانه ولی هومن بی توجه به او هنوز به چشم ها و صورته فرشته فکر می کرد خودش

  ...ولی به نتیجه ای نمی رسید
  

شونهم درد می کرد صورتم از درد جمع شده بود باالخره توی جام ... کشیدم باال تا روی تخت بشینمخودمو
  ....ببینمنشستم و تازه تونستم اطرافمو درست و حسابی 

  
گوشه ی اتاق سمته راستم یه قفسه ی کوچیکه کتاب بود و کنارش هم میز ... نسبتا بزرگی بوداتاقه

رنگه پرده ها ابی مالیم بود و دیوارها هم به رنگه سفید و .کامپیوتربود که روش هم یه لپ تاپه سفید بود
 هم روی میزه کناره سیه قابه عک...تختی هم که من روش خوابیده بودم دو نفره بود.. ابیه روشن بود

تخت بود که توش عکسه یه زنه جوون ویه نوزاد بود که اون زن نوزاد رو تو بغلش گرفته بود و توی 
  ...دوربین لبخند می زد

  
  ... در موردش کنجکاوی نکردمزیاد

  
به بندش یه کیفم ...به دستم نگاه کردمو نفس راحتی کشیدم... دفعه یاده کیف دستیه کوچیکم افتادمیه

زنجیره زخیم اویزون بود که من اونو به صورته دستبند دوره دستم بسته بودم و به همین خاطر باز نشده 
  ...ولی چطور پرهام و هومن پیداش نکرده بودن؟...بود

  
ای خدا یعنی االن در چه ...یاده شیدا افتادم...خداروشکر هیچی ازش کم نشده بود.. باز کردمدرشو
  ...بهش زنگ بزنمباید ..حاله؟

  
 تا تماسه بی پاسخه روی صفحه اش نشون 47روحالته سکوت بود و تقریبا .. از تو کیفم در اوردمگوشیشو

  ...می داد که شیدا خیلی نگرانمه 
  

  ... شمارشو بگیرم که در اتاق باز شد و یه خانمه نسبتا مسن وارد اتاق شدخواستم
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  ...بود و تو یه دسته دیگه اش یه لیوان اب میوه یه دستش یه پالستیکه دسته داره مشکی تو
  
  . لبخنده مهربونی به طرفم اومد و با ناله کنارم روی تخت نشستبا
  

این اب ..بیا دخترجون: حالی که پاهاشو با یه دستش می مالید لیوانه اب میوه رو به طرفم گرفت و گفتدر
  ...میوه روبخور یه کم جون بگیری

  
  چرا زحمت کشیدید؟...ممنونم مادرجان:رفتم و گفتم لبخند لیوانو ازش گبا
  

  ...تو هم راحت باش گلکم..اینجا همه منو نسرین خانم صدا می زنند: پررنگتر شد و گفتلبخندش
  
  پس شما نسرین خانم هستید؟..پس: تعجب نگاهش کردم و گفتمبا
  

  چرا تعجب کردی؟...اره مادر: تکون داد و گفتسرشو
  

  ....نه یعنی نسرین خانم ..من فکر کردم شما...اخه من..اخه:ده گفتم من کنان و خجالت زمن
  

  ...خجالت نکش...بگو مادر: و گفتخندید
  

من فکر کردم نسرین خانم ..توروخدا ببخشید اقا هومن اینجوری گفتن...اخه: انداختم پایین و گفتمسرمو
  ..یه موشه ازمایشگاهیه...

  
  ...د یه دفعه زد زیره خنده و حاال بخند کی نخند خانم اول با تعجب نگام کرد و بعنسرین

  
  اشکال نداره مادر من هومنو...امان از دسته این بچه: طور که داشت اشکاشو پاک می کرد گفتهمین

  
همهش سربه سرمون میذاره ..به من و داداشش که می رسه نمیدونی چه اتیشی می سوزونه... شناسممی

ولی نمیدونم چطور شده ...از بس جدی وبداخالقه..عسل هم خوردشولی جلوی غریبه ها نمیشه با یه من 
  ..که جلوی تو همین اوله بسم اهللا این حرفو زده

  
  ... زدمو نگاش کردملبخند

  
  .. اورد جلو با مهربونی کشید به صورتم دستشو

  
له ماه میمونی مث...هزار اهللا و اکبر..ماشااهللا: یه نگاه به سرتا پام کرد و توی چشمام خیره شد وگفتبعد

  اسمت چیه؟...مادر
  

  .فرشته است...اسمم...ممنونم: زده لبخند زدمو و گفتمخجالت
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از ...درست مثله فرشته هایی...اسمت خیلی به خودت میاد...میدونستم: سرشو تکون داد و گفتخندیدو
  .همون اول که دیدمت اینو به هومن و پرهامم گفتم

  
  ... دیگه بلند نکردم این حرفش بیشتر شرمم شد و سرمواز
  

  ...قربونه شرم و حیات برم...سرتو بلند کن مادر: خانم گفتنسرین
  

لباسای ...این لباسا رو بپوش..بیا مادر: پالستیکی که کنارم بود رو برداشت و به طرفم گرفت و گفتبعد
  ..می تونی بپوشیشون...خانم کوچیک بوده

  
بهتره ...بازم میام پیشت... به چیزی احتیاج دارن یا نهمن برم ببینم پسرا: از جاش بلند شد و گفتبعد

  ...استراحت کنی
  
  .شبتون بخیر نسرین خانم..واقعا ازتون ممنونم..باشه-
  

  ....شبه تو هم بخیر مادر: که به طرفه در می رفت دستشو تو هوا تکون داد وگفتهمونطور
  

  ... از اتاق بیرون رفت و درو بستبعد
  
  ...نکنه همین زنه تو عکسه؟...ه خانم کوچیک دیگه کیه؟ این فکر می کردم کبه
  
  .بی خیال..به من که ربطی نداشت... بی تفاوتی شونهمو انداختم باالبا
  

یه شلوار جین سفید و یه پیراهنه ابی تیره و یه شاله سفید و یه صندله ... رو از توی پالستیک در اوردملباسا
  ...ابی و سفید بود

  
دستمو بردم پشتم و به سختی دستمو به ...یقه ی لباسم کمی خونی شده بود... تادم جلوی اینه ایسرفتم

با حرص و خشم با پام پرتش کردم ...لباسه سنگینه عروسیم افتاد رو زمین..زیپش رسوندم و بازش کردم
  ...کنار

  
دنش موها و البته بماند که به خاطره کشیده ش.. بردم سمته تاجم و به هر بدبختی بود بازش کردمدستمو

  ...پرتش کردم رو میز...سرم چقدر درد گرفت
  

موهام به طرزه فجیهی به هم ریخته بود و سیخ سیخ .... نگام به خودم توی اینه افتاد زدم زیره خندهوقتی
  ...درست مثله این بود که انگشتمو کرده باشم تو پریزه برق..رو هوا وایساده بود

  
ولی سرمو باید یه جوری می ...لی به خاطره زخمام نمی تونستم یه حمومه حسابی احتیاج داشتم وبه

  ...اینجوری نمی تونستم بخوابم..شستم
  

  ... در توی اتاق بود که وقتی یکیشو باز کردم دیدم دستشوییه و یکی دیگه اش هم حموم بوددوتا
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  ...دنبا ذوق همچین نگاش کردم که انگار دو دستی همون موقع دنیا رو بهم دا...ایوووووول

  
  سرمو به بدبختی شستمو و اومدم... اون پانسمانا سختم بود و همه اش سعی می کردم اب روش نرهبا
  

به نظرم یه کوچولو برام بزرگ بود ولی ...لباسایی که نسرین خانم برام اورده بود رو تنم کردم.....بیرون
اتفاقا ...نم می رسید و بدن نما نبودقده پیراهن تا زیره باس...خب چه میشه کرد همین هم از سرم زیاد بود

  ...اینجوری راحت تر بودم
  
  ... خستگی خودمو پرت کردم رو تخت و پتو رو کشیدم رو خودمبا
  
  ... کل یادم رفت به شیدا زنگ بزنمبه
  
 لحظه ی اخرکه چشمام بسته بشه به این فکر می کردم که چه توضیحی به پرهام و هومن بدم تا برام تا

  ...ود نیاد؟مشکلی به وج
  

  ... اروم چشمام بسته شد و به خواب رفتماروم
  

  .. در حالی که صورتش را با حوله خشک می کرد وارد اشپزخانه شدپرهام
  

  . و نسرین خانم مشغول خوردنه صبحانه بودندهومن
  

  ...صبحتون بخیر...سالم به همگی: لبخند زد و در حالی که پشت میز می نشست گفتپرهام
  

  دیشب خوب خوابیدی؟..صبحه تو هم بخیر...سالم مادر: لبخند مهربانی به رویش زد و گفت خانمنسرین
  

اولش خوابم نمی برد ولی بعد ...بله: در حالی که چایش را هم می زد سرش را به ارامی تکان داد پرهام
  ..دیگه نفهمیدم کجا رفتم

  
دوما اون کتک کاری که من و تو دیشب ...اوال سالم و صبح بخیر خدمته برادره عزیزتر از جانم: گفتهومن

منم دیشب مثله تو بودم ...کردیم هر کسه دیگه ای هم که جای ما بود تا خوده صبح عینه خرس می خوابید
بازم خوبه تو ..  کجاها رفتمهمیدم ثانیه مونده بود سرم برسه به بالشتم نف3منتها با این تفاوت که من هنوز 

  ...دی من چی بگم پساولش رو حالته استند بای بو
  

  ... خندید و چیزی نگفتپرهام
  

  پرهام جان پسرم با این دختره طفله معصوم میخوای چکار کنی؟: خانم رو به پرهام گفتنسرین
  

 سرش را بلند کرد و نگاهه کوتاهی به نسرین خانم و هومن که با کنجکاوی به پرهام خیره شده بود پرهام
  ...انداخت
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به هر حال بی کس ..به احتماله زیاد برش می گردونم به خانواده اش..نمیدونیمما که چیزی از اون -

  ...وکار که نیست
  

  اگه باشه چی؟: سریع گفتهومن
  

هومن اون دختر رو ما دیشب با لباسه عروس در حالی که افتاده بود دسته یه مشت : نگاهش کردپرهام
  ادمه الت و بی سروپا پیدا کردیم درسته؟

  
  ...خب اره:د جواب داهومن

  
  ...بنابراین احتماال یا شوهر داره یا..اون دیشب با لباسه عروس بوده...دقت کن من چی گفتم: گفتپرهام

  
  یا چی؟: خانم و هومن همزمان گفتندنسرین

  
  ...یا اینکه اون از مجلسه عروسیش فرار کرده: نگاهشان کردپرهام

  
  ...یعنی چی؟..چی میگی مادر؟..بدهوای خدا مرگم : خانم اروم زد به صورتش و گفتنسرین

  
  ...یعنی عروس فراریه: خنده ی کوتاهی کرد وگفتهومن

  
  ...باید یه توضیحی داشته باشه...نمیشه به راحتی ازش گذشت..اگر باشه چی؟: متفکرانه نگاهش کردپرهام

  
  ...سیمپس بریم ازش بپر..منم باهات موافقم..درسته: سرش را به نشانه ی موافقت تکان دادهومن

  
  کجا میری؟..صبر کن ببینم: از جایش بلند شود که پرهام دستش را گرفتخواست

  
  ...پاشو بریم ازش بپرسیم دیگه: روی صندلی نشست وگفتهومن

  
دیوونه شدی؟اون االن خوابه همین جوری میخوای .چقدر هولی.بشین سره جات: لبخند زد وگفتپرهام

  بری ازش چی بپرسی؟
  
  ...اق همه نگاهشان به ان سمت کشیده شد شنیدن صدای دراتبا
  

  ... نگاهشون داشتم از شرم اب می شدمزیر
  

ولی هومن و نسرین خانم همونطور ...  با دیدنم یه نگاه به سرتاپام انداخت و با اخم سرشو برگردوندپرهام
  .بهم خیره شده بودند

  
  ... جلو وسالم کردم و صبح بخیر گفتمرفتم
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منتها پرهام اروم و زیرلبی ولی هومن ...ن و همزمان اونو پرهام جوابمو دادن سرشو انداخت پاییهومن

  .بلند و سرحال
  

  ..بیا صبحانه بخور..صبحت بخیر...سالم دخترم: خانم از جاش بلند شد و اومد به طرفم و گفتنسرین
  

  .... دستمو گرفت و منو برد طرفه صندلیبعد
  

  ..با تعجب نگاهشون کردم...د شدن که نشستم پرهام و هومن از جاشون بلنهمین
  

  .. چرا اینجوری می کنن؟اینا
  

  ...فعال...ممنونم نسرین خانم: گفتپرهام
  
  ...بدونه اینکه حتی یه نیم نگاهی به من بندازه.. از اشپزخونه رفت بیرونو
  
انم از نسرین خ:ولی هومن با لبخند نگام کرد و رو به نسرین خانم گفت... این کارش هیچ خوشم نیومداز

به جونه پرهام اگر کار نداشتم این زحمتو نمینداختم ...مهمونمون به خوبی پذیرایی کنیدا
به قوله ...من برم به کارام برسم...خودم در بست نوکرش نه یعنی نوکرتون بودم...گردنتون

  ...فعال...پرهام
  

  ... سریع از اشپزخونه رفت بیرونبعد
  

فقط جلوی من و ...این پسر کارش شیطنته...بخور مادر:مو گفت خانم یه فنجون چای گذاشت جلونسرین
البته توی مهمونیایی که همه خودی باشن هم از این کارا می کنه ولی نمی دونم چطور ..برادرش اینجوریه

  ... نیافتادههنچاییتو بخور تا از د...شده جلوی تو که غریبه ای هم دست از شیطنتش بر نمی داره
  

  ...شما خیلی مهربونید..منونم نسرین خانمم: زدمو گفتملبخند
  
یه ..راستی این لباسا چقدر بهت میاد...الهی قربونت برم مادر: مهربونی به صورتم دست کشید وگفتبا

  ...اونم قد و قواره اش درست مثله تو بود...لحظه انگار خانم کوچیک جلوم ظاهر شد
  

  ... اهه غمگینی کشید و سکوت کردبعد
  

  ...تم بدونم خانم کوچیک کیه؟ دوست داشخیلی
  

پس بی خیالش شدم و پیشه .. می ترسیدم با پرسیدنه این سوال فکر کنند که دختره فضولی هستمولی
این که اون کی بوده و ایا توی این خونه زندگی می کرده یا نه به من چه ربطی ..ولش کن:خودم گفتم

  داره؟
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  ... راستش خیلی دوست داشتم بدونمولی
  

  .دسته خودم هم نبود..ا کال کنجکاو بودم چردروغ
  

  ... از خوردنه صبحونه نسرین خانم بهم گفت که پرهام میخواد با من حرف بزنهبعد
  
  .. زوره ترس و استرس سر تا پام می لرزیداز
  
 راهنماییه نسرین خانم رفتم اون طرفه سالن که به یه راهروی بزرگ ختم می شد دو تا در کناره هم بود با

  ...سرین خانم دره سمته راست رو نشونم داد و گفت که اتاقه پرهام اونجاستکه ن
  

  .. و به همون سمت رفتمتشکرکردم
  

  ... در ایستادم و چند تا نفسه عمیق کشیدمپشته
  
  ...افرین.نفس عمیق بکش..اروم باش..نترس...چته فرشته؟نمی خواد بخوردت که: دلم گفتمتو
  

  ..شد بازم چیزی از استرسم کم نولی
  
  ... دستای یخ زده و لرزونم چند تا تقه به در زدم که با شنیدن صداش انگار حالم بدتر شدبا
  

  ...که.. داشتم پس می افتادمدیگه
  

  ... اتاق باز شد و نگام افتاد تو نگاهشدر
  

  ...بفرمایید تو: طور که داشتم نگاش می کردم از جلوی در کنار رفت و با دست به داخل اشاره کردهمون
  

  ... لب یه ببخشید گفتم و وارده اتاق شدمزیره
  

  ...لطفا بنشینید: کناره دیوار ایستاده بودم که به صندلی اشاره کرد وگفتبالتکلیف
  

  اون هم درست روبه روی من روی صندلی نشست و بدونه اینکه نگام بکنه یه روزنامه از روی میز....نشستم
  

  .. و مشغوله مطالعه شدبرداشت
  

   این گفت بیام اینجا تا روزنامه خوندنشو تماشا کنم؟اواااااا
  

این اتاق هم یه جورایی شبیه به همون اتاقی ...یه نگاه به اطرافم انداختم... از استرسم کم نشده بودهنوز
بود که من توش بودم منتها رنگه پرده ها سبزه مالیم بود و دیوارش هم یه درجه تیره تر از رنگه پرده ها 
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 گوشه ی اتاق بود و یه تخته یه مپیوترتوی این اتاق هم یه قفسه کتاب و یه میزه کا... شده بودرنگ امیزی
  ...نفره هم این طرفه اتاق درست سمته راسته من بود و رو به روش هم یه اینه ی قدی بود

  
  ... شنیدن صداش نگام چرخید روی صورتش که متفکرانه به من خیره شده بودبا
  

  ... بود پایین و نگام می کرد رو گرفتهروزنامه
  

  ... نگاهه من رو روی خودش دید روزنامه رو جمع کرد و گذاشت روی میزوقتی
  
  ...فکر میکنم به زودی خانوادهتون یه اطالعیه با عنوانه عروسه فراری توی روزنامه بدن-
  

  ... زد و نگام کردپوزخند
  

  ... می کردم داره مسخره ام می کنهاحساس
  

  ...مطمئن باشید...نه اونا هیچ اطالعیه ای نمیدن:گفتم کردم و اخم
  

  جدا؟چطور؟: تای ابروشو انداخت باال و گفتیه
  

درضمن فکر می کنم بهتره یه توضیحی در : انگار که یه چیزی یادش افتاده باشه لباشو جمع کرد وگفتبعد
 خوبی پیدا به هر حال من و برادرم دیشب شما رو توی وضعیته...مورده دیشب به من بدید

 با اون یابونبنابراین این حقمونه که بخوایم بدونیم شما کی هستید و چرا اون موقع از شب توی خ..نکردیم
  ...با اون لباسا...مخصوصا...اصال اونجا چکار می کردید؟...سر و وضع ظاهر شده بودید

  
ت نداشتم توضیحی بدم ولی دوس.. مدت سرمو انداخته بودم پایین و با گوشه ی شالم بازی می کردمتمامه

  ..خب یه جورایی مدیونشون بودم
  

  ..... دیشب جونه منو نجات داده بودند و من هم نمی تونستم این کارشونو نادیده بگیرماونا
  

 که می خواستم بهش بزنمو توی ذهنم بهشون نظم دادم و سرمو بلند کردم و در حالی که صدام حرفایی
ه است و دیشب هم شبه عروسیم بود ولی من قبل از خونده شدنه خطبه اسمم فرشت:کمی لرزش داشت گفتم

 سال ازم 22 یباچون نامادریم می خواست منو مجبور بکنه که با یه پیرمردی که تقر...ی عقد فرار کردم
من خیلی سعی کردم که جلوی ...اون هم فقط به خاطره پول..بزرگتر بود و زن و بچه داشت ازدواج کنم

اون منو توی اتاقم زندونی کرده بود ومن هیچ راهی نداشتم جز قبوله ...و بگیرم ولی نشداین ازدواج ر
 خواستم این بدبختی و حقارتو به یولی قبل از عقد فرار کردم چون هیچ جوری نم...ولی ...خواستشون
امادریم من نمی خواستم فدای مال و ثروته اون پیرمرد بشم و خودمو قربانیه حرص و طمعه ن...جون بخرم

ولی گیره اون ادمای از ...کمکه دوستم تونستم فرار کنم...به...برای همین...من اینو نمی خواستم...بکنم
  ...خدا بی خبر افتادم و بعدش هم که دیگه خودتون می دونید
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می دونستم که اگر بگم .. اینکه اسمی از پدرم نبرده بودم عذاب وجدان داشتم ولی چاره ای نداشتماز
تمومه این قضایا پدرمه و من به خواسته ی اون باید تن به این ازدواج می دادم حتما بی برو برگرد پشته 

اون پدرته و هر حرفی هم بزنه به حق میگه و تو باید گوش :منو می برد تحویل بابام می داد و می گفت
  ....چون بدتو نمی خواد...کنی

  
  ..شو راست گفتم فقط اسمی از پدرم نبرده بودمتا حدودی هم همه... بودم فعال حقیقتو نگممجبور

  
  ...دستاشو توی هم قالب کرده بود وگذاشته بود زیره چونهشو خیره شده بود به من... کردمنگاهش

  
انگار می تونست درونه ادما ..اخه نگاش یه جوره خاص بود.. نگاهش از زوره شرم داشتم اب می شدمزیره

  ..نباید خودمو می باختم..ولی نه..کنه و برم گردونهمی ترسیدم بهم شک ب...رو هم ببینه
  

ولی ...ظاهرا حرفاتون می تونه یه جورایی با حقیقت جور در بیاد...بسیار خب: عمیقی کشید وگفتنفس
  ...ولی...نمی دونم چرا..هنوز نتونستید اعتمادمو جلب کنید

  
و اینجوری به ... و به من نگفتیداحساس می کنم تمامه حقیقت: صندلیش تکیه داد و حق به جانب گفتبه

  ...من مجبور میشم زنگ بزنم به پلیس تا اونا بیانو به وظیفشون عمل کنند..نفعتون نیست چون
  

  شما اینو میخوای؟: نگام کرد وگفتبرنده
  

  .. تا حس گریبان گیرم شده بوددو
  

  ... ترس بود و دیگری خشمیکیش
  

  ...نگ بزنه واز طرفی هم حسابی از دستش عصبانی بودم ترسیدم واقعا اینکارو بکنه و به پلیس زمی
  

اوال شما : حالی که سعی می کردم صدام کمترین لرزشو داشته باشه با اخمه غلیظی نگاهش کردم وگفتمدر
سوما من ..دوما مجرم که نگرفتید حرف از پلیس و مامور می زنید...حق ندارید با من اینطور حرف بزنید

 مسئله ی مهمی هم الکه اص... گفتم ظاهرا شما نمی خواید حرفامو باور کنیدکه تمامه حقایقو بهتون
  ...من همین االن از اینجا میرم تا دیگه بیشتر از این مزاحمتون نشم...نیست

  
  .. از جام بلند شدم وبه طرفه در رفتمسریع

  
  ...صبر کن: روی دستگیره ی در بود که با صدای جدی و بلندی گفتدستم

  
  ...درست توی چند قدمیه من ایستاده بود و خیلی جدی و سرد نگاهم می کرد..گشتم طرفش بربه
  

  پدرتون زنده هستن؟: به سینه وایساد و گفتدست
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نمی :تک سرفه ای کردم وبه صدام غم دادم وگفتم...تمامه سعیمو کردم که هول نشم... نگاهش کردمسریع
  ...دونم

  
میشه ...یعنی چی که نمی دونید؟:عجب نگام کرد و گفت تغییری نکرد ولی با چشمای عسلیش متلحنش

  بیشتر توضیح بدید؟
  

پدرم بعد از فوته مادرم با نامادریم ازدواج کرد ولی بعد از مدتی یه دفعه : انداختم پایین و گفتمسرمو
 برای...خیلی جاها رو دنبالش کشتیم و به همه جا سر زدیم ولی اثری از پدرم پیدا نکردیم...ناپدید شد

  .من با نامادریم زندگی می کنم...همین نمی دونم که مرده یا زنده هست
  
 اینکه داشتم این حرفا رو تحویلش می دادم عذابه وجدان داشتم ولی خداجون خودت شاهدی که از

اصال دوست نداشتم در مورده پدرم ...مجبورم وگرنه من غلط بکنم بخوام این چرت و پرتا رو تحویلش بدم
  ... بزنم ولی مجبور بودماینجوری حرف

  
  ...اروم سرمو بلند کردم.. ساکته و حرفی نمی زنهدیدم

  
  ... کجی گوشه ی لباش بود و همونطور دست به سینه جلوم وایساده بودلبخنده

  
  ... ساله بودن که یه دفعه گم بشن و دیگه هم پیداشون نشه؟2مگه پدرتون بچه ی ...چه جالب:گفت

  
چرا نمی خواید حقیقتو بگید؟چی رو دارید مخفی می :خند ادامه داد نگام کرد وبا پوزمشکوک

تعدادشون توی این شهر فراوونه و از این راه به راحتی ...نکنه از اون دخترایی هستی که...نکنه...کنید؟
  البد این هم روشه کارتونه درسته؟...پول در میارن؟

  
  یه دستمو زدم به کمرم وانگشته...ر دور ورداشته  اینکه زیادی کوتاه اومدم این یارو بدجونخیررررررمثله

  
 ی اون یکی دستمم به نشونه ی تهدید گرفتم جلوشو همین طور که تکونش می دادم با خشم و اشاره

دوما ظاهرا شما هیچ ..اوال شما حق ندارید در مورده پدره من اینطور حرف بزنید:عصبانیت بهش توپیدم
 مثله مجرما دارماصال منه دیوونه رو بگو که اینجا وایسادمو ...نیدجوری نمی خواید حرفای منو باور ک

  ...سین جیم پس میدم
  
انکارش نمی .اقای محترم شما و برادرتون دیشب جونه منو نجات دادید درست: صدای تقریبا بلندی گفتمبا

ا وایمیسم تا شما ولی فکر نکنید چون این کارو در حقم کردید پس من اینج...کنم و واقعا هم ازتون ممنونم
 که فکر می کنید وناشدرضمن اینو هم یادتون باشه که من از ا...هرچی دلتون میخواد بارم کنید

اگر هم چیزی از خودم بهتون گفتم فقط به خاطر این بوده که فکر می کردم شعورتون انقدر میرسه ..نیستم
 خونه فرار کنم پس البد یه دلیله که بفهمید من توی اون لباس و اون موقع از شب مرض نداشتم که از

 خودتونو اصالح کنید اقا و به دیگران تهمته لطفا...چرا انقدر منفی بافید؟...محکم واسه این کارم داشتم
  ...ناروا نزنید

  
  .. توی چشمام حلقه بسته بود و به خاطره اینکه تند تند حرف زده بودم نفس نفس می زدماشک
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  ..بود و نگام می کرد هم مات و مبهوت وایساده اون

  
 پشیمونی رو توی چشماش می خوندم وقبل از اینکه چیزی بگه از اتاق اومدم بیرون و رفتم توی حسه

  ...همون اتاقی که دیشب اونجا بودم
  

  ... روی تخت و با حرص با انگشتام بازی می کردم و زیره لب به پرهام بد وبیراه می گفتمنشستم
  

  ...خیلی..خیلی پررو بود.....من یه دختره هرجایی هستمفکر کرده بود . ی عوضیپسره
  

  ... مات و مبهوت به در بسته ی اتاقش نگاه می کرد و قدرت هیچ حرکتی را نداشتپرهام
  

 از چند لحظه به خودش امد و روی صندلی اش نشست و انگشتانه کشیده و مردانه اش را البه الی بعد
  ...و فشردموهایش فرو برد و سرش را در دست گرفت 

  
  ... کالفگی دستش را به صورتش کشیدبا
  

پرهام سریع از جایش بلند و به طرفه در برگشت ولی با دیدنه هومن در ...  موقع در اتاق باز شدهمان
  ...درگاه در مایوسانه نگاهش کرد و چیزی نگفت

  
  ثله الستیکه ماشین پنچرتوقع نداشتی من بیام تو؟اخه با دیدنه من م...چیه مگه عزرائیل دیدی؟: گفتهومن

  
  ...شدی

  
  ...نه چیزی نیست: با همان حالته کالفه روی صندلی نشست و گفتپرهام

  
 در را بست و به طرفش رفت و رو به رویش همان جایی که فرشته چند دقیقه قبل نشسته بود هومن
  ...نشست

  
  ...چی شد؟...باهاش حرف زدی؟-
  

  ...که بینشان رد و بدل شده بود را برای هومن تعریف کرد سرش را تکان داد و تمامه حرفایی پرهام
  

د اخه برادره من دیگه چرا اون حرافا رو بهش زدی؟واال اگه این حرفای خوشگلو : با اخم گفتهومن
پرمعنا رو به من زده بودی همینجا خوب می شستمت بعد می دادم نسرین خانم بندازدت رو بند توی حیاط 

  ...تا خشک بشی
  

ولی ..زیاده روی کردم..میدونم..میدونم:ا کالفگی از جایش بلند شد و کنار پنجره رفت و گفت بپرهام
  ...نمی دونم چرا ولی یه حسی بهم میگه داره دروغ میگه...خب نمی تونستم حرفاشو باور کنم
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  چرا راست و دروغه حرفاش برات مهمه؟..خب دروغ بگه: گفتهومن
  

  د اخه تو که میدونی من چقدر از دروغ و ادمه دروغگو..ت خوبه؟تو حال: به طرفش برگشت وگفتپرهام
  

وقتی حس کردم که داره بهم دروغ میگه دیگه کنترلی روی حرفام نداشتم و اون جمالته ...بیزارم
  ...میدونم کارم درست نبوده ولی اونم باید راستشو به من می گفت..مضخرفو تحویلش دادم

  
وغ می گفته؟اصال چرا باید راستشو به تو بگه؟مگه تو کیه اون از کجا معلوم داشته در: گفتهومن

تا ..میشی؟پرهام چرا قبول نداری؟من و تو براش یه غریبه محسوب میشیم چرا چنین توقعی ازش داری؟
  ...همینجا که اینا رو بهت گفته باید ممنونش هم باشی

  
حاال ...والنه تصمیم گرفتم و حرف زدمعج..حرفاتو قبول دارم: نگاه پشیمانش را به او دوخت و گفتپرهام

  هم نمی دونم باید چکار کنم؟
  

  ...اقایون اینجور مواقع چکار می کنن؟..این که پرسیدن نداره: خندید وگفتهومن
  

  .............منت کشی: دو با هم گفتنهر
  

برو معطلش ..خوشم میاد گیراییت مثله خودم اینجور مواقع باالست..افرین داداشی: با خنده گفتهومن
  ...نکن

  
اون که میخواد بره ...حاال من مثال برمو ازش معذرت هم بخوام...جنابه مهندس: با لبخند گفتپرهام

  ...اینکاره من چه فایده داره؟
  

تو واقعا میخوای بذاری اون دختر بره و تک و تنها اواره ی ...پرهام: جدی نگاهش کرد وگفتهومن
  خیابونا بشه؟

  
  یدونیم بیرون از این خونه چقدر گرگ کمین کردن و به محضه اینکه این دخترو ببینن و تو که بهتر ممن

  
  ...تو اینومیخوای؟... برو برگرد شکارش می کنند مگه از همچین طعمه ای می گذرن؟بی

  
  .امیدوارم نخوای بگی که اونو اینجا نگهش داریم..هومن منظورت چیه؟: با تردید نگاهش کرد وگفتپرهام

  
فعال مدتی اینجا باشه تا ببنیم چی ..نمیگم برای همیشه...نه:م نگاهی به او انداخت وگفت نیهومن
  ...بذار خودش تصمیم بگیره...باالخره خودش می دونه میخواد چکار بکنه دیگه..میشه

  
  ...ولی باید ببینیم خودش چی میخواد ...فکره بدی هم نیست: کمی فکر کرد و بعد رو به هومن گفتپرهام

  
برو ...برو دکی جون: از جایش بلند شد و کناره پرهام ایستاد و با دستش به کمر پرهام زد و گفتنهوم

  ...فعال اینجا میمونه یا میخواد بره؟...منتشو بکش و بعدش هم ببین نظرش چیه؟
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یه معذرت خواهیه ساده می کنم ..ولی عمرا برم منت کشی...باشه: لبخنده کمرنگی زد وگفتپرهام

  ... بخشه نخواست هم خب نبخشه زورش که نمی کنمخواست می
  

  ...این غروره بیخودت منو کشته...الحق که پری جونه خودمی: یه دونه محکم زد پشتشو گفتهومن
  

 از زدن این حرف به طرفه در دوید که پرهام هم افتاد دنبالش ولی هومن سریع از اتاق بیرون رفت و بعد
  ...دپرهام هم با خنده وسط اتاق ایستا

  
  د اخه تو ادم بشو نیستی نه؟: زدداد

  
  خیلییییییی دوست داشتم منم اونجا بودمو...دکی جون....نه: باز شد و هومن سرش را داخل کرد و گفتدر
  

  به هر حال تجربه ی.از این کارا به منم یاد بده.. وقتی که داشتی عذرخواهی می کردی رو ببینمصورتتو
  

  ...دیتو می کنمشاگر...  خوب جواب میدهاولته
  

   گلدونه روی میز را برداشت و خواست به طرفش پرت کند که هومن با خنده سرش را دزدید و در راپرهام
  

  ...بست
  

ای کاش اون حرفا رو ...خدایا این دیگه چه جورشه ؟: گلدان را سرجایش گذاشت و در دل گفتپرهام
  ...ذارمو برم از اون بچه عذرخواهی کنمبهش نمی زدم تا االن هم مجبور نباشم غرورمو زیره پام ب

  
  .. بار به سمته در رفت باز برگشتچند

  
  ... دل بوددو
  
 سالی که از خدا عمر گرفته بود نشده بود که از دختری معذرت خواهی کند وحاال 30 به حال طی این تا

  ...ادیده بگیردمجبور بود به خاطره یک دختره تازه وارد که هیچ شناختی هم رویش نداشت غرورش را ن
  

  ... با یک تصمیمه انی در را باز کرد و به طرفه اتاقی که فرشته در ان بود رفتباالخره
  

  ... راه ایستاد بین
  
  ...اصال بی خیالش بشم بهتر نیست؟...خب چه جوری برم ازش معذرت بخوام؟-
  
  . دراتاقه فرشته نگاه کرد وبرگشت و وارد اتاقش شدبه
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کمی . ن عذابه وجدان وغرورش گیر کرده بود تا اینکه نگاهش به کیف پزشکیش افتاد دو دل بود و بیهنوز
  ...فکر کرد

  
  ...به این بهانه میرم پیشش...همینه..اره-
  

اونوقت ..خب من برم بهش بگم چی؟بگم اومدم پانسمانتو عوض کنم؟: را برداشت ولی دوباره گفتکیف
  ....دی میخوای عوضش کنی؟اونم میگه مگه دیشب اینکارو نکردی؟به این زو

  
  ... کالفگی روی صندلی نشست و کیف را روی پایش گذاشتبا
  
من کاره خودمو می ...هر چی خواست بگه من دکترم یا اون؟...حاال چکار کنم؟اصال ولش کن...ای بابا-

  ...کنم
  
  .. جایش بلند شد و از اتاق بیرون رفتاز
  

  ...قه ای به در زد در اتاق ایستاد و نفس عمیقی کشید و تپشته
  
  ...بفرمایید: شنیدنه صدای گرفته ی فرشته که گفتبا
  

  ... را باز کرد و وارده اتاق شددر
  

  ... که داشتم از دست پرهام حرص می خوردم یه دفعه یاده شیدا افتادمهمونطور
  

 تا االن سکته واااااااااااای خدایا چرا تو این موقعیت اونو فراموش کردم؟بنده خدا: زدم تو صورتممحکم
  ...نکرده باشه خیلیه

  
  .. که گذاشته بودم زیر تخت برداشتم و گوشیه شیدا رو از توش دراوردمکیفمو

  
 ی خونشونو گرفتم ولی کسی جواب نمی داد انقدر قطع و وصل کردم و شماره رو گرفتم تا اینکه شماره

  ...صدای مادرشو از پشته خط شنیدم
  
  ...الو-
  
  خوبید؟..من فرشته هستم..انمسالم سهیال خ..الو-
  
  ممنونم تو چطوری؟االن کجایی دخترم؟حالت خوبه؟...سالم دخترم-
  
  .از اینکه به فکرم هستید ممنونم...من جام خوبه سهیال خانم...ممنونم-
  



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

60

میدونم از وقتی وارده زندگیه تو و پدرت شد ...خدا از اون نامادریه ظالمت نگذره..قربونت بشم عزیزم-
  ...خدا جای حق نشسته..ولی ناامید نباش...وز بیشتر بهت سختی می دادروز به ر

  
  ...منم امیدم به خداست...بله شما درست میگید: بغض گفتمبا
  
  جات امنه؟مشکلی نداری؟راستی این شماره ی شیدا نیست؟...انشااهللا همه چیز درست میشه دخترم-
  

خونه ... گوشیش دست منه میخواستم بهش برگردونمبله درسته...ممنون من خوبم: ماتی زدمو و گفتملبخند
  است؟

  
  شماره ی اونجا رو داری؟...خونه ی مادربزرگشه...نه دخترم-
  
  ...اگر لطف کنید ممنون میشم...نه ندارم-
  
  ...یادداشت کن دخترم-
  

  ...مرسی سهیال خانم: رو نوشتم و گفتمشماره
  
رت و نامادریت و همون مردی که قرار بود همون شب پد...فقط یه چیزی...خواهش می کنم عزیزم-

ولی هر طور بود امیر ...باهاش ازدواج بکنی اومدن دمه خونه ی ما و نمی دونی چقدر ابروریزی کردند
 ی ونهفردای اون شب شیدا از خ...شوهرم بهشون فهموند که تو اینجا نیستی و ما ازت خبر نداریم

ما هم رفتیم ..بد شده و داره می بردش بیمارستانمادربزرگش زنگ زد و گفت که مادربزرگ حالش 
من شیدا رو فرستادم خونه برای یه کاری که ظاهرا پدرت جلوی خونه شیدا رو می بینه و بهش می .. اونجا

 مادربزرگش بد شده الهشیدا هم میگه که دیشب ح.. توپه که تو دختره منو فراری داری و ازش خبر داری
خودشو رسونده اونجا پدرت هم باورش نمیشه و با شیدا میاد بیمارستان و و اون برای همین خیلی زود 

االن هم مادربزرگ رو مرخص کردنو االن خونهش هست و ...وقتی می فهمه حرفاش درست بوده میره
  ...شیدا و شوهرم پیشش هستن

  
از طرفه اونا از ...امبه خاطره رفتاره خانواده ام من شرمنده ...واقعا شرمنده ام سهیال خانم: تاسف گفتمبا

  ...شما معذرت میخوام
  
  بهتر نیست برگردی؟...مخصوصا پدرت...اونا هم معلومه خیلی نگرانتن..نه دخترم این حرفا چیه؟-
  
چون برگشتنم مساویه با اینکه یا به دسته پدرم کشته بشم که میدونم اینکارو می کنه ...نمی تونم برگردم-

یا اینکه منو به عقده اقای پارسا در بیاره که من حاضرم بمیمرم ولی زنه ...چون فرار کردنه من براش ننگه
  ...اون پیرمرد که زن و بچه هم داره نشم

  
به هر حال این زندگیه تو هست و کسی ...خودت بهتر میدونی...نمیدونم مادر: خانم اه کشید وگفتسهیال

تقدیر نوشته شده ما همه وسیله ...امیدوارم همیشه سالمت باشی و خوشبخت بشی...حقه دخالت نداره
  ...ایم
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  ...ازتون ممنونم..درسته-
  
  ..به خدا می سپرمت...مواظبه خودت باش دخترم-
  
  ...خدا میدونه که مثله مادرم دوستتون دارم امیدوارم هر چی خاکه اونه عمره شما باشه...حتما-
  
خوشبختی .. بیافته دسته اون پیرمرددختره خوب ومهربونی مثله تو واقعا حیفه که...فدات بشم عزیزم-

  ...لیاقتته
  
  .خدانگهدار..به همه سالم برسونید...ممنونم-
  
  .خداحافظ...حتما گلم-
  

  ...خوش به حال شیدا که چنین پدر ومادری داره:تو دلم گفتم.. رو قطع کردمگوشی
  

باید ... خودت کمکم کنخدایا...پس اونا دنبالم هستن...یاده بدبختیام افتادم... گلومو گرفته بودبغض
  ...چکار کنم؟

  
  ... گذاشتم رو صورتمو و زدم زیره گریهدستامو

  
  ...نمی دونستم باید چکار کنم...پر از نگرانی و هراس..پر ازغم... پر از غصه بوددلم

  
  ... خودت یه راهی جلوم بذارخدایا

  
  ی از روی میز برداشتم و تند تند شنیدن صدای در دستمو از روی صورتم برداشتم و یه برگ دستمال کاغذبا
  

  ... پاک کردماشکامو
  

  ....بفرمایید: همون حال گفتمدر
  

  .. اتاق باز شد و پرهام در حالیکه کیفش دستش بود اومد تو اتاقدر
  

  ... کرده بود ولی وقتی نگاهش به چشمای اشکیم افتاد با تعجب نگام کرداخم
  
  چیزی شده؟-
  
  ...اره تخت نشست طرفم اومد و روی صندلیه کنبه
  

  ...هم از دستش عصبانی بودم و هم از بی پناهیم دلم حسابی پر بود...  انداختم پایینسرمو
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دلم ...  اش جمع شده بود توی دلمو دوست داشتم یه جوری سره یکی خالی کنم که از شانسه این اقاهمه

  .می خواست سره پرهام خالی کنم
  

  ...ی کنم به شما ربطی داشته باشهفکر نم: بلند کردم و بهش توپیدمسرمو
  

  ... خونسرد کیفشو گذاشت روی پاهاش و دستاشو گذاشت روی کیفش و بهم نگاه کردمخیلی
  

  ...خب ربط که نداره ولی از اونجایی که من پزشکت هستم این سوال جایزه که ازت بپرسم...نه :گفت
  

  ... رسمی حرف نمی زد ولی همچین صمیمی هم نبوددیگه
  
  شما دکتره منی؟میشه بگید از کی تا حاال و کی گفته؟:ن لحن گفتم هموبا
  

  .از دیشب تا حاال و خودم میگم: کیفشو باز کرد و گفتدر
  

  ... وسایل پانسمانو از توی کیفش در اورد و گذاشت رو میزبعد
  
ه زودتر از فقط میخوام هر چ...ولی من حالم خوبه نه احتیاج به دکتر دارم نه هر کسه دیگه: اخم گفتمبا

  .اینجا برم
  

  ...کجا؟...میخوای بری؟: بسته ی باندو باز می کرد که دستش از حرکت ایستاد و نگام کردداشت
  

  ...هر جا ولی غیر از اینجا: چشماش نگاه کردمو گفتمتوی
  

  ...یه کم رفتم باالتر نشستم و خودمو جمع کردم... زد و از جاش بلند شد و اومد کنارم نشستپوزخند
  

هر جا به از ...پس جاهای دیگه حتی خونه ی اون اوباش بهتر از اینجاست اره؟...اهان:تگف
  درسته؟...اینجا

  
  ... ازش گرفتم و سکوت کردمنگامو

  
  ...باز خودمو کشیدم عقب... و باندو برداشت و اومد نزدیکترچسب

  
  ...میخوای بری؟...چرا جواب نمیدی؟:گفت

  
  ...رماره میخوام ب: صدای ارومی گفتمبا
  

  ... نزدیکتر باز من رفتم عقب تر که کمرم خورد به باالی تختاومد
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  .. هنوز بهش نگاه نمی کردمولی
  

  ...باشه برو:گفت
  

  .. سرمو بلند کردم و با تعجب نگاهش کردماینبار
  

چیه؟چرا تعجب کردی؟مگه نمیخوای : اومد درست نزدیکه من نشست و قیچی طبی رو برداشت و گفتاونم
  بری؟

  
  ...بعد هر جا خواستی می تونی بری..فقط بذار اول پانسمانتو عوض کنم... برواشهب

  
  ... دونم چرا بغضم گرفته بودنمی

  
  ...این بغضه لعنتی دیگه چی بود که به گلوم چنگ میزد؟..اه
  

  ...خدایا چقدر من بدبختم... بی پناهی می کردماحساسه
  

  ...تقصیره اونا چیه؟... خب خودم خواستم برمولی
  

  ... برد سمته یقه ام که منم دستامو گذاشتم روی سینه امدستشو
  

  مگه نمی خوای بری؟: کرد وگفتنگام
  
  ..سرمو تکون دادم...حاال هی اینو میگه.. لعنتیاه
  

  ...مطمئن باش کسی هم جلوتو نمی گیره..پس بذار باندو عوض کنم بعد برو..خیلی خب:گفت
  

  ...زه پانسمانش کردید فکرکنم هنوز زود باشه بخواید عوضش کنیدشما که تا: نگاهش کردم وگفتممشکوک
  

  ...حاال دراز بکش...زخمت اگر زود به زود پانسمانش عوض بشه زودتر هم خوب میشه: کرد وگفتنگام
  
  ...همین جوری راحت ترم...نمیخواد: پرخاش گفتمبا
  
کاره خودمو می کنم پس دراز من ..من کاری به راحتی یا ناراحتیت ندارم: جدیت اخم کرد وگفتبا

  ...بکش
  
بنابراین به حرفش گوش ...چاره ای نداشتم... شک نگاهش کردم ولی اون خیلی جدی نگام می کردبا

  ..کردم و اروم روی تخت دراز کشیدم
  
  ...حاال دکمه هاتو باز کن..بسیار خب-
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  اخه چرا؟...چی؟: نگاش کردم وگفتمگنگ

  
  ...میدونم خودت چی فکر می کنی؟ن: نصفه نیمه ای زد وگفتلبخنده

  
این خودش شکارچیه سوژه هست تو هم تند تند ...ای وای فرشته از دسته تو... یادم افتاد چی گفتمتازه

  ...سوتی بده دستش
  

  ... کمرنگی روی پیشونیم نشوندم و رومو ازش برگردوندماخم
  
  ...بازش می کنی یا بازش کنم؟-
  

  ...الزم نکرده..مخودم بلد..نخیر: نگاهش کردمسریع
  

  ..ولی یقه ام کامل باز نمی شد تا بتونه پانسمان رو عوض کنه... دکمه رو باز کردم1 یک
  

  ...یکی دیگه هم باز کن:گفت
  
راستش اگر تا دوتای دیگه باز می کردم سینه ام کامل معلوم می .. شک و تردید نگاهش کردمبا

  ...درسته دکتره ولی من روم نمی شد..شد
  

اونم دیگه ...خدا رو شکر انقدر باز شد که اون بتونه کارشو انجام بده...مه ی دیگه باز کردم دک1 یک
  .چیزی نگفت

  
نگاهه خیره اش روی ... دستش کرد و یقهمو باز کرد بعد با قیچی اروم اروم باند رو قیچی کرددستکش

  ...ثابت نمونهزخمام بود ولی من مرتب مسیره نگامو منحرف می کردم تا یه وقت روی صورتش 
  

 با حسه سوزشی که روی شونه ام احساس کردم جیغ خفیفی کشیدم و ناخداگاه با دستام موچ دستشو ولی
  ...گرفتم

  
  ...خیلی می سوزه...چکار می کنی؟...ای..ای-
  

دارم با محلول شست شوش میدم اینجوری زخمت ...اروم باش: اون همچنان مشغوله کارش بود گفتولی
  ...زودتر خوب میشه

  
  ....وای...خیلی می سوزه....تو رو خدا اروم تر: ناله توی صورتش نگاه کردم و گفتمبا
  
  ...االن تموم میشه صبر کن-
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وقتی داشت با باند روی زخممو می ... متوجه نشده بودم که با دستام دارم موچ دستشو فشار میدمهنوز
  ...بست تازه متوجه دستام شدم

  
  بدونه اینکه ضایع بازی در بیارم دستامو...مامه مدت حواسش به کارش بود متوجه نشده اخه تفکرکردم

  
  ....برداشتم

  
  ... که دستمو برداشتم نگاهه عسلیشو دوخت توی چشمامو لبخند زدهمین

  
  ... برگردوندم اون هم چسبه روی باندو زد و دستشو کشید عقبصورتمو

  
  ...خیلی خب تموم شد: در اورد و گفتدستکششو

  
  ...ممنون:ت نشستم و دکمه ی لباسمو بستم تخروی

  
ولی قبلش یه چیزی می خواستم ...حاال می تونی بری....قابلی نداشت: همون لبخند روی لباش بودهنوز
  ...بگم

  
  ... نگاهش کردممنتظر

  
دستاشو توی هم گره کرد و خیلی جدی نگام ... گذاشت توی کیفش و رفت روی صندلی نشستلوازمشو

  ...کرد
  
ازتون بخوام به دل نگیرید چون با قصد و قرض اون ...یخواستم بابت رفتارم و حرفایی که زدماول م-

فعال جایی رو ...من حرفاتونو باور کردم و میخواستم بهتون بگم که اگر...دوم اینکه...حرفا رو نزدم
  ...ولی تا زمانی که تصمیمتونو بگیرید...می تونید اینجا بمونید..ندارید

  
بیرون از اینجا اگر سرپناهی نداشته باشید ...ودتون تصمیم گیرنده هستید که بمونید یا برید هر حال خبه

برای دختره جوانی چون شما هیچ مناسب نیست و من پیشنهاد می کنم تا وقتی تصمیمتونو نگرفتید که بر 
 می تونید توی  همراحتیتونو برای ...می گردید پیش خانوادهتون یا قصده دیگه ای دارید اینجا بمونید

  ...این اتاق...همین اتاق بمونید
  
  ...برای من پر از خاطره است: حسرت نگاهش را دور تا دوره اتاق چرخوند و گفتبا
  

من ...به هر حال خودتون می دونید: انگار که به خودش اومده باشه باز رنگ نگاهش جدی شد وگفتبعد
  ...شما رو مجبور به کاری نمی کنم

  
  ...ولی من می خواستم برم پیشه شیدا...پر بی راه هم نمی گفت...ش فکر می کردم به حرفاداشتم

  
  ... اون که مادربزرگش مریضه و خودش هم درگیره اونه و نمی تونه پیشه من باشهولی
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  .. چکار کنم؟پس

  
  ...منتظر چشم به من دوخته بود.. کردمنگاهش

  
   نداره؟اشکالی که...میخوام روی این پیشنهاد فکر کنم:گفتم

  
  باشه؟...من تا شب ازتون جواب میخوام...چه اشکالی؟...نه: انداخت باال و گفتابروشو

  
  ...باشه: تکون دادم و گفتمسرمو

  
  ... جاش بلند شد وکیفشو برداشت و به سمته در رفتاز
  

  ...فعال...به هر چی احتیاج داشتی به نسرین خانم بگو: از اینکه از اتاق بره بیرون گفتقبل
  
  ... نشانه ی تایید تکون دادم و اون هم از اتاق رفت بیرونرموبهس
  

  .. ای که سهیال خانم بهم داده بود رو گرفتمشماره
  

  .. از چندتا بوق صدای شیدا رو از اونور خط شنیدمبعد
  
  ...الو بفرمایید-
  
  ...الو سالم شیدا منم فرشته-
  

  ...یدونی چقدر نگرانت شده بودم؟فرشته تویی؟کجایی تو دختر؟م: با صدای بلندی گفتشیدا
  
  ...قضیه اش مفصله..به خدا نتونستم...شرمنده ام خواهری-
  
  چی شده؟کجایی؟حالت خوبه؟..بگو می شنوم-
  

ظاهرا مامانم همه چیزو ...حاال میخوای چکار کنی؟: همه چیزو تعریف کردم وقتی حرفامو شنید گفتبراش
  شناسی؟باباتو که می ...اونا دنبالتن...بهت گفته

  
  ...خودم هم خیلی نگرانم..میدونم-
  
  ...میای اینجا؟-
  
  ...نه نمی تونم-
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  چرا؟-
  
دوم ...اول اینکه مادربزرگت االن حالش خوب نیست و حضوره من مزاحمت ایجاد می کنه...به دودلیل-

  ....اینکه پدرم حتما خونه ی مادربزرگت رو هم پیدا می کنه و اونجا هم میاد
  
حاال ...با دلیله دومت موافقم...زیزم؟میدونی که مادربزرگم چقدر دوستت داره؟ولی خبچه مزاحمتی ع-

  میخوای
  

   کنی؟چکار
  
یا اینکه برگردم که این هم غیره ممکنه چون نه میخوام بمیرم و نه زنه ..دو راه بیشتر ندارم...نمیدونم-

  .فعال همین جا بمونم...و راهه دوم هم اینه که...اون پیرمرد بشم
  

فرشته تو چطوری می تونی به اونا اطمینان کنی؟به هر حال اونا غریبه هستن : کمی سکوت کرد وگفتشیدا
تو خوشگلی و ...درسته بهت کمک کردن ولی تو که شناختی روی اونا نداری..و تو هم نمی شناسیشون

  ...اونجا هم دو تا مرده جوون زندگی می کنه فکر نکنم اینم کاره درستی باشه
  
ولی چاره ی ....نمی تونم با وجوده اون دوتا اینجا بمونم...به خدا دلیله دودلیم هم همینه..نم شیدامیدو-

  ..دیگه ای هم مگه دارم؟
  
  پس باید بیشتر مواظبه خودشون باشن و از من بترسن؟...درضمن اونا هم خوشگلن : شوخی گفتمبه
  

  ...رسی چون اینجور پسرا خوشگل پسندننه ولی اگه خوشگلن پس تو باید ازشون بت: خندید وگفتشیدا
  
با من هم در ...فرشته حاال که میخوای اونجا بمونی پس خیلی مواظبه خودت باش: نگرانی ادامه دادبا

  ..باور کن نگرانتم..تماس باش
  
ممنونم که به ...باشه...در اینکه تو خیلی مهربونی و همیشه هوامو داشتی شکی نیست..میدونم عزیزم-

  ...فکرمی
  
  ...تو منوفراموش نکنی؟..من همیشه به فکرت هستم-
  
  ...شیدا که فراموش شدنی نیست...نه خواهری-
  
خیلی خیلی مواظبه خودت باش وسعی کن با اون دوتا هم تنها ...پس باز هم سفارش نکنم...ممنونم-

  ...بیشتر برو پیشه همون خانم که گفتی اسمش نسرین خانمه...نباشی
  

  ... مامان بزرگباشه: گفتمخندیدمو
  

  ..حسه مامان بزرگا رو..اره به خدا یه لحظه همچین حسی بهم دست داد: هم خندید و گفتاون
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  ...کاری نداری؟...خیلی گلی-
  
  ..خدا نگهدار..پس با من در تماس باش...نه عزیزم-
  
  .خداحافظ...باشه شیدا جون-
  

  ... رو قطع کردم و به فکر فرو رفتمگوشی
  
  و باید چکار کنم؟ اینجا به بعداز
  

  ... راست می گفت با وجوده پرهام و هومن من خیلی سخت می تونم اینجا بمونمشیدا
  
  ...باید یه فکری هم برای این موضوع می کردم... هر حال کاره درستی نبودبه
  

   پنجمفصل
  

  ..می خوردنپرهام و هومن هم اونطرفه میز با فاصله از من نشسته بودن و شامشونو .. میز شام بودیمسر
  

بخور مادر یه کم جون : خانم کنارم نشسته بود و مرتب تو بشقابم غذا می ریخت و می گفتنسرین
  ...بخور مادر..اینجوری که نیمشه...همه اش دوپاره استخونی....بگیری

  
  ... خجالت می کشیدم و هم از اینکه پرهام بخواد ازم چیزی بپرسه و جواب بخواد استرس داشتمهم

  
  ...نمی دونستم باید چکار کنم تو دلم خد ارو صدا می کردمو ازش کمک می خواستم خدایش

  
  ... زودتر از همه کشیدم کنار وبعد از من نسرین خانم و بعد پرهام و هومنمن

  
 به نسرین خانم توی جمع کردن ظرفا کمک کنم ولی مگه میذاشت؟اخرش هم حریفش نشدم و خواستم

  ...نشستم سره جام
  

فکراتونو ...فرشته خانم:اشو گذاشت رو میز و اول یه نگاه به هومن کرد و بعد رو به من گفت دستپرهام
  کردید؟

  
  ... با انگشتام بازی می کردم که با زدنه این حرف از جانبه پرهام سرمو بلند کردم و نگاهش کردمداشتم

  
  ...بله: مکث کردم و در اخر گفتمکمی

  
  ...نتیجه؟: گفتهومن
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  ...صورتش کامال جدی بود ولی نگاهش.. نگاه کردمبهش

  
  ...چطور بگم؟..من..می دونید؟...خب من:گفتم

  
  تردید دارید؟: گفتپرهام

  
  ... گذاشتم روی میزو بهشون خیره شدم وسرمو تکون دادمدستامو

  
  ...تردیدتون از چیه؟..چرا؟: گفتهومن

  
جدی دستاشو روی میز توی هم گره اون هم خیلی ... کوتاهی بهش انداختم و به پرهام نگاه کردمنگاهه

  ...کرده بود و منتظر نگام می کرد
  

  ...اینجا...چطوری بگم؟...من یه دخترم و اخه...من: به هومن نگاه کردم وگفتمدوباره
  

تو اینجا ...میدونم چی میخوای بگی...من درکتون می کنم..بله درسته: دفعه پرهام کالممو برید وگفتیه
  ره حضوره من و هومنه درسته؟معذبی و اون هم به خاط

  
  خدا هر چی میخوای بهت بده کارمو راحت...افرین...چه زود می گیره هاااااااا.. و واج نگاهش کردمهاج

  
  ...نمی دونستم باید چطوری اینو بهشون بگم تا ناراحت نشن..کردی

  
  عذب هستید؟پرهام درست میگه؟یعنی شما به خاطره ما اینجا م..فرشته خانم: با تعجب گفتهومن

  
  اون برعکسه پرهام به نظرم اخالقش بهتر بود و هیچ حس بدی هم نسبت بهش... شرمندگی نگاهش کردمبا
  

  ...نمی دونم چرا..نداشتم
  

ولی نه به اون منظور که چون شما و اقا پرهام توی این خونه هستید من مجبورم کنار ..بله درسته:گفتم
  ..حمتون هم نمیشماینجوری مزا..من از اینجا میرم..بیام

  
  ...حتی نسرین خانم هم ظرفا روتوی سینک ول کرد و اومد کنارم نشست.. سکوت کردنهمه

  
باور کن این دوتا مثله پسرای خودم هستند فقط ..دخترم این چه حرفیه؟: گذاشت روی دستمو گفتدستشو

  .. نگیرحرفاشو به دل...دلش پاکه...هومن گاهی شیطنت می کنه ولی هیچی توی دلش نیست
  

من از هومن و حرفاش گله ای ندارم برعکس از این اخالقش خیلی هم خوشم : دلم پوزخند زدمو گفتمتوی
کال از حضوره پسرا معذب ...میاد ولی از دسته پرهام حرصی هستم با این اخالقه خشک و سردش
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 خونه ینونا توی ابه هر حال این کار درست نبود که من با ا..چکار کنم؟دسته خودم نبود دیگه..بودم
  ...وای نه هیچ جوری تو کتم نمی رفت...بمونم

  
چی بهش می گفتم؟خودم هم نمی .. تونستم در جوابه نسرین خانم لبخند بزنم و سرمو بندازم پایینفقط
  ...دونم

  
  ..حاال فرشته خانم فکر میکنن من از اوناشم...دست شما درد نکنه نسرین خانم: خندید وگفتهومن

  
  از کدوماش مادر؟من که چیزی نگفتم؟:م هاج و واج نگاهش کرد گفت خاننسرین

  
  ...ولی با نیمه ی دومه حرفت موافقم...بی خیال نسرین خانم: گفتهومن

  
میگی نه از نسرین ...به جونه پرهام نه به مرگش من انقدر مهربون و دل پاکم که نگو: به من ادامه دادرو

  ...اون که دروغ نمیگه..خانم بپرس
  
یه کم توی چشمام زل زد و نمیدونم چی شد که لبخند از روی لباش .. زدمو ومستقیم نگاهش کردمخندلب

من برم اتاقم یه ..با اجازه ی همگی:کم کم محو شد و بعد اروم از جاش بلند شد و با صدای گرفته ای گفت
  ...کم کار دارم

  
  ... نگام نکرد و سریع رفت توی اتاقشدیگه

  
  ...من که حرفی نزدم انگار بچه ام ناراحت شد ..وا مادر:ام نگاه کرد وگفت خانم به پرهنسرین

  
ازهیچ ...می شناسیدش که..اون از حرف شما ناراحت نشد..نه نسرین خانم: لبخنده ماتی زد و گفتپرهام

  .بعد خودم باهاش حرف می زنم..فعال کاریش نداشته باشید...کدوم از کاراش نمیشه سر دراورد
  
  .به هر حال شما جوونا حرفه همو بهتر می فهمید..باشه مادر-
  

یعنی از ... هم از این کاره هومن تعجب کرده بودم چرا وقتی به چشمام نگاه کرد حالتش عوض شد؟من
  ...ای بابا...چیزه دیگه ای ناراحت شد یا من ناراحتش کردم؟ولی من که چیزی نگفتم؟

  
  ... صدام کرد که با یه تکون به خودم اومدمپرهام

  
  ..بله-
  

  ...حالتون خوبه؟: مشکوک نگام کرد وگفتپرهام
  

  ببخشید متوجه نشدم چیزی گفتید؟..من خوبم.بله: تکون دادمو نگاهمو ازش گرفتم و گفتمسرمو
  

  ...شما از اینجا میرید: گفتپرهام
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  ..یعنی داشت بیرونم می کرد؟.. زده نگاهش کردمبهت

  
جایی که می تونید تا هر وقت خواستید اونجا ... یه جای امنمن شما رو می برم به: ادامه دادپرهام

  .بمونید
  

  وای خدا میخواد منو کجا ببره؟ اصال من چطوری بهش اعتماد کنم؟... چی داره میگه؟این
  

اخه چی دارید میگید؟منو کجا ...یعنی..شما : من کنان در حالی که از این حرفش متعجب بودم گفتممن
  می برید؟

  
مگه نمی خوای فعال یه سرپناه داشته :جلو خم شد و چشمای عسلیشو کمی ریز کرد و گفت کی به پرهام

  باشی تا دسته نامادریت بهت نرسه؟
  
  ولی چطوری؟..همینو میخوام...چرا..خب-
  
من شما رو می برم جایی که هیچ پسره جوونی ..اونو بعد می فهمی: پشتی صندلیش تکیه داد وگفتبه

  .فردا صبح حرکت می کنیم.نی مدتی رو اونجا بگذرونی تا بعد تصمیمتو بگیریاونجا نیست و شما می تو
  

 از زدن این حرف از جاش بلند شد و نگاهی جدی ولی خاص وخیلی جذاب بهم انداخت و بعد
مطمئن باشید قصدم اون چیزی نست ..درضمن می تونید به من اعتماد کنید..مسیرمون طوالنی نیست:گفت

  ...فعال..شب خوش...ر می کنیدکه شما دارید بهش فک
  

  ...شبتون بخیر..از بابت شام ممنونم نسرین خانم: به نسرین خانم گفترو
  

نوش : خانم از جاش بلند شد و در حالی که ظرفای باقی مونده رو از روی میز جمع می کرد گفتنسرین
  ..شبت بخیر...جانت پسرم

  
  ...ه منو رفت سمته اتاقه هومن نگاهه کوتاهی بهم انداخت و بعد پشتشو کرد بپرهام

  
  ... من هنوز داشتم به اون نگاهه مغرور که پر از معنا بود فکر می کردم لحنش یه جوره خاصی بودولی

  
  یعنی از کجا فهمید من دارم به چی فکر می کنم؟.. خداوای

  
  ..لو شده؟یعنی انقدر ضایع بازی در اوردم؟نکنه قیافه ام زیادی تاب... دستمو کشیدم به صورتمیه
  

  ...خدا به خیر کنه...یعنی میخواد منو کجا ببره؟.. حرفاش افتادمیاده
  

  .. نمیدونم چرا به همین راحتی دارم بهشون اعتماد می کنم؟یعنی دلیله این کارم از چیه؟فقط
  



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

72

  ..در را باز کرد و وارد اتاقش شد... تقه ای به در اتاق هومن زدپرهام
  

 الی موهایش فرو برده بود و سرش را در دست گرفته بود و روی تختش  کالفه دستهایش را البههومن
  ...نشسته بود

  
  ... ورود پرهام سرش را بلند کردبا
  

  .. نگاهش کرد ولی هیچ تغییری در صورتش ایجاد نشدپرهام
  

  . هومن نشست و نفس عمیقی کشیدکنار
  
  رکنی؟باز یادش افتادی؟تا کی میخوای بهش فک: روبه رو خیره شد وگفتبه
  

  ... پوزخندی زد و کالفه از روی تخت بلند شدهومن
  

االن چندسال می گذره ولی هر وقت یادش ...د اخه چطوری؟تو بگو پرهام: را به هم زد وگفتدستانش
  ...خدایا اخه من چی بگم؟...اون خائن بود..اون مرد ولی بهمون خیانت کرد..میافتم قلبم اتیش می گیره

  
د اخه نمیگی این وسط فقط خودتو ... تو یه جفت چشمه سبز دیدی یادش افتادی؟باز: با اخم گفتپرهام

  ...نابود می کنی؟چرا عاقالنه تصمیم نمی گیری؟
  

اون لعنتی با اینکه مرده ولی بازم دست از ...نمیشه..نمی تونم: با خشم محکم روی میز زد وگفتهومن
هر شب با ...و میذارم توی دلم وبه کسی نمیگمهر شب کابوس می بینم ولی درد و غمام..سرم بر نمیداره

 و به خاطرش مترس از خواب می پرم ونمیدونی وقتی می فهمم همه اش خواب بوده چقدر خوشحال میش
  ...هزاران بار خدارو شکر می کنم که همه اش خوابه

  
وقتی یادم ...؟ شیطان بود پرهام تو که باهام بودی تو که میدیدش تو که دیده بودی با من چکار کرداون

اقاجون چقدر از ...می افته به خاطرش معتاد شدم وقتی یادم می افته به خاطرش همه تحقیرم کردن
 میدید ودستم حرص می خورد مامان عطیه هر شب و روز نفرینش می کرد واز دستش حرص می خورد 

  ...جگر گوشه اش داره جلوش پر پر میشه و نمی تونست کاری بکنه
  

  ... بود پرهام سرش را پایین انداخته بود و چیزی برای گفتن نداشت بغض کردههومن
  

  من: اشک هایش را قبل از اینکه روی صورتش جاری شوند با دستش پاک کرد وبا بغض غلیظی گفتهومن
  

اون زن با زندیگه ...ولی خودمو زده بودم به بی خیالی..متوجه ی همه چیز بودم... ی اینا رو میدیدمهمه
باعث شد اقاجون سکته ...ون و مامان عطیه وتو و همه ی اعضای خانواده ام بازی کردمن و اقا ج

  ...فتبه خاطرش عزیزترین کسمو خدا ازم گر..به خاطرش...اون یه زنه دیو سیرت بود...کنه
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وقتی به :هیچ تالشی برای پاک کردنشان نکرد و ادامه داد.. بی اراده روی صوتش جاری شدنداشکهایش
رنگه سبزه چشماش ..ولی چشماش برام اشناست...نگاه می کنم معصومیتو توی صورتش می بینماین دختر 

اونی که ما فکر ...چطور بگم؟...احساسم میگه فرشته ..اون خاصه..از جنسه اونایی که دیدم نبوده و نیست
  ..کالفه ام...نمی دونم پرهام..نمی دونم چی بگم...اون...می کنیم نیست

  
ولی خودت شاهد بودی که با ..دردمو میذارم توی دلمو دم نمیزنم..خدایا:د وگفت را بلند کرسرش

وقتی به زندگی برگشتم درسمو ...مگه چند سالم بود؟...بدبختی تونستم از چنگاله اعتیاد خودمو نجات بدم
لی باز  اینکه مرده واب..بازهم..ولی حاال...اون هومنو کشتموشدم این..شدم یه هومنه دیگه...ادامه دادم

اون زن دیو سیرت ...اون مادره من نبود...اون مادر نبود...کابوساش دست از سرم بر نمیداره
  ...نبود..اون مادرم نبود..اون زن نابودم کرد...سیمین مادره من نبود پرهام اون زن مادرم نبود...بود

  
 لرزید اروم زد پشته پرهام بغلش کرد و در حالی که صدایش از زوره بغض می.. هق هق افتاده بودبه

باید بتونی باهاشون کنار ..من همه ی اینا رو میدونم..خیره سرت مردی...اروم باش پسر:هومنو گفت
  ..پس اروم باش...اره اون مادرت نبود..اون رفته اون دیگه توی زندگیت نیست...بیای

  
برادرای خونی ..نیممن و تو از یه خو: سرش را بلند کرد و در چشمانه پرهام خیره شد و گفتهومن
  ....همو می فهمیم ولی اون زن...هستیم

  
من اون هومنی رو میخوام که همیشه شاد بود و سربه سره اینو اون ....ولش کن هومن: گفتپرهام

  ...اون هومن نه این...میذاشت
  

  ... پوزخندی زد واز جایش بلند شدهومن
  

چکار کنم؟دسته خودم ...مو دارم پرهامولی من دردای خود...میدونم: را پاک کرد و گفتاشکهایش
  ...نه..نه ...نمیدونم چرا ولی یه احساسی دارم...از وقتی این دخترو دیدم حالم دگرگون شده..نیست

  
نه اونی که تو فکر میکنی نیست : به پرهام که مشکوک نگاهش می کرد نگاه کرد وگفتسریع
توی زندگیم نقش ...یه حسی میگه اون دختر...ولی نمیدونم چیه..احساسم از روی عالقه نیست...پرهام
  ...نمیدونم..البد خل شدم...مسخره است نه؟...یه نقشه مهم..داره

  
  ...ذهنش درگیره حرفهای هومن بود... در سکوت نگاهش کرد و چیزی نگفتپرهام

  
دونم چرا نمی... قرار بود هومن و پرهام منو ببرن اونجایی که دیشب پرهام درموردش بهم گفته بودامروز

  ...بی دلیل می ترسیدم
  

نمیدونم چرا اخم کرده ...پرهام جلو بود و هومن هم رانندگی می کرد... ماشین نشسته بودیمتوی
منم از زوره بیکاری به سقف ماشین نگاه می کردم وگاهی هم ..پرهام هم ساکت بیرونو نگاه می کرد....بود

  ...از پنجره اطرافمو نگاه می کردم
  

  ...چرا رنگت پریده؟:رو روی صورتم میزون کرد وگفت اینه هومن
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اخه ...نمیدونم چرا داغ شدم... با شنیدن این حرف برگشت سمتم و نگاهه خیرشو دوخت توی صورتمپرهام

  ...هم هومن نگام می کرد هم پرهام
  

  ...من که چیزیم نیست..فکر نکنم:گفتم
  

  ...می ترسی؟: لبخنده کجی زد و گفتهومن
  

  از چی باید بترسم؟..نه:دام نلرزه کردم صسعی
  

  از:در همون حال گفت.  نیم نگاهی به پرهام انداخت و لبخند زد و باز مشغوله رانندگیش شدهومن
  

اوه ...که دارن می برنت ناکجا اباد...با دوتا پسره غریبه..تنها...توی این ماشین..اینجا...اینکه
  .راستشو بخوای منم بودم می ترسیدم...اوه

  
راستش از درون داشتم از ترس پس میافتادما با شنیدن حرفاش حالم بدتر هم شده ..خم نگاهش کردم ابا

  ...بود ولی همه ی سعیمو کردم که به روم نیارم
  

 ندادم ولی با اخم از توی اینه به چشمای قهوه ایه روشنش نگاه کردم اون هم تا اخمامو دید جوابشو
داریم می ...نترس من و پرهام از کبریت هم بی خطرتریم...محاال اخم نکن فرشته خان:خندید وگفت

  ...یه دست مریزاد هم به ما دوتا میگی...وقتی ببینیش ...بریمت یه جای خوب
  

  ...کی رو ببینم؟: و منگ نگاهش کردمگیج
  

  ...دیگه دیگه: انداخت باال و گفتابروشو
  

مطمئنم از اونجا خوشت ..ن دیگه می رسیماال...نگران نباش: با لبخند دوباره برگشت سمتم وگفتپرهام
  .میاد

  
  چرا اینطور فکر می کنید؟...من نگران نیستم: توپیدمبهش

  
  ..اینطور فکر نمی کنم از حرکاتت به راحتی میشه فهمید : لبخندش تبدیل به پوزخند شد وگفتپرهام

  
رخساره خبر میدهد از رنگه : به هومن انداخت که هومن هم چشمکی بهش زد و هر دو با هم گفتننگاهی

  ...سره درون
  

ناسالمتی درجواره دکتره این ...رنگت پریده اینو که نمی تونی انکار کنی...بله خانم: خندید وگفتهومن
  ...یه نگاه بندازه تا تهشو می خونه...اونم کارشو خیلی خوب بلده..مملکت هستیم

  
  ... دسته هر دوتاشون حرصم گرفته بود شدیدددددددداز
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به من بود و می تونستم یه دستمو فرو می کردم تو موهای هومن و یه دسته دیگموهم فرو می کردم تو  اگه

  ...موهای پرهامو کله هاشونو محکم می کوبوندم به هم
  

  ... تنها گیر اورده بودن و گذاشته بودنم سرکارمنو
  

  .. دونم چرا ولی دوست داشتم حالشونو بگیرمنمی
  

  ...و و شلوار بهم داده بود که واقعا خوش دوخت بودن و رنگ جالبی هم داشتن خانم یه دست مانتنسرین
  

می گفت که اینا هم مال خانم کوچیکه ولی هیچ وقت تنش نکرده ... تنم کردم درست اندازه ام بودوقتی
  ...بود

  
  ... واقعا کنجکاو شده بودم بدونم این خانم کوچیکی که میگن کیه؟دیگه

  
پرهام و هومن از ماشین پیاده شدن که منم پشت ...لوی یه خونه باغ نگه داشت ماشین رو درست جهومن

  ..سرشون پیاده شدم و درو بستم
  

پرهام هم به ماشین تکیه داده بود و اون هم ... دستاشو زده بود به کمرشو به اون خونه نگاه می کردهومن
  ..انگار نه انگار که منم اونجا حضور دارم..محو تماشای اونجا بود

  
  ...پرهام تو بگو: دقیقه گذشته بود که هومن برگشت سمتمو بعد رو به پرهام گفتچند

  
تو ..به هر حال تو بیشتر اینجا میای...خب تو هم می تونی بگی: تکیه اشو از ماشین برداشت و گفتپرهام

  ...بگو
  

  ...من میگم...باشه: به صورتش دست کشید وباز به خونه باغ نگاه کرد وگفتهومن
  
اون یه ...ما بهش میگیم خانم بزرگ..اینجا خونه ی مادربزرگه ماست: و رو به من ایستاد و گفترگشتب

پیرزن تنهاست که پرستارش خانم مستوفی ازش مراقبت میکنه و تا دلت هم بخواد خدم و حشم 
  ...یه چیزی که خیلی مهمه اینه که...درضمن...داره

  
پرهام خنده ی کوتاهی کرد و روشو ...نم بهش نگاه کردم م.. لبخند برگشت و به پرهام نگاه کردبا

  ...برگردوند
  

این خانم بزرگه عزیزه ما از یه چیزی توی دنیا خیلی خیلی بدش میاد : با همون لبخند رو به من گفتهومن
و اون بنده های خدا هم ...به هیچ وجه...و اون موجوده دو پا هم هیچ حقی نداره وارده این خونه بشه

   نیستندکسانی
  

  ...اقایونه فلک زده...جز
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همین که یه مردو توی دوقدمی ...خانم بزرگ کال به مرد جماعت حساسیت داره: وادامه دادخندید

  ...خونهش ببینه تیربارونش می کنه
  
اصال حرفایی که می زدو نمی تونستم باور ... دهانی باز از تعجب و بهت زده داشتم نگاهش می کردمبا

   دیوونه ست؟مگه طرف...کنم
  

  ...مادربزرگتون مشکل دارن؟..جسارت نباشه..واااااا اخه چرا؟؟؟؟؟ببخشیدا البته: جمع کردمو وگفتلبامو
  

  ... به سرم اشاره کردم که هومن زد زیره خنده و پرهام هم خنده ی کوتاهی کرداروم
  

پ رودست خورده فقط از یه مرده خوشگله خوش تی...مشکلش اونقدرا هم حاد نیست...نه: گفتهومن
  ...با تو کاری نداره..تو که دختری پس نگران نباش...اینجوری شده

  
  ...با شماها چی؟: از دهنم پرید وگفتمناخداگاه

  
  ... نگاهم کرد پرهام

  
توی نوه هاش فقط با من و هومن کاری نداره و فقط ما دوتا اجازه ی ورود به : لبخند می زد گفتهنوز

  ...اینجا رو داریم
  
  ...چطور؟:عجب گفتم تبا
  

ولی پدر ومادره ما دوتا ... تا نوه داره که من و پرهام هم جزوشون هستیم25خانم بزرگ دقیقا : گفتهومن
فوت کردن و پسرش هم حاج اقا پدره ما بوده بعد از مرگش یه دفعه نمی دونم چی شد که خانم بزرگ 

 چنین حقی پسرابقیه ی ..نه رو دارنپرهام و هومن تنها مردایی هستن که حق ورود به این خو:گفت
  ...ندارن

  
من هم هر کاری کردم یه جوری از زبونش بکشم یا از خدمه ها .. کس هم نفهمید چرا اینجوری شدهیچ

هنوزم خدایش تو کفش موندم که چرا خانم بزرگ این ...بپرسم و خالصه ته و توشو در بیارم نشد که نشد
  ...کارو کرد؟

  
  همه جورشو شنیده بودیم ودیده بودیم اال این...دم همونطور هاج و واج مونده بودم حرفایی که می شنیاز
  

  ...حتما دلیلی واسه این کارش داشته دیگه...یکی
  

  .. رفت سمته در و زنگ رو زدهومن
  

  کیه؟: یه زن اومد که گفتصدای
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  .البته پرهام و مهمونمون هم هستند...هومن...منم خانم مستوفی: جواب دادهومن
  

  .بفرمایید..بله: زن که فهمیدم همون خانم مستوفی پرستاره خانم بزرگه با لحنه سرد و خشکی گفتاون
  

  ...وایسا: با صدای تیکی باز شد ولی همین که قدمه اولو برداشتم تا بریم تو پرهام گفتدر
  

  ..با تعجب برگشتمو و نگاهش کردم... خشکم زدسرجام
  

  ...خانم بزرگ یه سگ هم داره ... که بگمیادم رفت: کنارم ایستاد وگفتاومد
  

گرگی سگه خانم بزرگه و دویدنشو تیز ..اوه اوه اصله کاری یادم رفت بهت معرفیش کنم: ادامه دادهومن
  ....بودنش در حده همون گرگه ولی قد وهیکلش

  
  ... شیطونی زد وبه پرهام نگاه کردلبخنده

  
  ...ن یه زنه تنهاست و برای محکم کاری بهش نیاز دارهبه هر حال او: شونهشو انداخت باال و گفتپرهام

  
  ...محکم کاریه چی؟ :گفتم

  
  ...ورود اقایان ممنوع دیگه: گفتهومن

  
  ..بهتره بریم تو: نگاهش کردم ولی هومن بالفاصله نگاهشو ازم گرفت و گفتخندیدمو

  
  .. خودش رفت و بعد هم من و پشته من هم پرهام بوداول

  
  ...حیاطه باغ چشمام گرد شد نگام افتاد به تا
  

   دیوارا دورتا دورش حصار کشیده شده بود و لبه ی دیوارا هم حصارهایی به صورته سرنیزه کار شدهروی
  

  ...بود
  

  تجهیزاتی که این خونه داشت بانکه مرکزی...دوربینه مدار بسته هم داشتن...بله.. دیوارو نگاه کردمباالی
  

  ...م کاری کرده بودبه نظرم دیگه زیادی محک...نداشت
  

اروم بهش .. داشت جلوجلومی رفت منم قدمامو با پرهام هماهنگ کردم و کنارش قدم برداشتمهومن
  اینجا چرا:گفتم

  
  ...اینجوریه؟
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  ...چه جوریه؟: نگاهم کرد وگفتجدی
  
  ...این همه حصارو قفل و دوربین اخه واسه چیه؟: اطرافم اشاره کردم وگفتمبه
  

اون ...اینا همه اش کاره خانم بزرگه...پس واسه همین تعجب کردی؟..اهان:داد وگفت سرشو تکون پرهام
  به قوله خودش کار از محکم کاری عیب...خیلی محتاط عمل می کنه و در همه حال جانبه احتیاط رو داره

  
  ...میگه من تنهام و اینکارا هم الزمه.. کنهنمی

  
  ...وقتی خودت ببینیش بیشتر باهاش اشنا میشی:فتنگاهم کرد وگ... وایساد که منم ایستادمسرجاش

  
  من باید اینجا زندگی کنم درسته؟:  اطرافم نگاه کردم وگفتمبه
  

  ...درسته: تکون داد وگفتسرشو
  

مگه خودت نمی خواستی بیارمت یه جایی که هیچ اثری از مرد اونجا نباشه؟خب اینجا به نظرم : دادادامه
  اینطور نیست؟...بهترین جاست

  
چرا :به همین خاطر اخم کردم که گفت... چرا ولی یه حسی بهم می گفت داره مسخره ام می کنهمیدونمن

دیگه نمی خواد نگران ...اینجا با این همه تجهیزاته ایمنی از دسته هر چی مرده در امانی...اخم می کنی؟
  ...من و هومن زیاد به اینجا سر می زنیم...ولی خب..باشی

  
  ...بهش نمی خورد شیطون باشه ولی چشماش دقیقا اینو نمی گفت...ره خاصی بود نگاهش یه جوحالته

  
  .. صدای هومن اونورو نگاه کردیمبا
  

  پس چرا اونجا وایسادید؟بیاید دیگه؟: داشت داد میزدهومن
  

  ... بدونه اینکه نگاهم بکنه افتاد جلو منم پشت سرش بودمپرهام
  

  ... قدم ازم دور شده بودچند
  

  ...من تا شونه هاش بودم...قد و هیکلش نگاه می کردم به داشتم
  

  ... که داشتم از پشت ارزیابیش می کردم یه دفعه صدای پارس یه سگو از پشت سرم شنیدمهمینطور
  

  .. برگشتم و پشتمو نگاه کردمسریع
  
  ... دیدنش از ترس یه جیغ بنفش کشیدم و عقب عقب رفتم از ته باغ درست می اومد به طرفه منبا
  



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

79

  ...فرشته ندو...ندو..ندو: و هومن داد زدنپرهام
  

دقیقا احساس کردم یه لحظه روح کامال از ... اون موقع این چیزا حالیم نبود از ترس داشتم میمردمولی
  ..بدنم جدا شد و باز برگشت به جسمم

  
  ... سگ سیاهه خیلی وحشتناک و بزرگ که به سرعته باد داشت می اومد سمتمیه
  

اون سگه هم انگار ...داشتم شکر خدا یه چندتایی هم قرض کردم و فرار کردم سمته باالی باغ پا که دوتا
  ...سرعتش بیشتر شده بود

  
مخصوصا این ...از بچگی از سگ می ترسیدم.. طور می دویدم و جیغ می کشیدم خیلی ترسیده بودمهمین

ن سگه هم پارس می کرد ودنبالم می قلبم داشت از جاش کنده میشد و او...سگه که سگ هم نبود هیوال بود
  ...دوید

  
تقال می کردم بیام بیرون و فرار کنم ولی اونی که منو ... اینکه خودمو تو یه جای گرم و نرم حس کردمتا

  ...محکم تو بغلش گرفته بود هیچ جوری ولم نمی کرد
  

  ...ای بابا...نترس...هیسس اروم باش:صداشوشنیدم
  

  ...درسته خودش بود..صدای هومن بود... تند نفس نفس می زدم تند
  

یه جیغه خفیف کشیدم و رفتم ... تا ببینم سگه کجاست که دیدم کناره پرهامه و داره میاد سمته مابرگشتم
  ...پشته هومن قایم شدم

  
  خیلی گنده بود پاهای دراز و الغر ولی جثه ی بزرگ و.. سگ نبود که یه چیزی تو مایه های هیوال بوداخه

  
  اسمش بهش...خدایش هم سرعته گرگ رو داشت هم هیبته هیوال...ثله چی هم میدویدم...قوی

  
  ...گرگی... اومدااااااامی

  
  .. اختیار بلوز هومن رو توی مشتم گرفتم و هر طرفی که هومن می رفت منم می رفتمبی

  
  ...اخه خیلی بد نگام می کرد..  که نزدیکه ما رسید منم سرمو دزدیدمسگه

  
  ...ش داشت می خندید وانقدر خندیده بود که اشکش در اومده بود از اولهومن

  
دختر چرا در میری؟د اخه چرا دویدی؟تو نمیدونی اگر یه سگ بیافته : انگشتش اشکشو پاک کرد وگفتبا

  ...دنبالت تو هم بدوی اون بیشتر تحریک میشه؟
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منو .. یخ وایمیسادم بیادباید چکار می کردم؟س.. موقعیت..خب من توی اون..خ: ترس ولرز گفتمبا
توروخدا بهش بگو به من نگاه ..تو..وای خدا...اره از قیافه اش هم معلومه..بخوره؟نکنه هاری داره؟

  ...نکنه
  

  ... هم همراهه هومن می خندیدپرهام
  

اروم ..خب ترسیدی این زبون بسته هم نگاهت می کنه دیگه: بلوزشو از توی دستام در اورد و گفتهومن
  ..اینبار اگه تحریک بشه دیگه نمیشه جلوشو گرفتا...وباره نیافتاده دنبالتباش تا د

  
  ...رنگت هم حسابی پریده...چندتا نفسه عمیق بکش تا حالت بیاد سرجاش: گفتپرهام

  
این دیگه چه ...ای خدا..با دیدن این سگه هم بدتر شده بودم.. می گفت حالم اصال خوب نبودراست

بابا هیچ ... من با داشتنه خونه و پدر و سرپناه باید سر از اینجور جاها دربیارم؟چرا...سرنوشتیه من دارم؟
  ...تو باعث و بانیه همه ی این مصیبتایی که داره به سرم میاد..وقت نمی بخشمت

  
  ..افرین پسر....برو...گرگی برو ته باغ: رو به اون سگه گفتپرهام

  
این ...ای که بری دیگه برنگردی..ه طرفه ته باغ دوید با اون صدای نکرش چندتا پارس بلند کرد و بسگ

این که از هفتاد تا ..دیگه چه جور سگی بود؟یعنی من با وجوده این سگ می تونستم به راحتی اینجا بمونم؟
  ...همین اول کاری داشت منو میخورد...مرده هیز و اوباش خطرناکتره 

  
  ...بهتری؟: برگشت و بهم نگاه کرد و گفتهومن

  
  ... مهربون بودلحنش

  
تا بیشتر از این معطلش ..بریم دیگه خیلی وقته خانم بزرگ منتظره..خوبه: سرمو تکون دادم که گفتفقط

  ...نکردیم بریم تو
  

  .. که از شر سگه راحت شده بودم نمیدونم چرا یه جور حس پشیمونی وشرم داشتمحاال
  
  اصال چی شد؟.
  

  ...تم و پشتش قایم شدم؟ منو گرفت تو بغلش؟بعد من لباسشو گرفهومن
  

  ...حاال اونو پرهام در موردم چی فکر میکنن؟..اخ اخ ابروم رفت.. وای دیگه چی؟ای
  

  ...ببخشید: اختیار و بی مقدمه بهش گفتمبی
  

  ...چی؟چرا معذرت میخوای؟: می رفتیم سمته درخونه که با تعجب نگام کرد وگفتداشتیم
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بابت ..من ازتون معذرت میخوام..من: بهش بگم ولی با تته پته گفتمروم نمیشد.. شرم سرمو انداختم پایینبا
یکیش سگ و ..ولی باور کنید من از بچگی از دو چیز تا سرحد مرگ می ترسم..کولی بازی که راه انداختم

کوچیک و بزرگ هم ..بدبختانه با هردوتاش هم روبه رو شدم اینه که خیلی می ترسم...اون یکی هم مار
  ...باز هم ببخشید..ت دارمنداره کال وحش

  
  ...رسیدیم جلوی در..منم وسط راه می رفتم.. سمته راستم بود و هومن هم سمته چپمپرهام

  
  ... ساکت بود نگاهش کردم که اونم همزمان نگام کردهومن

  
من اگر جلوتو نگرفته بودم اون سگ معلوم نبود چه بالیی سرت : کمرنگی زد وبا لحن خاصی گفتلبخنده

به خاطره یه کاره ...تو دختره خوبی هستی.منم باید معذرت بخوام..تو داشتی تحریکش می کردی...بیاره
  ...غیره ارادی داری اینجوری ازم عذرمیخوای اونوقت

  
 بودم حرفشو ادامه بده ولی دیگه چیزی نگفت وسریع حالته صورتش عوض شد و یه لبخنده بزرگ منتظر

  .زد و در خونه رو باز کرد
  
کجایی خانم بزرگ؟بیا که نوه ی عزیزت ...مهمون نمیخوای؟...صاحبخونه:جا داد زد هموناز

  ...همون که عاشقشیااااا...اومده
  

دلیلشو نمی دونستم شاید هم من ..ولی خب... چرا ولی حس کردم توی لحنش یه غمی نهفتهنمیدونم
  ...اینطور فکر می کردم و در حقیقت اینجوری هم نبوده

  
  .پرهام درو بست... خونه سه رفتیم تویهر
  
یه خونه ی خیلی بزرگ ولی ساده .. کنجکاوی از همون جلوی در داشتم به اطرافه خونه نگاه می کردمبا

این خونه به این بزرگی چرا اثاثیه اش انقدر ساده چیده شده ...تعجب کرده بودم...با لوازمی ساده تر
  بود؟

  
ساله که زیر بغل اون خانم مسنه رو گرفته بود اومدن سمته  36 35 خانمه مسن همراهه یه خانمه تقریبا یه
  ...ما
  

  .. و هومن رفتن سمتشپرهام
  

  ...خوش اومدید..سالم به روی ماهت پسرم: بزرگ لبخند زد وگفتخانم
  

 هم سالم کرد وصورته خانم بزرگ رو بوسید خانم بزرگ هم پیشونیه هر دوتاشونو بوسید و لبخند پرهام
  ...زد
  

  ...من افتاد و لبخند از روی لباش محو شد به نگاهش
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  ...این دختر دیگه کیه؟: به پرهام گفترو
  

  ...بفرمایید...بهتون میگم خانم بزرگ: سریع به جای پرهام جواب دادهومن
  

بریم توی :پرهام هم اومد سمته من و گفت... زیر بغل خانم بزرگ رو گرفت و به پرهام اشاره کرد هومن
  ...ن میاناونا هم اال..سالن

  
  خانم بزرگ چرا روی ویلچرتون: همونطور که خانم بزرگ رو به طرفه یکی از اتاقا می برد گفتهومن

  
  ..اخه شما که میدونی راه رفتن براتون خوب نیست؟...ننشستید؟

  
  ...اگه همین دو قدم راه رو هم برندارم که پاهام خشک میشه...ای مادر: بزرگ هم گفتخانم

  
  ...یکی از اتاقا و هومن در رو بست هم رفتن تو بعد

  
  ... سالن روی مبل با فاصله از پرهام نشستم وبه تابلوهایی که به دیوارا زده شده بود نگاه می کردمتوی

  
  ... زیبا بودن و از ظاهرشون معلوم بود خیلی قدیمی هستنواقعا

  
  ...نظرت چیه؟...اینا رو پدربزرگم کشیده: گفتپرهام

  
  ... نگاه کردمبهش

  
  ...پس پدربزرگتون نقاش بودن؟..خیلی خوشگلن..واقعا؟-
  

ولی خب تو سن جوونی فوت ...حرفه اش همین بود...اره: تکون داد وپا روی پا انداخت و گفتسرشو
  ..کرد

  
  . ..خدابیامرزدشون..متاسفم: تاسف گفتمبا
  
  ...ممنونم-
  

مد توی سالن و بعد از پذیرایی از سالن  از خدمه ها که لباسه خدمتکارا هم تنش بود با ظرفه میوه اویکی
  ...بیرون رفت

  
خدایا اخر وعاقبته من ..یعنی هومن االن داره به خانم بزرگ چی میگه؟... داشتم و نگران بودماسترس

  ...چی میشه؟
  

   ششمفصل
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  ... بزرگ روی صندلی همیشگیش نشست وبه هومن نگاه کردخانم

  
  ...چکار می کنه؟اینجا ..بگو ببینم این دختره کیه؟..خب-
  

  ... صندلی اش را روبه روی خانم بزرگ گذاشت و روی ان نشست هومن
  

ولی تا اخرش ..باشه خانم بزرگ من همه چیزو براتون تعریف می کنم: را در هم گره کرد و گفتانگشتانش
  ..به حرفام گوش کنید باشه؟

  
 پیچ و تابش میدی؟بگو و راحتم کن د اخه پسر چرا انقدر: بزرگ دستش را توی هوا تکان داد وگفتخانم
  ...دیگه

  
  ... از اول ماجرای اشناییشان با فرشته را برای خانم بزرگ تعریف کردهومن

  
 حرفهایش تمام شد خانم بزرگ که سخت در فکر بود از جایش بلند شد و عصایش را از کنار دیوار وقتی

  ...مهایش در هم بود اخ...برداشت و لنگان لنگان به طرف تختش رفت و روی ان نشست
  

اخه پسر من چطور می تونم به اون دختر اطمینان کنم و اینجا نگهش : را کناری گذاشت و گفتعصایش
مگه میشه یه دخترو از تو خیابون برداشت و اورد تو خونه؟این دیگه چه ...دارم؟اون کس و کار نداره؟

  ..کاریه اخه؟
  

گ زانو زد و دستان چروکیده ی او را در دست گرفت و  از جایش بلند شد و کناره پای خانم بزرهومن
اون دختر بی دفاع بود و من وپرهام کمکش ..خانم بزرگ من که همه چیزو براتون تعریف کردم:گفت

 بعد از هاون مدت زیادی اینجا نمیمون..و وقتی فهمیدیم سرپناهی نداره خواستیم کمکش کنیم..کردیم
  ...مدتی از اینجا میره

  
اون دختره مردمه این کار درست ..نمی تونم اینجا نگهش دارم هومن: با اخم گفت بزرگخانم

هزار بار هم بگی اون خوب وپاک و معصومه و بی سرپناهه باز هم غریبه هست و جایز نیست اونو ...نیست
  ...اینجا نگه دارم

  
د؟اون بنده خدا به ما خانم بزرگ چرا ایراده بنی اسرائیلی می گیری: کالفه از جایش بلند شد وگفتهومن

شما که همیشه ادمه خیری بودید و به ...پناه اورده تا مدتی از دسته نامادریش و اون پیرمرد در امان باشه 
  ... دختریناین و اون کمک می کردید خب اینبار هم دسته خیرتونو بکشید روی سر ا

  
این دختره رو به سینه تو چرا انقدر سنگه ..ببینم هومن: بزرگ مشکوک نگاهش کرد وگفتخانم

  ...میزنی؟هان؟
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من به ...من کی سنگشو به سینه زدم خانم بزرگ؟: کمی هول شد ولی خودش را کنترل کرد وگفتهومن
اون شب زخمی شده بود و پرهام نجاتش داد وگرنه ممکن بود هر بالیی سرش ..خاطره بی پناهیش میگم

  ...بیاد
  
سخت گیرم ولی با این حال این دخترو اوردی اینجا هومن تو میدونی من روی این چیزا خیلی -

تو که اخالقه منو ..من غریبه ها رو به راحتی اینجا راه نمیدم...نمیدونم پیشه خودت چی فکرکردی...بمونه
  ...میدونی؟

  
  ...پس چرا سیمین رو به راحتی اینجا راه دادید؟..پس: غمگین نگاهش کرد وگفتهومن

  
  نمیدونستم اون زنه..چون در موردش اشتباه فکر می کردم:ن گرفت و گفت بزرگ نگاهش را از هومخانم

  
  ... و پاک عاقبت یه مار خوش خط وخال از اب در میادمهربون

  
اره اون یه مار خوش خط و خال بود ولی اگر شما نمی : به سمت پنجره رفت و پرده را کنار زدهومن

  ...انقدراالن ..االن..ذاشتید اون پاش به این خونه باز بشه
  
  ... عمیقی کشید و سکوت کرداه
  

مادر تو که هزار ماشااهللا ..هومن جان: بزرگ نگاهی پر محبت به قد وباالی هومن انداخت و گفتخانم
دو روز ..وقتشه که تشکیل خانواده بدی..مردی شدی واسه خودت.. سالته28االن دیگه بیست و هشت 

 زندگیت بهاخه اینجوری که نمی تونی ..ات رو قوی کنیباید روحیه ..دیگه میخوای مسئولیت قبول کنی
  ...برسی مادر

  
زندگی؟کدوم زندگی خانم بزرگ؟زندگیه من در روزش خالصه ...هه: پوزخند زد و پرده را انداختهومن

خودمو شاد ...شبا هم کابوسای لعنتی دست از سرم بر نمیدارن... میشه به اون شرکت و کار و کار و کار
فکر نکنن من اون هومنه سابقم که به خاطره اعتیادش گوشه .. مردم پی به درده درونیم نبرننشون میدم تا

من االن هم همه ی سعیمو می کنم روحیمو به دست ...ی خونه افتاده بود و امیدشو از دست داده بود
ه ولی حال از ته دلم میخوام حال وروزم درست بش..به خدا میخوام...دیگه نمیخوام اینجوری باشم..بیارم

  چکار کنم...جسمیم خوبه و از نظره روحی داغونم
  

  ... بزرگ؟خانم
  
  ... طرف خانم بزرگ رفت و سرش را روی پای او گذاشتبه
  

کی میگه مرد نباید گریه ..تو خودت نریز..گریه کن پسرم: بزرگ با مهربانی پشتش زد وگفتخانم
  ...خودتو سبک کن...گریه کن مادر..ننمردا هم گاهی باید گریه کنن و خودشونو خالی ک...کنه؟

  
 زدن این حرف هومن به گریه افتاد و صدای هق هق مردانه اش را روی زانوان خانم بزرگ خفه با

  ...لبش را گاز گرفت و چشمانش را به هم فشرد..کرد
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 اتاق  از دقایقی سرش را بلند کرد وبدون انکه به خانم بزرگ نگاه کند سریع از جایش بلند شد وازبعد

  ...بیرون رفت و بی توجه به پرهام و فرشته به طرف در خانه دوید و از خانه خارج شد
  

دوران نوجوانی وجوانیش را به یاد اورد ...از این دنیا از نامردیایی که در حقش شده بود... پر بوددلش
  ..که بیخود و بی جهت تباه شده بود

  
  دستانش را لبه ی حوض گذاشت و به..پاشید حوض نشست و با حرص چند مشت اب به صورتش لبه

  
  .. در اب خیره شدتصویرخودش

  
  ... زد و از ته دل داده بلندی کشید و دستش را در اب فرو برد و مقداری اب به هوا پاشیده شدپوزخندی

  
  ... خشم و عصبانیت مشت به درونه اب میزد و مرتب داد می زدبا
  
با چشمان به اشک نشسته اش برگشت و به ..ش را بلند کرد احساس دستی که روی شانه اش نشست سربا

  ...پرهام نگاه کرد
  

  .. شانه هایش را گرفت و بلندش کردپرهام
  

ازاین زندگی خسته ...پرهام به خدا دارم دیوونه میشم: خودش را در اغوش برادرش انداخت و گفتهومن
  ..شدم

  
من میدونم این کار سخته ولی اینو هم ... حرفاییهومن تو قوی تر از این: او را به خود فشرد وگفتپرهام

  ..من هم کمکت می کنم..سعی کن...میدونم که تو تواناییشو داری که باهاش مقابله کنی
  

اینی که ..تو هیچ وقت تنهام نذاشتی و همیشه باهام بودی..میدونم: خودش را از او جدا کرد وگفتهومن
  ...همیشه مدیونتم داداشی...جلوت وایساده رو تو خودت از نو ساختیش 

  
  ...چاکرتیم به موال: به بازوش زد و با چشمک گفتپرهام

  
  ...خاکه زیره فرشتیم داداش: خندید وگفتهومن

  
پرهام هم در حالی که با صدای بلند می خندید هر .. دستش را پر از اب کرد و به صورت پرهام پاشیدبعد

   ...دو دستش را از اب پر کرد و به طرف هومن پاشید
  

  ... بزرگ و فرشته هاج و واج روی ایوان ایستاده بودن و به کارهای بچگانه ی ان دو نگاه می کردنخانم
  

از قد و هیکلشون خجالت نمیکشن دارن اب بازی می ...می بینی؟بچه شدن: بزرگ لبخند زد وگفتخانم
  ...کنند
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یه دقیقه .کاره این جوونا سر در نمیارههیییییی ادم توی این دوره و زمونه هیچ جوری از : کشید وگفتاهی

  ...ولی به ثانیه نمیکشه که شاد و شنگول میشن...داغونند و شکست خورده 
  
  ...درست مثل اینا: ان دو اشاره کرد وگفتبه
  

ولی فرشته همانجا ایستاده بود و از طرفی به حرفهای خانم بزرگ فکر می ..  هم عصا زنان رفت داخلبعد
  ...گر به پرهام و هومن خیره شده بود که با سر و صدا دنبال هم می کردندکرد و از طرفی دی

  
  ... دستش را دور گردن هومن انداخت و هردو با خنده رفتن توی خونهپرهام

  
  ... و خانم بزرگ توی سالن نشسته بودند و هر دو مشغول حرف زدن بودندفرشته

  
اد و هر کدام یکی از حوله ها را برداشتند و  از خدمه ها با دو حوله جلوی پرهام و هومن ایستیکی

  ...انداختند روی سرشان و مشغول خشک کردن موهایشان شدند
  

  ..سرتاپاشون حسابی خیس شده بود.. نگاه کردمبهشون
  

  . کنار خانم بزرگ نشست و پرهام هم روی صندلی کنار من نشستهومن
  

پسرم امروز عصر با فرشته برو خرید و واسش :فت بزرگ با لبخند به من نگاه کرد وبعد رو به هومن گخانم
  ...چند دست لباس و وسایل مورد نیازشو بخر و بیار اینجا

  
  ...یعنی...چی؟: بهت زده یه نگاه به من کرد و یه نگاه به خانم بزرگ وگفتهومن

  
  ...یادت نره..فهمیدی که چی گفتم؟...اره پسر: بزرگ سرشو تکون داد وگفتخانم

  
  .ندلی نیم خیز شد و گونه ی خانم بزرگ رو بوسید از روی صهومن

  
  ...دمت گرم...خیلی با مرامی ...الهی من قربونتون بشم خانم بزرگ-
  

ناسالمتی مهندس این ...پسر با مرام چیه؟دمت گرم یعنی چی؟: بزرگ صورتشو جمع کرد وگفتخانم
  ...مملکتی

  
  ه این کجاش به مهندسا شبیهه خانم بزرگ؟از مهندسی فقط اسمشو یدک می کشه وگرن: خندید وگفتپرهام

  
اینجوری ...داداش بیا شرکت ببین کارمندام چطوری ازم حساب می برن...پری جون تو هم؟: گفتهومن

  .به موقعش از سگ بهتر پاچه می گیرم...به من نگاه نکنا
  
  ...حتی بهتر از گرگی سگ با وفای خانم بزرگ : من نگاه کرد وبا لبخند گفتبه
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  ...فاش خنده ام گرفته بود حراز
  
 یاداوری اون سگ و کولی بازی که توی حیاط راه انداخته بودم با شرم سرمو انداختم پایین که خانم با

  ....تمومشو از پشت پنجره دیدم:بزرگ هم خندید وگفت
  

  ... نگاه کردمبهش
  

  ادم که به مردا و ادمایمن جوری تعلیمش د.. دخترم گرگی با غریبه ها اینجوری می کنه : به من گفترو
  

  ... حمله کنه و امانشون نده ولی با پرهام و هومن کاری نداره چون خودم اینطور خواستمغریبه
  

 حرفایی که هومن و پرهام در مورده خانم بزرگ میزدند راست بود؟اخه چرا از مردا بدش میاد و پس
  اینجا راهشون نمیده؟یعنی حتی با نوه هاش هم اینطوریه؟

  
  خانم بزرگ چی شد که قبول کردی فرشته خانم اینجا بمونه؟: گفتمپرها

  
باور دارم که ...من خودم حرفامو باهاش زدم: بزرگ لبخند مهربونی زد وبه من نگاه کرد وگفتخانم

  ....دوست دارم تا هر وقت که میخواد اینجا پیشه من بمونه ولی ..فرشته دختر خوب ومهربونیه
  

دخترم هر چی فکر می کنم می بینم نه کارنامادریت درست بوده ...فرشته جان:د کردم که ادامه دانگاهش
دخترم اگر اون شب یه بالیی سرت می .به هیچ جوابی هم نمیرسم...و نه کار تو که از خونه فرار کردی

  ..اومد تو می خواستی چکار کنی؟
  

رگ من همه ی حرفاتونو قبول دارم خانم بز:تاشون انداختم و رو به خانم بزرگ گفتم3 نگاهه کلی به هر یه
من نمی .من این ازدواجه زوری رو نمی خواستم...ولی اون زن داشت با اینده ی من بازی می کرد

 دقیقه ی 5 تا گرمیدونم اینکه فرار کردم هم درست نبوده ولی خب ا...تونستم ایندهمو به پول بفروشم
من حتی حاضر بودم ..د اون پیرمرد در می اومدمدیگه اونجا می موندم همه چیز تموم میشد و من به عق

  .بمیرم ولی زنه اون نشم
  

  ..پرهام و هومن با دقت به حرفام گوش می دادن... سکوت کرده بودن همه
  

  ...البد تقدیرت اینجوریه...هییییییی مادر هر چی خدا بخواد همون میشه: بزرگ اه کشید وگفتخانم
  

  ...امیدت به خدا باشه...کمتی توش هستحتما ح.. کاره خدا بی حکمت نیستهیچ
  

  . به نشونه ی تاییده حرفاش تکون دادم و لبخند کمرنگی زدمسرمو
  

 رفته بود مطبش وهومن هم قبول کرده بود که منو ببره خرید تا چیزهایی که نیاز دارمو پرهام
  ..خودم به اندازه ی کافی پول داشتم و نمی خواستم زیر دینشون باشم..بخرم
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هومن جلو می رفت و منم اروم پشت سرش .  جلوی یکی از پاساژا نگه داشت و هر دو پیاده شدیمهومن

  ..حرکت می کردم
  

 بلوزجذبه مردونه ی سفید تنش بود که چهارشونه تر نشونش می داد و یه شلوار جین مشکی هم پاش یه
  ...بود

  
قط رنگ چشماشون و رنگ پوستشون  خوش تیپ و جذاب بود و چهره اش هم خیلی شبیه پرهام بود فواقعا

  .کمی با هم فرق می کرد
  

  .هر کدومو انتخاب کردی رو برمیداریم.. بریم تو: جلوی یه مانتو فروشی ایستاد ورو به من گفتهومن
  

دور تا دورش پر بود از مانتو های زیبا و با طرحای زیباتر و صدالبته ...رفتیم توی مغازه... کردمقبول
  ...قیمتای خوشگلتر

  
 تا انتخاب کردم یکیش مشکی بود که به نظرم رنگش وطرحش خیلی سنگین و زیبا بود ودومی هم به دو

رنگ سفید بود که از حالتش خیلی خوشم اومد بیشتر از همه از کمربنده بزرگی که دوره کمرش می خورد 
  ...خوشم اومده بود

  
  ..ه که خیلی جیگر بودمخصوصا مانتو سفید... پروشون کردم دیدم واقعا بهم میادوقتی

  
 اتاق پرو اومدم بیرون که دیدم هومن درحالی که چند دست مانتو و شلوار دستشه پشت در وایساده با از

  ...برو اینارم پرو کن:تعجب بهش زل زدم که خندید ومانتو شلوارا رو ریخت توی بغلمو گفت
  

د زود :هولم داد توی اتاق و گفت... دید هیچ حرکتی نمی کنم و همین طور دارم نگاهش می کنموقتی
  ..من بیرون منتظرم...پرو کردن همه ی اینا تا شب وقت می بره...باش دیگه

  
  ... رو بست در
  

انگار هر ..از قیافه ام خنده ام گرفته بود...  به اینه ایستادم و به زور از پشته لباسا به خودم نگاه کردمرو
  ...ع کرده بود وریخته بود توی بغل منچی مانتو و شلوار تو این مغازه بود رو جم

  
میپوشم بعد میگم ...ولی پوشیدنشون هم خالی از لطف نبود... من که پول اینا رو ندارم بدم؟ولی

  ...اره اینجوری بهتر بود..نپسندیدم
  

  خدایش سلیقه اش حرف... یکی همشونو تنم کردم و واسه خودم جلوی اینه ژسته مانکنا رو می گرفتیکی
  

دروغ چرا؟از همشون خوشم اومده بود ولی پولشونو نداشتم که ...یکی از یکی خوشگل تر بود..نداشت
  ..ولی هومن تو مغازه نبود...باالخره کارم تموم شد و از اتاق اومدم بیرون...همه رو بخرم
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  ...چقدر باید بدم؟..فقط همین دوتا رو می برم: به خانمی که مسئول فروش بود گفتمرو
  

  ..اون اقایی که همراهتون بودن پول همهشونو حساب کردند:ه دختر جوونی بود با لبخند گفت خانم کاون
  

  ... یکی یکی مانتوهایی که پرو کرده بودمو برام بست و داد دستمبعد
  

  ... همونطورهاج و واج مونده بودممنم
  
  ...من که صدقه بگیر نبودم.. این کارش هیچ خوشم نیومداز
  
م بیرون که دیدم کمی اونطرف تر وایساده و داره با یه دختره جوون که تیپ امروزی  اخم از مغازه رفتبا

  ..هم داشت میگه و می خنده
  

  .... وایسادم تا حرف زدنش با اون دختر تموم بشه همونجا
  

بعد نمیدونم به اون دختر چی گفت که اونم با ناز خندید و با هومن ... یه لحظه برگشت و منو دیدولی
  .و رفتدست داد 

  
  ... به طرفم اومد و پالستیکا رو از دستم گرفتهومن

  
  مگه من صدقه بگیرم؟...اقا هومن شما درمورد من چی فکر کردید؟: توپیدمبهش

  
  ...این حرفا چیه میزنی؟حالت خوبه؟: تعجب سرجاش وایساد و نگاهم کردبا
  
چرا شما پول لباسا رو ... کنممن خودم به اندازه ی کافی پول داشتم و می تونستم واسه خودم خرید-

  .دادید؟اینکارتون میشه گفت یه جور توهین به من بود
  

میدونم پول داری ولی مگه به تو یاد ندادن که وقتی یه خانم با شخصیت با یه : زد وبا شیطنت گفتلبخند
م مردم خیره سرم من...اقای باشخصیت تر از خودش میاد بیرون حق نداره دست تو کیفش کنه و پول بده؟

  ...غیرتم بر نمی داره زن که باهامه دست تو کیفش بکنه ..دیگه
  

بابا ... از زدن این حرف افتاد جلو و منم سرجام وایساده بودم وهمونطور داشتم نگاهش می کردمبعد
  ...خوش غیرت

  
 شب دختر داره...اونجا وایسادی حاجت بگیری؟...بیا دیگه: و به طرفم برگشت و با التماس گفتایستاد

  ...میشه منم کلی کار وبدبختی ریخته سرم
  

چه دردسری ...ما اگه نخوایم کار خیر بکنیم باید کی رو ببینیم؟...ای خدا: باال گرفت وبا ناله گفتسرشو
  ...واسه خودم درست کردما
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عجزه چیه خدا حاجتت رو داد یا م....د بیا دیگه:  به من نگاه کرد و وقتی لبخند رو روی لبام دید گفتباز
  ...شده که داری می خندی؟

  
  ...هیچ کدوم دارم به شما می خندم: طرفش وگفتمرفتم

  
تا امروز همه یه جورایی بهم میگفتن واسه خودم دلقکی ...دست شما واقعا درد نکنه: نگام کرد وگفتبامزه

  ...هستما ولی من باورم نمی شد ولی االن بهم ثابت شد
  

  ...اونوقت؟چطور : ماشین ایستادم و گفتمجلوی
  

چون این دفعه یه فرشته : ماشینو باز کرد وپالستیکا رو گذاشت صندلی عقب و بدون اینکه نگام بکنه گفتدر
  .برای همین باورم شد...اینو بهم گفت

  
  ... هم یه نگاه سریعی بهم انداخت و نشست پشت فرمونبعد

  
  یعنی منظورش ازاین حرف چی بود؟.. حرفاش چیزی سر در نمیاردم از
  
  ... صدای بوق ماشینش از ترس پریدم هوابا
  

  .. با این حرکتم زد زیر خنده و اشاره کرد سوار بشمهومن
  

  ... چشم غره رفتم و نشستم توی ماشینبهش
  

  ... روز چند جای دیگه هم رفتیم و وسایل مورده نیازمو خریدیماون
  

م اومده بود ولی خب خیلی خیلی یه جورایی از این کارش خوش... نذاشت پول هیچ کدومو من بدمهومن
  ...من که با اون نسبتی نداشتم که اونم بخواد واسم پول خرج کنه.هم معذب بودم

  
  .با این حساب من خیلی بهشون مدیون بودم..در هر صورت .. چیزی هم نمی تونستم بگمولی

  
  ... روز از اومدنم به این باغ می گذشتدو
  

  ...ه روبه روم زل زده بودم حیاط زیر درختا نشسته بودم و بتوی
  

چه ... بزرگ وقتی فهمیده بود از سگ می ترسم به سرایدار گفته بود اونو ببنده ته باغخانم
سرایداره اینجا مرد بود اونوقت به جز پرهام و هومن مرد دیگه ای نمی تونست وارده این باغ ..جالب

  ...ادم چه چیزایی که نمی شنوه ها...بشه
  

و بودم دلیل این کار خانم بزرگ رو بدونم ولی خب نه روم می شد بپرسم و هم اینکه  خیلی کنجکاخدایش
  ..به من ربطی نداشت
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  ..خودت کم بدبختی و گرفتاری داری؟...د اخه به تو چه دختر؟:  خودم تشر زدمبه
  

 پر از براش... به گفته ی خودش اون اتاق.. بزرگ یکی از بهترین اتاقاشو در اختیارم گذاشته بودخانم
  ...پسرش مهرداد یا همون پدر پرهام و هومن...خاطره از پسرش بود

  
  ... لحظه فکرم رفت سمت پدرم و شرارهیه
  

دلم برای بابام تنگ شده بود ولی وقتی ... االن دارن چکار می کنند؟البد همه جا رو زیرپا گذاشتنیعنی
 و اشک توی چشمام جمع می شد و تنها یاد کتکاش و حرفاش و بی مهریاش می افتادم قلبم تیر می کشید

  ...واقعا چرا؟...کلمه ای که می اومد توی ذهنم چرا بود
  

 که توی فکر و خیاالته خودم غرق شده بودم صدای بوق ماشین شنیدم و بعد هم دیدم ماشین همونطور
  ...از ماشینش پیاده شد...پرهام وارد باغ شد و گوشه ی باغ ترمز کرد

  
  ...بلند شدم و به طرفش رفتم دیدنش از جام با
  

  ... روزنامه ی لوله شده هم دستش بودیه
  
  ...سالم کردم... دیدن من عینک افتابیشو برداشت و به طرفم اومدبا
  
  ..خوبی؟...سالم-
  

  ...حوصله ام حسابی سر رفته...نه زیاد: تکون دادم و با بی حوصلگی گفتمسرمو
  

ب میخوای ببرمت خونه ی خودتون ؟اونجا دیگه فکر نکنم خ..جدا؟: لبخند کج نشست روی لباشو گفتیه
  ...حوصله ات سر بره

  
  ... داشت می رفت رو اعصابماباز

  
اوال : جوابشو ندم ولی دیدم اینجوری پررو تر میشه برای همین چشم توی چشمش دوختم و گفتمخواستم

  یستم و ازاینکه پیش خانم بزرگ هستمشما منو اوردید اینجا که اینو هم باید بگم من اصال از اینجا ناراضی ن
  

  ...دوما ...خوشحالم
  

مثل اینکه شما خیلی دلتون میخواد من برگردم خونه ی : نگاهش کردم و ادامه دادممشکوک
  درسته؟...پدرم

  
  این که بخوای بمونی یا بری به من ربطی: برگردوند و با بی خیالی شونهشو انداخت باال و گفتسرشو
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  ...ونیخودت مید...نداره
  
  پس میشه ازتون خواهش کنم توی مسائلی که بهتون ربطی نداره دخالت نکنید؟: حرص گفتمبا
  

من اصوال به چیزهایی که برام کوچکترین ارزشی ..نیازی به خواهش نیست: بدی بهم کرد وبا اخم گفتنگاه
  ...ندارن فکر هم نمی کنم و ساده از کنارشون می گذرم

  
که صدالبته این مسئله هم یکی از همون چیزاست که برام به هیچ وجه مهم :ه داد تمسخر نگام کرد وادامبا

  ...نیست
  

 اتیشی شده بودم که دوست داشتم دستامو محکم دور گردنش قفل کنم و تا می تونم فشاااااااار بدم همچین
  ...تا جونش دراد

  
نجامشون بدم فقط یه دستمو مشت  از اونجایی که فکرام همه اش فقط یه مشت فکر بود و نمی تونستم اولی

لطفا حد خودتونو بدونید :کردم و انگشت اشاره ی اون یکی دستمو هم گرفتم جلوی صورتشو با تهدید گفتم
اگر هم چیزی نمیگم به این خاطره که احساس می کنم بهتون مدیونم چون تا همین جاش هم خیلی ... 

  ...ولی...کمکم کردید
  

  اصال مگه تو کی هستی که حد و حدود هم..ولی چی؟:صدای نسبتا بلندی گفت پا پرید وسط نطقمو با جفت
  

  ...غیر از یه دختر فراری مگه ارزشه دیگه ای هم داری؟..داری؟
  

البد خودت بهتر میدونی که با دختر فراریا : بدی زد وبا نگاه خاصی که به سر تا پام انداخت گفتپوزخند
  ...چکار میکنند؟

  
این ...داغ کرده بودم حسابی...ز زور خشم و عصبانیت تمام وجودم اتیش گرفته بود می لرزید اسرتاپام

  ...خیلی..خیلی بی شعور بود..عوضی به چه حقی این حرفا رو به من می زد؟
  

 سینه به سینه اش ایستادم و در حالی که چشمام پر از اشک شده بود فقط با خشم بی حد و اندازه درست
سعی کردم صدام کوچکترین لرزشی نداشته باشه ولی مگه می شد که ادم ...ای زل زدم توی چشماش

  ...بغض بکنه وصداش نلرزه؟
  

  ... شده بود و فقط با اون چشمای عسلیش و اون اخم غلیظه روی پیشونیش داشت نگام می کردخفه
  
  ن یه دختر فراریم...فقط اینو بدونید که نفهم تر و بی شعورتر از شما تا به حال توی عمرم ندیدم... فقط-
  

ای کاش ذره ای فهم و درکتون می رسید تا اینا ...از زور بی پناهی..من از بیچارگیم فرار کردم...نیستم
براتون متاسفم و از اینجا به بعدش دیگه ساکت نمیشینم تا هر حرفی که برازنده ی ..ولی حیف..رو بفهمید

  ...خودتونه رو به من نسبت بدید
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وقتی وارد سالن شدم ...نگاه نمدارمو ازش گرفتم و به طرف خونه دویدم...ز شد  اروم اروم بااخماش
نگاهش روی من ثابت موند ...خانم بزرگ رو دیدم که روی صندلی نشسته و داره با پرستارش حرف میزنه

  ...ولی من واینستادم و یه راست رفتم توی اتاقم
  

ادی عصبانی می شدم یا کالفه بودم انگشتامو می هر وقت زی... محکم بستم و روسریمو از سرم کشیدمدرو
اینبار هم با حرص نشستم روی تخت و سرمو گرفتم ...کردم البه الی موهامو و سرمو می گرفتم توی دستام

  ...توی دستمو و تا می تونستم فشار دادم
  

همچین دیده بدی چرا باید زندگیه من اینجوری بشه که امثال پرهام .. خداااااا چرا من انقدر بدبختم؟ای
  ...روی من داشته باشن؟

  
چرا هیچ کجا ...د اخه مگه من چیز زیادی ازت میخوام خدا؟: گرفتم باال و با صدای نسبتا بلندی گفتسرمو

  ...چرا من؟...چرا؟...ازاین دنیای بزرگ نمی تونم اسایشو پیدا کنم؟
  

  ...ت دفعه در اتاق به شدت باز شد و پرهام اومد تو و محکم درو بسیه
  
  ... متر توی جام پریدم هوا10 متر که نه 3 این حرکتش شکه شدم و با
  
  ... چشمای گرد شده و در حالی که صورتم خیس از اشک بود بهش زل زده بودمبا
  

  ... حسابی توی هم بود و چشماش و حالت صورتش داد میزد که اومده ریز ریزم کنهاخماش
  

  ...اصال حواسم نبود روسری روی سرم نیست ترسیده بودم و شکه شده بودم که انقدر
  

تا خواستم از جام بلندشم و .. ای که توی دستش بودو پرت کرد اونور و با دوتا قدم بلند اومد سمتمروزنامه
  ...یه طرفی فرار کنم خودشو بهم رسوند و دوطرف بازومو محکم گرفت

  
  .. خدا این چه مرگشه؟وای

  
زده بودم توی صورتش که با این اخمو عصبانیتی که توی صورتش بود  ترس بی حد و اندازه ای فقط زل با

  ...به نظرم خیلی جذاب تر شده بود
  

  ... تکون اساسی بهم داد که همه ی وجودم لرزیدیه
  

مگه نمیگی بدبخت تر از تو روی زمین ..مگه نمیگی پاکی؟..مگه نمیگی دختر فراری نیستی؟: داد زدتقریبا
د جواب بده ..مگه اینا حرفای خودت نیست؟... نمیگی بی پناهی و اواره؟مگه..هان؟..وجود نداره؟

  ...دیگه
  
   تکون شدیدی که بهم داد و داد بلندی که سرم زد تند تند سرمو تکون دادم و با لکنتبا
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  ...درسته..در...چرا..چر..چ:گفتم
  

چرا از میدون رفتی ..؟پس چرا میخوای فقط و فقط یه بازنده باشی.پس چرا نمی جنگی؟: داد زدبلندتر
تا کی میخوای فراری باشی؟اصال از چی داری فرار می کنی؟از ..بیرون وداری توی گودو نگاه می کنی؟

  ..از چی؟..نامادریت؟از این زندگی؟
  

  ... کرد روی تخت و کالفه توی موهاش دست کشیدپرتم
  

  ..ودمکال خفه شده ب.. هاج و واج روی تخت نشسته بودم و نگاهش می کردممنم
  
اگر میخوای اینقدر بدبخت نباشی که یکی مثل من بهت بگه فراری و : حرص برگشت طرفم و بلند گفتبا

خدا ...پس یه جا نشین و هی از خدا گله کن..بقیه هم تورو به چشم یه دختره بدبخت و بیچاره نگاه نکنند
  ...می فهمی؟...بدیحان پس خدا این مسیرو توی زندگیت گذاشته تا تو بتونی توش امت..بهت عقل داده

  
  ... یه دور دوره خودش چرخید و بعد هم بدون اینکه نگام کنه به طرف در رفتکالفه

  
  ... وای این دیگه چرا این وسط جوش اورده؟ای

  
  .. روی دستگیره ی در بود که برگشت و نگام کرددستش

  
  برای رسیدن به..مبارزه کن.. نمونساکن...اگر میخوای همیشه یه برنده باشی: ارومتر از قبل گفتاینبار

  
  ...تا...نذار زمونه بازیت بده تو باهاش بازی کن...با همه ی دنیا بجنگ.. مبارزه کنخوشبختیت

  
  ...تا مثل االنه من پشیمونی نیاد سراغت: پر از غم شد و گفتنگاهش

  
  ... هم از اتاق بیرون رفت و درو پشت سرش بستبعد

  
تمومه حرفاش توی سرم صدا می کردن و من لحظه به لحظه ... می کردم و منگ به در بسته نگاهگیج

چرا من ...تمومه حرفاش درست بود...بیشتر پی به حقایق و واقعیتهایی که درشون نهفته بود می بردم
چرا خودم همیشه ساکت و ساکن بودمو هیچ حرکتی نمی ...همیشه از خدای خودم گله داشتم

  اره به سرم میاد باعث و بانیش خودم بودم؟یعنی االن هر چی که د..دم؟کر
  

همه ی حرفاش به یک طرف اون جمله ی اخرش ...پرهام شخصیت عجیبی داشت... به در خیره شدمدوباره
  ..یعنی اون چه غمی توی زندگیش داره؟...هم یه طرف

  
  .. افتاد به روزنامه ای که پرهام انداخته بودش زمینچشمم

  
صفحه ی اول ودومو ورق زدم و چیزی ندیدم ولی نگام به گوشه .. رو برداشتم جام بلند شدم و روزنامهاز

  ..ی سمت راست صفحه ی سوم خیره موند
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  .. ترس بدون اینکه حتی پلک بزنم زل زده بودم بهشبا
  

بابام عکسمو داده بود توی روزنامه ها و برای پیدا کردنم جایزه هم ..اطالعیه زده بودن... خداوای
  ...گذاشته بود

  
  ... سست شد وکف اتاق نشستمپاهام

  
  ؟...دیگه جرات ندارم برم بیرون.. دیگه اینجا زندونی شدم؟یعنی

  
تا کی میخوای یه فراری باشی؟اصال از چی داری فرار می کنی؟از ...( دفعه یاد حرفای پرهام افتادمیه

اخرش ..خفی کنم؟تا کی می خواستم خودمو م..درست می گفت..)از چی؟..نامادریت؟از این زندگی؟
  ...چی؟

  
  ...یعنی راهی هم مونده؟...پس چکار کنم؟: با کالفگی دستمو کردم الی موهامو نالیدمباز

  

   هفتمفصل
  
  ...خانم بزرگ بود.. صدای باز شدن در سرمو بلند کردمبا
  

  ... عصاش تکیه کرده بود و با اون چشمای مهربونش نگام می کردروی
  

بخند زدم ولی اگه نمی زدم سنگین تر بودم چون اصال شبیه به لبخند نبود و  پاک کردم و به زور لاشکامو
  ...بیشتر انگار داشتم پوزخند می زدم

  
  . بزرگ درو بست و به طرفم اومدخانم

  
  ... جام بلند شدم و کمکش کردم تا بشینه روی صندلیاز
  

  ... هم روی تخت نشستم و سرمو انداختم پایینخودم
  

  ..سرتو بلند کن مادر..تمومه حرفاتونو شنیدم...دخترم:وشم پیچید مهربونش توی گصدای
  

من هم به تو حق میدم :با همون لبخند مهربون روی صورتش گفت... سرمو بلند کردم و نگاهش کردماروم
وقتی وضعیته تورو می بینه یاده اون میافته و نمی تونه ..اون دلش از یه جای دیگه پر بود...هم به پرهام

  ...تو ناراحت نباش دخترم...ترل کنهخودشو کن
  
کال غم و درد مخصوصه ما ادماست ...پرهام هم توی زندگیش یه مشکالتی داشته: کشید و ادامه داداه

این نیز بگذرد به اینده ات فکر کن ..ادمی با همین درد و غمهاست که پخته میشه..ولی اینو بدون..دخترم
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 االن رو بخوری رتهازیت بده و اخرش هم بازنده باشی و حسنذار زندگی ب...که میخوای چطور بسازیش؟
  ...که چرا نتونستی کاری بکنی؟

  
ولی من بدجوری این ..همه ی حرفاتونو قبول دارم..میدونم خانم بزرگ: صدای اروم و گرفته ای گفتمبا

  ...نمی دونم باید چکار کنم؟نیاز به راهنمایی دارم...وسط گیر افتادم
  

تو االن نیاز به راهنمایی داری ولی باید خودت هم ..درسته عزیزم: ارومی کرد وگفت بزرگ خنده یخانم
یه راهه ..این اصله کاره تواالن درست مثل کسی هستی که بین یه دوراهی ایستادی..بخوای تا بتونی

 رسیدن به رایراست و باریک برای رسیدن به خوشبختی و یه راه پر از شیب و پستی بلندی باز هم ب
اگر از اون مسیری بری که ...در هر دو مقصد یکیه ولی راهها و مسیرها با هم فرق می کنه...بختیخوش

ولی یه ...راحت تره زودتر به خوشبختی می رسی ولی اون یکی راه سخت تره و دیرتر بهش می رسی
 که راحت اگر از اون راهی بری...چیزی این وسط هست که تو باید اونو در نظر بگیری که اون اصل کاره

ولی اگر از پستی وبلندی هاش ..تره اون خوشبختی بعد از مدتی برات هیچ میشه و جلوی چشمت بی ارزه
عزیزم برای رسیدن به اسایش ...بگذری وبهش برسی برات جذاب تره و مطمئنا اون خوشبختی ماندگارتره

نو هم بدون که اگر صبور ای... برو جلوفکربا ...ساکن نمون دخترم..و خوشبختیت توی زندگی تالش کن
  ...باشی به همه چیز می رسی

  
حرفای پرهام رو هم به دل نگیر ...درضمن روی کمک من هم حساب کن: جاش بلند شد و گفتاز

  ...فقط صبر..فقط کمی صبر کن..حتما یه روزی می فهمی..اون درد و مشکل خودشو داره...عزیزم
  

  ... هم اروم از اتاق بیرون رفت و در رو بستبعد
  

از طرفی دوست داشتم بدونم پرهام چه مشکلی تو ... خانم بزرگ منو حسابی برده بود توی فکرحرفای
زندگیش داشته؟ و از طرفی هم به حرفای خانم بزرگ ایمان داشتم و دوست داشتم اون راهنمام باشه تا 

  ....بتونم مسیر درست رو انتخاب بکنم
  

  ...ه بودم زیر سرم و به کمد روبه روم زل زده بودم تخت دراز کشیده بودمو دستمو گذاشتروی
  

  ...از طرفی هم حوصله ام سر رفته بود... توی فکر بودمحسابی
  
از بیکاری و مگس ... جام بلند شدم تا برم ببینم یه کتابی چیزی می تونم از تو کتابخونه پیدا کنم بخونم؟از

  ...پروندن که بهتر بود
  

  له ی مطالب علمی رو که اصال نداشتم دنبال رمان می گشتم که یکی پیدا کتاب توی قفسه بود و حوصکلی
  

  ...جلدش که قدیمیه خب مال پسر خانم بزرگه دیگه انتظار نداشتم که مال امسال باشه...کردم
  

  ...ولی ... ی اول رو باز کردم صفحه
  



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

97

ه اصال شبیه کتاب نبود فقط ن..اینور و اونورش کردم... این که برگه هاش برگه های یه دفترهواااااااااا
  ...جلده یه کتاب بود..جلدش

  
  )...مهرداد..(با خط خیلی زیبا و درشتی نوشته شده بود.. ی اول رو اوردمصفحه

  
  ...پدر پرهام و هومن.. اسم پسر خانم بزرگ بوداین

  
م هومن و چندجا چشمم به اس...ظاهرا خاطراتشو این تو نوشته بوده... نگاه سرسری به کلش انداختمیه

  ؟...دوست داشتم بخونمش ولی نمی دونستم کارم درسته یا نه...پرهام افتاد
  

رفتم روی تخت نشستم و کتاب یا ...ولی خب ازاونجایی که اصال دختر فضولی نبودم... درست نبودمطمئنا
  ..همون دفتر خاطرات رو گذاشتم جلوم

  
ی از توش جلوم ظاهر بشه و منم داشتم با  بهش زل زده بودم که انگار قرار بود یه روحی چیزهمچین

  ...هیجان بهش نگاه می کردم که ببینم کی این اتفاق میافته
  

  .. بردم سمتش که برش دارم ولی باز کشیدم عقبدستمو
  

نیست که برم ازش اجازه ...خب اون بنده خدا که فوت شده دیگه... دل بودم که بخونمش یا نه؟دو
  ...بگیرم

  
قول میدم هرچی از ...من این دفترتو می خونم خب؟...اقا مهرداد روحت شاد:گفتم بلند کردم و سرمو

فقط شما اون دنیایی یه وقت از دستم ناراحت ...توش خوندم و پیش خودم نگه دارم و به کسی هم نگم
  ...واقعا ازتون سپاسگذارم...نشیا؟

  
  ... لبخند بزرگ زدم و با هیجان دفتر رو برداشتمیه
  

اصال فضول ... هم که اجازه رو صادر کرد پس بذار بخونمش ببینم چی توش نوشته؟ صاحب دفترخب
  ...همه اش محض کنجکاوی بود..نبودما؟

  
  ...خیلی زیبا بود...با شعری از حافظ شروع شده بود.. ی دوم رو اوردمصفحه

  
   از یار است و درمان نیز همدردم

  
   فدای او شد و جان نیز همدل

  
  خوشتر ز حسن می گویند آن اینکه

  
   ما این دارد و آن نیز همیار
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   باد آن کوبه قصد خون مایاد
  

   را بشکست و پیمان نیز همعهد
  

   در پرده می گویم سخندوستان
  

   خواهد شد به دستان نیز همگفته
  

   سر آمد دولت شبهای وصلچو
  

   ایام هجران نیزهمبگذرد
  

   دو عالم یک فروغ روی اوستهر
  

  نیز هم پیدا و پنهان گفتمت
  

   نیست بر کار جهاناعتمادی
  

   بر گردون گردان نیز همبلکه
  

   از قاضی نترسد می بیارعاشق
  

   از یرغوی دیوان نیز همبلکه
  

دوست دارم همه چیزو روی این کاغذا بنویسم تا شاید اینجوری کمی از .. نمی تونم طاقت بیارم دیگه
م چون غمم یکی دوتا نیست ولی اینجوری شاید نمی تونم با کسی درد ودل کن...دردم تسکین پیدا کنه

  ..اروم بشم
  

با بچه ها ..بی خیال از درد وغم وغصه..جوون بودم و پرشور... چیز از اون شبه سرد وبرفی شروع شدهمه
  ...رفته بودیم بیرون تا با ماشین جدیدم یه دوری بزنیم

  
ال پوشونده بود پشت دیوار خونه  جلوی خونه ترمز کردم دیدم یه دختر جوون که صورتشو با شوقتی

  ...نشسته و داره از سرما می لرزه
  

حاال نمی دونم از روی دلسوزی بود یا چیزه دیگه ... چرا ولی با دیدنش یه حالی بهم دست دادنمیدونم
  ...ولی

  
  ..برام ناشناخته بود.. دونمنمی
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لی نگاه من هنوز از توی اینه ی سرایدار درو بست و... این حال نگاهمو ازش گرفتم و رفتم توی باغبا
  ...جلوی ماشین به پشت سرم و توی کوچه بود

  
  ...مامان مهری روی صندلی پشت پنجره نشسته بود وبافتنی می بافت...  تورفتم

  
  ...خوبی؟...سالاام به مادر عزیزتر از جانم: رفتم جلوشو گفتمبدو

  
خوش ..تو خوب باشی منم خوبم...رمسالم پس: همیشه لبخند مهربونی مهمون لباش شد و گفتمثل

  ..گذشت؟
  

  ...اقاجون کجاست؟...عالی بود: در اوردمو گفتمکاپشنمو
  
  ...مثل همیشه سرش با تابلوهاش گرمه...کجا می خواستی باشه مادر؟: کشید وگفتاه
  

  ... نگفتمخندیدموچیزی
  

حرف بزنم سرایدار سراسیمه رومو کردم سمت مامان مهری و تا خواستم .. دفعه یاده اون دختر افتادمیه
  ...چکار کنم؟..اقا یه خانمی دمه دره و میگه با صاحب این خونه کار داره:اومد تو وگفت

  
  ... تعجب به مامان نگاه کردمبا
  
  چکار داره؟..کی هست؟: سرایدار گفتمبه
  

ن خونه رو هرچی هم بهش میگم میگه فقط میخواد صاحب ای..نمی دونم اقا: سرشو تکون داد وگفتسرایدار
  ...ببینه

  
  ...بگو بیاد تو: فکر کردم و گفتمکمی

  
  ...بله اقا-
  

  ...این که خودش بود.. دیدمش قلبم لرزیدوقتی
  

  ... زیبا بود چشمان سبز و زیبا ولی مغرور و سردخیلی
  

  ...با ما چکار داری؟..تو کی هستی دخترجون؟: بهش گفتمامان
  

  ... سرشو انداخت پایین وحرفی نزددختر
  

یه چند تا کاره ناتموم دارم باید ..مادر من میرم تو اتاقم: کردم معذبه واسه همین رو به مامان گفتماحساس
  ...تا بعد..انجامشون بدم
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  ...برو...باشه پسرم: گفتمامان

  
تا لحظه ی اخر ..دوست داشتم سرشو بلند کنه و باز صورتشو ببینم..هنوز سرش پایین بود.. نگاه کردمبهش

  .. از سالن بیرون می رفتم نگاهش کردم ولی سرشو بلند نکردکه داشتم
  

  ... توی اتاقم و تنها کاری که ازم بر می اومد طی کردم طول وعرض اتاقم بودرفتم
  

از اتاق رفتم بیرون که دیدم مامان مهری اون دخترو بغل ..دیگه طاقت نداشتم.. ساعتی گذشته بودنیم
  ..تعجب کرده بودم...ندکرده و هر دوتاشون دارن گریه می کن

  
  ..چرا گریه می کنید؟..چی شده مامان؟: وار و متعجب گفتمزمزمه

  
  ... اشکاشو پاک کرد واون دختر هم از توی بغلش اومد بیرونمامان

  
  ...فقط زیبا جان از این به بعد با ما زندگی می کنه..بعد برات میگم..چیزی نیست پسرم: گفتمامان

  
  ... بیشتر تعجب کردماینبار

  
  ...چی؟:گفتم

  
  ...پری خانم اومد توی سالن... بدون اینکه جوابمو بده پری خانم خدمتکارمونو صدا زدمامان

  
پری خانم اتاق باال همونی که انتهای راهروست سمته چپی رو برای زیبا جان اماده : بهش گفتمامان

  ...ه هم بهتون کمک می کنهدرضمن توی کارهای خون...زیبا از این به بعد با ما زندگی می کنه..کن
  

ولی وقتی فهمیدم می خواد ...نمی دونم چرا.. خانم اطاعت کرد و رفت تا اوامر مامان رو اجرا کنهپری
  ...دلیلش رو هم نمی دونستم..حس خوبی نداشتم..اینجا بمونه اخمام رفت تو هم

  
  ... دختر که فهمیدم اسمش زیبا ست همراه پری خانم رفت باالاون

  
  ...د اخه مامان چرا قبولش کردی؟مگه می شناسیش؟: مامان با اخم گفتم به رو
  

پدر ومادرش هر دو فوت ...اون بنده خدا هیچ کسو توی این دنیای بزرگ نداره..نه پسرم: گفتمامان
به ما پناه اورده ...این بنده خدا هم هیچ سرپناهی نداره..شدن و صاحب خونه هم انداختتش بیرون

  ...پسرم
  

  اخه چرا مامان مهری انقدر ساده فکر میکرد؟..رفته بود گحرصم
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شاید ..اخه مادره من مگه میشه هر کی رو که از راه رسید رو دستشو گرفتو اوردش توی این خونه؟: گفتم
  ...شما چطور به همین راحتی حرفاشو قبول کردید؟...شاید نقشه ای چیزی داره..داره دروغ میگه

  
اون طفلک میخواد اینجا کار ..خدارو خوش نمیاد..اینا رو نگو پسرم:ت اخم کمرنگی کرد وگفمامان

تو چرا انقدر حرص می ...هم کار می کنه و هم یه سرپناهی داره...جای کسی رو که تنگ نمی کنه...کنه
  ...خوری اخه؟

  
  قاجونواخه چرا انقدر به قضیه ساده نگاه می کنید؟اصال چرا نظر ا..چرا نباید بخورم؟: عصبانیت گفتمبا
  

   پرسید؟نمی
  

اون تموم زندگیش ...اقا جونت که اصال به این چیزا توجه نمی کنه: نیم نگاهی بهم انداخت و گفتمامان
درضمن من قبول کردم این ...کاری به این کارا نداره..خالصه شده توی اون اتاق ونقاشی ها و تابلوهاش

  ...دختر اینجا بمونه دیگه هم نمی خوام حرفی بشنوم
  
  ...نمی دونم چرا ولی نمی تونستم قبول کنم اون دختر اینجا بمونه.. بودمالفهک
  

  .سرایدار داشت برفا رو پارو می کرد.. حرفی نزدم و رفتم توی حیاطدیگه
  

  ..چیز خوبی بود تا تمومه حرصمو باهاش خالی کنم.. روی پاروش ثابت موندنگام
  

  محکم میزدم زیر برفا و پرتشون می کردم..دن برفا رو از دستش گرفتم و شروع کردم به پارو کرپارو
  

انقدر این کارو تکرارکردم تا به نفس نفس ...تمومه حرص وعصبانیتمو سره اونا خالی می کردم..اونور
  ...افتادم وپارو رو انداختم کنار

  
  .با یه لیوان شیر کاکائوی داغ جلوم وایساد...  تو که اون دختر یا همون زیبا رفتم

  
  .اخمام حسابی تو هم بود.. زدم بهش زلفقط

  
اینو بخورید تا یه وقت ..بفرمایید: دید حرکتی نمی کنم نگام کرد و با صدای ریز وظریفی گفتوقتی

  ..خدایی نکرده سرما نخورید
  

  .. اینکه تشکرکنم لیوانو ازش گرفتمو تا ته سر کشیدمبدون
  

  ..نو دادم دستشو رفتم توی اتاقمبدون اینکه نگاهش کنم لیوا.. بود ولی من حسش نکردمداغ
  

من مرتب ازش دوری می کردم ولی حس می کردم اون ... هفته از ورودش به این خونه می گذشت 1 یک
  ...دوست داره یه جوری بهم نزدیک بشه
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حاال نمیدونم خواسته یا ناخواسته داشت ظرف میوه رو میاورد بذاره جلوم کسی هم توی سالن ..  باریک
سیب از دستش افتاد روی زمین کج شد تا ..  گذاشت روی میز و برام تو بشقاب میوه گذاشتظرفو..نبود

  ...سیب رو برداره که روسریش سر خورد و افتاد روی شونه اش
  

بدون اینکه تالشی برای سر کردن ... ناخداگاه روی موهای مشکی و زیبا و بلندش خیره موندنگاهم
  ..د زدروسریش بکنه زل زد توی چشمامو لبخن

  
  ...من..ولی من... هم اومد سمتم و سیب رو گذاشت توی بشقابم و از سالن رفت بیرونبعد

  
روی پیشونی ... مثل مجسمه ها سرجام خشکم زده بود و فقط به مسیری که رفته بود نگاه می کردممن

  ...وکمرم عرق سردی نشسته بود و دستام هم لرزش نامحسوسی داشت
  

چون با چشم بسته اون لحظه بهتر جلوی ..ظه رو فراموش کنم ولی وضع بدتر شد بستم تا اون لحچشمامو
  ...چشمام به تصویر کشیده شد

  
  ..قصدش از این کارا چیه؟... این دختر داره با من چکار می کنه؟خدایا

  
چون اون باز خودشو می کشید جلو و جلب .. خاطر این کاراش ازش دوری می کردم ولی بی فایده بودبه

  ... می کردتوجه
  

  ... بود دستیار پری خانم ولی همیشه اماده بود ببینه من به چی نیاز دارم تا برام فراهم کنهشده
  
  .. این کاراش حرصم می گرفتاز
  

  ... خیلی زیبا بود و چشماش افسونگر بود ولی یه چیزی توی وجودش بود که سرگردونم می کرددرسته
  

  .. حس مبهمی بهش داشتمیه
  

با دلبری هایی که زیبا می کرد و توجه ..یعنی اگر نمیشدم جای تعجب داشت..دم عاشقش شدم کم فهمیکم
  ..های بیش از حدش به این روز افتادم و وقتی به خودم اومدم دیدم دوستش دارم

  
رفتارم باهاش فرق کرده بود و دیگه بهش گیرای بیخود نمی ... هیچ وقت این عالقه رو بروز نمی دادمولی

  ...ون هم انگار یه بوهایی برده بود چون بیش از پیش بهم توجه می کرددادم و ا
  

البته این پیشنهاده یکی از دوستام بود و من هم با کمی فکر ... گرفتم برای ادامه تحصیل برم المانتصمیم
اون هم پیشرفت توی درس و ...کردن قبولش کردم چون اینجوری می تونستم به هدفی که داشتم برسم

  ...دکارم بو
  

 ام از این پیشنهاد استقبال کردن ولی تنها کسی که می شد به راحتی از چهره اش نارضایتی رو خانواده
  ...زیبا... خوند کسی نبود جز
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 داشتم قبل از رفتنم بهش بگم دوستش دارم ولی هیچ وقت نه موقعیتش جور شد و نه توانایی بیانش دوست

  ...رو در خودم دیدم
  
  .. می خواستم برم نگاه زیبا غمگین بود لحظه ی اخر کهتا
  

  .... باز هم سکوت کردم وحرفی نزدمولی
  

  ...حاال مدرک مهندسیم توی دستم بود وداشتم بر می گشتم به کشورم... سال مثل برق و باد گذشتچهار
  

 هام توی این مدت هر دفعه توی نامه.. هم به یاد زیبا بودم و خیلی دوست داشتم بدونم در چه حالههنوز
 سالی بود نه بابا تو نامه هایی که می فرستاد 2یه جورایی از احوالش باخبر می شدم ولی االن دیگه 

  ...چیزی ازش می گفت نه مامان
  

  . حسی بهم می گفت اتفاقی افتاده که من ازش بی خبرمیه
  

تا ..ران می شدمکم کم داشتم نگ.. روز زیبا رو ندیده بودم2توی این .  روزی از اومدنم می گذشت 2 دو
  ...اینکه دیگه طاقت نیاوردم

  
  ..در زدم با شنیدن صداش در رو باز کردم.. توی اتاقش بودمامان

  
  ...بیا تو پسرم-
  
  ...از کجا می دونستید من پشت درم مامان مهری؟: لبخند در رو بستم و گفتمبا
  

 چشماش بر می داشت  زد و کتابی که دستش بود رو بست و در حالی که عینکش رو از رویلبخند
  اگر من تو رو نشناسم پس کی باید بشناسه؟...چون که یه مادرم:گفت

  
  ... لبخند کمرنگی زدم و چیزی نگفتمفقط

  
  ...پسرم می خواستی چیزی بپرسی؟..مهرداد-
  
  ... تعجب نگاهش کردمبا
  

  ...هر چی دلت میخواد بپرس...بپرس پسرم: نگاهمو دید گفتوقتی
  

  ...اسه همین سرمو انداختم پایین و شروع کردم با انگشتای دستم بازی کردن خجالت کشیدم وکمی
  
 2االن ..می خواستم در مورد زیبا ازتون بپرسم...می خواستم...راستش...مامان: صدای ارومی گفتمبا

  ..روزی هست من اومدم ولی خبری ازش نیست
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  ..اتفاقی که براش نیافته؟..ا:م سرمو بلند کردم و درحالی که صورتم کمی سرخ شده بود گفتاروم

  
  .نمیدونم چرا ولی رنگ نگاهش غمگین شد ... نگاه خاصی بهم کردمامان

  
  ..از اینجا رفته...بیرونش کردیم: عمیقی کشید و با صدای ارومی گفتاه
  

  ...یعنی چی که بیرونش کردن؟.. درست متوجه حرفش نشدماول
  

  ..مگه چکار کرده بود؟..اخه چرا؟..چی؟:دای بلندی گفتم که پی بردم چی گفته با تعجبه زیادی و صبعد
  

  ... ساکت فقط نگام کردمامان
  
  ..خواهش می کنم..مامان خواهش می کنم همه چیزو برام بگید: التماس گفتمبا
  

  ...عاشقش شدی پسرم؟...پس تورو هم به دامش انداخته؟: غمگینی زد وگفتلبخند
  

  ..دم و حرفی نزدمنگاهمو ازش دزدی.. نداشتم که بگمچیزی
  

  ...پس خوب گوش کن..همه چیزو..باشه برات همه چیزو میگم: گفتمامان
  

یعنی مامان چی می ..قلبم بدجور توی سینه ام بی قراری می کرد.. بلند کردم و زل زدم بهشسرمو
 هزار جور فکر و خیال از ذهنم گذشت ولی با حرفایی که مامان زد انگار دنیا روی سرم..خواست بگه؟

  ...خراب شد
  

  ... چی میشنوم؟خدایا
  

 سال زیبا به خوبی توی این خونه کار کرد ولی بعد یه کارایی ازش سر زد که بهش مشکوک 2: گفتمامان
لباسای باز و کوتاه می پوشید و کمتر به ...با مردای این خونه زیادی صمیمی شده بود حتی با پدرت..شدم

 داره با یه مرده جوون ونهتکارا دیده بود که زیبا پشت دیوار ختا اینکه یکی از خدم...کارهاش می رسید
  ..میگه و می خنده و بدجور هم خودشو به نمایش گذاشته بوده

  
 خانم هم ازاینکه می دید زیبا زیادی دور و بر شوهرش می چرخه هر روز بهم گله می کرد و ازم می پری

ای کاش دلم راضی می شد راحت مینداختمش ..تا اینکه خوب زیر نظرش گرفتم..خواست یه کاری بکنم
  ...تا اینکه...بیرون ولی باز هم می گفتم شاید من دارم اشتباه می کنم

  
  از همون پسری که باهاش دیده...ولی از کی؟..زیبا باردار شد: کشید و از پنجره بیرونو نگاه کرد و گفتاه
  

   ماه هست3 اون هم تایید کرد که زیبا وقتی حالش بد شد دکتر سلیمانی رو اوردم باال سرش...بودنش
  



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

105

ازش که پرسیدم گفت نه این حرفا همه اش دروغه انقدر تحت فشار گذاشتمش تا اینکه به حرف ...بارداره
  ..اومد و گفت بچه از اون مرد جوونه و مدتی هست باهاش رابطه داره

  
نیومده می تونی اینجا بمونی بعد  این کارش به کل از چشمم افتاد بهش گفتم تا وقتی بچه ات به دنیا با

کلی التماسم کرد و به دست و پام افتاد ولی من حرفم ..باید جل وپالستو جمع کنی و از این باغ بری
  ..بچه اش پسر بود ولی حروم بود و من حاضر نبودم نگهش دارم..همونی بود که بهش زدم

  
رد ولی خیلی بد دهن بود و کلی حرف باره  مردی که بچه مال اون بود اومد و دست زیبا رو گرفت و باون

خود زیبا هم که انگار یه چیزی ازمون طلب داره هر چی از دهنش در اومد گفت و از ..من و پدرت کرد
  ...این باغ رفت

  
از کرده ام .. ببینی چه ابروریزی راه افتاده بود همه ی همسایه ها یه جوری نگامون می کردننبودی

که به این راحتی قبول کرده بودم اون دختر بیاد اینجا زندگی بکنه نادم و ازاین..پشیمون شده بودم
  ..پشیمون بودم 

  
  ...منو ببخش..دیدی پسرم؟دیدی این دختر لیاقته عشق پاکت رو نداره؟: نگاه کرد وگفتبهم

  
  ..دست و پام از زور خشم و عصبانیت می لرزید..چشمام می سوخت..  درد گرفته بودقلبم

  
هر چی دم دستم می اومد می زدم و می .. رفی از اتاق زدم بیرون و رفتم توی هال هیچ حبدون

  ..داد می زدم و هوار می کشیدم وخورد می کردم..شکستم
  

ازاینکه با احساسم بازی ..از اینکه از یه دختره هرزه رو دست خورده بودم.. اینطور خام شده بودمازاینکه
  ..منفجر می شدمداشتم ..داشتم داغون می شدم..شده بود

  
 به خودم اومدم دیدم دستم خونی شده و تمومه اثاثیه درب وداغون شده و مجسمه ها و اینه ی روی وقتی

  ..هیچی حالیم نبود...دیوار رو زدم خورد کردم
  

  ..قلبم اتیش گرفت... روی پله نشسته بود وبا چشمای به اشک نشسته اش نگام می کردمامان
  

ببخش اشکتو در ..منو ببخش مادر:سرمو گذاشتم روی دامنشو با گریه گفتم.. و جلوش زانو زدمرفتم
  ...گریه نکن..جبران می کنم ..اوردم

  
خودتو عذاب ..قربونت بشم مادر: با مهربونی کشید روی سرمو در حالی که اشک می ریخت گفتدستشو

من نباید اونو توی این ..تممن باعث تمومه این مشکال..منو ببخش..اون لیاقته تو و عشقت رو نداشت...نده
  ..من..خونه راه می دادم

  
  اون یه مار خوش خط وخال بود و همه رو با نگاهش افسون...این چه حرفیه مادر؟: بلند کردم وگفتمسرمو
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من نباید ..من از چشم هیچ کس جز خودم نمی بینم..شما هم مثل من گرفتاره همون نگاه شدید .. کردمی
  ..خامی می کردم

  
  ..ت دست اشکامو پاک کردم پشبا
  

  ...چرا دستات خونیه؟...پسرم با خودت چکار کردی؟: دستمو گرفت و گفتمامان
  

  ... خانم رو صدا زد وگفت باند وچسبو بیاره تا دستمو پانسمان کنمپری
  

  .. نگاه کردم و لبخند کمرنگی زدمبهش
  

  ...مبه خدا توکل کن پسر: هم با مهربونی پیشونیمو بوسید و گفتمامان
  

  .. و دختر عمه ام برای دیدنم اومدن خونمونعمه
  

 سالش بود ولی االن یه دختر زیبا و خانم 15اون موقع که من ازایران رفتم .. خیلی بزرگ شده بودعطیه
  ..شده بود

  
  ..از شرم نگاهش خوشم می اومد..واقعا به دل می نشست... پر از شرم بود و حرکاتش متین و زیبانگاهش

  
  ..باز هم عطیه رو دیدم و بیش از پیش ازش خوشم اومد..ما شام خونه ی عمه دعوت داشتیم بعدش شب

  
کم کم این حس در من بیشتر شد به ... میکردم عطیه همون دختریه که برای تموم زندگیم میخواماحساس

 رو با  سال هم به این صورت گذشت و من این موضوع1...طوری که واقعا از ته قلبم بهش عالقه مند شدم
  ..مادر و پدرم در میون گذاشتم

  
وقتی یاد اون شب میافتم که چطوری عطیه با شرم بهم نگاه کرد و ... دو از این وصلت خوشحال بودنهر

  ...سرشو انداخت پایین و جواب بله داد قلبم توی سینه بی تابی می کنه
  

بعد از اون هم رفتم ..ی برگزار شدمجلس عقدمون به زیبای..هم زیبا و هم خانم و با وقار.. تک بودعطیه
منو عطیه روز به روز بیشتر شیفته ی ..کارها به سرعت انجام می شد..دنبال یه جایی برای تاسیس شرکتم

  .هم می شدیم
  

 از اینکه کارمو توی شرکت شروع کردم و کمی کارو بارم راه افتاد مجلس عروسیمونو به راه بعد
  ...انداختیم

  
چشمان عسلی ..درست مثل یه فرشته ی زمینی..که اون شب عطیه چقدر زیبا شده بود وقت یادم نمیره هیچ

  ...و ابروهای کمونی و بلند ولبو دهان کوچک و خواستنی و بینی خوش تراش 
  

  ...از ظاهرش هم که می گذشتی باطنش هم چیزی از فرشته ها کم نداشت... چیز در این دختر تک بودهمه
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شبی که رشته ی محبت من ..شب یکی شدنمون.. در عین حال بسیار زیبا بود عروسیمون یه شب خاص وشب

  ...و عطیه محکمتر شد
  

خوشبختی رو با تمام وجود حس ..به معنای واقعی کلمه خوشبخت بودیم.. پشت سر هم می گذشتندروزها
  .می کردم وبه خاطرش همیشه خد ارو شکر می کردم

  
اسمش رو ..یه پسر زیبا و خواستنی..ا پرهام رو بهمون داد سال از ازدواجمون گذشته بود که خد1 یک

  ..دیگه از خدا هیچی نمی خواستم و همیشه برای زن و بچه ام ارزوی سالمتی داشتم..عطیه انتخاب کرد
  

  .. ومادرم هم در کنارمون بودند و اونها هم شاهد خوشبختی تنها پسرشون بودنپدر
  

بعضی اوقات از اینکه این همه ..خدایا..عطیه دوباره باردارهتا اینکه متوجه شدیم ... سال گذشت2 دو
می ترسیدم یه طوفان همه چیزو نابود کنه و این خوشختی رو ازمون ..خوشبخت بودم واقعا می ترسیدم

  ...بگیره
  

  ...هومن..پسری که اسمش رو خودم انتخاب کردم..پسری زیبا.. دومم هم پسر بودفرزند
  

  ..چرا؟..ولی چرا با این اتفاق زندگیمو ازم گرفتی؟...شاکر بودم همیشه به داده هات خدایا
  

  .. ساله که سر وکله ی زیبا توی زندگیم پیدا شد3 ساله بود و پرهام 1 هومن
  

 نحسش توی زندگیم باعث شد خوشبختی و اسایشی که در کنار زن و فرزندانم داشتم به یکباره از حضور
  ...هم بپاشه

  
  ..جلوی خونه دیدمش..کت بر می گشتم تا یه سری مدارک رو از خونه بردارم روز که داشتم از شریه
  

خواستم پیاده .. کلی تعجب کردم ولی سریع نگاهمو ازش گرفتم و ماشینو جلوی خونه پارک کردماولش
  ..بشم که در کنار راننده باز شد و وقتی برگشتم وکنارمو نگاه کردم دیدم زیباست

  
  ..بیزار بودم..ازش تا سرحد مرگ متنفر بودم..توی چشماش خشم و عصبانیت زل زدم با
  
  .. انزجار به سرتاپاش نگاه کردم و توی دلم بهش پوزخند زدمبا
  

  .. مثل پولدارا بود ولی خیلی زننده و بدن نما بودلباسش
  

  ...زودباش..برو گمشو بیرون از ماشین..تو اینجا چه غلطی می کنی؟: کردمو سرش داد زدمنگاهش
  

تا جایی که یادم میاد تو خیلی سنگین ...عزیزم این چه طرز برخورد با یه خانمه؟: زد و با عشوه گفتدلبخن
  ...و متین بودی و از این جمله ها استفاده نمی کردی
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  .. ماشین پیاده شدم و رفتم سمتش و در کنار راننده رو باز کردم و بازوشو گرفتم و کشیدمش بیروناز
  

نمی دونستم یه زن پست و بی ...اون مال زمانی بود که فکر می کردم ادمی:فتم همون حال با خشم گدر
  ...برو گمشو نمی خوام ببینمت..شرمی که هرزگی از سر و روت می باره

  
  ... رو محکم به هم کوبیدم و یه نگاه از سر تنفر بهش انداختم در
  

  .. به کمرش زده بود و با پوزخند نگام می کرد دستاشو
  

  ..مگه من چکار کردم؟...چرا با من اینجوری حرف می زنی؟عشقم :گفت
  

  .. خداااااا این زن چقدر بی شرم بودوای
  

  ...برو گورتو گم کن..خفه شو هرزه ی اشغال: داد زدمسرش
  

  ... هم بدون اینکه کوچکترین توجهی بهش بکنم رفتم سمت در و با کلیدم در رو باز کردمبعد
  
ها چشمام می سوخت با انگشتام یه کم ماساژشون دادم و باز خواستم بخونم  بس زل زده بودم به نوشته از

پیش خودم گفتم ..حسابی هم خوابم می اومد..ولی وقتی نگام به ساعت افتاد دیدم از نیمه شب هم گذشته
  ..این نوشته ها که فرار نمی کنن بقیه شو فردا می خونم

  
زندگی مهرداد پدر پرهامو هومن فکر می به .. گذاشتم سرجاش و روی تخت دراز کشیدمکتابو
یعنی قرار بوده چه اتفاقی توی زندگیش بیافته که گفته با حضور نحس زیبا خوشبختیش نابود ..کردم
  ...شده؟

  
  .. طور که به زندگیش و نوشته هاش فکر می کردم چشمام اروم اروم بسته شد و به خواب رفتمهمین

  
   خدا بود ولی برای من که حیرون و سرگردون بودم هیچ لذتی هم یه روز دیگه از روزهای خوبامروز

  
  ..نداشت

  
  .. از خوردن صبحونه رفتم توی سالن و پیش خانم بزرگ نشستمبعد

  
صورتش پر بود از چین و چروک که هر کدوم ..زل زدم بهش.. به چشم زده بود و کتاب می خوندعینکشو

ولی چهره ی ..ی که هم می تونست خوب باشه و هم بدسالهای..بیانگر سالهای از دست رفته ی عمر بودند
  ..کامال معلوم بود توی جوونیش زن زیبایی بوده..زیبا و مهربونی داشت

  
ناخداگاه لبخند زدم که اون هم سرشو تکون داد و لبخند .. نگاهمو حس کرد وسرشو بلند کردسنگینی

  ..مهربونی بهم زد
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 دقیقه خدمتکار اومد توی سالن و به خانم بزرگ گفت پرهام بعد از چند.. موقع صدای زنگ در اومدهمون

  ...و هومن اومدن
  
  ...کجا فرشته جان؟بشین دخترم:خواستم برم توی اتاقم که خانم بزرگ گفت... جام بلند شدم از
  

  .. بهانه بیارم که خانم بزرگ هم زرنگ تر از این حرفا بود خواستم
  

  ..بشین عزیزم..ا کاری بهت ندارناون..نمی خواد بری خودتو قایم کنی:گفت
  
  ...خیلی زرنگ بودا.. شرمندگی نگاهش کردم و نشستم سرجامبا
  

  .. خونه باز شد و پرهام و هومن اومدن تودر
  

  .. به خانم بزرگ نگاه کرد و سالم کرد و لبخند کوچیکی زدپرهام
  

  ... هم سالم ارومی کردم که نمیدونم شنید یا نه ولی فقط سرشو تکون دادمن
  

  .. هومن طبق معمول پر سر وصدا بودولی
  
  ...بزرگه بزرگا.. خانم بزرگ..سالاااام به اهل خونه-
  

   سیب از روی میز برداشت و روی دسته ی مبل کنار خانم بزرگ نشست ودستشو دور شونه اش حلقه کردیه
  

  ..خوب هستید که انشااهللا؟...احوال شریف:وگفت
  

  ...پیریه دیگه مادر...ولی مثل همیشه پاهام در می کنه..ای بد نیستم..درسالم ما: بزرگ با ناله گفتخانم
  

  ...خب خداروشکر: یه گاز بزرگ به سیبش زد وگفتهومن
  

  میگم پام درد می کنه تو میگی..چی چیو خداروشکر؟..دستت درد نکنه: بزرگ نگاهش کرد وگفتخانم
  

  ...امان از دست تو...خداروشکر؟
  

میدونی چرا؟خب ..باید خدارو هزار بار شکرکرد...بله دیگه: انداخت باال و گفت ابروشو با شیطنتهومن
  ..اگر این پا دردتون نبود االن باید من و پرهام شما رو از تو خیابونا جمع می کردیم

  
توی این سن شوهر کم گیر ..خب خودتون که بهتر می دونین: از کنار خانم بزرگ بلند شد وگفتاروم
ر بیاد مطمئنا یا فسیلشه که از نسل انسان های اولیه هست یا مومیایی شدشه که مطمئنم اگر هم گی...میاد
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حاال الزم هم نباشه ...باهاش خوشبخت نمیشی چون کی حال داره از صبح تا شب هی باندشو عوض کنه؟
  ...عوض کنی بازم ادم خوشش نمیاد شوورش سرتاپاش باندپیچی شده باشه

  
نگاهش می کرد منم به زور جلوی خندمو گرفته بودم پرهام هم سرشو انداخته  بزرگ با اخم کمرنگی خانم

  ...بود پایین و دستشو گذاشته بود جلوی دهنشو از لرزش شونه هاش معلوم بود داره می خنده
  

ولی تا من و داش پرهامو داری غم مم : رفت کنار پرهام نشست و یه دونه محکم کوبوند پشتشو گفتهومن
  ..خودم یه ترگل ورگلشو واست پیدا می کنم...ه خانم بزرگبه دلت راه ند

  
مثل خودم ...هیچی نباشه نوه ی خودتم دیگه سلیقتو می شناسم: چشمک خیلی بامزه زد و ادامه دادیه

  ...اهل فسیل و مومیایی نیستی...خوشگل پسندی
  

  ..هام قایم شد بزرگ عصاشو برداشت و از جاش بلند شد که هومن هم از جاش پرید وپشت پرخانم
  

  ... نتونستم جلوی خودمو بگیرم و سرمو انداختم پایین و دستمو گرفتم جلوی دهنمو زدم زیر خندهدیگه
  

  .. بزرگ خودش هم می خندید ولی همچنان اخم رو روی پیشونیش داشت خانم
  

بگم؟شرم و د اخه پسر من به تو چی : حالی که عصاشو تو هوا تکون می داد با صدای نسبتا بلندی گفتدر
  ...اینا چیه که میگی؟..یه کم شرم کن به منه پیرزن هم رحم نمی کنی؟..حیا هم خوب چیزیه واال

  
ولی یه نصیحتی میخوام ..باشه باشه من تسلیم: دستاشو به حالت تسلیم گرفت باال وخیلی جدی گفتهومن

  ..؟بهش عمل کن باشه.. شده یه کوچولو..ولی این تن بمیره ...بکنم خانم بزرگ
  

  ...صورت هومن جدی بود... بزرگ مشکوک نگاهش کرد ولی من و پرهام هنوز اروم می خندیدیمخانم
  

  ...بگو ببینم چی میخوای بگی؟: بزرگ گفتخانم
  

  ...شما بگو بهش عمل می کنی تا من بگم: گفتهومن
  

  ...گوش می کنم..خیلی خب بگو: بزرگ یه نگاه به من و پرهام انداخت و گفتخانم
  

یه کوچولو اخالقتو .. این تن بمیره... مرگ پرهام .. جون من: عقب عقب رفت و در همون حال گفتنهوم
از ...اینجوری شوور گیرت نمیاداااااااا..گناه دارن بنده های خدا..ورود اقایون رو مجاز کن..درست کن 

  ..من گفتن بود
  

  ..ندی از در خونه زد بیرون بزرگ با یه خیز خواست بره سمتش که هومن هم با خنده ی بلخانم
  

وای ..هیچ جوری نمی تونستم جلوی خودمو بگیرم.. پرهام دیگه داشتیم از خنده منفجر می شدیممنو
  ..دلم درد گرفته بود...خدا
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  هومن مگه اینکه دستم بهت..خدایا من از دست این بچه چکار کنم؟: بزرگ عصاشو تکون داد وداد زدخانم

  
  ..با منه پیرزن از این شوخیا می کنی؟...اهات چکار کنماونوقت میدونم ب...نرسه

  
با این ...جدی گفتم خانم بزرگ..شوخی نبود به جان خودم: هومن از توی حیاط اومد که گفتصدای

  ...اخالقت شوور که هیچ همون فسیل و مومیایی هم گیرت نمیاد
  

  ...خانم بزرگ هم داشت می خندید.. خدا دیگه مرده بودم از خندهوای
  

این بچه شرم رو درسته خورده یه اب هم پشتش ...می بینید توروخدا؟: نگاه به ما کرد وسرشو تکون دادیه
  ...خدایا از دست این جوونا...سر کشیده

  
  ... هم از سالن رفت بیرونبعد

  
  .. برگ دستمال کاغذی از روی میز برداشتم واشکامو پاک کردمیه
  

  ...اون هم خیره شده بود به من ولبخند می زد...مای پرهام بلند کردم که نگام افتاد تو چشسرمو
  

   دونم چرا ولی فکر کنم به خاطر برخورد دیروزش بود که اخم کردم و با همون اخم رومو ازشنمی
  

  ...برگردوندم
  

  ... لحظه بعد نگاهش کردم که دیدم سرشو انداخته پایین و داره با انگشتای دستش بازی می کنهچند
  

  ...فه از جاش بلند شد و از سالن رفت بیرون هم کالبعد
  

  ..نیم نگاهی به پرهام انداخت... راه برگشت هومن پشت فرمان نشسته بودتوی
  

از ..  دست راستشو گذاشته بود لب پنجره ی ماشین و انگشت اشاره اش را گذاشته بود روی لبانشپرهام
  ...در افکارش استاخمی که به چهره داشت و حالت صورتش می شد فهمید که غرق 

  
  ...چیه؟چرا تو فکری؟: تک سرفه ای کرد و گفتهومن

  
  ... هیچ حرکتی نکردپرهام

  
  ...با تو هستما...پرهام؟: نگاهش کرد وگفتهومن

  
  . پرهام همچنان توی فکر بود و هیچ عکس العملی نشان نمی دادولی
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  ..از جاش پرید با دست راستش محکم زد توی پهلوی پرهام که اون هم یک دفعه هومن
  

  ...کجایی تو؟چرا هر چی صدات می کنم رو سایلنتی؟...اوهووووووووو: گفتهومن
  

  ...سربه سرم نذار...حوصلتو ندارم هومن: با همان اخم نگاهش کرد وگفتپرهام
  

  ...گرگی گازت گرفته؟..من چه کار به کاره تو دارم؟..جان؟: با تعجب نگاهش کردهومن
  

  ...اخه االن دقیقا داری عین اون پاچه ی منه بدبختو می گیری:ا دید ادامه داد نگاه گنگ پرهام روقتی
  

  ... پوزخند زد و سرش را برگرداندپرهام
  
  ...اینو که دیگه همه میدونن..خیلی وقته اینجوریم...پاچه می گیرم..اره سگ شدم-
  

ولی یه بنده ..همه میدونن...خب اره: سرش را تکان داد و در حالی که به جاده خیره شده بود گفتهومن
  ...خدایی این وسط هست که از هیچی خبر نداره و تو داری به ناحق اذیتش می کنی

  
  فرشته؟..منظورت...کی رو میگی؟: سریع نگاهش کرد وگفتپرهام

  
  ... بدون اینکه از جاده چشم بردارد سرش را به نشانه ی مثبت تکان دادهومن

  
  ...داداری زد نفس عمیقی کشید و پوزخند صپرهام

  
  ..این دختر هنوز نیومده چقدر هم طرفدار پیدا کرده..خوبه..هه-
  
من میدونم اخر .بد که نگفتم..من هرچی که بهش گفتم رو واسه خودش گفتم: هومن نگاه کرد وگفتبه

  ...چون خودم یه نمونشو به چشم دیدم که میگم...وعاقبتش چی میشه
  

نمیخوای اینو بفهمی؟اون دختر از هیچی زندگی من و تو خبر چرا ..همه که مثل هم نیستن: گفتهومن
اون بیچاره ..حاال ما بیایم به خاطر یه عقده و تصور که همه اش مختص به ذهن مغشوشه خودمونه..نداره

  ...که چی؟که چون یه دختر فراریه؟..رو متهم کنیم
  

رای اینکه اون االن داره راهی رو میره ب...برای اینکه اون از خونه اش فرار کرده...اره اره: داد زدپرهام
  ...نمی خوام اونم به سرنوشته سارا دچار بشه..میدونم تهش چیه.. سال پیش رفت3که سارا 

  
  ...چرا نمی خوای؟: نگاه کوتاهی بهش کرد وگفتهومن

  
  ...چی؟: نگاهش کرد و گفتپرهام
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 سال پیش 3که سارا ...رههمون راهی رو ب..نمی خوای فرشته هم..چرا: شمرده شمرده گفتهومن
  ...رفت؟

  
  ...برات مهمه؟: و به پرهام نگاه کرد وادامه دادبرگشت

  
اتفاقا برعکس وجود و مشکل ...بار اخرت باشه اینو گفتی: نگاه خطرناکی به هومن انداخت و گفتپرهام

علی این فقط وقتی یاد حماقت سارا میافتم و وضعیت ف...اون دختر برای من کوچکترین اهمیتی نداره
 بشه چون تکرارنمی خوام ..دختر رو می بینم ذهنم ناخداگاه بر می گرده به گذشته و اون شب لعنتی 

  ...شبی که سارا..چون بدترین شب عمرم اون شب بود..ازش بیزارم
  

  ... را فوت کرد و کالفه دستشو بین موهایش کشید و به بیرون خیره شدنفسش
  

دیگه کاری ..درست.. می دونم که تو کال از زن جماعت بیزاری..باشه: سکوت کوتاهی کرد وگفتهومن
  ...ولی خواهشی که ازت دارم اینه که فرشته رو با سارا یکی ندونی.ندارم

  
  ..تافته ی جدا بافته که نیست..مگه اونم یه زن نیست؟...چرا؟: نگاهش کرد و غریدپرهام

  
  ...شاید هم باشه: خندید وگفتهومن

  
  ...چی میخوای بگی؟:وز هم با اخم و غضب بود نگاه پرهام هنولی

  
ولی سعی کن دیدت رو نسبت به مردم اطرافت تغییر ...هیچی: شانه اش را باال انداخت و گفتهومن

  ..پرهام با پوزخند نگاهش کرد... بدی
  

  چیه؟چرا اینجوری نگام می کنی؟: گفتهومن
  

برادر ..االن نتونستی باغچه ی خودتو اباد کنی؟موندم تو اگر بیل زنی چرا تا : با همان پوزخند گفتپرهام
  ...من تو داری به من این حرفا رو می زنی؟

  
به نوعی میشه گفت من اگر الالیی .درست میگی..اره: لبخند کمرنگی زد و با صدای ارومی گفتهومن

  ...بلدم چرا پس خودم انقدر کسری خواب دارم؟
  

یک دفعه هر دو زدن زیر ...زل زدن توی چشمای هم.. رد پرهام هم نگاهش ک.. به پرهام نگاه کرد هومن
  ...خنده

  
یعنی من عاشقه این ضرب المثالیی هستم که خودم و خودت می : با صدای بلند خندید وگفتهومن

  ...اونم از کجا؟...سازیمشون
  

  ...از این باال خونه که خیلی وقته دادیمش رهن کامل: با خنده گفتپرهام
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توی این سن که االن بچه هامون باید .. همینه که من و تو...ای گفتی: فرمون وگفت با خنده زد روهومن
  ...کی چراغ خونمون چلچراغ میشه خدا عالمه.موقع ازدواجشون باشه هنوز عذب اقلی موندیم

  
  ... به لبخندی اکتفا کرد و از پنجره ی ماشین به بیرون نگاه کردپرهام

  
  .اد پسر خانم بزرگ رو بخونم که زنگ در زده شد خواستم برم بقیه ی سرگذشت مهردمی

  
ویدا خانم و کتی خانم ..خانم جان:خدمتکار سراسیمه اومد تو و به خانم بزرگ گفت..اینبار دیگه کیه؟.

  ..تشریف اوردن
  

  ...خوش اومدن..بگو بیان تو : بزرگ لبخند بزرگی زد وگفتخانم
  
  ..ا و کتی دیگه کیا بودن؟وید.. تعجب به خانم بزرگ و خدمتکار نگاه کردمبا
  

  .. خونه باز شد و دوتا دختر جوون اومدن تودر
  

یکیشون همون دختری بود که وقتی داشت با هومن دست می ...اره درسته... به نظرم اشنا اومدیکیشون
  ...داد دیدمشون

  
  ...د که به نظرم اشنا اومده بود به طرف خانم بزرگ دوید و بغلش کرد و محکم گونشو بوسیاونی

  
 اون یکی دختر که تیپ فوق العاده امروزی داشت فقط به لبخندی اکتفا کرد و اروم به خانم بزرگ ولی

  ...سالم کرد و بی توجه به حضور من روی مبل کناریم نشست وپاهاشو روی هم انداخت
  

دلم .. منقربونتون برم...سالم مامانی جونم: که خانم بزرگ رو بغل کرده بود با صدای شادی گفتدختری
  ..براتون یه ریزه شده بود

  
عزیزدلم منم دلم براتون تنگ شده ...خدا نکنه ویدا جان: بزرگ گونه ی دختر رو بوسید وگفتخانم

  ...چرا دیگه یادی از ما نمی کنی مادر؟..بود
  

وای مامانی مگه درس : دختر که فهمیدم اسمش ویداست روی مبل کنار خانم بزرگ نشست وگفتاون
همین که سرم خلوت شد به کتی گفتم باید همین امروز بریم دیدن .. برای ادم وقت میذاره؟ودانشگاه

  ...وای خیلی دلم براتون تنگ شده بود...مامانی
  

  ...هول شدم و ناخداگاه سالم کردم..  چرخید روی من نگاهش
  

  ...فرشته..ته؟پس اون مهمون ویژه ای که هومن می گفت تویی درس..سالم: دوستانه ای زد وگفتلبخند
  

  ...اقا هومن به من لطف دارن...ولی مهمون ویژه که نه...درسته: هم لبخند زدم و گفتممن
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نمیدونم چطور شده ...نه اتفاقا هومن ازاین لطفا به هر کسی نمی کنه: یکی که اسمش کتی بود گفتاون
  ...غریبه ها رو انقدر تحویل می گیره

  
  .حتی نگام هم نمی کرد... پاش غرور می باریداز سر تا.. کردم وچیزی نگفتمنگاهش

  
  ...فرشته جان شما به دل نگیر..این چه حرفیه کتی؟: تک سرفه ای کرد وگفتویدا

  
  ...چی رو به دل نگیرم؟ایشون که حرفی نزدن؟: لبخند نگاهش کردم وگفتمبا
  

  ...چه خود شیرین.. ایش: از جاش بلند شد و زیر لب طوری که فقط من بشنوم گفتکتی
  

  ... هم رفت طبقه ی باالبعد
  

  ...با کسی نمی جوشه.. اخالقش اینجوریه...حرفاشو به دل نگیر مادر: بزرگ گفتخانم
  
در هر حال من یه غریبه ..این چه حرفیه خانم بزرگ؟ایشون که حرف بدی نزدن؟: همون لبخند گفتمبا

  ...هستم دیگه
  

  ... از جاش بلند شد واومد کنارم نشستویدا
  

فقط گفت که دختر یکی از شریکاش چند روزی ..هومن چیز زیادی در مورده تو به ما نگفته:گفت  ویدا
واسه همین کتی انقدر جوش ...جوابی به ما نداد..چرا؟...هر چی هم پرسیدیم یعنی چی؟..مهمون مامانی

وردش به ما یا از اینکه بخواد در م...چون تا حاال نشده بود هومن چیزی رو ازمون مخفی کنه...اورده
  ...چیزی بگه تفره بره

  
اخه چی می گفتم؟که من از خونمون فرار کردم و االن ...چیزی برای گفتن نداشتم.. کرده بودم سکوت

  ...البد هومن هم واسه همین چیزی بهشون نگفته..همه منو به چشم یه دختر فراری نگاه می کنند؟
  

ببخش ...ون هم بدتر از هومن جواب سر باال می دادکتی هر چی به پرهام اصرار کرد که بگه ا: گفتویدا
  ...به هر حال ...عزیزم اگر حرفی زد که ناراحتت کرد

  
  ...من هم...گفتم که کتی خانم حرفی نزدن..این حرفا چیه؟..نه ویدا جان: حرفش پریدم و گفتموسط

  
ولی نیاز به زمان ..من هم یه روز همه چیزو براتون تعریف می کنم: کمرنگی زدم و ادامه دادملبخند
  ..ببخشید...دارم

  
من ..چی داری میگی دختر؟مسائل شخصی تو به ما ربطی نداره: خندید و اروم زد روی دستم وگفتویدا

وگرنه نه من و نه کتی حق نداریم تو مسائل ..اینا رو گفتم که بدونی کتی از کجا ناراحته که این حرفارو زد
  ... فرشته جونخودت میدونی...خصوصی تو دخالت کنیم
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تموم حرکات و رفتارش اروم ومهربون ..دختر فهمیده ای بود.. قدردانی نگاهش کردم و لبخند زدمبا
  ..بود

  
  ...کتی بود... تق تق پاشنه ی کفش زنونه باعث شد برگردیم وبه عقب نگاه کنیمصدای

  
موهای رنگ ...اش بود در اورده بود و یه تیشرت استین حلقه ای سفید و شلوار جین مشکی پمانتوشو

  ..کردشو هم باالی سرش جمع کرده بود
  

  .. ویدا نشستکنار
  

  ... بزرگ خدمتکار رو صدا زد وگفت که میوه و چایی بیارهخانم
  

  از مادر و پدرت چه خبر؟..خب کتی جان تعریف کن دخترم: بزرگ رو به کتی گفتخانم
  

بابا گله می کرد که چرا خانم بزرگ اجازه فقط ..سالم رسوندند..خوبن: پا روی پا انداخت و گفتکتی
میگه چطور پرهام و هومن ...داداش کامران هم از بابا بدتر...نمیده ما مردا پامونو توی این باغ بذاریم؟

  ...حق دارن بیان اینجا من و بقیه ی پسرای فامیل حق این کارو نداریم؟
  

دیگه الزم نیست صدبار برای تک ..ننددلیلشو خودشون بهتر می دو: بزرگ جدی نگاهش کرد وگفتخانم
  ...به کامران هم بگو برای چی میخوای بیای اینجا؟که غرغرای منه پیرزن رو بشنوی؟.تکشون توضیح بدم

  
  ..کامران که حرفی نزده..اینا رو نگید خانم بزرگ: پوزخند زد وگفتکتی

  
  ..ه هر حال بحث خانوادگی بودب..احساس می کردم حضورم اونجا زیادیه.. بزرگ با اخم نگاهش کردخانم

  
  ..با اجازه من برم تو اتاقم: جام بلند شدم وگفتماز
  

  ..نه بشین: بزرگ جدی نگام کرد وگفتخانم
  
  ..من...اخه: من من گفتمبا
  

  ..تو که دیگه غریبه نیستی...گفتم بشین: بزرگ با لحن محکمی گفتخانم
  
  ..ولی کتی بدجور با حرص نگام می کرد...یعنی بشین ویدا نگاه کردم که با لبخند سرشو تکون داد که به
  
دست خودم ..حس خوبی بهش نداشتم..اصال ازش خوشم نمی اومد..انقدر حرص بخور تا بترکی.. درکبه

  ..هم نبود
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از طرف من به پدرت :خانم بزرگ با همون اخم رو به کتی گفت.. سر جام وبه خانم بزرگ نگاه کردمنشستم
نه ..ایی رو توی این خونه راه میدم که برای صاحب خونه حرمت و احترام قائل باشنمن کس..و کامران بگو

  ...اینکه نمک بخورن و بزنن نمکدونو هم بشکنن
  

  
  

  ...اصال به من چه: با حرص از جاش بلند شد و گفتکتی
  

  ... هم رفت باال و مانتو و کیفشو برداشت و اومد پایینبعد
  

به خودیا که می رسید ..همتون غریب نوازید:و می بست تند تند گفت طور که دکمه های مانتوشهمون
  ...واقعا که...میخواید از ریشه نابودشون کنید

  
  .. هم یه نگاه با معنا از سر خشم به من کرد و از خونه رفت بیرونبعد

  
انم بزرگ فکر کنم پدر وبرادرش در قبال خ..یعنی مشکلشون با خانم بزرگ چیه؟.. دختر بی ادبی بودواقعا

  ...اشتباه بزرگی مرتکب شدند که خانم بزرگ اجازه نمیده اونا پاشونو اینجا بذارن
  

  ... سنگینی توی خونه حاکم بودسکوت
  
کارای سفرش به امریکا انجام نشده ..اون دلش از یه جای دیگه پره..ولش کنید مامانی: اینکه ویدا گفتتا

  ..واسه همین داره اینطور بال بال می زنه
  
اون نباید با ..از هر کجا که دلش پر باشه برام مهم نیست: بزرگ با صدای گرفته ولی جدی گفتانمخ

من موندم ماهرخ چرا انقدر توی تربیت بچه هاش کم گذاشته؟اون از ..بزرگترش اینطور صحبت کنه
 طرف مقابلشو کرفکامران که با کاراش تهرانو اباد کرده و اینم از کتی که هر چی از دهنش در بیاد میگه و 

  ..خدایا چی بگم؟...استغفراهللا...اون هم از اون پدره...هم نمی کنه
  

  ...معلوم بود خیلی ناراحته .. هم از جاش بلند شد و عصا زنان رفت توی اتاقشبعد
  

  ..راستی یادم رفت خودمو معرفی کنم: رو به من گفتویدا
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  ...تر عمه ی پرهام و هومندخ.. من ویدا هستم: اورد جلو با صدای شادی گفتدستشو
  

  .. باهاش دست دادمخندیدمو
  
  ..خوشبختم..من هم فرشته هستم-
  

این دختری که االن دیدی عین ..خب اینو که می دونستم ولی محض اشنایی الزم بود: خندید و گفتویدا
کتی دختر خاله ی من و دختر عمه ی پرهام و ..کالغ قارقار می کرد و عین سگ پاچه می گرفت

عشق امریکا رو داره و یکی از بزرگترین ارزوهاش اینه که برای زندگی بره اونجا که البته در به ...منههو
واسه همین گاز می .. در هم دنبال کارای سفرشه که خداروشکر هنوز نتونسته جفت و جورش بکنه

 به قول داداشه همه چی تمومش هم اسمش کامران که...کال این چند وقت قاطی کرده اساسی..گیره
خالم ماهرخ و ...اونم از زور دختربازی و ولگردی..کل تهرانو همین شازده پسر اباد کرده..مامانی

من هم از دار دنیا یه مادر دارم که همه ..اینها هم پدر ومادر کامران و کتی هستن.. شوهرش سیروس
  ..پدرم چند سالی هست عمرشو داده به شما خانم خانما..مامان مهناز..چیزمه

  
  ... ساکت شد و دیگه چیزی نگفتدیدم

  
  ..خب پس بقیه شون چی؟:گفتم

  
  بقیه ی چی چی؟: با تعجب گفتویدا

  
  ..اونا کجان؟..پس بقیهشون چی؟.. تا نوه داره25اخه اقا هومن گفت که خانم بزرگ :گفتم

  
ت این امان از دس:وسط خنده بریده بریده گفت... اول لبخند زد و بعد یه دفعه زد زیر خندهویدا

  ...وای خدا... تای دیگه هم20حاال .. تا نوه هم به زور داره5خانم بزرگ همین ..دختر چی میگی؟..هومن
  

  ..یعنی بازم سر به سرم گذاشته؟: گفتمخندیدمو
  

کال از .. تا بیشتر نیستن5 تا نوه اش کجا بود؟همین 25خانم بزرگ ..طبق معمول..اره: با خنده گفتویدا
  ..لی خوشم میاداین اخالق هومن خی

  
  ... سرشو انداخت پایین و لبخند زدبعد

  
  ... سرمو تکون دادمخندیمو

  
از اشناییت خوشحال ..من دیگه باید برم فرشته جون...خب این هم از بیوگرافی اعضای فامیل: گفتویدا
  ..قول میدم بازم بیام و بهت سر بزنم..شدم

  
  ... جاش بلند شد و باهام دست داداز
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  .امیدوارم باز هم بتونم ببینمت..اشنایی با تو خوشحال شدم ویدا جانمن هم از -
  

  من تازه تورو پیدا کردم مگه به این اسونی ولت می کنم؟...مطمئن باش بازم منو می بینی: وگفتخندید
  

  ... چیزی نگفتمخندیدمو
  

  ... توی اتاق خانم بزرگ و ازش خداحافظی کرد رفت
  

چشمای مشکی و .تو همین برخورد اول خیلی ازش خوشم اومده بود..د مهربون و خوش برخوردی بودختر
  ..زیبا و با نمک..در کل زیبا بود...پوست سفید و لب و دهان کوچیک 

  
  ...باید همین امشب بهش زنگ بزنم ببینم اونجا چه خبره؟.. چرا یه دفعه دلم هوای شیدا رو کردنمیدونم

  

   هشتمفصل
  

  ...ب بخیر گفتم و رفتم توی اتاقم بعد از شام به خانم بزرگ ششب
  

  ... هم باید به شیدا زنگ می زدم و هم ادامه ی خاطرات مهرداد رو می خوندمامشب
  

اضطراب ...شماره رو گرفتم.. نشستم روی تخت و موبایل شیدا رو از توی کیفم در اوردمسریع
  ...دستام یخ کرده بود...داشتم

  
  ... داد تا بوق باالخره گوشی رو جواب5 از بعد

  
  فرشته تویی؟...الو: اینکه به من مهلت حرف زدن بده سریع گفتبدون

  
  ...علیک سالم خانم خانما: و گفتمخندیدم

  
  فرشته حالت خوبه؟...خیلی خب ببخشید سالم: عمیقی کشید وگفتنفس

  
  ؟چرا باید بد باشم؟تو چرا ناراحتی گلم؟...اره خوبم-
  

 این وضعیتی که ساختی توقع داری با خیال راحت بشینم و عین تو..فرشته گرفتی منو؟: معترض گفتشیدا
  خیالم نباشه؟

  
  ..ببخشید ناراحتت کردم..میدونم-
  
هی می اومدم سمت تلفن که بهت زنگ بزنم ولی می گفتم شاید کسی پیشت ..نه عزیزم این حرفا چیه؟-

  ...باشه ونتونی حرف بزنی
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  ...ه که سرفرصت برات تعریف می کنماین مدت کلی اتفاق افتاد..ممنونم شیدا جون-
  

  ..به خدا خیلی نگرانتم...میخوام بدونم در چه حالی..همین االن یه خالصه ازشو بگو: با بیتابی گفتشیدا
  
  ...باشه برات میگم پس گوش کن..نگران نباش-
  

  ... ای از اتفاقاتی که توی این چند روز برام افتاده بود رو برای شیدا تعریف کردمخالصه
  

  ...فرشته مطمئنی جات خوبه؟کسی که اذیتت نمی کنه؟..که اینطور: گفتشیدا
  
خانم بزرگ واقعا مهربونه و با حرفاش بهم ارامش ...خیالت راحت..اره عزیزم: لحن مطمئنی گفتمبا

  ...میده
  
  ..اونا که اذیتت نمی کنند؟..اون دوتا چی؟منظورم پرهام و هومنه-
  

  ...اونا که زیاد اینجا نمیان... نه :م ولی برای اینکه شیدا رو نگران نکنم گفتم حرفا و کارای پرهام افتادیاد
  

  ...خوبه الاقل روزی یه بار رو میان اینجا.... دلم گفتم دروغ که حناق نیست تو گلوت گیر کنه فرشتهتوی
  

  ...خب پس خیالم راحت شد: نفس راحتی کشید وگفتشیدا
  
  ..چه خبر؟اتفاقی که نیافتاده؟شیدا از اونجا : بی قراری پرسیدمبا
  

  .. سکوت کوتاهی کردشیدا
  

از پدرت تنها خبری که دارم اینه که یه شب توی بیمارستان ..چی بگم؟..اینجا؟: از چند لحظه گفتبعد
ظاهرا اقای پارسا میاد خونتون و با بابات بحثش میشه که بیشتر هم پارسا حرف زده وبابات ...بستری شده
 زنگ می زنه شرارهشب هم بعد از رفتن اقای پارسا بابات قلبش درد می گیره و همون ...گوش کرده

شراره می گفت االن خداروشکر ..اورژانس و یه شب پدرت تحت نظر پزشک بوده و فرداش مرخص میشه
  ...دیگه مشکلی نداره

  
؟بابام به خدایا چی می شنوم.. شنیدن این حرف اشک توی چشمام جمع شد و دستمو گذاشتم روی قلبمبا

  ...خاطر من داره عذاب می کشه؟
  
  ..شیدا کی این حرفا رو بهت زده؟: بغض گفتمبا
  
همچین بد نگام می کرد که انگار ارثیه شو خوردم یه ...دیروز توی فروشگاه سر خیابون دیدمش..شراره-

من که :گفتمنم یه چپ چپ نگاش کردم تا روش کم بشه ولی پرو پرو اومد جلوم وایساد و ...اب هم روش
اوال فرشته : گفتموردمومنم کم نیا..هر چی اتیشه از گور تو بلند میشه..میدونم تو فرشته رو قایمش کردی
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بهش ..دوما ...خودش صاحب اختیار خودشه و میدونه که داره چکار می کنه و به من هم نیازی نداره
 در حق فرشته کردی که اون بیچاره برو ببین چه کار:پوزخند زدم ونگاه تحقیرامیزی بهش انداختم و گفتم

 کی ندونه تو که باید بهتر بدونی فرشته هروگرنه ..مجبور شده شب عروسیش از خونه ی پدریش فرار کنه
حسابی ..این وسط هر کار دلت بخواد می کنی و اخرش هم میندازی تقصیره اینو اون...اهل این کارا نبود 

  ..عصبانیش کرده بودم
  

تو هم خیلی باشی لنگه ی :گفت..ه توی دستش بودو حسابی بین انگشتاش فشار داد ی ماکارونی کبسته
ولی برو بهش بگو پارسا و ادماش در ..انتظار بیشتری ازت نمیره..همون دختره ی ول و فراری هستی دیگه

  بده و جایزهشومونتوی روزنامه هم اطالعیه دادیم که هر کی پیداش کرد بیاره تحویل...به در دنبالشن
ما به پلیس خبر ندادیم چون پارسا گفت ..که البته اون دختره لیاقته جایزه گذاشتن هم نداره..بگیره

  ...خودش میدونه چطور پیداش کنه
  

منم هاج و واج داشتم ..همین هایی که برات تعریف کردمو گفت...  هم در مورد بابات و بیمارستان وبعدش
  ... بیرون نگاهش می کردم که دیدم از در فروشگاه زد

  
  داشتم به حرفای شیدا فکر می کردم.. دوتامون سکوت کرده بودیمهر
  
اصال موضوعه فراره من به اون عوضی چه ..یعنی چی که پارسا و ادماش دنبالم هستن؟:.. شیدا گفتمبه

  ..ربطی داره؟
  
 خودشو اون هم..شبی که قرار بوده زن پارسا بشی..خب فرشته تو شب عروسیت از خونه فرار کردی-

ولی ..به بابات گفته فرشته جوونه و سرکش..انداخته وسط تا پیدات کنه چون تو رو مال خودش می دونه
فکرکرده با فرارش می تونه نظر منو عوض کنه ؟ولی همتون کور ...من بلدم چطور رامش کنم

باشه و رفته باشه اگر اب شده ..من تا فرشته رو پای سفره ی عقد با خودم ننشونم ولش نمی کنم..خوندیدن
  ..زیر زمین هم پیداش می کنم

  
البته اینا رو شراره با داد ... بابات هم به خاطر این حرفا ناراحت شده وکارش به بیمارستان کشیده ظاهرا

ولی فرشته اگر حرفاش راست باشه تو باید بیشتر ..و هوار داشت به من می گفت که مثال بیام به تو بگم
 عاشقت شده و تا به جوریطور که من از حرفای شراره برداشت کردم پارسا بداین..مواظب خودت باشی

  ..پس مواظب باش..دستت هم نیاره ول کنت نیست
  
با وجوده زن و بچه اومده سراغ من تازه ادعای مالکیت ..غلط کرده مرتیکه ی هوس باز: عصبانیت گفتمبا

  ..ته وسط تا مثال پیدام کنهاون با من هیچ نسبتی نداره که خودشو انداخ..هم می کنه؟
  

توی این وضعیتی که به وجود اومده تنها راهه ..اروم باش فرشته..چرا داد می زنی؟..میدونم: گفتشیدا
تا اونجا هستی در امانی ..ممکن اینه که صبر کنی و از خونه ی خانم بزرگ هم به هیچ وجه بیرون نیای

 و هر کاری از پولداریهمیدونی که اون ادم ..ا بیافتیولی همین که پات برسه توی شهر ممکنه گیره پارس
  ...دستش بر میاد

  
  ..اخه چرا من انقدر بدبختم؟..چکار کنم شیدا؟-
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دختر ...فقط به فکر راه چاره باش و هی کاسه ی چه کنم چه کنم دستت نگیر..خودتو ناراحت نکن فرشته-

  ..تهکمی صبر کن تا اب ها از اسیاب بیاف...صبر هم خوب چیزیه
  
پس تکلیفه من چی ..هان؟..شیدا اگر هیچ چیز عوض نشد و همینطور باقی موند من باید چکار کنم؟-

درسته خانم بزرگ و ..می فهمی؟..میشه؟نمی تونم که تا اخر عمرم اینجا زندونی باشم؟من اینجا سربارم
 اینجا بمونم و میشهبرای هپرهام و وهومن بهم لطف کردن و این سرپناه رو بهم دادن ولی من که نمی تونم 

  ..از این بدتر که زندونی هم باشم
  

  .. سکوت کردشیدا
  

فقط تا وقتی یه راهی ..من باهاتم و کمکت می کنم..درکت می کنم..میدونم فرشته: از چند لحظه گفتبعد
  ..باشه؟...پیدا نکردیم سعی کن اروم باشی 

  
  ...اره ی دیگه ای هم برام مونده؟مگه چ..باشه: بغض سنگینی که توی گلوم بود نالیدمبا
  
  ..توکلت به خدا باشه..خدا بزرگه-
  
  ..همین هم باعث میشه احساس تنهایی نکنم و به خودم امید بدم..امیدم فقط به خداست شیدا-
  
  ..من باید برم خانمی فعال کاری نداری؟...همین درسته فرشته-
  
  ..هم اگر خبری شد بهم بگوباز ..ممنونم که همه ی خبرها رو بهم دادی..نه گلم-
  
  ...باشه فقط تو الاقل روزی یه بار بهم زنگ بزن چون من که نمی تونم بهت زنگ بزنم-
  
  ..ممنونم ازت...باشه حتما-
  
  ...مواظب خودت باش..خواهش می کنم فرشته جون-
  
  ...به همه سالم برسون..تو هم همین طور-
  
  .خدانگهدار..حتما-
  
  .خداحافظ-
  

  ... کردم و خودمو انداختم روی تخت رو قطعگوشی
  

از اون طرف بابام و از این طرف پارسا که ..حاال چی میشه؟.. گذاشتم روی دستمو وزمزمه کردمسرمو
  ..افتاده دنبالم
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  ...یعنی اخرش چی میشه؟..باید چکار کنم؟.. این وسط گیر کردمبدجوری

  
ام بیام بیرون برم خاطرات مهرداد رو  گرفتم برای اینکه کمی از فکر و خیال پارسا و بابتصمیم
  ...گرچه مشکل من انقدر زیاد بود که با این چیزا هم نمی تونستم از فکرش در بیام...بخونم

  
 یا همون دفتر خاطرات رو باز کردم و صفحات رو یکی یکی رد کردم تا رسیدم به همونجایی که کتاب

  ...ش سخت و جدی برخورد کرده بودهمهرداد گفته بود زیبا رو جلوی در خونه دیده و باها
  

 روز از دیدار من و زیبا می گذشت و من فکر می کردم دیگه برای همیشه رفته و گورشو گم کرده 2 دو
  .ولی اون زن بی شرم تر و پرروتر از این حرفا بود

  
  ..با دیدنش روی صندلیم خشکم زد... مستقیما اومد شرکت و بدون اجازه وارد اتاقم شداینبار

  
  .بفرمایید..مهم نیست خانم حمیدی: منشی سعی داشت برام توضیح بده که بهش گفتمخانم

  
  ... منشی هم یه نگاه به من و یه نگاه به زیبا انداخت و رفت بیرونخانم

  
 بدون تعارف نشست روی صندلی ودر حالی که با بادبزنش خودشو باد می زد یه نگاه به اطرافش زیبا

چه دم و دستگاهی هم به هم ..می بینم که خوب تو کارت پیشرفت کردی..به به:انداخت و با لبخند گفت
  ...افرین..زدی

  
اگر برای تعریف و تمجید از شرکت و محیط کار من اومدی باید بگم لطف : اخم نگاهش کردم و گفتمبا

  ..حاال که کارت تموم شده می تونی بری..کردی
  
جلوم ایستاد و .. نگاهمو ازش گرفتم...ش هنوز افسونگر بود نگاه... جاش بلند شد و با عشوه اومد سمتماز

سرمو کشیدم عقب و خواستم از جام بلند شم که دستاشو ...دستاشو گذاشت روی میز و خم شد روی صورتم
  ...گذاشت روی شونمو و نذاشت

  
  ..دیگه نمی خوام تنهام بذاری..عزیزدلت اومده کجا می خوای بری؟..کجا عشقم؟-
  

اماره کارهای درخشانتو ..من عشقه توی هرزه نبودم و نیستم...خفه شو:با غیض گفتم.. کردمنگاهش
  ...دارم

  
چون من از اوناش ...هر مرده دیگه ای رو بتونی خر کنی منو نمی تونی: زدم توی صورتشو ادامه دادمزل

  ...بهتره بری یکی لنگه ی خودتو پیدا کن...نیستم
  

هرم گرم نفسهاش می ..شو از روی شونم سر داد و اورد روی سینه ام پر از عشوه و نازی زد ودستلبخند
  ..از همه بدتر اون چشمای اغواگرش بود..بوی عطرش داشت دیوونه ام می کرد...خورد توی صورتم
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  ..نذار گناهی مرتکب بشم.. نهخدایا
  

 نتونی خودتو چیه؟نمی تونی نگام کنی؟می ترسی: بستم که صداشو زمزمه وار کنار گوشم شنیدمچشمامو
من حاضرم همه جوره خودمو در اختیارت ...چرا جلوی خودتو می گیری عزیزم؟..کنترل کنی؟

  ..میخوام باهات باشم...تو عشقمی...همه جوره...بذارم
  
گرمی نفسهاشو حاال از فاصله ی کمتری حس می .. زور خشم و عصبانیت تموم تنم می لرزیداز

نگاهش بین چشمامو و لبام در .. کمترین فاصله جلوی صورتم بودصورتش با..چشمامو باز کردم...کردم
  ...رفت و امد بود

  
  ...خیلی.. پست بودخیلی

  
یقه ی لباسشو گرفتم توی دستامو چسبوندمش به .. یه حرکت از جام بلند شدم و محکم زدم توی صورتشبا

  ...دیوار
  

  ..ثیف تو نمی زنممن اگر بمیرم هم دستمو به تن و بدن ک..خفه شو اشغال: زدمداد
  

  ..حالتون خوبه؟.. قربان...اقای بزرگ نیا: ای به در خورد وبعد صدای منشیم بود که از پشت در گفتتقه
  

  فهمیدید؟..هیچ کس حق نداره بدون اجازه ی من در این اتاق رو باز کنه: داد زدمبلندتر
  

  ... صدایی نشنیدمدیگه
  

  ...ده بود به منبا ترس زل ز... دوختم تو چشمای زیبانگاهمو
  

کثافت هرزه تو پیش خودت چی فکر کردی که ...چرا ترسیدی؟...چیه؟: محکمی بهش دادم و گفتمتکون
فکرکردی انقدر بی اراده و از خود بی خود هستم که سریع ..جرات کردی این حرفا رو به من بزنی؟هان؟

  ..خامت بشم؟
  

لت کرده رفته دنبال یکی دیگه که افتادی دنبال چیه؟نکنه معشوقه ات و: محکمتری بهش دادم و گفتمتکون
البد طعمه ای بهتر و چرب ونرمتر از من گیرت نیومده اره؟پیش خودت ..یه طعمه ی بهتر تا شکارش کنی؟

  ... اره؟میشهگفتی میرم با دو تا کلمه خرش می کنم ودوتا عشوه خرکی جلوش میام اونم رامم 
  

عطیه تنها عشقه من توی ...من عاشق زن و بچه هامم... خوندیولی کور: کردم کف اتاق و داد زدمپرتش
  ...از ته قلبم دوستش دارم و حتی حاضرم به خاطرش جونمم بدم..وفاداره ..اون پاکه...زندگیمه

  
  میدونی چرا؟: زانو زدم و ادامه دادمجلوش

  
من می تونستم کسی که ...یه کثافت خودفروش نیست..چون مثل تو یه هرزه نیست...میدونی؟: زدمداد

  ...تو..تو دختره ی هرجایی از احساس پاک من سواستفاده کردی..تو...دوستش داشته باشم ولی 
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حق نداری هر حرفی که الیق خودت و همه کس و کارته ...تو حق نداری به من توهین کنی: خشم داد زدبا

  ...رو بار من کنی
  
خفه شو و :لی که به بیرون اشاره می کردم داد زدم جام بلند شدم و رفتم در اتاقمو باز کردم و در حااز

دیگه هم نمی خوام نه اینجا نه دم خونم و نه هیچ کجای ..هر چه زودتر از جلوی چشمام گورتو گم کن
  ..زودباش...برای همیشه گورتو از توی زندگیم گم کن...دیگه ببینمت

  
 که دوست داشتم همونجا بگیرمش زیر مشت انقدر عصبانی شده بودم... تند تند می زد و تنم می لرزیدقلبم

  ..ولی اون حتی لیاقت این رو هم نداشت...و لگد
  
دیگه نگاهش افسونگر ..اومد جلوم وایساد.... روی زمین بلند شد و کیفشو از روی صندلی برداشتاز

  ..طوفانی بود...نبود
  
مطمئن باش ..منتظرم باش...یشهبازی همین جا تموم نم...اقای مهرداد بزرگ نیا: نفرت نگام کرد وگفتبا

عواقب .. پس زدن من...کاری باهات می کنم که تا اخر عمرت فقط کارت بشه حسرت خوردن و اه کشیدن
  ...خیلی بدی داره

  
اومدنم مساوی با ...ولی..خیلی زود بر می گردم...منتظرم باش: شیطانیشو دوخت توی چشمامو گفتنگاه

  ...نابودیته
  

  ... کرد و از در اتاق بیرون رفت ی عصبی و بلندیخنده
  

تاکید می کنم ..هیچ احدی: به خانم منشی که جلوی میزش وایساده بود و با ترس نگام می کرد گفتمرو
هر چی دیدی و شنیدی رو ...هیچ احدی حق نداره از موضوع امروز چیزی بدونه مخصوصا خانواده ام

شرکت حرف بره بیرون بی برو برگرد اگر فقط یه کلمه از در این ...همین جا چالش می کنی
  شنیدی؟..اخراجی

  
  ..شنیدی چی گفتم؟: نداد که بلندتر داد زدمجوابمو

  
  ..مطمئن باشید..بله شنیدم..بله قربان: ترس تند تند گفتبا
  

نشستم پشت میزمو دستامو گذاشت روی سرم و چشمامو .. تکون دادم و رفتم توی اتاقم و در رو بستمسرمو
  ..بستم

  
نمی دونم چرا ولی یه حسی بهم می گفت حرفاش فقط یه بلوف ..نگاه و حرفای اخرش افتادم یاد

  ...از این زن شیطان صفت هر چی بگی بر میاد..یعنی امکانش هست کاری بکنه؟...نبوده
  
کیفمو برداشتم و به منشی ...طاقت اینحا موندنو نداشتم... عمیقی کشیدمو دستمو از روی سرم برداشتماه

  ...می تونه برهگفتم 
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خدایا چرا پای ...ذهنم حسابی درگیر حرفای اخر زیبا شده بود.. خیابون بی هدف رانندگی می کردمتوی

  ...چرا؟...این زن رو به زندگیم باز کردی؟
  

کم کم داشتم به این باور می رسیدم که حرفاش بلوف ... هفته بود که دیگه خبری از زیبا نشده بود1 یک
  ...تا اینکه یه روز عطیه سراسیمه اومد شرکت و گفت هومن گم شده...نو بترسونهبوده و خواسته م

  
چشمام می ..قلبم تیر می کشید... ماشین نشسته بودیم و داشتیم می رفتیم اداره ی پلیستوی

  ...عطیه کنارم نشسته بود و هق هق می کرد...سوخت
  

  اد؟برام تعریف کن چطور این اتفاق افت..اروم باش عزیزم:گفتم
  

پرهام ...گفتم ببرمشون پارک..خیر سرم می خواستم بچه ها رو ببرم بیرون هوا بخورن: با گریه گفتعطیه
هومن روی صندلی نشسته ...ابخوری همش چند قدم باهامون فاصله داشت..تشنش شد گفت اب میخوام

 و همین که رداب خودست پرهام رو گرفتم و بردمش سمت ابخوری پرهام ...بود و به بچه ها نگاه می کرد
همونجا نشستم روی زمین و ..هرچی اطرافو گشتم نبود که نبود...برگشتم دیدم هومن روی صندلی نیست

  ...هومنم...ولی بچه ام گم شده بود...مردم دلداریم می دادن و پرهام گریه می کرد..زدم توی سر خودم
  

  ...کجاست؟هومنه من االن ...مهرداد من پسرمو می خوام: کرد و گفتنگام
  
خدا ..نگران نباش عزیزم: اینکه خودم حالم از اون بدتر بود و اشک توی چشمام جمع شده بود گفتمبا

  ..حتما پیداش می کنیم..بزرگه
  
 پلیس خبر دادیم اونها هم یه عکس از هومن خواستن و گفتن نشونی های لباسی که تنش بوده رو هم به

  ...بدیم
  

  ...به کسی هم مضنون هستید؟:د وگفت سروان یه نگاه بهمون کرجناب
  

  ..عزیزم برو بیرون من چند دقیقه دیگه میام: به عطیه گفتمسریع
  

  ... سرشو تکون داد و در حالی که اشکاشو پاک می کرد رفت بیرونعطیه
  

  .. درصد مطمئنم کار کاره اونه90من به یه نفر مضنون هستم و تقریبا ..بله قربان: به جناب سروان گفتمرو
  

 هم همه چیزو براش تعریف کردم که زیبا کیه وحتی تمومه تهدیداتش رو هم برای جناب سروان بعد
اون هم نشونی های زیبا رو پرسید ومنم همه رو دادم و بعد هم گفت اگر خبری شد حتما بهمون ..گفتم

  ...اطالع میده
  

هرام ماهرخ و مهناز تنهامون تو این مدت پدر ومادرم و دوتا خوا.. سال از گم شدن هومن می گذشت1 یک
نذاشتن و همیشه من وعطیه رو دلداری می دادند ولی هیچ کدوم اروممون نمی کرد تا اینکه خدا یه دختر 
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 هومن گریه می کرد رایاسمش رو گذاشتم پریا عطیه همیشه توی تنهایش ب...خوشگل و ناز بهمون عطا کرد
 سال از عمرم گذشت و واقعا 10 شب 1ودم که انگار خ...ولی پیش من که بود ناراحتیشو بروز نمی داد

پاره ی تنم ..بچه ام بود...هر وقت یاد هومن میافتادم بی اختیار اشک می نشست توی چشمام..داغون شدم
  ...خیلی سخت..درد دوریش برام سخت بود..بود

  
 اب شده بود رفته انگار...ولی هیچ خبری از هومن من نشد...گذشتن و گذشتن...سالها..ماهها .. روزها

معلوم نبود چطور بچه رو دزدیده و کجا قایمش ...زیبا حیله گر و مکارتر از این حرفا بود..بود توی زمین
  ..کرده که حتی پلیس ها هم نتونستند ردی ازش پیدا کنند

  
معه عطیه از وقتی هومن گم شده بود هر هفته روزهای ج..ساله شده بود14 ساله بود وپریا تازه 19 پرهام

  ..به خاطر سالمتی پسرش و پیدا شدنش نذری می پخت ومی برد پایین شهر و بین مردم تقسیم می کرد
  

  ...کمی جلوتر دیدیم دعوا شده.. روز که داشتیم بر می گشتیمیه
  

  ...نگه دار...مهرداد نگه دار: دستشو گذاشت روی دستم که روی دنده بود و گفتعطیه
  
  ...چرا؟-
  
  ....نگاه کن؟..مثل اینکه چند نفر دارن یه پسر جوونو می زنند.. شده؟مگه نمیبینی دعوا-
  

 نفر که 3عطیه درست می گفت ..به اون سمتی که دعوا شده بود نگاه کردم... رو یه گوشه نگه داشتمماشین
همشون هم جوون و کم سن و سال بودن ریخته بودن سر یه پسر جوون تراز خودشون و داشتن می 

  ...زدنش
  

  ..از ماشین پیاده شدم و به طرفشون دویدم سریع
  

  ...ولش کنید..چکار می کنید؟..اهای: زدمداد
  

وقتی دیدن ... سه تا که یکیشون هم چاقو دستش بود یه نگاه به من کردن و اون پسر رو ولش کرداون
  .دارم بهشون نزدیک میشم عقب عقب رفتن

  
  ..ا میاریمبعد میایم حسابی حالشو ج...بریم بچه ها: گفتیکیشون

  
 هم فرار کردن و هر سه دویدن سر کوچه من هم دنبالشون کردم که سوار ماشینشون شدن و گاز دادن بعد

  ..و رفتن
  

اون پسر هم سرشو گرفته ... سمت اون پسر که دیدم عطیه از ماشین پیاده شده و داره میره طرفشبرگشتم
  ..بود توی دستاشو روی زمین زانو زده بود و ناله می کرد

  
  ...عطیه هم کنارم ایستاده بود.. طرفش و دستمو گذاشتم روی شونه اشرفتم
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  ..پسرم حالت خوبه؟: زدمصداش

  
  ...سرم خیلی درد می کنه..سرم: اینکه سرشو بلند کنه نالیدبدون

  
  ..بذار یه نگاه بهش بندازم...سرتو بلند کن: زانو زدم و گفتمجلوش

  
  ..ولم کن بذار به درد خودم بمیرم...دکتری؟مگه شما : پرخاش دستمو پس زد وگفتبا
  

ولی وسط راه افتاد زمین و از حال ... هم از جاش بلند شد و تلو تلو خوران به طرف انتهای کوچه رفتبعد
  ...رفت

  
  ...اروم زیر شونشو گرفتم و بلندش کردم.. جیغ خفیفی کشید و هر دو به طرفش دویدیمعطیه

  
  ..من میخوام کمکت کنم..در لجبازی می کنی؟چرا انق..حالت خوبه؟...پسرجان-
  

  ...ای..سرم درد می کنه...اخ...نمیخوام کسی کمکم کنه...نمیخوام:نالید
  

بردمش توی ماشین و عقب ماشین خوابوندمش روی ... ریخته بود توی صورتش و ناله می کردموهاش
  ..صندلی و درو بستم

  
نصف صورتش غرق خون بود و موهاش هم .. ببینمهنوز نتونسته بودم صورتشو.. بیمارستانرسوندیمش

  ..خیلی کم سن و سال بود...دلم به حالش سوخت...لباساش تیکه پاره شده بود..ریخته بود توی صورتش
  

بچه ..امروز خیلی خسته شدی..تو برو خونه:به عطیه گفتم... توی اتاق و به ما اجازه ی ورود ندادنبردنش
  ..ها تنهان

  
  ..انگارحواسش اینجا نبود...هش به در اتاق بود تمام مدت نگاعطیه

  
  ...با تو هستم..عطیه؟-
  
  ....متوجه نشدم..هان؟چی گفتی مهرداد؟: خودش اومد و گفتبه
  
  ..برو..من هم تکلیف این پسر مشخص شد میام خونه..میگم خسته شدی برو خونه پیش بچه ها-
  

ولی تنهاش ...باشه من میرم: داد و گفت نگاهشو دوخت به در اتاق و بعد هم سرشو اروم تکونباز
  باشه؟..نذار

  
  ..رنگش هم پریده بود..انگار خیلی نگران بود.. کردمنگاهش
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  ..حالت خوبه عطیه؟چرا رنگت پریده؟-
  

دلم خیلی برای این ..فقط یه حسی دارم..فقط.من خوبم..نگران نباش عزیزم: کمرنگی زد وگفتلبخند
  ...اگر..پسر می سوزه

  
  ..اگر هومن من االن پیشم بود درست هم سن و سال این پسر بود:مش نشست و گفت به چشاشک

  
  ..پسرم..بغلش کنم و ببوسمش..خدایا یعنی میشه یه روز هومنمو ببینم؟: بلند کرد وگفتسرشو

  
  .. یکی یکی سر خورد روی صورتشاشکاش

  
به این ..من برمی گرده پیشمونمن مطمئنم یه روز هو...خودتو ناراحت نکن عطیه: صدای گرفته ای گفتمبا

  ..حرفم ایمان داشته باش
  

  .. سرشو تکون داد و زیر لب خداحافظی کردعطیه
  
  ...تو حالت خوب نیست..صبر کن برات اژانس بگیرم-
  

  .. اژانس گرفتم و راهیش کردمبراش
  

 زنده ست خدایا..حالش چطوره؟..هومنه من االن کجاست؟..چقدر باید عذاب بکشیم؟... چقدر دردخدایا
  ..یا
  
  ... کشیدم و انگشت اشاره و شصتمو روی چشمام فشار دادماه
  

  ...حالش چطوره اقای دکتر؟: از اتاق بیرون اومد رفتم به طرفش و گفتمدکتر
  

  ..شما پدرش هستید؟: گفتدکتر
  

بله :برای همین گفتم...  ساعت براش توضیح بدم که من کی هستم و چرا اونجام3 نداشتم حوصله
  ..حالش چطوره؟..مپدرش

  
زخمشو بخیه و پانسمان ..خداروشکر ضربه ای که به سرش خورده شدید نبوده و شکستگی جزئی بوده-

  ..انشااهللا فردا صبح مرخصه و میتونید ببریدش..االن هم حالش خوبه. کردیم 
  
  ...می تونم ببینمش؟..ازتون ممنونم-
  
  .این براش بهتره.. استراحت کنهبذارید..ولی زیاد تو اتاق نمونید..بله می تونید-
  
  .باز هم ازتون ممنونم...باشه حتما-
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  .وظیمونو انجام دادیم..خواهش می کنم-
  

  ..روی تخت دراز کشیده بود وصورتش سمت پنجره بود.. ای به در زدم و رفتم توی اتاقتقه
  

  ...همزمان اون هم صورتشو برگردوند سمت من و نگام کرد.. رو بستمدر
  

  ...پوست گندمی ..وه ای روشن و موهای قهوه ای رنگ که از تیرگی به مشکی میزد قهچشمای
  

  ..نه خودش بود..چشمامو باز وبسته کردم..خدایا.. دستمو گذاشتم روی قلبمناخداگاه
  

ناخداگاه ..الل شده بودم..به طرفش دویدم.. کسایی که تو عمرشون ادم ندیدن زل زده بودم بهشمثل
  ..خدایا..اال و به بازوی چپش نگاه کردماستین لباسشو زدم ب

  
  دیوونه خونه؟..از کجا فرار کردی؟..چکار می کنی اقا؟: از تو دستم کشید و گفتدستشو

  
  .. مات شده بودم بهش و قدرت حرف زدن هم نداشتمفقط

  
  ..چرا اینجوری نگام می کنی؟..به حمد اهللا الل هم هستی؟-
  

  ...اسمت چیه؟..اسمت: کردمزمزمه
  
  ..اسممو می خوای چکار؟:تعجب گفت با
  
  ...مامور ثبت احوالی؟: ناله دستشو گذاشت روی سرش و گفتبا
  
  ..بگو اسمت چیه؟..توروخدا اذیتم نکن پسر جون: صدای خفه ای گفتمبا
  
  ...اسمم کاوه است...خیلی خب پدرجون خودتو نکش اسممو بهت میگم: درد خندید وگفتبا
  
  ..ولی تو..کاوه؟: شک گفتمبا
  
  .. اتاق اومدم بیرون و از مسئول پذیرش خواستم که از تلفن اونجا یه زنگ بزنماز
  

  .. گوشی رو برداشتعطیه
  
  ..الو-
  
ببین هیچی نپرس فقط چندتا از عکسای منو همونایی که مال زمان نوجوونی وجوونی هامه رو ..الو عطیه-

  ..زود باش منتظرم...بردار بیار
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  چی میگی مهرداد؟چی شده؟-
  
  .خداحافظ..زود باش..همین االن بردار بیار بیمارستان..فقط کاری رو که گفتمو بکن-
  
  .خدانگهدار..االن میام..باشه باشه-
  

من گفتم اسمم کاوه است نه ..چرا یه دفعه فرار کردی؟:نگام کرد وخندید...  توی اتاقبرگشتم
  ترسیدی؟...گاوه

  
  ..بودخودش ..هیچ شکی نداشتم.. لبخند نگاهش کردمبا
  

  ..تا چند دقیقه ی دیگه همه چیز معلوم میشه: نشستم و گفتمکنارش
  
  ...ببینم نکنه شما پلیسی؟..چی چی معلوم میشه؟: تعجب زل زد به من وگفتبا
  

  ..یه کم صبر کنی می فهمی..نه بابا پلیس کجا بود؟:  گفتمخندیدمو
  
  ..حاال قراره چی معلوم بشه؟...باشه صبر می کنم-
  

  ...پدر ومادر داری؟:اد و ازش پرسیدم ندجوابشو
  

  ......پدر نه ولی مادر دارم:نگاهشو ازم گرفت و گفت... از روی لباش اروم اروم محو شدلبخند
  
  ...چی؟کی مادرته؟: تعجب گفتمبا
  

  ...حاال مثال من بگم کیه تو می شناسیش؟..تو با مادر من چکار داری؟: چپ نگام کرد وگفتچپ
  

  ..همین جوری پرسیدم...خب نه:ن و گفتم انداختم پاییسرمو
  

  ... چیزی نگفتم تا اینکه تقه ای به در خورد و عطیه و پرهام اومدن تودیگه
  
ولی حواس عطیه پیش من ..ازش گرفتم..عکسا دستش بود.. روی صندلی بلند شدم و رفتم سمت عطیهاز

  ...خیره شده بود به کاوه و از اون چشم بر نمی داشت..نبود
  
  ..اون..اون...یعنی..نه:ای گرد شده از تعجب نگام کرد وسرشو تکون داد چشمبا
  

  ..برگشت..دیدی گفتم به حرفم ایمان داشته باش اون بر می گرده؟..خوده خودشه...اره: تکون دادمسرمو
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اصال انگار ..صورت این پسر با جوونیا ی خودم مو نمی زد..درست بود.. عکسای توی دستم نگاه کردمبه
  .. بودم که باز برگشته بودم به دوران جوونیم و روی تخت خوابیده بودماین من

  
محرم نامحرم حالیت ..کجا خانم؟..اوهوووووووی: خیز برداشت سمت کاوه که کاوه یهو داد زدعطیه

  ..نمیشه؟
  

باالخره پیدات ..عزیزدلم..بذار بوت کنم پسرم..بذار ببوسمت...بذار بغلت کنم: هق هق می کردعطیه
  ...الهی شکر..مکردی

  
  چی میگی خانم؟: یا همون هومن با تعجب گفتکاوه

  
برو شاخ شمشادت اونجا : پرهام که گوشه ی اتاق ایستاده بود و با تعجب نظارگره ما بود اشاره کرد وگفتبه

  ..به من چکار داری؟..برو اونو بغل کن تا دلت هم میخواد بوسش کن..وایساده
  

یکی ..از دیوونه خونه فرار کردن؟..خانواده ای ..خدایا اینا دیگه کین؟: سرشو گرفت باال و نالیدبعد
اون یکی هم هنوز از گرد راه نرسیده میخواد بغلم کنه ماچم ..همچین نگام میکنه که انگار جن دیده

  ...همه رو برق می گیره مارو کبریت سوخته..کنه
  

  .. که سرشو اورد پایین عطیه بغلش کرد و زد زیر گریههمین
  

 تقال می کرد از توی بغلش بیاد بیرون ولی عطیه زجه می زد و گریه می کرد و اسم هومن رو صدا هومن
  ..میزد

  
غیرت هم خوب ...خیر سرم حالم خوب نیستا..خفم کرد..اقا بیا خانمت رو جمع کن: رو به من گفتهومن
  ..بیا دیگه..چیزیه

  
 ساله گمش 15پسری که ..تو پسر مایی:ه گفتمرو به هومن بی مقدم.. جلو عطیه رو ازش جدا کردمرفتم

  ..تو هومنه مایی..و حاال پیدات کردیم..کردیم
  

  ..خب حق هم داشت..معلوم بود خیلی تعجب کرده.. باز مونده بوددهانش
  

گفت با مادرش سیمین زندگی .لحظه به لحظه بیشتر تعجب می کرد. چیزو براش مو به مو تعریف کردمهمه
  ...شو داد فهمیدم زیباستمی کنه وقتی مشخصات

  
چشمامو به زور باز .. نیمه شب بود1ساعت ... کشیدم و همزمان به ساعت روی دیوار اتاق نگاه کردمخمیازه

  ..نگه داشته بودم ولی از طرفی هم کنجکاو بودم بدونم در گذشته ی هومن چه اتفاقاتی افتاده 
  
ضعیتی بزرگ شده دوست داشتم بیشتر بخونم تا سر  وقتی فهمیدم قبال دزدیده بودنش و اون توی چنین واز

  ...شاید از پرهام هم یه چیزایی نوشته باشه...از کارش در بیارم
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البته دونستنه اینها به دردم که نمی خورد ... خواستم بدونم مشکلش چیه که اینطور اشفته اش کرده؟می
  ..ولی باعث میشد اون دوتا رو بیشتر بشناسم

  
لیلش چی بود ولی خیلی دوست داشتم بفهمم تو گذشتهشون چیا بوده و چه اتفاقاتی  دونم چرا و دنمی

  ...افتاده
  

نفس عمیقی ...نسیم نسبتا خنکی خورد توی صورتم.. ی اتاق رو باز کردم و دستامو گذاشتم لب پنجرهپنجره
  ..کشیدم

  
  ...ردم رو کشیدم کنار پنجره و دفتر رو گذاشتم روی پام و شروع به خوندنش کصندلی

  
 اون روز هومن مرخص شد می خواست برگرده خونشون ولی به زور راضیش کردیم با ما بیاد فردای

  ...پرهام گفت ببریمش توی اتاق اون تا استراحت کنه...خونه
  

دوست نداشتم جلوی عطیه از زیبا حرف .. و پریا یه لحظه هم از کنارش تکون نمی خوردندعطیه
 در موردش می دونست ولی با این حال نمی خواستم بیش ازاین ناراحتش البته عطیه همه چیزو..بزنم
به بهانه ای از اتاق فرستادمش بیرون ولی پریا دل نمی کند پرهام یه بهانه ای اورد و اونو هم ...کنم

  ... توی اتاق تنها بودیم3حاال من و پرهام و هومن هر ... فرستادم بیرون
  

  ...پرهام یه صندلی کشید جلو و نشست روش... اخماش تو هم بودحسابی.. هومن روی تخت نشستمکنار
  

  ...چیه پسرم؟چرا اخمات تو همه؟: زدم و رو به هومن گفتملبخند
  
اقای محترم من هنوز قبول نکردم که شما پدرمی پس هی دم به دقیقه اینو بهم یاداوری نکن : تشر گفتبا

  ...ومرتب نگو پسرم پسرم 
  

دارم دیوونه میشم به ...من کیم؟چیم؟شما چی میگی؟...من بگه اینجا چه خبره؟د اخه یکی به :  زدداد
گیج ...یه دفعه پیداتون شده میگید خانواده ی اصلی من شماهایید خب من االن باید چکار کنم؟...خدا
  ...تورو خدا راحتم کنید... یکیتون یه چیزی بگه اخه...شدم

  
  ..توی گلوی خودم هم بغض نشسته بود.م درکش می کرد... توی چشماش جمع شده بوداشک

  
  ...تو فقط اروم باش..ما همه چیزو برات توضیح میدیم..اروم باش هومن: رفت کنارش نشست و گفتپرهام

  
فقط ...من سرتاپا گوشم و ارومه اروم هم هستم..بفرمایید ا ا: دست به سینه نشست و رو به من گفتهومن

اگر می .. توضیحاته نصفه نیمه ی شما به درد خودتون می خورداون...تورو خدا بگید اینجا چه خبره؟
  ...وگرنه حرف که باد هواست...تونید دلیل و مدرک نشونم بدید

  
  ...همین فردا می ریم ازمایش میدیم تا بهت ثابت بشه تو پسرمنی..تو اروم باش..باشه پسرم:گفتم
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  برات اشنا نیست؟...ینا عکسای جوونیای خودمها...بیا ببین:  از تو جیبم در اوردم و گرفتم جلوشعکسارو
  

اینی که توی عکسه خیلی ..این..اااا: رو ازم گرفت و بهشون نگاه کرد با تعجب سرشو بلند کرد وگفتعکسا
  ...شبیه به منه که

  
برای ...درسته چون اونی که تو عکسه منم و تو هم پسر منی برای همین بهم شبیه هستی: زدم و گفتملبخند
  ..باشه؟..باورت بشه فردا می ریم ازمایش میدیماینکه 

  
اگر ...پس یعنی شما واقعا پدرمی؟..پس...باشه: تردید یه نگاه به من انداخت و یه نگاه به پرهام و گفتبا

  ...من...اینطور باشه
  

  ...تو چی؟: گفتپرهام
  

  ...پس تو هم داداشمی دیگه اره؟: نگاهش کرد وگفتهومن
  

  ...البد هستم دیگه..طور میگناین: خندید و گفتپرهام
  

  ..پس البد داداشمی.. خیلی هم شبیهی...شبیه من که هستی: بدون اینکه حتی لبخند بزنه گفتهومن
  

نمی ...باید ازمایش بدیم...نه..اینجوری نمی تونم باور کنم..نه نه: دفعه سرشو گرفت تو دستاشو گفتیه
  ...نمی تونم..تونم باور کنم

  
  .. روی شونشو ارومش کرد دستشو گذاشتپرهام

  
معلوم نبود تو گذشته اش چه اتفاقاتی افتاده ولی می دونستم تا براش روشن نشه که .. می کردمدرکش

  ..حرفای ما حقیقته حرفی نمی زنه
  

خودش که از همه بیشتر ...دیگه همه مطمئن شدن که هومن پسر منه... جواب ازمایش رو گرفتمامروز
مرتب بهانه می اورد ..دت همه اش یه جوری می خواست از خونه بزنه بیرونتوی این م.تعجب کرده بود

  ...که مادرش سیمین تنهاست و االن ازش بی خبره و نگرانه و از این حرفا
  

می ترسیدم بره و دوباره ..می ترسیدم... من مواظبش بودم و نمی ذاشتم پاشو از خونه بیرون بذارهولی
  ..گمش کنم

  
بهم گفت که تو فقر بزرگ شده و همیشه ...ه اش و اینکه تو این مدت چکار می کردهاز گذشت.. پرسیدمازش

 سالگی کار 7از سن . حسرت یه لقمه غذای درست و حسابی رو می خورده و شبها سر گرسنه زمین میذاشته
 توی سرمای دهمی گفت با اون دستای کوچیکش مجبور بو..می کرده و سر چهارراهها گل می فروخته

همیشه کمی از .. شیشه های ماشین مردم رو پاک کنه تا توی سرمای زمستون از گرسنگی نمیرهزمستون
  ..پوالشو جمع می کرده و ارزوش بوده مثل بقیه ی بچه ها بره مدرسه
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گفت که مجبورش می کرده کار کنه ... مادرش سیمین گفت یا بهتره بگم همون زیبای مکار و عوضیاز
 ی اضافه کاری و شبکاری توی یه کارخونه که مثال سیمین اونجا کارگر زن بوده می گفت هر شب به بهانه...

 ای کار نمی رخونهمطمئن بودم زیبا توی هیچ کا...از خونه می رفته بیرون و سپیده صبح بر می گشته
  ...این خصلته شیطانیش بود..کرده و از یه راه دیگه امرارمعاش می کرده

  
می گفت بعد ..ونسته بوده سیمین رو راضی بکنه تا بذاره بره مدرسه سالگی ت9 می گفت تو سن هومن

می گفت سیمین یه برادر ناتنی داشته که وضعش ..ازاینکه یه کتک مفصل بهم زد این اجازه رو بهم داد
می گفت ..ودهخیلی خوب بوده وگه گاهی به سیمین پول می داده و حتی تو کثافتکاری های اون شریک ب

از هومن بزرگتر بوده و اون هم همیشه کمک مادرش می کرده و از .. داشته به اسم کامبیزسیمین یه پسر هم
  ..هر فرصتی برای اذیت کردن هومن استفاده می کرده

  
 می گفت همیشه ازاینکه می دیدم مادرم بین من و کامبیز فرق میذاره عذاب می کشیدم ولی االن هومن

 از هومن پرسیدم تا وقتی می دونستی سیمین مادرته دوستش وقتی......می فهمم چرا این کارو می کرده
 کرد و بهم بی توجه یتمداشتی یا نه؟ گفت با اینکه همه اش فکر می کردم مادره واقعیم اونه ولی از بس اذ

می گفت وقتی ..بود یه جورایی ته دلم ازش نفرت داشتم ولی چون مادرم بود نمی تونستم حرفی بزنم
سراز تمومه کاراش در بیارم که سر همین موضوع یه کتک مفصل از برادر ناتنی سیمین بزرگتر شدم تونستم 

 شده بود بیش از پیش ازش متنفر بشم باعثمی گفت فهمیده بودم شغل اصلی سیمین چیه و این ...خوردم
هنوز نتونسته بود ..حتی دلم نمی اومد مادر صداش کنم و همیشه بهم می گفت که سیمین صداش بزنم

می دونستم با موقعیتی که هومن داشته ..لمشو بگیره می گفت درساش عالیه و نمراتش هم همه خوبه دیپ
 بوده ولی با این حال تونسته بوده اینکارو بکنه و من از شکلاینکه تونسته درسشو ادامه بده براش خیلی م

  ...این بابت خوشحال بودم
  
که هومن به پلیسا زد سیمین دستگیر شد و معلوم شد در کمترین زمان با حرفایی .. سیمین شکایت کردماز

دزدی و چند بار هم با مردای غریبه گرفته بودنش ولی هر بار یه جورایی شانس ...سابقه دار هم هست
  ...اورده بوده ودر رفته بود

  
وقتی توی دادگاه دیدمش باورم نمی شد این زنی که جلوم ایستاده همون ... سال حبس محکوم شد5 به

صورتش الغر و تکیده شده بود و نگاهش هم دیگه اون برق افسون گر ...ای همه چی تموم و جذاب باشهزیب
  ...رو نداشت

  
بازی :  منو دید اولش هیچی نگفت فقط یه پوزخند معنی دار تحویلم داد و بعد از چند لحظه گفتوقتی

پس مطمئن باش ...ودی بکشونمتمن قسم خوردم تا پای جونم به ناب...هنوز تموم نشده مهرداد بزرگ نیا
  ...مطمئن باش....اینکارو می کنم

  
  .. هم بردنشبعد

  
خداروشکر کردم که شرش از زندگیم کنده ..ازش بیزار بودم.. مدت با نفرت نگاهش می کردمتمام
  ..اول بدبختیای من...اول مشکالت و دردسرای من.ولی این تازه اول ماجرا بود...شد

  
  ...ای کاش..حرفاشو نادیده نمی گرفتم کاش برای بار دوم ای
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   نهمفصل
  
صدای خانم ...روی تخت نیم خیز شدم و به اطرافم نگاه کردم... تقه ای که به در خورد از خواب پریدمبا

  ...بزرگ رو از پشت درشنیدم
  
  بیداری؟.. دخترم..فرشته جان-
  
  ..ن میاماال..بیدارم...بله خانم بزرگ: صدای خواب الود و گرفته ای گفتمبا
  
  .ویدا تا عصر اینجاست..اگر خسته ای استراحت کن...عزیزم ویدا اومده می خواد باهات حرف بزنه-
  
  ... بود؟چقدر خوابیده بودم10وای ساعت .. ساعت روی میز نگاه کردمبه
  

  ..االن میام.نه نه خانم بزرگ: گفتمسریع
  
  ...باشه دخترم-
  

مثل اینکه دیشب موقع خوندنش خوابم ..رم باز مونده بوددفتر خاطرات مهرداد کنا.. تخت نشستمروی
  ..برده بود

  
لباسامو عوض کردم و یه بلوز استین بلند ابی مالیم و شلوار جین ابی تیره ... بستم و گذاشتم سرجاشدفترو

یه شال سفید که خط های ابی کمرنگ و پررنگ ...موهامو شونه زدم و با گیره پشت سرم بستم..پوشیدم
از اتاق اومدم ...توی اتاق دستشویی نبود و نمی تونستم دست و صورتمو بشورم...ی سرم انداختمداشت رو

  ..بیرون
  

رفتم توی دستشویی و یه اب به صورتم زدم و در حالی که صورتمو با حوله خشک .. توی سالن نبودکسی
  ...می کردم رفتم توی اشپزخونه

  
  ...حرف می زدند بزرگ و ویدا اونجا بودن و داشتن با هم خانم

  
  ...صبحتون بخیر.. سالااااااام: و با صدای شاد و سرحالی گفتمبلند

  
  ... دوتاشون برگشتن سمتم وبا لبخند جوابمو دادنهر
  

  ..بیا بشین صبحونهتو بخور...صبح تو هم بخیر..سالم دخترم: بزرگخانم
  

  ..صبحت بخیرو شادی...سالم خانم خانما:ویدا
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  ... کنار ویدا نشستم زدم و روی صندلیلبخند
  
  ..ممنونم-
  

  ..خوبی؟خوشحالم که دوباره می بینمت: به ویدا گفتمرو
  

امروز کالس نداشتم گفتم از صبح ..پس نمی دونی که من چقدر خوشحالم: لبخند مهربونی زد و گفتویدا
تنو اخه دعوت داشت منم حوصله ی اونجا رف..مامانم هم می خواست بره خونه ی دوستش..بیام اینجا

  ....گفتم بیام پیش تو و مامانی...نداشتم
  

  .. زدم و مشغول خوردن صبحونه ام شدملبخند
  

  .باید ازش ممنون باشم..بازم خداروشکر به خاطر فرشته یه سر به منه پیرزن زدی: بزرگ گفتخانم
  

خب گاهی ولی ...این حرفا چیه؟من که همه اش اینجام..ااااااا خانم بزرگ: اخم شیرینی کرد وگفتویدا
  .فشار درسام باعث میشه نتونم زیاد بهتون سر بزنم

  
  . بزرگ خندید و چیزی نگفتخانم

  
ویدا از درساش و دانشگاهش می .. از صرف صبحونه همگی رفتیم توی سالن و مشغول حرف زدن شدیمبعد

  ...خانم بزرگ هم سراغ مادرشو می گرفت و گله می کرد که چرا کمتر بهش سر میزنه..گفت
  

  . هم بیشتر شنونده بودم و گاهی اظهارنظر می کردممن
  
بعد از چند ...از اون فاصله بیرون معلوم نبود.. شنیدن صدای در باغ هر سه از پنجره بیرونو نگاه کردیمبا

  ...دقیقه در خونه باز شد و پرهام و وهومن وارد خونه شدن
  

حتی ..م کرد و رو به روی من نشستبه همگی سال... طبق معمول نگاهش و کالمش جدی بود وسردپرهام
اینجوری احساس بدی بهم دست می ...از این کارش هیچ خوشم نیومد..یه نگاه کوچولو هم به من ننداخت

  ...داد
  

 از همون جلوی در لبخند به لب داشت ولی نمی دونم چرا وقتی نگاهش به ویدا افتاد لبخند اروم هومن
  ...ه اخم غلیظ روی پیشونیش داداروم از روی لباش محو شد و جاشو به ی

  
باز صد رحمت به پرهام که الاقل اخم نکرده بود ولی هومن ... اوه این که وضعش از این یکی بدترهاوه

  ...حسابی اخماش تو هم بود 
  

 تو سالن و جواب سالم من رو داد و خیلی سرسنگین با ویدا سالم و احوال پرسی کرد ولی تا چشمش اومد
فتاد اخماش باز شد ولی هنوز حالت صورتش جدی بود و لبخندش هم خیلی خیلی کمرنگ به خانم بزرگ ا

  ..بود
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نمیگی من از دوریت یهو دق می کنم میافتم یه ..منو نمی بینی خوشیا..سالم خانمی: به خانم بزرگ گفترو

  ...شدی؟چیزیم میشه؟چرا جواب اس ام اس های منو نمیدی؟چرا زنگ می زنم جواب نمیدی؟دیگه بی وفا 
  
باشه ...اره؟.. نو که اومد به بازار کهنه ی ننه مرده شد دل ازار: حرص به ویدا نگاه کرد وادامه دادبا

  ...هی...هی...هی روزگار تف به روت بیاد..ما هم خدایی داریم...خانمی
  
ای سرشو انداخته بود پایین و با ریشه ه..احساس کردم رنگ صورتش سرخ شده ... ویدا نگاه کردمبه

  ...شالش بازی می کرد
  

دوما پسرجان هنوز از گرد راه نرسیده باز شروع ...اوال علیک سالم: بزرگ با اخم شیرینی گفتخانم
  ...پس چی میگی تو؟..تو که هر روز اینجایی..کردی؟بذار برسی بعد دم از بی وفایی بزن

  
  ..بیخیال...هیچی خانم بزرگ:فتپا روی پا انداخت و گ.. اه عمیقی کشید و به پشتی مبل تکیه دادهومن

  
  خودت چطوری؟..خوبه؟..ویدا جان از عمه مهناز چه خبر؟: رو به ویدا گفتپرهام

  
سرگرمه ..من هم ای بد نیستم..سالم رسوند..خوبه : لبخند نصفه نیمه ای زد و با صدای گرفته ای گفتویدا

  .درسامم
  

  ...ه الحمداهللا؟خوش می گذر..اقا کامران چطوره؟: پوزخند زد و گفتهومن
  

وای نه خدا ..نامزد به اون ماهی مگه بد هم می گذره؟..اره چرا بد بگذره؟: خودش جواب خودشو دادبعد
  ...نکنه

  
 نگاه گله مندی بهش انداخت و از جاش بلند شد وبا یه ببخشید خواست از سالن بره بیرون که ویدا

گفتن باهاتون کار ..وی در منتظرتون هستنویدا خانم اقا کامران جل:خدمتکار اومد جلوی در و گفت
  ...دارن

  
  ... نگاهی به جمع انداخت و ملتمسانه به خانم بزرگ خیره شدویدا

  
ولی فقط توی .دم در خوب نیست..به کامران بگو بیاد توی حیاط: بزرگ با صدای محکمی گفتخانم

  ...حیاط
  

  .. اروم سرشو تکون داد و از سالن رفت بیرونویدا
  

چرا راهش دادید توی :هومن مثل ترقه از جاش پرید و رو به خانم بزرگ گفت.. رفت توی حیاط که همین
  ..حیاط؟

  
  .نمی تونم ردش کنم...مهمونه: بزرگ با اخم نگاهش کرد وگفتخانم
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این یکی تافته .. چطور بقیه ی اقایون گرام رو رد می کنید هیچی نیست..هه: با حرص خندید وگفتهومن

  شما می دونید من ازش خوشم نمیاد بازم راهش میدید اینجا؟..ت؟ی جدا بافته اس
  

درضمن ویدا ...فقط توی حیاط می تونه بیاد اون هم چون با ویدا کار داره...گفتم که: بزرگ گفتخانم
  ...نامزدشه حق داره باهاش حرف بزنه من هم به خاطر ویدا بهش احترام میذارم

  
 تا 4وای خدا حتما ..با ترس چشمامو بستم... ستون وسط سالن دستشو مشت کرد و محکم کوبید بههومن

  ...انگشتش خورد شد
  

  ... چشمامو باز کردم دیدم پرهام رفته کنارشو داره به دستش نگاه می کنهوقتی
  

  ...چرا نمی تونی خودتو کنترل کنی؟...د اخه این چه کاریه که می کنی؟: گفتپرهام
  

حاال هم مرد باش و پاش ...خودت کردی:پرهام جواب داد... زیر لب یه چیزی گفت که نشنیدمهومن
  .وایسا

  
ولم ...لعنت به هر دوتاشون...لعنت به اون: دستشواز توی دست پرهام کشید و با عصبانیت داد زدهومن

  ...کن
  

  ... هم به طرف پله ها دوید و رفت باالبعد
  

 من انداخت و بعد به خانم بزرگ نگاه  با نگاهش دنبالش کرد بعد برگشت سمت ما و نیم نگاهی بهپرهام
  ..کرد

  
در حالی که عصا زنان به طرف اتاقش می .... بزرگ زیر لب یه استغفراهللا گفت و از جاش بلند شدخانم

  ...خودشون هم نمی دونند چی میخوان..اخرش من سر از کار این جوونای امروزی در نیاوردم:رفت گفت
  

  .برگشتم و به پرهام نگاه کردم... هم رفت توی اتاقشو در رو بستبعد
  

انگشتاشو ... روی همون مبلی که رو به روم بود نشست و دستاشو گذاشت رو زانوشو به جلو خم شدپرهام
  ...تو فکر بود...توی هم قفل کرد و گذاشت زیر چونهش

  
چیزایی  حرفای هومن و کارای ویدا یه حدسایی زده بودم و کامال مطمئن بودم بین هومن و ویدا یه از

  ...داشتم به حرفای هومن فکر می کردم که با شنیدن صدای پرهام به خودم اومدم..هست
  

  ......خیلی سرد..نگاهش سرد بود..مستقیم زل زده بود به من .. بلند کردم و نگاهش کردمسرمو
  
  روزنامه ی امروز رو خوندی؟: پشتی صندلی تکیه داد و گفتبه
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از جام بلند ..ی لوله شده از توی جیب کتش در اورد و به طرفم گرفت نگاهش کردم که یه روزنامه گنگ
همونطور که جلوش وایساده بودم روزنامه رو باز کردم و چندتا صفحه رو ...شدم و روزنامه رو ازش گرفتم

  ...برگه زدم
  
 پدرم وای خدا این اطالعیه از طرف.. خوندن مطلبی که گوشه ی صفحه بود با ترس به پرهام نگاه کردمبا

اسم و ادرس و شماره ی تلفن ...بود که گفته بود هر کس منو پیدا کنه جایزه ی خوبی دریافت می کنه
  ...همراه و خونه رو هم نوشته بود

  
خیلی با من ...روم نمی شد توی صورتش نگاه کنم... انداختم پایین و عقب عقب رفتم و نشستم سرجامسرمو

با فهمیدن این موضوع حتما دیدش به کل نسبت به من بدتر شده خوب بود و بهم اعتماد داشت حاال هم 
  ...بود

  
رو ...سریع سرمو بلند کردمو وبهش نگاه کردم..از جاش بلند شد و اومد طرفم.. چشمی نگاهش کردمزیر

  ...درست جلوی پام وایساد..به روم
  
  یدی؟شن...فردا صبح اول وقت باید از این خونه بری: همون اخم و نگاه جدی گفتبا
  

ولی نمی تونستم ...سعی کردم نفهمه که ترسیدم...سریع از جام بلند شدم و جلوش ایستادم... خدا نهوای
  .واسه لرزش صدام کاری بکنم

  
  ..من..ولی من می تونم براتون توضیح بدم-
  

  ....ساکت...هیسسسسس: زدداد
  

  ...ز نگام بخونهولی به راحتی می تونست ترس رو ا... تو گلوم خفه شد و سکوت کردمصدا
  

اول ... چیز توی زندگیم بیزارم3من از ...نمیدونم اینو میدونی یا نه: گرفت جلومو گفتانگشتشو
  ...سوم..دوم دروغگویی...خیانت

  
چون هر سه یه جورایی به هم ...تا متنفرم3از این ...زن: نگام کرد وبا نگاه خاصی گفتترسناک
تو گفتی ..کال از ادم دروغگو بیزارم و نمی تونم تحملش کنم...من کاری به زن بودن تو ندارم...متصلن

 مکتدلم سوخت و خواستم ک...پدر نداری و نامادریت تورو مجبور کرده تا زن یه پیرمرد بشی
  ....االن معلوم شد که تمام مدت داشتی دروغ می گفتی و تو هم پدر داری وهم خانواده...ولی...کنم

  
مطمئنم تو یه دختر ..از کجا معلوم بقیه ی حرفات راست باشه؟: وگفت همون نگاه صداشو بلند کردبا

هرجایی هستی که کارت هرزگیه و پدرت هم حتما پی برده بوده و می خواسته شوهرت بده تا سرت به 
 هرزگیتچون دوست داشتی به ..سنگ بخوره و سربه راه بشی که تو فرار کردی چون اینو نمی خواستی

  ...چون...ادامه بدی
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صورتش به سمت .. کف دست راستم می سوخت... کشیده ای که توی صورتش زدم توی سالن پیچیدصدای
  ...راست برگشته بود و دست چپشو گذاشته بود روی صورتش

  
خیلی دلم می خواست انقدر قدرت داشتم که ...دستامو مشت کردم... خشم و نفرت زل زده بودم بهشبا

  ...ضی هر چی لیاقته خودش بود بار من کردپسره ی عو...بگیرمش زیر مشت و لگد
  

جای انگشتام روی پوست سفید صورتش مونده ... دستشو برداشت و سرشو به طرفم برگردونداروم
نگاهش ...دیگه اون اخمم روی پیشونیش نداشت ولی دنیایی از تعجب توی چشماش نهفته بود...بود

  ...سرگردان روی صورتم می چرخید
  

  ...متنفر...زش متنفر بودم ا... نفس می زدمنفس
  

به چه حقی این اراجیفو به هم می بافی و می چسبونیشون به ..عوضی...تو یه اشغالی: داد زدمسرش
تو چی از زندگی من میدونی که به خودت اجازه میدی این حرف رو بزنی؟تو ..به من میگی هرزه؟..من؟

 همه چیزویه ادم مغرور و پست که همه ...تو یه اشغالی...چی میدونی که واسه خودت قضاوت می کنی؟
  ..کس رو از همین فاصله ی نزدیک که چلوی چشمش می بینه نه بیشتر

  
اره من خانواده دارم ولی تمومه خانواده ام ..اره: به نشونه ی تهدید گرفتم جلوشو با نفرت گفتمانگشتمو

ه به خاطر اینکه سرمایه و پدری ک..پدری که می خواست منو به پول بفروشه..خالصه میشه توی پدرم
 در حالی که جونموشرکتش بیشتر و بزرگتر بشه حاضر شد منو بگیره زیر مشت و لگد که اخرش جسم بی 

دکتری ..هه..اقای دکتر...تو کجا بودی تا اون صحنه ها رو ببینی؟...غرق خون بودم رسوندند بیمارستان
تو با تموم دکترایی که می ..ی تو برعکسیکه وظیفه اش نجات جون بیماراشه و کمک به هم نوعش ول

  ...شناسم فرق داری
  
 ماه حبس 1منو بعد از ...همه چیزم توی این دنیا..همه کسم..پدرم...میدونی چیه؟:  بغض ادامه دادمبا

همینی که ...پدرم...نشوند پای سفره ی عقد با یه پیرمرد که زن و بچه داشت ولی ثروت زیادی هم داشت
 زن اون پیر مرد نشم گره ی لعنتی اطالعیه داده وبرای پیدا شدنم جایزه گذاشته گفت اتوی این روزنام

اون پیرمرد یه زن جوون و خوشگل ...دیگه منو فراموش می کنه وبه همه میگه دختری به اسم فرشته نداره
ازم پدرم می دونست و ب..می فهمی؟منو به خاطر بچه می خواست...می خواست تا واسه اش وارث بیاره
ننگه دختر فراری رو به جون .. کردمفراراره ..من فرار کردم......می خواست من با اون ازدواج کنم

  ...خریدم تا یه همچین ننگی رو تحمل نکنم
  

حاال باز هم میگی من یه دختر فراریه هرزه :دستمو گرفتم جلوی دهانمو وگفتم... هق می کردمهق
به روح مادرم قسم همه ی اینهایی که گفتم ...السره ماست قسمبه خدایی که با...ام؟کارم هرزگیه؟اره؟

  ...همهش..همهش حقیقت بود
  

  ......به خدا پاکم..من پاکم..من هرزه نیستم: زدمداد
  

بین راه دیدم هومن روی پله ها ایستاده و داره نگاهمون می .. زدم زیر گریه و به طرف اتاقم دویدمبلند
  ...کنه
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افتادم روی تخت و زدم زیر ...اتاقمو در رو هم بستم و از تو قفلش کردم توجه بهش رفتم توی بی

  ...گریه می کردم و زار می زدم..برای بی کسیم...برای اوارگیم..برای بدبختیه خودم..گریه
  

  ...باید چکار کنم؟... اخر وعاقبتم چی میشه؟خدایا
  

 بین دستانش گرفت و روی مبل پرهام سرش را... از پله ها پایین امد و به طرف پرهام رفتهومن
  باز تو پاچه گرفتی؟:هومن رو به رویش نشست و گفت...نشست

  
  ...نباید اینکارو می کرد...اون به ما دروغ گفته بود: سرش را بلند کرد وبا صدای گرفته ای گفتپرهام

  
  ...من هم جای فرشته بودم هیچی نمی گفتم: به پشتی مبل تکیه داد و با خونسردی گفتهومن

  
  ...اگر ما می دونستیم اون پدر داره چی ازش کم می شد؟..چرا؟: با تعجب نگاهش کرد وگفتپرهام

  
  مگه غیر از اینه؟..هیچی فقط جنابعالی دو دستی می بردیش تقدیم پدرش می کردی: گفتهومن

  
تا خب پس باید چکار می کردم؟اون دختر خانواده داره و حتما پدرش ...خب: کمی فکرکرد وگفتپرهام

این درست نیست که ما اونو با وجود داشتن خانواده اینجا پیش خودمون نگه ...االن خیلی نگرانش شده
  .داریم

  
اون دختر به ما پناه اورده و ...چرا درست نیست؟تو که از وضعیت زندگی فرشته خبر نداری: گفتهومن

ستن؟چرا فرشته رو با سارا حاال تو اینطور باهاش برخورد می کنی؟چرا فکر می کنی همه مثل سارا ه
  مقایسه می کنی؟

  
درضمن من کاری به این دختر ندارم و با کسی هم مقایسه ..اسم اونو نیار: با صدای نسبتا بلندی غریدپرهام

  ..فقط می دونم عاقبت دختر فراریا چی میشه...اش نکردم
  

 دختر فراریا رو استاد همچین میگه میدونم که انگار خودش یاور همه ی..هه: پوزخند زد وگفتهومن
اون سختی زیاد ...اره خب تو درست میگی ولی فرشته از زور خوشی فرار نکرده پرهام..کرده

فرشته کمبود محبت داره و اونو توی ما ..توی حرفاش و خشمش می تونی اینو تشخیص بدی...کشیده
  .به ما پناه اورده این درست نیست اونو از خودمون برونیم... می کنهتجوجس

  
تو از کجا .افرین...به جمالت و نکته های مفید و اموزنده ای اشاره کردی...به به: لبخند زد و گفتپرهام

  میدونی اون سختی زیاد کشیده؟
  

از اونجایی که یه غم دیده درده یه ادمه غمگین و زجرکشیده رو خوب : لبخند غمگینی زد وگفتهومن
  ....درک می کنه و می فهمه

  
  ..گاهش کرد در سکوت نپرهام
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  ...اصال حرفای خوبی بهش نزدی..بهتره بری ازش معذرت بخوای: گفتهومن

  
تازه اون باید بیاد ازم معذرت ...اصال راه نداره...عمرا برم عذرخواهی: معترضانه گفتپرهام
  ...چون اون زده توی صورتم نه من...بخواد

  
هر کی خربزه می خوره برادره :کرد وگفت از جایش بلند شد وزیر بازوی پرهام را گرفت و بلندش هومن

تو هم تا نرفتی روی ویبره برو ...چشمش کور دندش هم نرم تا اخرش پای تب و لرزش هم میشنه... من
ولی خوشم اومد هیچکی نتونه رو تو دست بلند کنه این دختر ..مثل بچه ی خوب معذرت خواهیتو بکن

 با اون حرفایی که تو زدی زیر مشت و لگد لهت می من که اگر جای اون بودم..دمش گرم اساسی..تونست
  ...بازم خیلی بهت لطف کرد که به همون توگوشی بسنده کرد..کردم

  
  ...دستت درد نکنه واقعا: خندید وگفتپرهام

  
من میرم باال ...قابلتو نداشت داداشی: پرهام را به طرف اتاق هل داد و جلوی در اتاق ایستاد و گفتهومن

 ساعت 3شانس اوردی خانم بزرگ سمعکشو نزده و خوابیده وگرنه االن ...تتو بخواهتو هم برومعذر
 جنس ازنصیحتت می کرد و اخرش هم در و دیوار به راه راست هدایت می شدن ولی توی منحرف 

  ...رو تو تاثیری نداره... چودنی
  

  ..وگرنه...ببین مواظب حرف زدنت باش: خندید وگفتپرهام
  

  وگرنه چی؟: معترضانه گفتهومن
  

من معذرت نمی خوام ولی یه جوری از دلش در ...هیچی جدی نگیر: سرش را تکان داد و گفتپرهام
  ...میارم

  
بفرما من برات استارتشو ...خیلی خب اقای مغرور: تقه ای به در اتاق زد و رو به پرهام گفتهومن

  ...بسم اهللا...بقیه اش با خودت..زدم
  

  ...که صدای گرفته ی فرشته را شنید...هام مستاصل جلوی در ایستاده بودپر... هم از اونجا دور شدبعد
  

 معمول وقتی عصبانی می شدم به موهام چنگ می زدم حاال هم شالمو از روی سرم برداشته بودم و طبق
  ...موهامو گرفته بودم توی دستم

  
  ...بله؟:ی گرفته ای گفتمبا پشت دست اشکامو پاک کردم و با صدا... شنیدن صدای در سرمو بلند کردمبا
  

  ...بله؟:دوباره تقه ای به در خورد گفتم.. صدایی نشنیدماما
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اخه گوشاش کمی سنگین بود و صداها رو درست ...با خودم گفتم البد خانم بزرگه.. هم صدایی نشنیدمباز
مو درست از روی تخت بلند شدم وشالمو انداختم روی سرم و رفتم جلوی اینه کمی سر و وضع..نمی شنید

  ..اروم قفل در رو باز کردم ...کردم
  

هم تعجب کرده بودم هم از دستش عصبانی ... که الی درو باز کردم نگام افتاد توی چشمای عسلیشهمین
با دیدنش دندونامو روی هم فشردم و خواستم درو ببندم که پاشو گذاشت الی در و دستش رو هم ..بودم

  ..گذاشت روی در و مانع شد
  

  ... به اینکه پاش الی دره در رو فشار دادم تا بسته بشه ولی اون زورش از من بیشتر بود توجهبی
  
  ...ولش کن: خشم و عصبانیت گفتمبا
  
  ...نمی کنم:که حسابی منو حرصی می کرد گفت...  خونسردیبا
  

با ..باالخره خسته شدم و خودمو کشیدم کنار... هم فشار دادم ولی هیچ جوری نمی شد در رو بستباز
  ...حرص نشستم روی تخت و اخمامو کردم تو هم

  
مستقیم رفت ..اومد توی اتاق و درو بست. نمی کردم ولی از گوشه ی چشم حرکاتشو زیر نظر داشتمنگاهش

خدا خدا می ..چند دقیقه ای به همین صورت گذشت...کنار پنجره و پرده رو زد کنار و بیرونو نگاه کرد
  ..اصال حوصله شو نداشتم..ه بیرونکردم هر چه زودتر از اتاق بر

  
با اینکه از ...عجب هیکلی هم داشتا...تمام مدت با اخم داشتم سرتاپاشو نگاه می کردم... به من بودپشتش

چه از نظر چهره و چه ...دستش عصبانی بودم ولی اینو نمی تونستم انکار بکنم که پرهام واقعا جذاب بود
 کردم یه دفعه برگشت و یهمین طور که داشتم براندازش م...ودواقعا همه چی تموم ب..از نظر هیکل 

کارم زیادی تابلو بود ولی از اینکه بخوام بهش زل .. سریع مسیر نگاهمو تغییر دادم ...نگاهمو غافلگیر کرد
  ...بزنم بهتر بود

  
مروز عصر من همین ا: عمیقی کشید و خواست حرف بزنه که من زودتر از اون دهانمو باز کردم و گفتمنفس

  ...از اینجا میرم
  

  کجا اونوقت؟..چطور؟...جدا؟:با تعجب ابروشو انداخت باال و لباشو جمع کرد.. کردمنگاهش
  
چطور و کجاش دیگه ...بله جدا: خونسردی که به کل از من بعید بود دست به سینه نگاهش کردم وگفتمبا

  .فقط خواستم بدونید تا خیالتون راحت بشه...به خودم مربوطه
  

  ...اره خب االن خیالم کامال راحت شد...اوهوووم: داد بیرون و هوم کشیدنفسشو
  

  ...خیالم راحت شد که بر می گردی خونتون...همین که داری میری رو میگم: نگاهش کردم که گفتتیز
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 تا همین..این که برمی گردم خونمون یا نه به خودم مربوطه و الزم نیست شما بدونید: زدم وگفتمپوزخند
  ...جا هم که تحملم کردید ممنونم

  
  ..واقعا از طرف شما به نحو احسنت پذیرایی شدم: مسخرگی گفتمبا
  

  ..اصال قابلتونو نداشت..خواهش می کنم: زد وپررو پرروگفتلبخند
  

  ....اگر می تونستم ریزریزت می کردم سنگ پا.. که چقدر رو داشتوااااااای
  

  کجا می خوای بری؟: با حرص نگاهش می کردم که گفتداشتم
  
  به توچه؟:  دهنم پرید از
  

درسته از دستش عصبانی بودم ولی دلم ..وای چی گفتم؟... از تعجب گرد شد و زل زد بهمچشماش
  ...نمیخواست باهاش اینجوری حرف بزنم

  
فقط اینو بدونید که من همین ...منظورم اینه که اونم به خودم مربوطه نه به شما: و من کردم و گفتممن

  .همین...امروز از اینجا میرم
  

به طرف در رفت ...دیدم با خونسردی داره نگاهم می کنه ولی چشمای عسلیش می خندید... کردمنگاهش
  ...می تونی بری...باشه مسئله ای نیست:و گفت

  
کسی جلوتو ..می تونی هر جا که دوست داری و به خودت هم مربوطه بری: باز کرد وبرگشت و گفتدرو

  ...نمی گیره
  

  ... هم یه لبخند بزرگ زد و از اتاق رفت بیرونبعد
  

 که درو بست بالشت رو از روی تخت برداشتم و با خشم پرتش کردم به طرف در که محکم خورد به همین
  ...جیغ خفیفی کشیدم وبا مشت چندبار زدم رو تخت.. در
  
بگیرمت زیر مشت و ..نه ..کنموای که چقدر دلم می خواد با همین دستام خفت ....پرهام پرهام پرهام-

دلم می خواد دونه دونه موهات رو بکنم و بذارم کف دستت .. نه...لگد و انقدر بزنمت تا صدای سگ بدی
داری دیوونه ام می ...وااااااااای می کشمت...تا بذاریشون توی البوم خاطراتت تا برات یادگاری بمونه

  ..کنی
  

چطور جرات کرده بود هر چی از دهنش در ...خیلی..یلی پررو بودخ... توی کار این بشر مونده بودمواقعا
خدایا این دیگه چه ...بیاد بهم بگه و بعد هم به جای معذرت خواهی بهم بگه می تونی بری به سالمت؟

  ...حکمتت رو شکر...موجودیه افریدی؟
  

  .. ی بلندی به در خورد که با ترس از جام پریدمتقه
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به جای اینکه عین پیرزنا یه جا بشینی هی غرغر : ه ی پرهام به گوشم رسید پشت در صدای پر از خنداز

  ...زودتر لوازمتو جمع کن که چیزی تا عصر نمونده..کنی و پیش خدا شکایت کنی
  

  ...فکرکنم از پشت در رفت کنار.. هم زد زیر خنده و دیگه صداشو نشنیدمبعد
  

و زمین برداشتم و سرمو فرو کردم توش وتا می تونستم بالشت رو از ر... به اوج عصبانیت رسیده بودمدیگه
یه کوچولو این دلم ..خدایا یه فرصت واسم جور کن الاقل یه جوری من حال اینو بگیرم...جیغ کشیدم

  ...وگرنه برام عقده میشه دق می کنم...خنک بشه
  

از دست حرفای میرم تا ...پس چی فکر کردی؟..معلومه که میرم: بلند کردم وتقریبا داد زدمسرمو
  ......ازت بیزارممممم...مزخرفت راحت بشم

  
نمی خواستم چیزی ازاینجا ببرم ولی ... زیادی نداشتم کیف دستیم بود و یه دست لباس که تنم بودلوازم

  ...لباسایی که تنم بود رو مجبور بودم با خودم ببرم
  

درسته خونشون نزدیک ..ونه ی شیدااخرش تصمیم گرفتم برم خ.. مدت ماتم گرفته بودم که کجا برم؟تمام
  ..باالخره بهتر از این بود که اواره ی کوچه و خیابونا بشم...خونه ی ما بود ولی 

  
یادداشتی که برای خانم بزرگ نوشتمو ..هیچ کس توی راهرو نبود..از اتاق اومدم بیرون.. بود4/5 ساعت

  ...فتم بیروناز زیر در اتاقش رد کردم و یه نگاه به اطرافم انداختم و ر
  

  ...پس سرایدار کجاست؟..هیچ کس توی باغ نبود... کرده بودمتعجب
  

یاد گرگی افتادم و ..یاد روز اولی افتادم که وارد این باغ شدم... انداختم باال و رفتم سمت درشونمو
اون با یاداوری ...هنوزم شرمم می شد...وای خدا..ابروریزی که به بار اومد و من رفتم توی بغل هومن

  ...روز لبخند زدم و نگاهمو از باغ گرفتم ودرو باز کردم و رفتم توی کوچه
  

  ..پرنده هم پر نمی زد... هم بدتر از داخل باغ خلوته خلوت بودکوچه
  

رو به روی خونشون پیاده ..یه تاکسی دربست گرفتم وادرس دادم.. عمیقی کشیدم ورفتم سر کوچهنفس
روسریمو ..خونه ی ما یه کوچه باالتر بود...گاه به اطرافم انداختمیه ن...شدم و کرایه رو حساب کردم

  ...کشیدم جلو و رفتم سمت در
  

  ..چرا کسی خونشون نیست؟..یعنی کجا رفتن؟... چی زنگ می زدم کسی در رو باز نمی کردهر
  

  .. همسایه بغلیشونو زدمزنگ
  
  کیه؟-
  



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

147

  ... یه خانم بودصدای
  
شما ..هر چی زنگشونو می زنم کسی جواب نمیده...تون کار داشتمببخشید من با همسایه ی دست چپی-

  ازشون خبری ندارید؟
  
واال تا اونجایی که من میدونم ظاهرا دیشب نصفه شب حال مادر اقای مهندس بد شد و همگی رفتن -

ا اخه سهیال خانم امروز چمدوناشونو بست و گفت مدتی میرن اونجا ت..معلوم هم نیست کی برگردن...اونجا
  ...مراقب مادر اقای مهندس باشن

  
  .لطف کردید...ممنونم: الستیک پنچر شدم و گفتممثل

  
  ..خواهش می کنم-
  

  ...اوارگی هم بد دردی بود..حاال باید چکار کنم؟.. کنار دیوار روی زمین نشستمهمونجا
  
اگیر من دیگه چرا  سرم زد زنگ بزنم به خونه ی مادربزرگ شیدا ولی بعد با خودم گفتم تو این هاگیروبه

  ..مزاحمش بشم؟
  

  ..پس چکار کنم؟: گرفتم توی دستام و نالیدمسرمو
  

ناخداگاه از جام بلند شدم و پشت درخت پنهان ..یه ماشین از ته کوچه می اومد.. بلند کردمسرمو
  ...ماشین از جلوم رد شد و راننده اش هم پارسا بود و کنارش هم پدرم نشسته بود...شدم

  
با دیدنش ...دلم برای اغوشش تنگ شده بود ولی ازش محروم بودم..رم دلم براش پر کشید دیدن پدبا

حتما در به در دنبالم ..اشک توی چشمام جمع شد و بغض بدی نشست توی گلوم...داغ دلم تازه شده بود
  ...می گردن

  
  ...خودت کمکم کن..خدایا اواره شدم: چسبوندم به درخت و توی دلم گفتمسرمو

  
ولی مگه چاره ی دیگه ای ...ایی پشیمون شده بودم که از خونه ی خانم بزرگ اومده بودم بیرون جوریه

  ...هم داشتم؟منو انداخته بودن بیرون چکار باید می کردم؟
  

مغزم قفل شده .. تاریک شده بود و من هم تو یه پارک نشسته بودم و به درخت رو به روم زل زده بودمهوا
شماره ی خونه ی مادربزرگ شیدا رو داشتم ولی دو دل ... دونستم باید چکار کنمنمی..بود و کار نمی کرد

  .از اینکه سر بار کسی باشم بیزار بودم...بودم که زنگ بزنم یا نه؟
  
یه ساندویچ گرفته بودم و خورده بودم ولی امشب رو باید چطور می ... بود 9/5 ساعتم نگاه کردم به

  ...اخرش که چی؟...گذروندم
  

  ...همین فکرا بودم که احساس کردم یکی کنارم نشست  توی
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یه پسر جوون که تیپ فشن و خفنی هم داشت و یه ادامس هم .. ترس سرمو برگردوندم و نگاهش کردمبا

  ...کنارم نشسته بود و با لبخند بدی نگام می کرد.. توی دهانش بود وتند تند می جوید
  

  مامانتو گم کردی؟..و؟چیه جوج: طور که ادامسشو می جوید گفتهمون
  

هم ازش می ترسیدم و هم نمی خواستم اینو نشون .. همین مزاخمو کم داشتم که رسوندیش خدایا
  .جوابشو ندادم تا پاشه بره رد کارش ولی اون پرروتر از این حرفا بود..بدم

  
که ناراحتی این ...چیه؟زبونتو موش خورده؟: شو با من کمتر کرد و لبخندش هم پررنگتر شد وگفتفاصله

  ...نداره من همین جوری هم قبولت دارم جوجو
  
  تو دیگه کی هستی؟..خفه شو اشغال: اخم نگاهش کردم و درحالی که سر تا پام می لرزید بهش توپیدمبا
  

همونی که اینجا ...من شاهزاده ی ارزوهاتم دیگه خوشگله...من؟: اورد نزدیک و زمزمه کردصورتشو
  ...منتظرش بودی

  
  ...حاال هم برو گمشو..اشتباه گرفتی..من منتظر توی احمق نبودم:ر نگاهش کردم و گفتم انزجابا
  

  ..از زور ترس می لرزیدم و کم کم داشتم پس می افتادم.. و حرکاتم دست خودم نبودحرفام
  

نه اتفاقا ...ا پس منتظر کی بودی؟از ما بهترون؟ولی بهتر از من گیرت نمیادا: پسر نزدیک شد و گفتاون
  ...تازه اینجا هم خوب نیست بهتره بریم یه جای دیگه...کجا برم بهتر از اینجا عزیزم؟..رست گرفتمد
  

داشتم پس می افتادم ...دستمو کشیدم ولی اون محکم منو گرفته بود... دفعه بازومو گرفت و بلندم کردیه
که اطرافشو زیر نظر خواستم جیغ بکشم که یه چاقو از توی جیبش در اورد و گرفت طرفم و در حالی .

 راهپس مثل بچه ی ادم ..بخوای جیغ و داد بکنی با این تیزی طرفی دخی جون:داشت گفت
  ...یااهللا..بیافت

  
می خواستم تقال کنم تا از دستش ازاد بشم ولی چاقو رو گذاشت ... بازومو گرفت و منو هل داد جلواروم

بدبختانه پارک هم خلوت ...گریه افتاده بودماز زور ترس به ...پشت کمرمو خودش هم باهام حرکت کرد
  .اینجوری اون هم به راحتی به هدفش می رسید... بود 

  
  ..منو کجا می بری؟..تورو خدا ولم کن: التماس گفتمبا
  
  ...بعد می فهمی خوشگله...باهات یه کارای خوب خوبی دارم..یه جای بهترعزیزم: لذت خندید وگفتبا
  

  ..از همین هم تا سرحد مرگ می ترسیدم...ستم می خواد چکار کنهمی دون. تندتند می زدقلبم
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با صدای نسبتا بلندی گریه .. برد به طرف یه پژو نوک مدادی و در جلو رو باز کرد ومنو پرت کرد توش منو
خواستم از ماشین بیام بیرون که سریع سوار ماشین شد و درهارو قفل کرد وچاقو رو گرفت ...می کردم

  ..طرفم
  
  ...بهتره وحشی بازی در نیاری...  بخوری خط خطیت می کنم جم-
  
دست و پاهام یخ بسته بود و بی حس شده ..بدنم می لرزید...خفه شدم.. دیدن چاقو به کل خشک شدمبا

  ...خودش یه وحشی اشغال بود..پسره ی عوضی به من می گفت وحشی بازی در نیارم..بود
  

  ...تو رو خدا...با من کاری نداشته باش...و خدا بذار برمتور: گذاشتم روی صورتمو نالیدمدستامو
  

اگر بیشتر از این زر زر ..مگه عقلم کمه که لقمه ی چرب و نرمی مثل تورو از دست بدم؟...خفه شو: زدداد
  ..کنی همینجا کارتو با این چاقو می سازم پس خفه شو

  
همچین ..وای چه راحت منو دزدید...زدم چیزی نگفتم و فقط گریه کردم و توی دلم خدا رو صدا می دیگه

  ...خدایا کمکم کن..بالیی سرم نیاره؟....راحتم نبود با چاقو تهدیدم کرد
  
نمی دونستم داریم کجا میریم توی اون لحظه همه چیز از .. کوچه پس کوچه ها وبیراهه ها می رفت از

بیشتر از همه .. خانم بزرگ زدم بیرونهزار بار به خودم لعنت فرستادم که چرا از خونه ی...یادم رفته بود
  ...به پرهام فحش دادم که باعثش شد

  
با ...از ماشین پیاده شد واومد در طرف منو هم باز کرد و منو کشید بیرون.. یه خونه نگه داشتجلوی

  .خواهش می کنم..بذار برم...چی از جونم می خوای..ولم کن:التماس وهق هق گفتم
  

اگر بخوای هوار هوار کنی همین جا می ...خفه شو:گفت.. تم که سرم گیج رفت  دونه محکم زد توی صوریه
  .کشمت

  
قلبم ...صورتم از اشک خیس شده بود و تن و بدنم می لرزید... چیزی نگفتم و بی صدا گریه می کردمدیگه

خدا ..خیلی..خیلی می ترسیدم...انقدر تند تند وبلند می زد که گفتم همین االناست از سینه ام بزنه بیرون
  ...لعنتت کنه پرهام که باعث وبانی این اتفاق تویی

  
حالم .. برد توی خونه و در رو با کلیدش قفل کرد و کلید رو انداخت پشت گلدونی که توی راهرو بودمنو

  ...اصال حواسم به اطرافم نبود..انقدر بد بود که اگر زیر بازومو نگرفته بود نقش زمین می شدم
  
با این کارش گیره ی سرم باز شد وموهام ریخت روی شونه .. و از روی سرم کشید یه حرکت شالمبا

اشپزخونه ...بلند بلند سوت می زد و اواز می خوند...منو پرت کرد روی مبل و رفت توی اشپزخونه...ام
  ..اپن بود وبه اونجایی که من نشسته بودم دید داشت

  
  ...خدایا دارم میمیرم...می لرزیدم...دم گریه می کردم و دستامو دورم حلقه کرده بوبلند
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شیشه رو باز کرد و ریخت تو لیوان بی رنگ ... شیشه از توی یخچال در اورد وبا یه لیوان اومد طرفمیه
  ..پس این چیه؟...فکرکردم ابه ولی اب که اینجوری کف نمی کنه...بود

  
  ...شد ویه ضرب لیوانو سرکشید حالی که همون لبخنده چندش اور روی لباش بود توی چشمام خیره در
  

  ...تنهایی صفا نداره..تو هم بخور...بیا خوشگلم:  دیگه ریخت و اومد طرف منیکی
  
  ...مشروب...حدس می زدم توی لیوان چی باشه... انزجار سرمو بر گردوندمبا
  

  ...بوی الکل..نفسش بوی بدی می داد.. اورد جلوصورتشو
  

  ...بخور بهمون بیشتر حال میده... نکنناز: گرفت جلوی دهانم و گفتلیوانو
  
  ...نمی خورم..خفه شو عوضی:  عصبانیت زدم زیر لیوان وداد زدمبا
  

  ... از دستش افتادلیوان
  
  ...بیشتر...اتفاقا وقتی وحشی بازی در بیاری من بیشتر مشتاق میشم...باشه نخور: خشم نگام کرد وگفتبا
  

  ... دفعه بهم حمله کردیه
  

صدای کوبش ...ولی من بی صدا اشک می ریختم و به کمرش چنگ می زدم... خورد تکونی نمیهیچ
  ...قلبشو به راحتی می شنیدم

  
چرا بیخودی خودتو اذیت می کنی؟خداروشکر اتفاقی ...اروم باش:  زمزمه وار شنیدمصداشو
  ...بهتره از اینجا بریم...نیافتاد

  
  ...من...ولی من اونو کشتم: گریه گفتمبا
  

انگار با گرمیه دستاش به خودم ...گرمی دستاشو روی پوست تنم حس کردم... وحرفی نزد کردسکوت
ولی اون محکم ...چون هم صدای گریه ام قطع شد و هم سریع سرمو از روی سینه اش بلند کردم...اومدم

  ...اون هم حرفی نزد...با کمی تقال خودمو از اغوشش کشیدم بیرون...منو گرفته بود
  

یکی عادت کرده بود ومی تونستم تصویر کمرنگی از صورتشو به کمک نوری که از پنجره می  به تارچشمام
  ...نگاهش روی صورتم می چرخید...تابید ببینم

  
درسته اون دکتر بود و میشه گفت یه جورایی محرم بود ولی فقط به ... دفعه یادم اومد هیچی تنم نیستیه

 حالت ضربدر گرفتم روی سینه هام و بدون اینکه نگاهش کنم دستامو به...من که بیمارش نبودم...بیماراش
با این حال هنوز از ترس ...زمینسرمو با شرم انداختم پایین و رفتم همونجایی که اون پسره افتاده بود رو 

  ..یعنی کجاش زدم؟...سعی کردم نگام بهش نیافته ولی مگه میشد؟خدا کنه نمرده باشه...می لرزیدم
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  ...وای.. برداشتم برقا وصل شد که تیشرتموهمین

  
پرهام همونجا کنار در ایستاده بود و با لبخند نصفه نیمه ای نگام می ... گرفتم جلومو برگشتمتیشرتمو

  ...کرد
  

  ...به چی زل زدی؟روتو کن اونور: توپیدمبهش
  

  ..چرا باید رومو بکنم اونور؟: انداخت باال گفتابروشو
  

  ...شت خنگ بازی در می اورد؟ این کال خنگ بود یا االن داوای
  
  .همین..تو روت رو بکن اونور: اخم گفتمبا
  

  ..من بی دلیل کاری رو انجام نمیدم: به سینه ایستاد وبا لحن جدی که حرصیم می کرد گفتدست
  

  .اونم جنس مخالف...مخصوصا اینکه کسی هم بخواد بهم دستور بده: زد وادامه دادپوزخند
  

انگار به کل یادم رفته بود یکی رو همین چند دقیقه پیش زدم ناکار ...فشردم با حرص روی هم دندونامو
  .اونوقت ریلکس وایساده بودم با این دکی پررو کل کل می کردم..کردم و شاید هم مرده باشه

  
خدا نکشتت چه غلطی ...پرهااااام:  یه چیزی بهش بپرونم که صدای هومن رو از پشت پنجره شنیدمخواستم

  پیداش کردی؟..زیر پام یونجه سبز شد بیا دیگه..می کنی پس؟
  

  ...می تونی بیای تو...اره پیداش کردم: در حالی که با شیطنت زل زده بود بهم از همونجا داد زدپرهام
  

  ...با این سر و وضع هومن نیاد تو منو ببینه؟...همینو کم داشتم... نهوای
  

  ... نگاهش کردم و چیزی نگفتمملتمسانه
  

واسه من کی بگیره؟جک ..پنجره رو من برات قالب گرفتم..از کجا بیام تو؟:ن رو شنیدم که گفت هومصدای
  ...نگو

  
  ..کلید این درو میدونی کجاست؟: خندید و رو به من گفتپرهام

  
  ...پشت گلدونه: چشم به گلدون کنار در اشاره کردم و گفتمبا
  

حواسش نیست تیشرتمو تنم کردم و مانتوم رو تا دیدم ... نگاه به گلدون انداخت و سرشو تکون دادیه
مطمئن بودم روی ...ولی پیداش نکردم..همون طور که دکمه هاشو می بستم دنبال شالم می گشتم.پوشیدم

  ...مبل بوده ولی االن نبود
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  ..دنبال این می گردی؟: پرهام رو شنیدمصدای

  
  ...رداشته؟تو تاریکی چطور اینو دیده؟اینو کی ب...شال من تو دستاش بود و تابش می داد.. کردمنگاهش

  
  ...این دست تو چکار می کنه؟بدش به من: توپیدمبهش

  
فقط بذار این ...باشه بهت میدم:شالو انداخت دور گردنشو در همون حال گفت... در رو باز می کردداشت

 گیره ی سرتو در ضمن طرف انگار خیلی هول بوده کارشو بکنه چون از هولش شال و...بعد...درو باز کنم
 وخاکشیر ورداز اونور گیره ات رفت توی پام فرو که با عرض معذرت خ...انداخته بود کف اتاق

  ...ازاینور هم پام رفت روی شالت و چون رو سرامیک بود و لیز بود نزدیک بود بخورم زمین..شد
  

  ...پس فعال اینجا جاش خوبه تا بعد: بلند کرد وبا خنده گفتسرشو
  
می دونستم از عمد داره این حرفا رو می زنه تا صدای منو در بیاره و ..رفاش حرصم گرفته بود کارا و حاز

  .حرصم بده
  

... هومن:در رو باز کرد و از همونجا داد زد... هم جوابشو ندادم و دستمو زدم به کمرمو نگاهش کردممن
  ...درو باز کردم بیا تو

  
رو به روم ..یه تکونش داد و بازش کرد...رداشت هم اومد سمت من و شال رو از دور گردنش ببعد

من هم مثل ..نگاهش جدی بود وحتی لبخند هم نمی زد..هر دو توی چشمای هم زل زده بودیم..ایستاد
  .مجسمه های خشک شده فقط زل زده بودم بهش و حرکتی نمی کردم

  
 با روسری و شال قیافه ات :دستاشو اورد پایین و چشماشو ریز کرد.. رو با یه حرکت انداخت روی سرمشال

  ..اومممممم...به نظرم...به کل تغییر می کنه ها
  

  ...به نظرم در هر دو حالت: زد زیر چونهشو متفکرانه زمزمه کرددستشو
  

  .بدون شال و روسری یه چیز دیگه است..ولیییییی...خوشگلی: مرموزی زد وادامه دادلبخند
  
د هم لبخند خاصی که روی لباش بود و یا جمله ای که گفته شای..یا صداش و طرز بیانش؟.. نگاهش بوداز

صورتم از شرم .ولی وقتی جمله اش تموم شد قلبم دیوانه وار شروع کرد به تپیدن...نمیدونم چرا..بود
تا قبل ازاین ...ولی دست خودم نبود..زیادی داشتم تابلو بازی در می اوردم.سرخ شد و تموم تنم گرم شد

تفاوتش مثل تفاوت روز ..اینو به خوبی حس می کردم..ولی االن ضربانش فرق داشتقلبم با ترس می زد 
  ...نگاهشو از چشمام گرفت که همون موقع هومن از در اومد تو...یه حسی داشتم...وشب بود

  
  ...نگاهش روی اون پسر مزاحم خیره موند.. نگاه به ما انداخت و اومد جلویه
  

  ینجا دعوا بوده هیچکی به من نگفته؟ا...به به: سوت کش دار زد وگفتیه
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  داشتیم؟..نامرد تنهایی؟: پرهام نگاه کرد وگفتبه
  

  ...جون هومن کار من نبوده: با خنده گفتپرهام
  

  ...سرمو انداختم پایین... با چشم به من اشاره کردبعد
  

لی که تو گوش از همون سی..یعنی فرشته زده دخلشو اورده؟باریک اهللا...نهههههه: هومن رو شنیدمصدای
  ...تو زد فهمیدم ضرب دستش حرف نداره

  
  یعنی مرده؟..من فقط از خودم دفاع کردم..من:با دلهره گفتم..نگاهشون کردم ..خندید

  
  ...فقط بیهوش شده..نه زنده است: یه نگاه بهش انداخت وگفتپرهام

  
اونم گفت خودش ..م ما میریمبهش گفت..تو راهه...به دوستم سروان پناهی زنگ زدم: کرد وادامه دادنگاهم

  .فقط اگر بهمون نیاز داشت خبرمون می کنه...کارا رو ردیف می کنه
  

  ...بهتره بریم دیگه..با این حساب ما که اینجا کاری نداریم: گفتهومن
  

به پرهام نگاه ...حتما یه توضیحی داشتن.. دوست داشتم بدونم اونا از کجا می دونستن من اینجامخیلی
  ..کردم

  
  .بریم...بعد همه چیزو می فهمی..فعال از اینجا بریم: راز چشمامو خوند چون گفتگاران
  

وقتی دوباره چشمم به باغ افتاد اشک نشست توی .. پرهام و هومن برگشتم خونه ی خانم بزرگهمراه
م از کار..خانم بزرگ با محبت بغلم کرد ومنو بوسید...هیچ جا بیشتر از این باغ امنیت نداشتم..چشمام

 بغلم کرد وهر دو بونیویدا با مهر..نباید انقدر زود تصمیم می گرفتم واز این باغ می رفتم..پشیمون بودم
  ..کنار هم نشستیم

  
من بی صبرانه منتظر بودم .. نفر توی سالن نشسته بودیم5هر .. و خانم بزرگ و ویدا و هومن و منپرهام

  .پرهام همه چیزو توضیح بده
  

  ..انداخت و تک سرفه ای کرد ونگاهش روی من ثابت موند نگاهی به جمع پرهام
  

می خواستم با فرشته ..من برای شما تموم جریان رو تعریف کردم: به خانم بزرگ نگاه کرد وگفتبعد
  ..البته اگر اشکالی نداره..تنهایی حرف بزنم

  
  .دنه مادر چه اشکالی؟برید تو اتاق یا توی باغ حرف بزنی: بزرگ لبخند زد وگفتخانم
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من هم ..یک راست رفت توی حیاط.. از جاش بلند شد ومن هم به تبعیت ازاون از روی مبل بلند شدمپرهام
  ...نگاهی به جمع انداختم ویه بااجازه گفتم ودنبالش رفتم تو حیاط

  
اروم رفتم طرفش و یه صندلی کشیدم عقب و ..زیر درخت نشسته بود... یکی از صندلی هاروی

به لب ها و چشماش دوخته بودم تا هر چه زودتر یه حرفی بزنه که باالخره شروع منتظر چشم ..نشستم
  ..کرد

  
وقتی امروز اون حرفا : گذاشت روی میز ودر حالی که مسیر نگاهش مستقیما به طرف من بود گفتدستاشو

دست یه جورایی احساس پشیمونی بهم ..رو بهت زدم و تو جوابمو با یه سیلی و اون حرفای کوبنده دادی
که چرا بی دلیل زود قضاوت کردم و نذاشتم توضیح بدی؟هومن گفت که ازت معذرت بخوام ولی ..داد

  ..اینکار برام سخت بود
  

ولی می خواستم یه جوری ..حاال به هر دلیلی دوست نداشتم اینکارو بکنم: انداخت باال و ادامه دادشونشو
  ... جوری بهت بگم که غرورم هم نادیده گرفته نشهمی خواستم...بهت اینو بفهمونم که از حرفام پشیمونم

  
البد می خواد :پیش خودم گفتم..وقتی مصمم بهم گفتی که میخوای بری: دستاش نگاه کرد وادامه دادبه

این منو راضی می کرد ولی وقتی پوزخندت رو دیدم و بهم گفتی به من ربطی نداره که ..برگرده خونشون
اما کجا؟نمی ..دت برگشت به خونتون نیست و می خوای جای دیگه بریفهمیدم قص..تو کجا میخوای بری

  .دونستم
  

 خودم گفتم بذارم بری تا بفهمی بیرون ازاین خونه می تونه چه اتفاقاتی برات بیافته و تا وقتی اینجا پیش
  ..می خواستم بری وبا مشکالتش روبه رو بشی واونوقت خودت برگردی..هستی در امانی

  
خودم به خانم بزرگ و ویدا ..ولی فکرشو نمی کردم به این سرعت گرفتار بشی:پوزخند گفت کرد وبا نگام

ولی من و هومن بیرون خونه توی ماشین ..سپرده بودم عصر از اتاقاشون بیرون نیان تا تو راحت تر بری
نه ای  دم در خورفتیاول ..تمام مدت تعقیبت می کردیم ولی جوری که تو متوجه ما نشی..منتظرت بودیم

و وقتی دیدی نیستن از همسایه اشون سوال کردی بعد هم نمی دونم چی شد پشت درخت مخفی 
تک و تنها توی پارک روی صندلی ..بعد از اون هم رفتی تو یه پارک و یه ساندویچ گرفتی وخوردی..شدی

و که من  بیاد جلخواستهومن می ..نشسته بودی وبه رو به روت زل زده بودی که اون پسر مزاحمت شد
اینکه بتونی وباهاشون مقابله ..من اینو می خواستم..تو باید با مشکالت رو به رو می شدی..نذاشتم

  ...بدون کمک دیگران..تنهایی..خودت..کنی
  

وقتی اون پسر با چاقو تهدیدت کرد واقعا می تونم بگم من هم ترسیده بودم : چشمام زل زد وادامه دادتوی
من و هومن سریع از ماشین پیاده ..بردت تو خونه..تعقیبتون کردیم..قت هم بودچه برسه به هومن که کم طا

 رو اروم باز کرد ومن اومدم رد..گفت که کسی نیست..هومن ازدیوار رفت باال و داخل رو نگاه کرد..شدیم
هومن رفت سمت در که دیدم ..مرتب صدای جیغ و دادت می اومد..دوتایی دویدیم طرف ساختمون..تو

یه حدسایی می زدم و همه اش از خدا می خواستم به ..صدای گریه و جیغت بلندتر شده بود..هدر قفل
  .موقع برسیم ونتونه بالیی سرت بیاره

  
  ..کل برقای ساختمون قطع شد.رفتم سمت کنتربرق و فیوز رو قطع کردم.. فکری به سرم زدبه
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به سروان پناهی یکی از :گفت..ه شد برگردوند و یه دستشو انداخت پشت صندلی وبه اطرافش خیرسرشو

چراغ قوه ی جیبی و .....دوستانم زنگ زدم و موضوع رو سر بسته بهش گفتم اون هم قول داد کمکم کنه
  ..از هیچی که بهتر بود..کوچیک هومن رو ازش گرفتم وروشنش کردم

  
م خودمو کشیدم باال و هومن دستشو قالب کرد ومن ه.. بلند کردم ودیدم پنجره ی یکی از اتاقا بازه سرمو

یه بار گیره ی موتو لگد کردم که ..همه جا تاریک بود..به هر بدبختی ودردسری بود وارد اتاق شدم
دیدم داری جیغ و داد می کنی ..شکست و یه بار هم به خاطر لیز بودن روسریت نزدیک بود بخورم زمین

زنده بود ولی بیهوش شده .. بود رو زمینوبه در می کوبی وکمک میخوای ازاین ور هم پسره بیهوش افتاده
  ...اومدم طرفت که..بود

  
که بقیه اش رو هم می دونی دیگه الزم :با شیطنتی که جدیدا توی چشماش بود گفت.. و نگاهم کردبرگشت

  ...خودت قبال دخل یارو رو اورده بودی.به ذکر نیست
  

عصبانیت برای اینکه اون ...ساس شرمندگیعصبانیت و اح.. اون لحظه دقیقا دو تا حس رو با هم داشتمتوی
منو بازی داده بود وگذاشته بود کار به اینجا بکشه و شرمنده بودم چون هم برای بار دوم نجاتم داده بودن 

  .و هم اینکه تنهام نذاشته بودن
  

 نمی دونم:دست وپام می لرزید نگاهش کردم و با لحن سرد وبی تفاوتی گفتم.. دونستم باید چی بگمنمی
ولی همین قدر بدونید که از این به بعد برای اینکه شخص مقابلتون پی به اشتباهش ..باید بهتون چی بگم

کارتون .چون اگر دیرتر می جنبیدم االن ابرو وعفتی برام نمونده بود..ببره از این نقشه ها براش نکشید
  .اصال..اصال درست نبود

  
دختر ساده هستی که از اطراف و محیطی که داری توش تو یه ..درست بود یا نبود: معترضانه گفتپرهام

اون ..اون بالیی که می خواست سرت بیاره کوچیکش بود و اینکه چیزی نبود..زندگی می کنی بی خبری
محکم .. باشیکمتو باید بتونی مح..پسر می تونست به راحتی بالهایی سرت بیاره که تو توشون می موندی

می ..به ندای دلت گوش کنی.. دیگران تکیه نکنی وخودت باشی وخودتبه..فکر کنی واراده داشته باشی
  فهمی؟

  
با اخم .من هم نگاهش کردم وایستادم...سرمو انداختم پایین که از جاش بلند شد.. گله مند بودنگاهش

  ...تموم حقایق همین بود که برات گفتم نه بیشتر:گفت
  
اون اراجیفی که توی اون :با حرص گفت.. کرد طرف در خونه رفت که بین راه ایستاد وبرگشت نگامبه

دیدم .اون حرفام همه اش به این خاطر بود که ازاون حال و هوا درت بیارم..خونه بهت زدمو فراموش کن
از ترس داری به خودت می لرزی اون چیزا رو گفتم تا ذهنت رو از مسئله ی اون پسر و اتفاقاتی که افتاده 

  .فکر نکنی با قصد و قرض چیزی بهت گفتم. نگیردت پس خواهشا جو ..بود منحرف کنم
  
به .با بی حالی افتادم رو صندلی .. توی باغ رفت و وارد خونه شد ولی چه فایده؟اون نیشش رو زده بوداز

گفت که اون حرفا رو زده تا ذهنمو منحرف کنه؟یعنی حقیقت ..حرفای اخر پرهام فکر می کردم
  ...حرفاش..داره؟کاراش
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   دهمفصل
  
اون به چه ..حرفاش برام گرون تموم شده بود.. اتاقم نشسته بودم وبه حرفای پرهام فکر می کردمویت

اگر ..اگر اون حرفا رو نزده بود..اجازه ای این حق رو به خودش می داد که برای من تصمیم بگیره؟
شاید دارم بهانه میارم .دااگر راه رو برام باز نذاشته بود االن این اتفاقا برام نمی افت..تحریکم نکرده بود

درسته نجاتم داده بود ولی اگر دیرتر می رسید چی؟اگر دیگه کار از ...ولی کار اون هم اصال درست نبود
  ...کار گذشته بود چی؟

  
به ...نفس عمیق کشیدم.. پنجره رو باز کردم ...از تخت پایین اومدم و رفتم کنار پنجره .. شده بودمکالفه

سیاهی وتاریکی ولی تو دل اسمون ستاره ها به زیبایی خودنمایی ..وت بود وسکوتسک..اسمون نگاه کردم
  ...به رخ تاریکی..به رخ شب.بهم چشمک می زدند و درخشندگیشون رو به رخ می کشیدند..می کردند

  
 دستامو...نقشش افتاده بود توی استخر پر از ابی که این سمت باغ بود...خیلی زیبا..ماه هم زیبا بود..ماه

یعنی االن ..خدایا:اه بی صدایی کشیدم و زیر لب زمزمه کردم...گذاشتم لبه ی پنجره و به جلو خم شدم
 نمی افتاد تا من االن تفاقاتای کاش هیچ کدوم از این ا..داره چکار می کنه؟ای کاش..پدرم درچه حاله؟

  ...کنارش بودم
  

چون بیشتر از همه اونو باعث و بانی ...ماز شراره متنفر بود... برای صداش ولبخندش تنگ شده بوددلم
ای ..اون با حضور نحسش توی زندگی من و پدرم باعث این همه جدایی شد...این اتفاقات می دونستم

ای کاش انقدر مهربون بود که بتونم بهش بگم مادر ..کاش یه نامادری نبود و برام مادر بود
  ...حیف اسم مادر..هه...ولی

  
  ...دوباره تصویر صورت پرهام اومد جلوی چشمم و زنگ صداش توی گوشم پیچید... کردم به پنجرهپشتمو

  
اون حرفام همه اش به این خاطر بود که ازاون ..اون اراجیفی که توی اون خونه بهت زدمو فراموش کن(

دیدم از ترس داری به خودت می لرزی اون چیزا رو گفتم تا ذهنت رو از مسئله ی .حال و هوا درت بیارم
 با قصد و قرض چیزی یفکر نکن. پس خواهشا جو نگیردت .. پسر و اتفاقاتی که افتاده بود منحرف کنماون

  .)بهت گفتم
  

من توی اون لحظه ترسیده ...داشتم اتیش می گرفتم... روی تخت و سرمو گرفتم توی دستامنشستم
اون ..اونوقت اون..ده بودکسی که برای نجاتم اوم..ناتوان شده بودم و اونو ناجی خودم می دیدم...بودم

 می خواسته رفابه من این حرفا رو می زد؟یعنی داشته بازیم می داده؟چرا؟مگه من بچه ام که با این ح
  ..گولم بزنه؟

  
  ...چقدر دلم می خواد یه جوری حالشو بگیرم..اه : بلند کردمسرمو

  
حاال یا از حرص بود یا به ..لبامناخواسته لبخندی نشست روی ... همونجا از پنجره به اسمون نگاه کردماز

پس دلت می خواد همینطوری بهم تیکه بندازی وبا حرفات ...هه...پرهام...خاطر فکری که به ذهنم رسید
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 میدم اونی که نشونولی من بهت ...عذابم بدی؟میخوای اذیتم کنی چون جنس مخالفم؟چون یه دخترم؟
ی خواستی بکنی وهر حرفی دلت خواست بارم کنی و تو فکر می کنی من نیستم و ساکت نمیشینم تا هر کار

  ...من عروسک خیمه شب بازیت نیستم که هر کار دلت خواستو انجام بدم..اخرش هم هیچی به هیچی
  

اینکه به خودم تکیه کنم و تا اونجایی که ..بعضی حرفاش رو قبول داشتم... درسته:  تخت دراز کشیدمروی
ول نداشتم که اونم هر کار دلش خواست بکنه و من هم ساکت بنشینم ولی اینو قب...می تونم مقاومت کنم

ولی نه .. وبیزارمورمدلم می خواست با کم محلی حالیش کنم ازش دلخ..نه نمی تونستم...وتماشاش کنم
اون با عمل بهم ثابت کرد که براش مهم نیستم و هر بالیی سرم بیاد برای اون بی اهمیته ...اینم کم بود

هر ...ولی اون اینجوری دوست داره...نمی خواستم اینطور بشه.. توی عمل نشونش میدمپس من هم...
هر چی من کوتاه میام و کاری نمی کنم اون بیشتر عذابم ..چی من سکوت می کنم اون بدتر می کنه

سکوت ...نباید ساکت و ساکن یه جا بشینم و تماشا کنم وعذاب بکشم..پس باید یه حرکتی می کردم..میده
  .همین کارو می کنم..اره..باید حالیش کنم.. مساوی با قبول حرفاشهمن

  
 دلم براش هزار تا خط و نشون کشیدم و مرتب قیافه اشو وقتی اینکارا رو می خواستم باهاش بکنم توی

  ...واقعا دیدنی می شد..تصور می کردم
  

دوست داشتم مثل هر ..ده بوددلم برای بابام تنگ ش...روز پدر) ع(میالد حضرت علی.. روز مرد بودفردا
  ..امسال با بقیه ی سال ها فرق داشت...ولی..سال این روز رو خودم بهش تبریک بگم وکادوشو بدم

  
برای ..برای پدرم.. تا مرد رو می شناختم و می خواستم براشون یه چیزی بخرم3.. داشتم برم خریددوست

کسی که اذیت ..وپرهام...م اذیتم نمی کردهومن که تو این مدت خیلی بهم کمک کرده بود ومثل پرها
  ..کردن من براش یه جور تفریح بود ومن ازش بیزار بودم

  
 برای اون کوفت هم نمی خرم چه برسه به اینکه بخوام به عنوان روز مرد بهش هدیه بدم وتبریک نه

  ...برای هومن هم بر حسب سپاس بود همین...بگم
  

با اینکه دختر واقعا خوب ومهربونی بود ولی من ..گرفتم با ویدا برمتصمیم .. می ترسیدم برم بیرونتنهایی
ولی از هیچی که بهتر ...هنوز اونقدر باهاش صمیمی نشده بودم که ازش بخوام بیاد و بریم خرید

 نخرم هیچ جوری تو کتم هماینکه هدیه ...تنهایی که نمی تونستم برم..کار دیگه ای نمی تونستم بکنم...بود
  ..نمی رفت

  
 نداشتم تا اینکه به خانم بزرگ گفتم با ویدا جون کار دارم اون هم شماره رو گرفت وگوشی رو داد شمارشو

  ...به من
  
  ..الو-
  
  .فرشته هستم..الو سالم ویدا جون-
  

  چطوری خوبی؟...سالااااام خانم خانما: شادش پیچید توی گوشیصدای
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  تو خوبی؟.خوبم..ممنونم عزیزم-
  
  خانم بزرگ خوبه؟..ر؟واقعا تعجب کردم صداتو شنیدمچه خب...منم خوبم-
  
  ..ببخش مزاحمت شدم...خوبه مرسی-
  
  با من کاری داشتی؟..مزاحم چیه؟ مراحمی-
  

ولی می خواستم بگم اگر سرت خلوته امروز ..میدونم پرروییه ..راستش: من و من کردم تا اینکه گفتمکمی
  .ی ترسماخه تنهایی م..اخه...عصر بیای با هم بریم خرید

  
ساعت ..اتفاقا منم یه کمی خرید داشتم که میام با هم بریم..این حرفا چیه فرشته جون؟حتما باهات میام-
   خوبه؟5/5
  
  .باز هم شرمنده...عالیه..ممنونم ازت ویدا جون-
  
گفتم که خودم هم یه کمی خرید دارم که باید انجامش بدم ...ناراحت میشما..اینو نگو فرشته جون-

  .. میام5/5پس من ... با هم میریم تو هم خریداتو بکناینجوری
  
  .من همون ساعت منتظرم..باشه عزیزم-
  
  دیگه کاری با من نداری؟...باشه-
  
  ..به مادرت سالم برسون..نه ویدا جون-
  
  .خداحافظ..تو هم به خانم بزرگ سالم برسون..باشه گلم بزرگیتو می رسونم-
  
  .خدانگهدار..حتما-
  

با لبخند ..داشت کتاب می خوند...ردم ورو به خانم بزرگ گفتم که ویدا سالم رسوند رو قطع کگوشی
  ...سالمت باشه:سرشو تکون داد و گفت

  
  .کمی با هم حرف زدیم و اون هم از خاطرات دوران جوونیش برام گفت.. زدم و کنارش نشستملبخند

  
ت داشتم بدونم توی گذشته ی هومن و دوس..باید امشب بقیه شو بخونم.. دفتر خاطرات مهرداد افتادمیاد

  ...شاید توی اون دفتر یه چیزایی نوشته شده باشه..پرهام چه چیزهایی بوده؟
  

از خانم بزرگ خداحافظی کردم و نشستم توی ماشین و .. بود که ویدا با ماشینش اومد5/5 ساعت راس
  .سالم کردم که با لبخند دوستانه ای جوابم رو داد
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  چطوره؟..ز اینجا دور نشیم و همین اطراف خریدامونو انجام بدیمخب بهتره زیاد ا-
  

  ..موافقم: تکون دادم وگفتمسرمو
  

  ...پس بزن بریم: زد وگفتلبخند
  

هر دو پیاده شدیم ...حرکت کرد و بعد از طی کردن مسیری جلوی یک پاساژ نگه داشت.. هم لبخند زدممن
  ..ی تونستیم اونجا پیدا کنیمهر چی که الزم داشتیم رو م..و وارد پاساژ شدیم

  
همیشه از رنگ ابی خوشش ..طرحش زیبا بود.. برای پدرم یه پیراهن مردونه به رنگ ابی تیره خریدماول

  ..می اومد
  

می ..به سلیقه ی ویدا برش داشتم..واقعا زیبا بود... هومن یه تیشرت اسپرت طوسی مشکی خریدمبرای
  ..ش میاد من هم قبول کردم وهمون رو برداشتمگفت میدونه هومن از چه مدل و رنگی خوش

  
 به ویدا گفته بودم می خوام برای هومن و پدرم خرید کنم اون هم توی خرید کردنشون کمکم می اخه
  ..کرد

  
یه تیشرت سفید که به حالت کج روی سینه اش چند تا دکمه کار شده بود .. یکی از مغازه ها ایستادمجلوی

دیگه کسی نمونده ...خیلی ازش خوشم اومد..میشه گفت واقعا زیبا بود...  بودو یقه دار بود و تن مانکن
  ..ولی با اینکه دختر بودم ازاین تیشرت خوشم اومده بود..بود که براش چیزی بخرم

  
از نزدیک ... دونم چرا ولی ناخواسته رفتم توی مغازه و از فروشنده خواستم اون تیشرت رو برام بیارهنمی

پولشو دادم و از مغازه اومدم ..بهش گفتم که اینو می برم... ازش خوشم اومدکه دیدمش واقعا
رنگ ... خریدمراهنبرای خانم بزرگ هم یه پی...ویدا تو یکی از مغازه ها داشت خریداشو می کرد..بیرون

دیگه کاری ...و طرحش به سلیقه ی ویدا بود که می دونستم به خوبی با سلیقه ی خانم بزرگ اشناست
اون هم با روی باز ..ازش خواستم منو ببره دم در کارخونه ی پدرم..ویدا هم خرداشو کرده بود...منداشت

  ..قبول کرد
  

با دیدنم لبخند زد ..اقای حبیبی نگهبان کارخونه ی بابام بود.. در پیاده شدم و رفتم سمت نگهبانیجلوی
  ..وسالم کردم

  
  .سالم اقای حبیبی-
  
  ..اقای مهندس کار داری؟بفرمابا ..از اینورا..سالم دخترم-
  
  ..فقط...نه اقای حبیبی-
  
  ... توی پالستیکی که دستم بود بسته ی کادو شده ای در اوردم و گرفتم طرفشاز
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  .فقط همین...اینو بدین به پدرم-
  
  دخترم خودت چرا بهشون نمیدی؟..خب-
  
  . حافظخدا..شما فقط اینو بدید بهش همین: حالت کالفه ای لبخند زدم وگفتمبا
  

با ..اشک توی چشمام جمع شده بود. نذاشتم حرفی بزنه و سریع اومدم سمت ماشین وسوار شدمدیگه
  ...کارخونه ای که پدرم اونو به من ترجیه داد..چشمای به اشک نشسته ام به کارخونه ی پدرم خیره شدم

  
  ...توی دلم غوغایی بود... اشکی سر خورد روی گونه ام که سریع پاکش کردمقطره

  
  اینجا کارخونه ی پدرته؟...اروم باش عزیزم: دستشو گذاشت روی دستم و گفتویدا

  
  ...همه ی بدبختیای من از اینه...اره:سرمو تکون دادم و با بغض گفتم.. نگام به کارخونه بودهنوز

  
  ... دیگه چیزی نگفت و اروم حرکت کردویدا

  
ولی توی گلوی من بغض ...ت و لبخند مهربونی زدنیم نگاهی بهم انداخ.. برگردوندم و نگاهش کردمسرمو

  ...بغض سختی که اذیتم می کرد و باعث میشد احساس خفگی کنم..نشسته بود
  

  ...یه کم از این بخور واروم باش: یه شیشه اب معدنی گرفت طرفم و گفتویدا
  

  باشم؟چطور؟چطور می تونستم اروم ..ولی ارومم نکرد... لب تشکر کردم و کمی از اب رو خوردمزیر
  

می دونستم فردا پرهام و هومن سر و ..اون شب شب عید بود وفرداش روز پدر بود... دو برگشتیم خونههر
  ..کلشون اونجا پیدا میشه و من می تونم کادوی هومن رو بهش بدم

  
اد تصمیم گرفتم دفتر خاطرات مهرد..حوصله ام حسابی سر رفته بود.. بود و تنها توی اتاقم نشسته بودمشب

  ...رو بخونم
  
دنبال صفحه ای گشتم که تا اونجا خونده .. توی قفسه برداشتمش وروی تخت نشستم و بازش کردماز

  ...انقدر برگه زدم تا باالخره پیداش کردم..بودم
  

هومن رو تو بهترین مدرسه ثبت نام .. از دست رفته ی خوشبختیم دوباره داشتن بر می گشتندروزهای
یه ی بچه ها مدرک دیپلمش رو گرفت ولی همیشه به درسش عالقه داشت و نمراتش هم دیر تر از بق...کردم

 شرکت کرد و کورهومن تو کن..... سال مثل برق و باد گذشت5..پرهام همه جوره هواشو داشت..عالی بود
خودش این رشته رو دوست داشت و من هم ازاینکه به درسش عالقه ..مهندسی کامپیوتر...وارد دانشگاه شد

  ..نشون می داد راضی بودم
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خدایا ازت ممنونم که ...پریا ازدواج کرده بود و باردار بود.. ساله24 ساله بود و پرهام 22 یه جوون هومن
  .خوشبختی رو دوباره به زندگیم برگردوندی

  
دوست داشت تخصصش رو تو ..پزشکی می خوند... برای مدتی به یکی از روستاهای تهران رفتپرهام

  ...و اعصاب بگیرهرشته مغز 
  
فقط ..نمی دونستم زیبا تا االن ازاد شده یا نه و برام مهم هم نبود... تا فرزندم افتخار می کردم3 هر به

  ...خانواده ام برام مهم بود و بس
  

  .خیلی دوستش داشتم... رو همون سالهای اول از دست دادم ولی مادر همیشه مهربانم در کنارم بودپدرم
  

هومن همچنان مشغول ..اسمش رو کیانا گذاشتند..یه دختر خوشگل و ناز..ه دنیا اورد فرزندشو بپریا
مادرم رو درکنارم داشتم و به ..تحصیل بود و پرهام هم توی اون روستا دوران کاراموزیش رو می گذروند

  ..اون اتفاق شوم افتاد...معنی واقعی خوشبخت بودم تا اینکه
  

خونه ی ما درست جلوی در خونه یه ماشین با سرعت می زنه  روز که دخترم داشته می اومده یه
  ...و..نوزادش توی بغلش بوده..بهش

  
دخترم ...خودش وطفلش هر دو جوون دادن... خدایا چی بگم؟چی بنویسم که همه اش درد ورنجهاه

  ...کمرم شکست..به خداوندی خدا زانو زدم...وقتی دیدمش...گل تازه شکفته اش پرپر شد..مرد
  

خودم به ...عطیه سکته کرد ...من هم مردم و زنده شدم.. دیدم داره توی خون خودش جون میدهوقتی
  .. سال پیر شدم10اندازه ی 

  
 تازه کالسش تموم شده بود وقتی جمعیت رو تو کوچه می بینه هول میشه و به طرف جمعیت میدوه و هومن

زار می زد و پریا رو صدا می ...ته زمینوقتی صحنه رو می بینه همون موقع می زنه تو سر خودش و میاف
 داشته باشه و یکترمی گفت همیشه ارزوش بوده یه خواهر کوچ..میونه اش با پریا خیلی خوب بود...کرد
  ...حاال

  
عاشق شد و ازدواج کرد وگرنه من هنوز نمی خواستم به این زودی .. ی من هنوز خیلی جوون بودپریا

  ...ازدواج کنه
  
 همسایه ها ماشینی که به پریا زده بود وقتی از رو به رو بهش می زنه یه موتوری هم با  گفته ی یکی ازبه

پزشکی قانونی هم تایید کرد که با ضربه ای که به ...سرعت از کنارش رد شده و با سنگ زده تو سرش
  ...سرش اصابت کرده مرده

  
اون ...کاره زیباست..ه خوده کثافتشه اینکه حالم خراب بود ولی یه ندایی توی قلبم می گفت که کار کاربا

عزیزدلمو پاره ی تنمو ازم گرفت و ...اون اینجوری کمرمو شکست و نابودم کرد...اینجوری انتقامشو گرفت
  ...داغدارم کرد
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خیلی ..وضع اون بدتر از هومن بود.. به محض شنیدن خبر تصادف و فوت پریا و کیانا خودشو رسوندپرهام
هر روز با پریا تلفنی حرف می زد وحال خودش و ..بیشتر از هومن در کنارش بودپریا رو دوست داشت و 

  ...کوچولوشو می پرسید
  

همونجا محکم زد تو سر خودش واز حال .. رسید و پرچم سیاه رو دید و خبر رو از نزدیک شنیدوقتی
  ...یه دونه خواهری که همه چیزش بود..خواهرش بود..درکش می کردم...رفت

  
شونه ی پرهام رو مالید و وقتی حالش بهتر شد همدیگرو بغل ..یدن پرهام حالش بدتر شده بود با دهومن
  ...سرشون رو گذاشته بودن رو شونه ی همو زار می زدند و اسم خواهرشون رو صدا می زدند..کردن

  
  ...ش می کردمکنار ایستاده بودم و با ناله و درد نگاه...پریا و طفلش.. خاکسپاری دو تا نازنینم بودهنگام

  
خدا عذابتو زیاد کنه که اینطور نابودم ..خدا ازت نگذره زن: بلند کردم و تو دلم نالیدمسرمو

خدایا مگه من چه بدی در حقش کرده بودم؟مگه چکارش کرده بودم که جلوی چشم این زن بود ...کردی
  ...و با من اینکارو کرد؟

  
همه ی .. راه به جایی نبردن چون مدرکی پیدا نکردنقول همکاری دادن ولی...همه چیزو.. پلیس گفتمبه

  ...همهشون..کارای این زن حساب شده بود
  

یه روز اومد و ...پسر خیلی خوبی بود و به معنای واقعی کلمه یه عاشق بود..اسمش کیوان بود.. پریاشوهر
یگه تو این شهر د..از همه خداحافظی کرد وگفت می خواد بره تو یه روستا و اونجا به مردم خدمت کنه

  ...نمیمونه
  

وقتی می ..خیلی سخت بود..داغ دوتا عزیزشو دیده بود.. مشکیش در عرض یک شب سفید شده بودموهای
وقتی هم اومد بیرون چشماش ..خواست بره اول رفت توی اتاق سابق پریا و تا چند ساعت بیرون نیومد

  ...کاسه ی خون بود
  
خیلی سخته :رشو گذاشت روی شونه ام و با گریه گفتمنو بغل کرد وس.. دیدنش قلبم گرفتبا

داغونم ..با رفتنش کمرم شکست اقاجون..دوستش داشتم..وجودش کنارم ارومم می کرد..اقاجون
دارم دیوونه ..طفل چند ماهه ام چه گناهی کرده بود؟پریای من چه گناهی کرده بود که پرپر شد؟..کرد

من بدون ..برم و منتظر باشم تا منم برم پیششون..میخوام برم..دیگه نمی تونم طاقت بیارم..میشم اقاجون
  ...نمی تونم دووم بیارم ..اونا نمی تونم

  
  ...هومن و پرهام اومدن طرفش وارومش کردن... هممون در اومده بوداشک

  
 خانم که از خیلی سال پیش وظیفه ی مراقبت از بچه ها رو به عهده داشت و به پریا می گفت خانم نسرین

  ..وچیکک
  

حکمت ...خدا بزرگه..پسرم خودتو ناراحت نکن: در با چشمای به اشک نشسته رو به کیوان گفتجلوی
  ..امیدت به خدا باشه..کاراشو نمی دونیم
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  . سکوت کرد وتنها سرشو تکون داد بعد هم خداحافظی کرد و رفتکیوان

  
این بازی هنوز ادامه ..دم می کردم مصیبتام تا همین جاست و تموم شده ولی اشتباه می کرفکر

  ..بازی که کمر به نابودی من بسته بود..داشت
  

هنوز سال پریا سر نشده بود که یه ... دوره ی کاراموزیش تموم شد و می خواست تخصصش رو بگیرهپرهام
جواب تلفنش رو هم ..روز وقتی رسیدم خونه عطیه نگران اومد و بهم گفت که هومن هنوز بر نگشته خونه

  ...عطیه رو اروم کردم وبهش گفتم که هر جا باشه پیداش میشه..نمیده
  

 نفرمون نگرانش 4هم من و هم عطیه و پرهام و مادرجون هر ... شبانه روز نیومد خونه2 هومن درست ولی
  ...تا اینکه..بودیم وبه همه جا هم سر زده بودیم ولی خبری از هومن نبود

  
  ...دیدم..یدممن رفتم دم در و د.. شب زنگ در رو زدنیه
  

  ...هومن رو خون الود و بیهوش جلوی در پیدا کردم..پسرم
  

  ...با کمک پرهام هومن رو اوردیمش تو.. با دیدنش زد توی سر خودش و از حال رفتعطیه
  

  ...بازش کردم.. یه پاکت نامه افتاده بودکنارش
  

ارزومه جلوی پام زانو ..تو ببینممردی که من ارزومه به چشمم نابودی...سالم مهرداد بزرگ نیا: بودنوشته
صحیح و سالمه فقط پسرم یه ..نترس...تحویل بگیر...این هم از شازده پسرت...بزنی والتماست رو ببینم

 ارزوی من توی این هاشکستت تن...خوب هم پذیرایی کرده نگرانش نباش...کوچولو ازش پذیرایی کرده
بیشتر ..این برام گرون تموم شد...ومنو از خودت روندیتو تنها مردی بودی که بهم پشت پا زدی ...دنیاست

  .ببین و عبرت بگیر مهرداد بزرگ نیا..این هم تقاصشه..حرفات ارامشمو برهم زد...از همه حرفات
  

مگه ...پست فطرت..زنیکه ی عوضی... رو با حرص توی دستم مچاله کردم و دندونامو روی هم فشردمنامه
طور ازارم میدی؟پریای منو کشتی بستت نبود؟چرا میخوای ذره ذره من چه بدی در حقت کردم که این

  ...نابودم کنی؟چرا؟
  
لباساش پاره شده بود و ..روی مبل افتاده بود و سر تا پاش خون الود بود.. کشیدم و به هومن نگاه کردماه

  ...صورتش الغر و رنگ پریده بود
  

  ...ت طول کشید تا بهوش اومد ولی ساع24..براش دارو تهیه کردیم.. معاینه اش کردپرهام
  

اون عوضیا بهش مواد تزریق کرده بودن و باعث این بدبختی شده ...هومن من اعتیاد داشت.. پسرمولی
  ...خیلی زیاد...اعتیادش هم زیاد بود...بودند
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کار من و عطیه شده بود غصه خوردن و دیدن ... روز به روز رنگ پریده تر و افسرده تر می شدهومن
  ..ب کشیدن پسرمونعذا

  
تا اینکه بردیمش و توی یه .. چند بار سعی کرد ترکش بده ولی هر بار به در بسته می خوردیمپرهام

ولی ...بعد از کلی مشکالت تونست ترک بکنه وبه زندگیش برگرده...کلینیک ترک اعتیاد بستریش کردیم
چند بار بردیمش ...راه می نداختشب ها با وحشت از خواب می پرید وداد و هوار ...افسرده شده بود

  ...پیش دکتر روانپزشک تا اینکه کمی بهتر شد ولی کامال خوب نشد
  
خودش هم هیچی بهمون ..نمی دونستم زیبا باهاش چکار کرده... درسش ادامه داد و مدرکشو گرفتبه

  ..یک بار پرهام ازش سوال کرد که جوابی بهش نداد..نمی گفت
  

مادرجون با اینکه .گاهی اوقات بهمون سر می زد و به دیدن مادرجون می اومد.. دختر مهناز خواهرمویدا
من و عطیه هم با ..خونه ی پدریمون هنوز بود و دست بهش نزده بودیم ولی دوست داشت پیش من باشه

  ...شتعطیه واقعا مادرجون رو دوست داشت و بهش احترام میذا..روی باز پذیرای اون بودیم
  

همیشه با هومن سر به سر هم میذاشتند و محیط خانواده رو شاد می .. و خوبی بود دختر مهربونویدا
  ...کردند

  
نمی دونم شاید این فقط احساس منه و دلیلی واسه .. می کردم هومن وقتی ویدا هست شاد ترهاحساس

  ...اش نیست
  

  ...کمتر تو جمع حاضر میشه و اکثر اوقات توی اتاقشه.. هم مدتیه تو خودشهپرهام
  

  ...چندتا صفحه رو برگه زدم ولی خبری از ادامه اش نبود.. چیزی از خاطرات نوشته نشده بوددیگه
  

 چند تا عکس الی دفتر بود که یه سریش خیلی قدیمی بودند و یه سریشون هم فکر می کنم متعلق به یه
  ..مهرداد و همسرش عطیه بود

  
  ..نطور ولی شباهت هومن بیشترهپرهام هم همی... هومن بی اندازه شبیه به پدرشهدرسته

  
چه اتفاقی برای مهرداد و ..یعنی بعدش چی شده؟...پس ادامه اش کو؟..اه... حالتی کالفه دفتر رو بستمبا

  عطیه افتاده؟
  

 می دونستم که هر دو فوت شدند ولی چطوری؟زیبا چی شده بود؟االن کجاست؟مرده یا زنده اینو
  یا بوده؟هومن چی؟تو گذشته اشون چ..است؟پرهام

  
  ...واااااای یه کلی سوال توی ذهنم بود که هیچ جوابی براشون نداشتم.. گرفتم تو دستامسرمو

  
من ..ویدا صبح زود اومد اینجا و گفت که میخواد دوره همی یه جشن کوچیک بگیریم... روز پدر بودامروز

  ...هم با روی باز استقبال کردم
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تو ظرف شیرینی چیدیم و میوه ها رو هم تو ..ا رو اماده کردیم شوخی و خنده کیک درست کردیم و شربتبا

  ...ظرف مخصوصش چیدیم
  

خانم بزرگ هم بهشون گفته بود امروز رو می تونند برن .. رو به کل مرخص کرده بودیمامروزخدمتکارا
  ...خونه هاشون

  
ند تا ظرف جدا دیدم که خالیشون کرد توی چ... با خودش چند تا بسته پفک و چیپس اورده بودویدا
  ...گانه

  
  ...ویدا جون چرا جدا جدا می ریزی؟خب بریزشون تو یه ظرف بزرگ: تعجب پرسیدمبا
  

منم همیشه جدا می ...اخه هر کی با هومن شریک بشه سرش بی کاله میمونه: و با شیطنت گفتخندید
 هم که رفته و امروز پرستار خانم بزرگ.. نفریم4خانم بزرگ که از این چیزا نمی خوره فقط ما ...ریزم

  ..کال امروز روز ماست...مرخصیه
  

  .امروزو عشق است...موافقم: تکون دادم و با خنده گفتمسرمو
  
  .می بینم که راه افتادی..به به: خنده نگام کرد وگفتبا
  
  ... سالگی2از..اره راه افتادم: شیطنت گفتمبا
  

   سالگی؟2...ای شیطون پس هنوز عقبی: خندید وگفتبلند
  

  ... هم همراهش خندیدم و چیزی نگفتممن
  

  ..حدس می زدم خودشون باشن.. اماده شده بود که زنگ در رو زدنکیک
  

  ... از اشپزخونه رفت بیرون تا درو باز کنهویدا
  

  ...ظرفای جدا... روی ظرفای پفک خیره مونده بودچشمم
  

  ..دید کنار هم نشسته بودیم و هومن با خانم بزرگ شوخی می کرد ومی خنهمگی
  

سریع هم نگاهشو ...  با ویدا حرف نمی زد ولی گه گاه متوجه نگاهی که به ویدا مینداخت می شدم اصال
  .می دزدید

  
اون هم ساکت نشسته بود وبیشتر .. هیچ وجه نه به پرهام نگاه می کردم و نه تحویلش می گرفتمبه

  ..تماشاچی بود
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دس می زدم به خاطر حضور هومن اینجوریه وگرنه تا ح.. هم بیشتر سکوت کرده بود و حرفی نمی زدویدا
  ...قبل از اینکه هومن و پرهام بیان از زور خنده و پرحرفی خونه رو گذاشته بودیم رو سرمون

  
  ...دلمون اب شدا...خانمی نمی خوای کادو های ما رو بدی؟: با خنده رو به خانم بزرگ گفتهومن

  
  ..ت نمی کشی ؟کادو میخوای چکار؟از هیکلت خجال: بزرگ لبخند زد وگفتخانم

  
خانمییییی دلت میاد اینو بگی؟خیر سرمون : با حالت بامزه ای ادای بچه های لوس رو در اورد وگفتهومن

  ...پس رد کن بیاد اون پالک زنجیل خوشگله رو..امروز هم که روز ماست...مردیماااا
  

  ...ا میدونی من برات پالک زنجیل خریدم؟خدا بگم چکارت نکنه تو از کج: بزرگ با دهانی باز گفتخانم
  

داش هومنتو دست کم گرفتیا : سینهشو داد جلو و پا روی پا انداخت و بادی به غبغب داد وگفتهومن
کادو رو رد کن بیاد که دل ...اینکه چطور فهمیدم کاری نداشت چون همین االن خودت لو دادی...خانمی

  ...تو دلم نیست خانم بزرگ جونم
  

  ..دست شیطون رو هم از پشت بستی...امان از دست تو:رگ سرشو تکون داد وگفت بزخانم
  

  ...بده دیگه کشتی منو که..اره بابا زنجیرشم کردم از جاش جم نخوره: بی طاقت گفتهومن
  

این چه ..پسر اول درست حرف زدن رو یاد بگیر بعد بیا کادوتو بگیر: بزرگ با خنده نگاهش کرد وگفتخانم
  ... با بزرگتره؟طرز حرف زدن

  
هر چی شوما بگی خانم ...چشم: دست به سینه سرشو انداخت پایین و با صدای گرفته ای گفتهومن
  ...بزرگ

  
  دقم دادی دیگه به چه دردم میخوره؟...حاال میدیش یا نه؟: حرص ادامه دادبا
  

  ...اهان حاال شد: بزرگ لبخند زد وگفتخانم
  

 گرفت و یکی هم درست شبیه همون جعبه رو به طرف پرهام  یه جعبه ی کادو شده به طرف هومنبعد
  ...گرفت

  
هر کدوم ...نه نه اینجوری درست نیست: مال پرهام رو هم از دست خانم بزرگ گرفت و تند تند گفتهومن

  ..گفته باشم...خوشگلتر بود واسه منه
  

و خوشگل تره واسه گنده تره ...خیلی خب کوچولو: خندید وبا مشت زد به بازوی هومن و گفتپرهام
  ..دل بچه رو نباید شکوند..تو
  

  ...وای نکن ترسیدم: یه چشم غره بهش رفت که پرهام گفتهومن
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داخل جعبه رو نگاه کرد وبعد با تعجب به خانم بزرگ نگاه ... لبخند زد و اول کادوی خودشو باز کردهومن

  ...سریع اون یکی کادو رو هم باز کرد و بیشتر تعجب کرد...کرد
  

ولی واسه پرهام ... این پالکا اسمای ماست..نخیر این که نمیشه: کرد تو هم وگفتاخماشو
  ...پارتی بازی نداشتیم خانمی...خوشگلتره

  
واسه خودتو نمی خوای بده ...از این خبرا نیست هومن خان: بزرگ لبخند زد ولی با لحن جدی گفتخانم

  ...خودم الزمش دارم.. به من
  

میخوای بدی ..اااااااا حاال که اینطور شد اصال بهت نمیدم:شو انداخت باال وگفت با شیطنت ابروهومن
این پالک اسم خودمه به بوی فرندت بگو بره رد ...دوست پسرت سر من بی کاله بمونه؟عمرا اگر بدم

  ...اسم منو دزدیده میخواد پالک منو هم بدزده؟مادر زاده نشده ...کارش
  

جدیدا درجه ی پرروییت از مرز هم ...کم چرت و پرت بلغور کن: گفت با ارنجش زد به هومن وپرهام
  ...گذشته ها

  
  ...بگیر کم به من گیر بده دکی جون: پالک زنجیر پرهام رو انداخت توی بغلش و گفتهومن

  
به طرف خانم بزرگ ... پالک زنجیر خودش رو برداشت و همون موقع گردنش کرد واز جاش بلند شدبعد

  ...با این کارش همگی براش دست زدیم..حکم گونه ی خانم بزرگ رو بوسیدرفت و خم شد و م
  

چیه خوشتون اومد؟دلتون میخواد یکی یکیتون رو یه ماچ ابدار مهمون : هومن سرشو بلند کرد وگفتکه
االن حسابی شارژم هر کی میخواد بیاد جلو تعارف هم ...کنم تا یه وقت خدایی نکرده عقده ای نشید؟

  .نداریم
  

بی ..شرم و حیا رو خوردن یه تانکر اب هم روش...اوه چه خوششون هم اومد: خندیدیم که گفتگیهم
  ...خیال بابا

  
  ... نشست سر جاش و یه چیپس از توی ظرفش برداشت و خوردبعد

  
دیگه ازاین موقعیت ها گیرت ...بخور داداشی:هومن بهش چشمک زد وگفت.. داشت نگاهش می کردپرهام
  ...ولی به همینم که گیرت اومده باید قناعت کرد...یره بندیش کردن و سهمیه ای شدهفعال ج...نمیادا

  
  ...منظورش کار ویدا بود که چیپس و پفک ها رو جدا کرده بود... به ویدا نگاه کرد و چیزی نگفتبعد

  
  ..زحمت کشیدید...ممنونم خانم بزرگ: لبخند زد و رو به خانم بزرگ گفتپرهام

  
انشااهللا ...امیدوارم همیشه سالم و سالمت باشید...زحمتی نبود پسرم:خند مهربونی گفت بزرگ با لبخانم

  ..عروسیتونو ببینم
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  ...همگی الهی امین: با صدای بلند گفتهومن

  
قربون خانمی خودم برم با این دعاهای خوشگلی که در حق ما جوونای یار ندیده : به خانم بزرگ گفترو

  ..دو میگمابابت کا...دمت گرم...می کنه
  

  ...قابل تو رو هم نداره : بزرگ خندید وگفتخانم
  

  ...میدونم: چشمک با مزه ای زد وگفتهومن
  

  ..واقعا عالی بود...محیط شادی بود... بزرگ اخم شیرینی کرد که همگی خندیدمخانم
  

  ...که...توی دهانش گذاشت... ظرف پفکشو از روی میز برداشت و یه دونه توش برداشتپرهام
  
  ...گذاشتن پفک توی دهانش همانا و ... دیگهلهب

  
من هم به روی خودم ..همگی با تعجب نگاهش کردیم... ترقه از جاش پرید وبه طرف دستشویی دویدمثل

  ...نیاوردم و انگار نه انگار
  

  ...چی شد؟چرا پرهام اینجوری کرد؟: بزرگ با نگرانی گفتخانم
  

  ...تبریک میگم خانم بزرگ:فت نگاهش کرد وبا صدای پر از هیجانی گهومن
  

  ...چی میگی تو؟چی رو تبریک میگی؟: بزرگ متعجب نگاهش کرد وگفتخانم
  

  ...فکرکنم به زودی میخوای نتیجه دار بشی: یه نگاه به در دستشویی کرد وگفتهومن
  
  ...نوه ات دسته گل به اب داده: در دستشویی اشاره کرد وگفتبه
  

  ..حرف بزن ببینم چی میگی؟درست : بزرگ مات نگاهش کردخانم
  

همچین دوید به ...نوه ات بارداره دیگه مگه ویارشو ندیدی؟...میگم پرهامی هم بله...ای بابا : گفتهومن
  ...طرف دستشویی که انگار ارثیه اش رو اونجا جا گذاشته

  
  ...من و ویدا هم بلند زدیم زیر خنده... بزرگ خندید و دستشو گذاشت جلوی دهانشخانم

  
  ... .وای!...پرهام؟بارداری... خدا از فکرکردن بهش هم از خنده روده بر میشموای

  
  ...خجالت بکش..خجالت هم خوب چیزیه : بزرگ گفتخانم
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  ..متاسفم.. نمی تونم..نمیشه: ابرو انداخت باال و گفتهومن
  

  ...چیزی ازت کم میشه؟...چرا؟: بزرگخانم
  

  .همین جوری بیشتر دوست دارم... نمیادکال از کش دادن چیزی زیاد خوشم...نه:هومن
  

  .من که از پست بر نمیام...وای که تو چقدر پررویی پسر: بزرگخانم
  

  ...چاکریم به موال خانمی: خندید وگفتهومن
  

نفس نفس می ...رنگ صورتش سرخ شده بود و چشماش کاسه ی خون بود.. از دستشویی بیرون اومدپرهام
  ...زد
  

  ...مرتیکه ی یه دنده ی مغرور...بیشتر از این باید بکشی..تازه اینم کمه...حقته
  

  ... روی مبل پرت کرد وبا دستاش خودشو باد می زدخودشو
  

  ...چند وقته؟: جدی پرسیدهومن
  

  ..چی؟: با تعجب نگاهش کرد وبا صدای خش داری گفتپرهام
  

  ...میگم چند وقته اینجوری میشی؟: هومن
  

  ..پارچ رو از روی میز برداشت و برای خودش اب ریخت...ه سرفه افتاد یه نگاه به جمع انداخت و بپرهام
  

درست حرف بزن ببینم چی میگی؟من که چیزیم : لیوان رو سر کشید وبعد رو به هومن گفتیه
  ...وقتی گذاشتم دهنم اتیش گرفتم..خیلی تند بود...به نظرم پفکه فلفلی بود...فقط..نیست

  
یکی هم از ظرف ...حتیاط یه پفک از تو ظرف خودش برداشت و خورد ابروشو انداخت باال و با اهومن

  ...پرهام برداشت و فقط بهش زبون زد
  

اون هم چه ..فقط واسه تو فلفلیه..واسه من که چیزیش نبود...اره راست میگی: جمع کرد و گفتابروهاشو
  ..تو چطوری یه دونه اش رو خوردی؟...اتیشت میزنه...فلفلی

  
نامحسوس یه چشمک بهش زدم که اونم ...از چشماش تعجب رو می خوندم...من کرد یه نگاه به ویدا

  ...منظورمو گرفت و لبخند زد و سرشو تکون داد
  

  ..هومن نگاهش با شیطنت بود ولی پرهام... که چرخوندم دیدم پرهام وهومن دارن نگام می کنندسرمو
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با اخم غلیظی مستقیم زل زده بود به ... بودنگاهش با اون چشمای به خون نشسته واقعا ترسناک.. اوهاوه
  ..من 

  
البد دلش می ..اب دهانمو اروم قورت دادم..مشتشون کرده بود و فشار می داد.. افتاد به دستاشنگام

  ...خواد االن گردن من توی دستاش بود تا خورد و خاکشیرش می کرد
  

  .....نگام می کنه فهمیده کار منه؟اره دیگه حتما فهمیده که داره اینجوری یعنی
  

تا اون باشه به من تیکه نندازه ..بذار بکشه...بی خیال.. زدم به اون راه و مشغول خوردن پفکم شدمخودمو
  ...و اذیتم نکنه

  
همه ی ادمای مغرور از کم ...کال زده بودم جاده ی بی محلی... اصال به پرهام نگاه هم نمی کردمدیگه

اون هم واسه ..این هم روشیه واسه خودش...ن هم جزوشونهمحلی و بی محلی متنفر بودن حتما ای
  ...حالگیری

  
 اینو نمی خواستم ولی نمی تونستم درمقابل حرفا و توهیناش سکوت کنم چون هر چی سکوت می کردم من

  ...وضع بدتر میشد و اون بیشتر ازارم می داد
  

  .تموم زحمتاتون هم ممنونماز ...اقا هومن این هم کادوی شما: هومن رو بهش دادم و گفتمکادوی
  

وای این چه کاریه؟من که کار خاصی نکردم تمومش وظیفه : با ذوق نگام کرد وکادوشو برداشتهومن
  .ممنون.بود

  
کادوی خانم بزرگ رو هم گذاشتم روی میزو و تا اومدم حرف بزنم .. زدم و سرمو تکون دادملبخند

  ...هومن سریع برش داشت و دادش به پرهام...
  

  ..ببین چه به فکرت هست..اونوقت هی این دختر رو اذیت کن..بیا اینم واسه تو: گفتهومن
  

  ...خواستم بگم دارید اشتباه می کنید این کادو مال پرهام نیست.. پوزخند زد و روشو برگردوندپرهام
  

  .. مگه هومن امان می داد؟ولی
  

صبر کن صبر ...نه اول من باز می کنم...حاال بازش کن ببینیم چی هست؟: با ذوق رو به پرهام گفتهومن
  ..کن

  
  ...دمت گرم..خیلی باحاله...واقعا ممنونم:با رضایت کامل نگام کرد و گفت... باز کردکادوشو

  
قابلی :لبخند نصفه نیمه ای زدم و گفتم.. تو فکرکادوی خانم بزرگ بودم که االن تو دستای پرهام بودهنوز

  .سلیقه ی ویدا جونه..نداره
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اون سلیقه ..اره خب:زمزمه کرد...گاهشو به ویدا دوخت و لبخند اروم اروم از روی لباش محو شد نهومن
  ..از رنگ و طرحش باید حدس می زدم...ی منو خیلی خوب میدونه

  
  ...در اصل کار خودت مهم بوده..فرق نمی کنه سلیقه ی کی باشه...باز هم ممنونم: به من گفترو
  

  ..سرش پایین بود و چیزی نمی گفت..به ویدا نگاه کردم.. نگفتم و فقط لبخند زدمچیزی
  

خواستم بگم بدش به خانم بزرگ اون ....مونده بود.. مستقیم به کادویی که تو دستای پرهام بودمسیرنگام
باز کن ببینم واسه ..حاال نوبتی هم باشه نوبت پرهامه...خب خب:واسه تو نیست که هومن سریع گفت

  ...جنابعالی چی گرفته؟
  

  ...ملتمسانه نگاهش کردم ولی اون متوجه نشد چون اصال نگام نکرد... یه نگاه به جمع انداختپرهام
  
  .....وای چه ابروریزی بشه االن..سرمو انداختم پایین... بی میلی مشغول باز کردن کادو شدبا
  
 گرفته بودم دست پیراهن زنونه ای که برای خانم بزرگ...سرمو بلند کردم..  صدای بلند خنده ی جمعبا

  ...پرهام بود و گرفته بودش باال و با چشمای گرد شده نگاهش می کرد
  

  ...ویدا و خانم بزرگ هم بلند می خندیدن.. انقدر خندید که اشک از چشماش جاری شدهومن
  

  ...وای وای... پرهاااااااامولی
  

پرتش کرد توی بغلم و فقط ...ومد رو با حرص و عصبانیت مچاله کرد واز جاش بلند شد و به طرفم اپیراهن
  ...با نفرت نگام کرد

  
ولی ناخواسته لبخند زدمو .. دونم چرا شاید به خاطر حالتش بود و حرصی که داشت می خوردنمی

  ...خواستم بگم امان ندادی...تقصیر من نبود:شونهمو انداختم باال و گفتم
  

با این کارات می خوای چی ..لی مسخره بودکارت خی: رو به نشونه ی تهدید اورد جلو و داد زدانگشتش
  ...بیزار...از خودت و همجنسات بیزارم...روتالفی کنی؟

  
 هم به سرعت از سالن رفت بیرون و چند لحظه بعد هم صدای کوبیده شدن در خونه هممون رو از جا بعد

  ...پروند
  
تکمون رو نگاه می کرد رو به هومن که متعجب تک ..همه سکوت کرده بودند.. جمع نگاهی انداختمبه

به اقا پرهام ..شما اشتباه ..اون کادو برای خانم بزرگ بود که شما...به خدا نمی خواستم اینطور بشه:گفتم
  .دادید

  
پشتمو چسبوندم به در اتاق و چشمامو .. هم یه ببخشید گفتم و از جام بلند شدم و رفتم توی اتاقمبعد

  ..نفس عمیقی کشیدم..بستم
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وای اگر پرهام بود و می دید دارم بهش می خندم حتما ..لبخند زدم...صبانی پرهام افتادم چهره ی عیاد

  ...زنده ام نمیذاشت
  

 یاد نگاهش میافتم که چطور به پیراهن زنونه ی توی دستش نگاه می کرد ناخداگاه خنده ام می وقتی
  ...گرفت

  
 همیشه اون بتازونه و من کوتاه نمیشه که..خب من هم حق دارم.. اینکه بدجور حالش گرفته شدمثل
  ...چی میشه؟..یه بار هم به خواسته ی ما این دور گردون بچرخه...بیام

  
  ..واقعا دیدنی بود... وقت چشمامو می بستم نگاه و حالت صورتش می اومد توی ذهنمهر
  

   یازدهمفصل
  

یدونم چرا بیخودی هول نم...وای نکنه پرهامه اومده تالفی؟..صاف سر جام نشستم.. ای به در خوردتقه
  ...شده بودم

  
  ..بله؟-
  

  ... که صدای ویدا رو شنیدم نفسس راحتی کشیدمهمین
  
  می تونم بیام تو؟..منم فرشته جون-
  
  ...بیا تو ویدا جون..چرا که نه؟-
  

  ...در رو پشت سرش بست.. اتاق باز شد و ویدا اومد داخلدر
  

من هم از خنده ..الی که می خندید اومد کنارم نشستدر ح.. که نگاهش به من افتاد زد زیر خندههمین
  ...چیه به قیافه ی من می خندی؟:اش خنده ی کوچیکی کردم و گفتم

  
تو که رفتی ...وای نمیدونی چه دیدنی شده بود..به قیافه ی پرهام می خندم...نه بابا: با خنده گفتویدا

انم بزرگ خریده بودی رو برداشت و یه نگاه هومن یه نگاه به ما کرد بعد پیراهنی که برای خ...تو اتاق
 خب پرهام جوون ولیسلیقه اش خوبه ..همچین بدم نیستا:بعد با حالت متفکری گفت...بهش انداخت

فکر کنم از رنگ و مدلش خوشش نیومد اینجوری ..پسندتره این رنگش به خانم بزرگ بیشتر میاد تا پرهام
  ..نمی دونم واال..اهن واسه خانم بزرگه واسه اون نیستشاید هم حسودیش شد که این پیر...قاطی کرد

  
انقدر جدی این حرفا رو می زد که منم باورم شده .. و خانم بزرگ از زور خنده دالمونو چسبیده بودیممن

  ...بود پرهام از این چیزا می پوشه
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کی که نپسندید اون ی..برازنده ی صاحبشه...بیا خانمی: پیراهن رو برد داد به خانم بزرگ و گفتبعد
  ...ایشااهللا شوما خوشت بیاد

  
  اینا چیه که به هم میبافی؟... خدا بگم چکارت نکنه: بزرگ خندید وگفتخانم

  
میبافم به هم میشه این ..رشته ی کالمه...اینا عرضم به حضور محترمتون که: یه نگاه بهش کرد وگفتهومن

  ..خوشت اومد؟..سخنان زیبا و دلنشین
  

پاشو برو ببین پرهام کجا ..من که از پس زبون تو بر نمیام..چی بگم واال: وگفت بزرگ خندیدخانم
متوجه شده بودم که همه اش میخواست یه ..فرشته هم بی تقصیر بود..رفت؟بچه ام خیلی ناراحت شد

  ...پاشو برو دنبال پرهام..پاشو..چیزی بگه ولی مگه تو امان می دادی؟هی حرف تو حرف میاوردی
  

اش نخورده و دهن جزغاله به این ..می بینی تو رو خدا..هی روزگار:ش بلند شد وگفت از جاهومن
گفتم البد ..اخه من از کجا می دونستم این کادو مال شماست؟خیر سرمون امروز روز مرده نه زن...میگن

  ..اینم واسه پرهامه فرشته روش نشد بگه واسه همین من زحمتشو کشیدم
  

د اخه مرد هم انقدر بی ...م دنبال این بچه گوششو بگیرم بیارمش اینجامن بر: رفت سمت در وگفتبعد
  جنبه؟از پیراهن خوشت نیومد دیگه چرا اخالق سگیتو رو می کنی؟

  
راستی از اقا کامی شما چه خبر ویدا خانم؟خوب : راه برگشت و رو به من با لحن جدی و خشکی گفتوسط

  ...اره؟...و خوشن دیگه
  

  ..ممنونم از احوال پرسیت...اره عالیه:ش جوابشو دادم و گفتم با همون لحن خودمنم
  

یه کار مهمی باهات ..بهش سالم برسون بگو هومن گفت الزم شده ببینمت...اصال قابل شما رو نداشت:هومن
یادت ..خیلی نزدیک باهاش کار دارم...از دور فایده نداره..دارم که باید حتما از نزدیک ببینمت

  . زنگ بزنهبهش بگو بهم...نره
  

  .با اینکه جدی حرف می زد ولی می دونستم یه کاسه ای زیر نیم کاسه اش هست... نگاهش کردممشکوک
  
  ..باشه بهش میگم-
  

  .منتظرشم..خوبه: تکون داد و لبخند خاصی زد که بیشتر مشکوک شدم و گفتسرشو
  

ودم پرهام بیاد تا بیام دنبالت و منتظر ب..منم یه کم با خانم بزرگ حرف زدم... هم از خونه رفت بیرونبعد
چهره ی پرهام گرفته بود و اخماش هم بدجوری ...هومن و پرهام اومدن توی سالن..بریم کیک رو بیاریم

 دنبالت تا با هم بریم کیک مدممن هم او...ولی هومن شاد بود و سر به سر خانم بزرگ میذاشت...تو هم بود
  .رو بیاریم

  
  .من فعال بیرون نیام بهتره..خودت زحمتش رو بکش ویدا جون...نه عزیزم: زدم و گفتملبخند
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مطمئنا دالیلت شخصیه و ..فرشته من نمیدونم چرا با پرهام اینکارو کردی: لبخند دوستانه ای زد وگفتویدا

ولی عزیزم اگر هم پرهام اذیتت کرده و تو تالفی کردی این دلیل نمیشه خودتو ..نمی خوای کسی بدونه
  ...میخوای اینطور باشه؟...اینجوری انگار که ترسیدی...قایم کنی

  
بهتره عقب نشینی ..من خودم یه همچین دورانی داشتم که دارم بهت میگم: سرشو انداخت پایین و گفتبعد

  ...نکنی و تو میدون بمونی
  

  ..اگر خودش می خواست می گفت.. نپرسیدم چه دورانیازش
  

این باور رو در پرهام ایجاد می کنه که من ...مخفی کنممن اگر خودمو ازش .. حق با ویدا بودولی
  .پس باید بی خیال باشم و بهترین کار هم بی محلی بود..ترسیدم

  
خانم بزرگ و هومن توی سالن نشسته بودن ولی خبری از پرهام .. ویدا از اتاق اومدیم بیرونهمراه

  ...ا نامزدش بودظاهر..ویدا جواب داد..همون موقع موبایل ویدا زنگ خورد...نبود
  

فرشته جون می تونی بری کیک رو از توی یخچال بیاری؟کامران زنگ زده دارم : رو به من گفتویدا
  ...ببخشید..باهاش صحبت می کنم نمی تونم بیام

  
  .االن میارم..نه گلم این حرفا چیه؟حتما: زدم و گفتملبخند

  
  ...مرسی-
  

ن که توی درگاه ایستادم چشمم به پرهام افتاد که یه همی... تکون دادم و به طرف اشپزخونه رفتمسرمو
  ...لیوان اب دستش بود و به گوشه ای خیره شده بود

  
  ... حضورم شد و نگاهش به سمت من چرخیدمتوجه

  
بی توجه بهش یک راست به طرف یخچال ... دیدن من اخماش رفت تو هم و لیوان رو تا ته سر کشیدبا

  ... کیک رو بردارم که در یخچال محکم بسته شدخواستم...درشو باز کردم...رفتم
  

  ...دست پرهام رو در یخچال بود و با خشم نگام می کرد... لحظه ترسیدم و هنگ کردمیه
  

چه خبرته؟اگر دستم ال در می : حبس شدمو دادم بیرون وبا حالت طلبکارانه نگاهش کردم و گفتمنفس
  موند چی؟

  
  .بهتر..خب بمونه: حرص گفتبا
  
ه دوست داشتم یه جواب دندون شکن بهش بدم ولی برای اینکه بیشتر حرصش در بیاد با بی تفاوتی  اینکبا

  .البته به کوری چشم بعضیا ..حاال که نموند:شونهمو انداختم باال و گفتم
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رفتم سمت چپ اون هم اومد رفتم راست بازم اومد ... از اشپزخونه برم بیرون که جلوم ایستادخواستم

  ... کم کم داشت حرصمو در می اورددیگه...جلوم
  
  .میخوام رد شم..میشه بری کنار؟: نگامو دوختم به شونه اش و گفتم.. صورتش نگاه نمی کردمبه
  

  .خب رد شو..من که جلوتو نگرفتم: به سینه جلوم ایستاد و گفتدست
  

  ... که تو پررویی نظیر نداشتوای
  

اگر لبه ی میز اشپزخونه رو نگرفته بودم کنترلمو از ..زد از کنارش رد شم که با شونه اش بهم تنه خواستم
  ...دست می دادم و می افتادم زمین

  
  ...معلوم هست چکار می کنی؟دیوونه : عصبانیت نگاهش کردم و گفتمبا
  
  ...واقعا از پزشک متخصص مملکت بعیده از این کارا بکنه..هه: پوزخند ادامه دادمبا
  
  ...وای خدا..به میز طرفم خیز برداشت که چسبیدم به
  

  ... گذاشت دو طرف من و با چشمای به خون نشسته نگام کرددستاشو
  
میخوای نشونت بده خانم ...این پزشک متخصص مملکت خیلی کارا بلده که رو نمی کنه: خشم گفتبا

  ..کوچولو تا قشنگ و درست و حسابی روشن بشی؟درضمن
  

   نمیاد؟پس دیگه دردت چیه؟مگه از تالفی خوشت: ریز کرد وادامه دادچشماشو
  

اینطور که این نگام می کرد هر کی هم جای من بود از ترس قبض ..دست خودم هم نبود.. می لرزیدصدام
  ...انگار عزیزترین کسش رو کشتم که داره اینجوری نگام می کنه...روح می شد

  
تنها دردم تویی که همه ..من دردی ندارم اقای دکتر: کوتاهی زدم و با صدای نسبتا لرزونی گفتمپوزخند

با گوشه و کنایه هات ازارم میدی هر چی دلت بخواد بارم می کنی بعد ..اش در حال عذاب دادنم هستی
  ..هم میشینی کنار بهم می خندی

  
نه ..چون برام مهم نیستی..من کاری به تو ندارم:  ازم فاصله گرفت ولی نگاهش هنوز همون نگاه بود کمی

  ...حتی اگر..حتی..یچ کدومتون برام کوچکترین ارزشی نداریده..تو و نه همجنسات
  
چون از ...حتی اگر ببینم دارن جلوی چشمام می کشنت هم ککم نمی گزه: صدای گرفته ای ادامه دادبا

  می فهمی؟..متنفر..همتون متنفرم
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یش از پیش با زدن این حرفا ب...ولی از این حرفش دلم گرفت..نمیدونم چرا.. این حرفش تنم لرزیدبا
  ...ازارم می داد

  
چرا انقدر از ...پس حتی مردن من هم براش مهم نبود؟حتی به عنوان یک انسان؟.. توی چشمم نشستاشک

  ..چرا؟..زنا بیزار بود؟چرا وقتی اسم از زن میاد چشماش پر از نفرت و کالمش ازاردهنده میشه؟
  

اون هم بدون اینکه حرکتی ... توی چشماش کرده بودم وبا چشمای به اشک نشسته ام زل زده بودمسکوت
  ...بکنه به چشمام نگاه می کرد

  
  ...احساس می کردم غم بزرگی توی چشماشه که با غرورش می پوشوندش... برام نامفهوم بودنگاهش

  
حرفش برام گرون تموم شده ..قطره اشکی ناخواسته چکید روی گونه ام... لحظه همینطور نگام کردچند
  ...خیلی...ی بودخیلی عوض...بود

  
  رفتی کیک رو بیاری یا بپزی؟...فرشته پس کجایی دختر؟-
  

سریع اشکامو پاک ..خودش هم تو درگاه ایستاده بود و به من و پرهام نگاه می کرد.. ویدا بودصدای
  ...کردم

  
  ... سرشو انداخت پایین و پشتشو به من کردپرهام

  
  ..چیزی شده؟: نگاهم کرد و گفتویدا

  
  ..هام نگاه کرد به پربعد

  
بابت :بدون اینکه برگرده گفت.. چند قدم به طرف در اشپزخونه برداشت ولی بین راه ایستادپرهام

  .همین...حرفایی که درموردت زدم فقط می تونم بگم متاسفم
  

  . هم با قدم های بلندی از اشپزخونه رفت بیرونبعد
  

  ....مرتیکه ی مغروره عوضی.. می اومد معذرت بخوادزورش
  

پرهام اونجا ... خواست بیاد طرفم که با یه ببخشید از کنارش رد شدم و یک راست رفتم توی حیاطویدا
  ...بهتر...نبود 

  
سرمو بهش تکیه دادم و چشمامو ..نفس نفس می زدم... طرف درختا دویدم و به یکیشون تکیه کردمبه

  ...اشکام راهشونو پیدا کردن و روی گونه هام جاری شدن...بستم
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خدایا تا کی باید این درد و رنج رو تحمل کنم؟تا کی باید اینطور تحقیر بشم و سکوت : دلم نالیدمویت
خدایا چرا کمکم نمی کنی؟چرا این کابوس تموم نمیشه؟چرا سرنوشتم اینطور ..کنم؟

  چراخدا؟چرا؟..شد؟چرا؟
  

شون و با صدای بلند زدم زانوهامو بغل کردم و سرمو گذاشتم رو.. خوردم و همونجا کنار درخت نشستمسر
  ...به این همه حقارت..به اوارگیم..به بدبختیام...زیر گریه

  
  ..ویدا بود...سرمو بلند کردم.. نشست روی شونه امدستی

  
اون هم مثل من زانوهاشو ...کنارم نشست و به درخت تکیه داد... انداختم پایین و اشکامو پاک کردمسرمو

  ...تکیه دادبغل گرفت و سرشو به تنه ی درخت 
  

درکت می :ویدا اه عمیقی کشید و با صدای گرفته ای زمزمه وار گفت.. دو سکوت کرده بودیمهر
  .خیلی..خیلی سخته..اینکه یکی پیدا بشه و غرورت رو بشکنه...کنم

  
تمام حواسمو جمع ...چشمام هنوز اشکی بود ولی دیگه گریه نمی کردم... دو به رو به خیره شده بودیمهر

  ...ویدا کرده بودمحرفای 
  

فکر کنم تا االن فهمیده باشی یه چیزایی بین من و هومن هست که اینطور از هم دوری می : ادامه دادویدا
البته االنم فرار می ..میدونی فرشته؟تا قبل از اینکه تو به این خونه بیای هومن از من فرار می کرد...کنیم
 اینجا نمی اومد وقتی هم اون منقت من اینجا بودم هوولی اون موقع هر و.هیچ چیز تغییر نکرده..کنه

ولی االن به ..از هم فرار می کردیم...کال رابطمون مثل بازی قایم موشک بود...اینجا بود من نمی اومدم
من هم بیشتر به خانم بزرگ سر می ...هم پرهام و هم هومن..خاطر اینکه تو اینجا هستی هر دو تاشون میان

هیچ حس بدی ..احساس می کنم مثل خواهرم دوستت دارم...ورگ رو ببینم هم تو رزنم تا هم خانم بز
  .نسبت بهت ندارم

  
  ...توی خودش بود و به یک نقطه خیره شده بود..انگارحواسش اینجا نبود... کردمنگاهش

  
هم وقت ندارم و باید ...خیلی دوست دارم بشینم و حسابی باهات درد و دل کنم ولی امروز نمیشه:گفت

  .زودتر برم خونه و هم اینکه حالم زیاد خوش نیست
  
  چیزیت شده؟...چرا عزیزم؟: نگرانی گفتمبا
  

  ...ولی روحم...جسمم هیچیش نیست:لبخند و نگاهش غمگین بود ...لبخند کمرنگی زد... نگام کردباالخره
  
ام اینجا دوست دارم اینبار که بی...نمیدونم باید چکار کنم...روحم داغونه فرشته: کشید و ادامه داداه

  .اگر مزاحمت نیستم...البته..باهات درد و دل کنم
  
هر وقت که امادگیشو داشتی می تونی ..من در خدمتم...این حرفا چیه ویدا جون: لبخند جواب دادمبا

  ...روی من حساب کنی
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  ...خواهرانه: شیطنت گفتمبا
  

من هم دلم :زمزمه وار ادامه دادم...حو شد مشکالت خودم افتادم و لبخند از روی لبام اروم اروم میاد
دوست دارم یکی باشه که بخواد به حرفام گوش کنه تا شاید اینجوری کمی ...میخواد با یکی درد و دل کنم

  ...اروم بشم
  

تا منو ..خودم ارومت می کنم..می تونی روی ابجیت حساب کنی: دستشو گذاشت روی شونم و گفتویدا
  .هداری غم مم به دلت راه ند

  
  .حتما همین کارو می کنم..ممنونم: لبخند نگاهش کردم و گفتمبا
  

معامله ی ..من برای تو حرفای دلمو میگم در عوض حرف هم تحویل می گیرم...خوبه خانمی: وگفتخندید
  منصفانه ایه نه؟

  
  .فدای این انصافت...اره خیلی: خنده گفتمبا
  

  ...چاکریم ابجی: زد وگفتچشمک
  

  ..احساس می کردم از خواهر هم بیشتر دوستش دارم...خوب و مهربونی بود ویدا دختر واقعا
  

همون بهتر که ..کلی هم خوش گذشت.. روز جشن کوچیکمونو بدون حضور پرهام ادامه دادیماون
البته کوفتم که کرده بود ولی ..وگرنه با نیش و کنایه هاش و اون نگاه سرد و یخیش کوفتم می کرد..نبود

  ... رفت جو بهتر شداولش رو بعد که
  

 رفتم توی اتاقم و تنها شدم همه اش به این فکر می کردم که بابام کادومو دیده؟ازش خوشش وقتی
  ..اومده؟

  
مثل پارسال خودم کادوشو می دادم و می بوسیدمش و بهش تبریک می ..ای کاش االن پیشش بودم...اه

  ...ولی حیف..گفتم
  

جوری ادم رو تو شرایط سخت قرار میده که هیچ راه نجاتی ... بازی های بدی با ادم می کنهسرنوشت
ولی من نباید همینطور یه جا بشینم و دست روی دست ...برات نمیمونه جز اینکه بسوزی و بسازی

دلم ...دوست داشتم برم سر کوچمون وایستم و هر وقت بابام از خونه میاد بیرون نگاهش کنم...بذارم
  ...ترسیدم که سر و کله ی پارسا اون اطراف پیدا بشهبراش تنگ بود ولی از این می 

  
دیگه جزو محاالت بود که بتونم برم .. بخوام یه درصد این احتمال رو بدم که دنبالمه تا پیدام کنه اگر

  ...بیرون
  

  ... چرا دست از سر من بر نمی داشت؟این همه دختر چرا من؟اخه
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  ..تنمیشه بهش خورده گرف... از شانس منه دیگهاینم

  
سکوتی ازار دهنده ولی ..سکوت مثل همیشه بر خانه حاکم بود... کلیدش در خانه را باز کرد و وارد شدبا

  .اوایل سخت بود ولی االن برایش عادی شده بود..دیگر عادت کرده بود
  

صدا ... و بسته ای که در دست داشت را روی میز گذاشت و نگاهی به اطراف انداختکیف
  کجایی؟شراره ..شراره؟:زد
  

با لبخند پر ... یک از اتاق ها باز شد و شراره در حالی که موهایش را با حوله ای پیچیده بود بیرون امددر
  .خسته نباشی..سالم عزیزدلم:از عشوه ای به طرف سپهررفت و دستش را دور گردن او حلقه کرد و گفت

  
ان شراره را از دور گردنش باز سپهر دستش را باال اورد و دست... هم بوسه ای به گونه اش زدبعد
  .ممنونم..سالم:کرد

  
  چیزی شده عزیزم؟چرا ناراحتی؟:شراره لبخندش را جمع کرد وگفت... بودکالفه

  
خواست به طرف .. با بی حوصلگی دستش را تکان داد و کیف و بسته اش را از روی میز برداشتسپهر

   بسته چیه توی دستت؟اون...صبر کن سپهر:اتاقش برود که شراره بازویش را گرفت
  

  ...از طرف فرشته ست...چیز مهمی نیست: نگاهی به بسته کرد اخم کرد و با صدای گرفته ای گفتسپهر
  

  ...چی؟فرشته؟: با چشمان گرد شده نگاهش کرد شراره
  

دیشب چون خیلی کار داشتم نتونستم ...دیروز داده بود به نگهبانی...اره: سرش را تکان داد وگفتسپهر
وقتی نگهبان بسته رو اورد اولش تعجب کردم بعد که پیراهن رو دیدم فهمیدم کار فرشته ...خونهبیام 
  ...است

  
با اینکه فرار کرده باز هم به یاد من ... با اینکه...به خاطر روز پدر گرفته: غمگینی زد وادامه دادلبخند
  .گیج شدم...نمیدونم..بوده

  
به ..دختره از خونه فرار کرده... و رو هست به خداچقدر بی چشم...هه: پوزخند زد وگفتشراره

خوشبختیش پشت پا زده و ترک پدر وخونه اش رو کرده اونوقت در کمال وقاحت برات کادوی روز پدرمی 
  ...گیره؟واقعا که

  
  .من میرم کمی استراحت کنم..خسته ام...بسه شراره: غلیظی روی پیشانی سپهر نشستاخم

  
  .. طرف اتاقش رفتبه
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هنوزم دست بر نمی داری؟کی ..دختره ی عوضی: در حالی که نظاره گر او بود زیر لب زمزمه کردهشرار
تازه دارم روی خوش زندگی رو می بینم که ..وجود نحست برای همیشه از توی زندگیم برداشته میشه؟

  ..بری به درک...امیدوارم هیچ وقت به این خونه بر نگردی..عین اجل سر می رسی
  
  ...هایش را جمع کرد و به طرف اشپزخانه رفت نفرت لببا
  

د اخه تو مگه مرض داری هی دم به دقیقه پاچه ی این بنده خدا رو می : رو به پرهام گفتهومن
  تو که اروم بودی چرا اینکارا رو می کنی؟..گیری؟پرهام کم کم دارم نگرانت میشما

  
ولی تو با شوخی ...ون دردامون توی دلمونهما هر دوتام: پوزخند زد و نگاهش را به تلویزون دوختپرهام

ولی من زودرنجم و زود ..و خنده روش سرپوش میذاری تا دیگران نفهمن که چه دردی توی دلت داری
  ..عکس العمل نشون میدم

  
یه کم به خودت بیا ..انگار همه زیردستت هستن و باید از تو دستور بگیرن..مغروری...خب از بس غدی-

  .. حرفا روتموم کن این.پرهام
  

در توانم نیست که ...میدونی چرا؟چون نمی تونم..نمیخوام: با حرص از جایش بلند شد و داد زدپرهام
  .هر وقت تونستم فراموش کنم دست از کارام بر می دارم..فراموش کنم

  
  اون چه گناهی کرده؟...پس الاقل به فرشته گیر نده: با ارمش گفتهومن

  
همچین تیکه ای ...چیه؟چرا هی فرشته فرشته می کنی؟:حالت مشکوکی گفت چشماشو ریز کرد و با پرهام

تو هم ..هیچ فرقی بینشون نیست...اون هم یکیه لنگه ی بقیه...هم نیست که واسه اش غش و ضعف کنی
  .انقدر سنگشو به سینه نزن

  
نظورمنو بد گرفتی صبر کن بابااااااا کجا؟اوال تو م: از اتاق بیرون برود که هومن بازویش را گرفتخواست

هم خودتو عذاب میدی هم ..این نفرت تو نمی خواد تموم بشه؟بسه دیگه...پس بیخودی قضاوت نکن
  ...اطرافیانت رو

  
تا لحظه ی مرگم از همشون ..نه تموم نمیشه و تموم هم نخواهد شد: با عصبانیت برگشت و داد زدپرهام

  .اینو یادت باشه...نفرت دارم
  

  ..ق بیرون رفت هم سریع از اتابعد
  

  ... هومن به در اتاق خیره مانده بودنگاه
  

من ...ولی مثل روز برای من روشنه که این نفرت یه روز از بین میره:  ماتی زد و زمزمه کردلبخند
  .مطمئنم
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فقط یکی دو بار هومن اومد و سر زد و .. هفته گذشته بود و توی این مدت پرهام اینجا نیومده بودیک
  .رفت

  
اخه هر چی فکر می کردم می دیدم من که کاری باهاش نکرده بودم که ..بی دلیل با من بد بود پرهام

اون پیراهن کادویی هم که ..هر کار من رو به اشتباه برداشت می کرد...اون انقدر با من بد تا می کرد
م و هر چی  بزنرفنذاشت من ح..سوتفاهم بود و از قصد نبود ولی اون خیلی سریع عکس العمل نشون داد

  ...هم دلش بخواد بارم می کنه
  

تا ..براش نگران بودم. این یک هفته دوبار با شیدا تماس گرفتم ولی هر دوبار تماسم بی پاسخ موندتوی
وقتی هم من بهش زنگ ...اینکه یک بار بهم زنگ زده بود که گوشی شارژش تموم شده بود و خاموش بود

  .زدم باز جوابمو نداد
  

تا اینکه دیگه ...دعا دعا می کردم اینبار جوابمو بده...لی توی اتاقم و شمارشو گرفتم روی صندنشستم
  ..الو فرشته تویی؟:داشتم گوشی رو قطع می کردم که صداشو شنیدم

  
  خوبی؟..اره خودمم...سالم شیدا جون: زدم و گفتملبخند

  
  ..ی؟حالت خوبه؟اره من خوبم تو چطوری؟چه کار میکن...سالم عزیزم: راحتی کشید وگفتنفس

  
دوبار باهات تماس گرفتم ولی جواب ..همه چیز اینجا خوبه و اتفاق خاصی هم نیافتاده...خوبم مرسی-

  ...یک بار هم که زنگ زده بودی گوشی شارژ نداشت و خاموش شده بود.ندادی
  
  ...ببخش عزیزم..اونجا هم سرمون شلوغ بود و متوجه نشده بودم..خونه ی مادربزرگم بودیم-
  
  نه بابا این حرفا چیه؟چه خبر؟چه کارا می کنی؟-
  
خیلی .داره یه اتفاقاتی میافته که بهتره تو در جریان باشی...ولی میخوام ببینمت فرشته...هیچی -

  ...مهمه
  
  برای کسی اتفاقی افتاده؟...چی شده شیدا؟نگرانم کردی: ترس و نگرانی گفتمبا
  
  .حتما هم باید ببینمت...نمت تا همه چیزو برات تعریف کنمگفتم که میخوام ببی.نگران نباش..نه گلم-
  

  کی؟کجا؟...باشه: فوت کردم و گفتمنفسمو
  
  ...بهتره احتیاط کنیم...این اطراف که نمیشه-
  

  ... یه کافی شاپ باالی شهر رو داد که قبول کردمادرس
  

  ...خب فرشته دیگه کاری با من نداری؟امروز عصر می بینمت: گفتشیدا
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  . اونجام5/5.باشه حتما میام...زیزمنه ع-
  
  .تا بعد خداحافظ...باشه-
  
  .خدانگهدار-
  

طول و عرض اتاق رو قدم می زدم و به این فکر ... رو قطع کردم و کالفه از روی صندلی بلند شدمگوشی
می کردم که یعنی چه اتفاقی افتاده که شیدا برای دیدنم انقدر عجله داشت؟گفت یه چیز مهمی می خواد 

  ...یعنی چی میخواد بگه؟...بهم بگه
  

  ... من که تا عصر دیوونه میشموای
  

  یعنی چی شده؟...خدایا بخیر کن...دلم گواه خوبی نمی داد.. یخ کرده بوددستام
  

می گفت ..به خانم بزرگ قول داده بودم که مواظب خودم باشم.. توی کافی شاپ بودم5/5 ساعت راس
اول اینکه عمرا با پرهام ..ولی اینکارو نکردم..گیرم وبهشون بگم بعد برماول با پرهام یا هومن یه تماس ب

این ... باشنداشتهدوم اینکه نمی خواستم پرهام و هومن توی تصمیم گیری های من دخالت ..حرف بزنم
اونا به من کمک کرده بودن و ...زندگی خودم بود و من هم دوست نداشتم اونا دخالتی درش داشته باشن

نون بودم ولی این دلیل نمیشد برای من تصمیم بگیرن وبرای انجام دادن کاری ازشون اجازه ازشون مم
  .. بهش رو هم بدمیادیهمین جوری پررو بود وای به حال اینکه ز..مخصوصا پرهام..بگیرم

  
یه نگاه به داخل کافی شاپ ... صندلی پشت میز نشسته بودم که در کافی شاپ باز شد و شیدا اومد توروی

همین که ..از جام بلند شدم و با لبخند نگاهش کردم...نداخت و وقتی منو دید لبخند زد وبه طرفم اومدا
  .خیلی..دلم خیلی براش تنگ شده بود...به هم رسیدیم همدیگرو محکم بغل کردیم

  
  ...نمی دونی چقدر دلم برات تنگ بود..سالم عزیزم: گفتمبوسیدمشو

  
  ..خوبی؟...منم همین طور...سالم فرشته:ت اشک توی چشماش جمع شد و گفشیدا

  
  ...قهوه سفارش دادیم... میز نشستیمپشت

  
  تو چطوری؟..مرسی..خوبم: به شیدا گفتمرو
  

حالش زیاد خوب ..یه پام خونمونه یه پام هم خونه ی مامان بزرگم..منم ای بد نیستم: زد و گفتلبخند
  ه؟بهت که بد نمی گذر..خب تعریف کن..منم مواظبشم..نیست

  
اهان پرهام و ..اون دو تا خوشگله که اذیتت نمی کنند؟اسمشون چی بود؟: زد و با شیطنت گفتچشمک

  ...هومن
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  ..نه بابا مگه جراتشو دارن؟...تو انگار هنوز عوض نشدی نه؟شیطون: و گفتمخندیدم
  
  .ولی فکر نکنم دلشون بیاد...جراتشو که دارن: خنده گفتبا
  

  چطور؟:م انداختم باال و گفتابرومو
  
یه پسر خوشگل و اقا چطور دلش میاد یه فرشته به این نازی رو اذیت کنه؟مگه ...دیگه دیگه: خنده گفتبا

  .اینکه مخش تاب داشته باشه
  

اتفاقا یکیشون به خونم تشنه ..اینا چیه میگی؟..دیوونه: زدم رو دستشو به شوخی اخم کردم و گفتماروم
  ..است

  
  چی؟کدومشون؟چرا؟: لبخندشو جمع کرد و گفتشیدا

  
فقط هر بار بی دلیل می پره بهم و هر چی هم دل ...نمی دونم واال...پرهام: کمرنگی زدم و گفتملبخند

با ادم جوری رفتار می کنه که طرف حس می ...اخره هر چی ادم مغرور و غده..تنگش بخواد بارم می کنه
  .کنه زیردستشه

  
  ...پس طرف بدجور قاطی داره: با خنده گفتشیدا

  
  ..اره بدجور: خنده گفتمبا
  

وقتی قضیه ی کادو رو براش تعریف کردم .. هر چی بین من و پرهام اتفاق افتاده بود و رو براش گفتمبعد
..  
  

فکرشو ..وای خدا واقعا اینطوری شد؟پس بنده خدا بدجور حالش گرفته شده: زد زیر خنده و گفتشیدا
  ..وای خدا..هم که می کنم خنده ام می گیره

  
تا ..ولی حقش بود..نبودی ببینی چطوری با خشم و عصبانیت نگام می کرد..اره: هم خندیدم و گفتممن

  ...اون باشه بیخودی به من گیر نده
  

اگر کوتاه بیای هر کار دلش ..اگر بازم اذیتت کرد تو هم تالفی کن..اره خوبش شد: چشمک زد وگفتشیدا
  پ تره پرهامه اره؟راستی گفتی خوشگل و خوش تی...بخواد می کنه

  
ولی شیدا احساس می کنم یه غمی توی زندگیش ..پرهام جذاب تره...اره:  تکون دادمسرمو
خیلی دوست دارم بدونم چرا اینجوری می کنه و ..مطمئنم همون غم باعث شده از زنا متنفر بشه...داره

  ..اون غم چیه؟
  

  اره؟...نکنه...مشکوک می زنی فرشته: خندید و مشکوک نگام کردشیدا
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  چی داری میگی؟...چی اره؟: نگاهش کردم وگفتمگنگ
  

چرا برات مهمه توی ..منظورم اینه..بگیر دیگه..تو که خنگ نبودی:  از قهوه اش رو خورد و گفتکمی
  نکنه دوستش داری؟..گذشته اش چی بوده؟

  
جلوی ...کردنولی بعد چنان زدم زیر خنده که چند نفر برگشتن و با تعجب نگام ... هنگ کردماولش

  ..وای نگو تورو خدا..من و پرهام و عشق؟...دیوونه شدی شیدا؟:دهانمو گرفتم و با خنده گفتم
  

  ..اصال بهش که فکر می کردم ناخداگاه خنده ام می گرفت.. خندیدمبازم
  

  مگه چیه؟..خب اره:  با تعجب نگام می کردشیدا
  

مگه ...حاال من بیام عاشقش هم بشم؟وای عمرا..رهمن و پرهام از هم فراری هستیم و اونم ازم متنف:گفتم
  ادم قحطه؟

  
ولی با شناختی که روی تو دارم میدونم ...مگه چشه؟خب درسته که یه نمه قاطی پاتی داره : گفتشیدا

  ...اونم حل میشه
  

چیزی بین من و اون نیست که بخوایم ..ببین شیدا بهتره این بحث رو تمومش کنیم: کردم جدی باشمسعی
خب من ..تو گفتی من بیام اینجا چون می خوای یه چیز مهمی رو بهم بگی.. بحث رو ادامه بدیماین

  ..بگو..منتظرم عزیزم
  

گفتم بیای اینجا چون باید حتما رو در رو اینا : نفس عمیقی کشید و دستاشو گذاشت روی میز و گفتشیدا
رفتم جلو ..ود اقای پارسا هم باهاش بودتنها نب..چند روز پیش سر کوچه پدرت رو دیدم...رو بهت می گفتم

به پارسا هم ... می دادوپدرت خیلی سرد باهام برخورد کرد وبه زور جوابم..سالم و احوال پرسی کردم
  .خواستم برگردم که صدای پارسا رو شنیدم..سالم کردم که اون بدتر از بابات باهام برخورد کرد

  
  فرشته رو کجا فراری دادی؟:پارسا

  
  به من چه ربطی داره؟..کی گفته من فراریش دادم؟:دی وسردی جواب دادم لحن جبا
  
  ...بیا داخل ماشین باید باهات صحبت کنم: عصبانیت گفتبا
  
  .من هیچ کجا نمیام..شما حق ندارید با من اینطور برخورد کنید: همون لحن گفتمبا
  

  ... ماشینش نشست و پدرت هم نشست کنارشتوی
  

ولی به نفع دوستته که به حرفایی که میخوام بزنم ..هر جور مایلی..بسیار خب: پوزخند زد وگفتپارسا
  .خوب گوش کنی
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از طرفی نمی تونستم بهش اعتماد کنم و از طرف دیگه دوست داشتم بدونم چی می خواد ... دل بودمدو
  ...بگه

  
  فرشته کجاست؟..برای بار دوم می پرسم:از توی اینه نگام کرد وگفت.. رفتم جلو وسوار شدمباالخره

  
اصال چرا به .من ازش خبر ندارم..جواب من هم یکیه..هر چندبار می خواید بپرسید: زدم و گفتمپوزخند

  پلیس خبر نمی دید تا پیداش کنند؟
  
برو بهش ..من خوب می دونم فرشته رو تو مخفیش کردی..اونش دیگه به تو ربطی نداره: عصبانیت گفتبا

من هر طور شده پیداش می کنم و ...تهران رو زیرو رو می کنم تا پیداش کنمشده کل ..اگر بر نگرده..بگو
شاید به ... کنممیبهش بگو مطمئن باشه توی مدت زمان کمی هم اینکارو ..مینشونمش پای سفره ی عقد

  .پس منتظر باشه..همین زودیا
  

اینجوری حرف می ولی شما چه حقی دارید در مورد فرشته .. گفتم که فرشته پیش من نیست: زدمداد
از خودتون خجالت نمی کشید؟با این سن و سال ..زنید؟فرشته پدر داره و می تونه براش تصمیم بگیره

  ..واقعا که..؟ سال از شما کوچیکتره و می خواید به زور باهاش ازدواج کنید22افتادید دنبال فرشته که 
  

فرشته هم بهتر از من هیچ کجا نمی تونه ...پدرش با این وصلت به هیچ وجه مخالف نیست..خفه شو: زدداد
به اجبار ...پس بهتره زودتر خودش با پای خودش بیاد جلو و با رضایت کامل به من بله بگه وگرنه..پیدا کنه

  .ازش بله می گیرم که عواقب خوبی هم نداره
  
  ...نمی زددستش مشت شده بود و حرفی ..از پنجره بیرونو نگاه می کرد.. تعجب به پدرت نگاه کردمبا
  
شما چرا ساکت هستید اقای تهرانی؟نمی بینید این اقا چطور داره درمورد : حرص رو به پدرت گفتمبا

دخترتون حرف می زنه؟چرا سکوت کردید و جوابشو نمی دید؟مگه شما فرشته رو بهش فروختید که ایشون 
  ادعای مالکیت می کنه؟

  
صدایی که به راحتی می شد درش خشم و عصبانیت رو  اولش سکوت کرد بعد بدون اینکه برگرده با بابات

ابروی پدرشو نادیده گرفت و بین اون همه ادم از سر سفره ی عقد ..فرشته از خونه فرار کرد: دید گفت
دیگه دختر من ... یا هیا با پارسا ازدواج می کن..چنین دختری رو نمی خوام..فرار کرد و ابروی منو برد

ابرویی که فرشته با ...اون ابروی منو برده.و هم بیارن دیگه برام مهم نیستحتی اگر خبر مرگش ر..نیست
به ..اون منی که پدرش بودم رو نادیده گرفت..بچه بازیش زیر پا لهش کرد و بی توجه به من فرار کرد

  ..خوشبختیش لگد زد
  
ن حرفا رو می زنه پیش خودم می گفتم یعنی این مردی که داره ای.. حرفایی که بابات بهم زد الل شدمبا

پدر فرشته هست؟کسی که عاشقانه دخترشو دوست داشت؟چرا انقدر عوض شده بود؟از چه ابرویی حرف 
  ...می زد؟دخترشو دستی دستی داشت بدبخت می کرد انوقت دم از ابرو می زد

  
رش چی شنیدی که پد:خواستم از ماشین پیاده بشم که صدای پارسا رو شنیدم.. حرفی نداشتم که بزنمدیگه

اگر برگشت که هیچ ..من منتظرشم..گفت؟پس برو همه ی اینایی که من و پدرش گفتیم رو براش بگو
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 این ازولی عواقبش بدتر ..وگرنه به زودی پیداش می کنم و به زور مینشونمش پای سفره ی عقد..
  ...حرفاست

  
  ... صبر نکردم و از ماشین پیاده شدمدیگه

  
  ... سکوت کرد و فقط نگام کردشیدا

  
وقتی گفته های بابامو برام گفت اشک نشست .. مدت که شیدا حرف می زد با بهت نگاهش می کردمتموم

یعنی اینا رو بابام گفته ...بعد هم راه خودشونو پیدا کردن و یکی یکی نشستن روی گونه هام..توی چشمام
 صمیمودم تبود؟اخه چرا؟مگه من چکارکرده بودم؟یعنی من نمی تونستم واسه اینده امم خ

  بگیرم؟خوشبختی حق من نبود؟خدایا این چه سرنوشتیه که من دارم؟
  

منم از حرفایی که ..ناراحت نباش..اشکاتو پاک کن دختر: یه برگ دستمال کاغذی گرفت جلوم و گفتشیدا
مطمئنا واسه همین این ...پدرت زد ناراحت شدم ولی چه میشه کرد؟پدرته و االن هم از فرارت ناراحته

  . رو زدهحرفا
  

اصال از پدرم توقع این حرفا ...نمی دونم چی بگم شیدا: رو ازش گرفتم و اشکامو پاک کردم و گفتمدستمال
  حاال باید چکار کنم ؟..رو نداشتم

  
اینطور که من از برخورد پارسا فهمیدم ادم ..من به این موضوع فکر کردم: کمی فکر کرد وگفتشیدا

حرفاشو با جدیت تمام می .. میخواد نرسه دست بردار نیستدرستی نیست و تا به اون چیزی که
  .مطمئنم بهشون عمل می کنه..زد
  
  ...راهی ندارم..تو میگی چکار کنم؟: صدای گرفته ای گفتمبا
  

  ...فقط یه راه..یه راه هست...چرا: خیلی جدی گفتشیدا
  
  ..چه راهی؟:  تعجب نگاهش کردمبا
  

ازدواج ...تا قبل از اینکه دست پارسا و پدرت بهت برسه... اینکه: ریز کرد و توی چشمام خیره شدچشماشو
  ...باید متاهل بشی...ولی باید اینکارو بکنی..حتی شده صوری..کنی

  
  ... از زور تعجب باز مونده بوددهانم

  
  !!!!!!!!چی؟؟؟؟؟؟؟: صدای نسبتا بلندی گفتمبا
  

اگر ایده ی بهتری داری رو کن ما هم ..این نظر من بود: بی خیال تکیه داد به صندلیش و گفتشیدا
  .بشنویم
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خدایا یعنی کارم به جایی رسیده که باید !!!...ازدواج صوری؟.. تو بهت حرفی که زده بود بودمهنوز
  ...الکی الکی ازدواج کنم؟اخه مگه مسخره بازیه؟اینده ام چی میشه؟

  
  ... خیره نگام می کرد و منتظر بود یه چیزی بگمشیدا

  
اصال چرا من باید ...هیچ می فهمی چی میگی شیدا؟ازدواج صوری؟مگه کشکه؟: کردم و گفتم سرفه ایتک

  ...به خاطر اون پارسای از خدا بی خبر برم ازدواج کنم؟اونم با یکی که نمی شناسمش
  

اینکه ازدواج صوری بکنی و بعد هم بدون اینکه اتفاقی افتاده باشه : کمی به جلو خم شد واروم گفتشیدا
دیوونه کی گفت طرفتو ...دا بشی بهتر از اینه که زن پارسا بشی و یه عمر بدبخت بشیازش ج

  ..بعدش هم..نشناسی؟خب وقتی انتخابش کردی روش شناخت پیدا می کنی دیگه 
  

  ..بادابادا مبارک بادا: وگفتخندید
  

جور تو میگی مگه بچه بازیه؟من میگم این..خیلی خوش باوریا شیدا...ساکت: گرفتم جلوشو گفتمدستمو
به هیچ قیمتی حاضر نیستم ازدواج صوری ..من میگم نمی خوام اینجوری ازدواج کنم..اونجور؟

  اونوقت تو میگی طرفو پیدا می کنم و من روش شناخت پیدا می کنم؟..بکنم
  

خیلی خب پس منتظر باش تا پارسا پیدات کنه و به زور بنشونتت پای سفره : نفس عمیقی کشید و گفتشیدا
  ..قدی ع

  
  ...مگه الکیه؟...مملکت قانون داره...غلط کرده مرتیکه: اخم گفتمبا
  

بله مملکت قانون داره ولی همین قانون میگه اجازه ی ..نخیر الکی نیست: ابروشو انداخت باال و گفتشیدا
ثال می م..پدر برای ازدواجت الزمه و وقتی هم بابات به این امر راضیه شما هم باید بری کشکتو بسابی خانم

 که خب بزرگترته و پدرته حق اتباب..خوای چکار کنی؟بری پیش پلیس شکایت کنی؟از کی؟بابات یا پارسا؟
پس با قانون کار به جایی نمی ...پارسا هم که قصدش خیره و ازدواج...داره در قبالت تصمیم گیری کنه

  ..بری
  

تازه اگر االن من برم پیش پلیس ..فیهاینم حر.. کرده بودم و داشتم به تک تک حرفاش فکر می کردمسکوت
  ..نه اینم راهش نیست..یه راست منو تحویل بابام میدن

  
نه دلم می خواد زن پارسا ..پس چکار کنم؟نه با ازدواج صوری موافقم: به پیشونیم دست کشیدم کالفه

  ...تازه اگر هم بخوام صوری ازدواج کنم بازم اجازه ی بابام الزمه...بشم
  

االن محضرهایی هستن که با پول عقد موقت می کنند اون هم .. اون بابت خیالت راحت باشهاز: گفتشیدا
  ..فقط پول زیادی می گیرن..بدون اجازه ی پدر

  
نمیشه بریم از این پارسا یه ..نمی خوام اینجوری بشه..نه اینکار درست نیست: بلند کردم و گفتمسرمو

  .. اونم دیگه اصرار به این ازدواج نداشته باشه؟اتویی چیزی گیر بیاریم بدیم تحویل بابام تا
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درضمن مگه ..دختر بابای من کاراگاهه یا مامانم؟امکاناتشو نداریم...فرشته توهم زدیا: خندید وگفتشیدا

همونطور که گفتم به نظرم این پارسا نمی تونه ادم درست و ..به این اسونیاست؟خطرش خیلی زیاده
 دلم می خیلیخودم هم ...حس می کنم تمومه کاراش با کلکه...لنگهیه جای کارش می ..حسابی باشه

به ...اگر هم باشه شانس پیروزیمون خیلی کمه..خواد یه جوری سر از کارش در بیارم ولی امکانش نیست
ممکنه اونطور که ما می خوایم پیش نره و بعد اون چیزی که نباید بشه اتفاق بیافته و ..ریسکش نمی ارزه 

  .ا بشیتو زن پارس
  

هیچ ...مغزم هنگ کرده شیدا..من عمرا زنش بشم..وای نه اینو نگو: گذاشتم روی دستامو نالیدم سرمو
  ...فکری به ذهنم نمی رسه

  
تازه می ...یعنی تو شرایط فعلی ایده ی خوبیه..ولی به نظر من همون فکری که من کردم عالیه: گفتشیدا

  ..تونی از خانم بزرگ هم کمک بگیری
  
  ...چی؟به خانم بزرگ چی بگم؟:ب سرمو بلند کردم و نگاش کردم تعجبا
  

به هر حال بزرگتره و فکرش بهتر از ما ..راهنمایی بخواه..ازش کمک بخواه ..همه چیزو بهش بگو: شیدا
  ...کار می کنه

  
  ..بهتر بود با خانم بزرگ هم یه مشورتی بکنم... بدی هم نیستافکر

  
  ..فردا خبرشو بهت میدم.. امشب باهاش حرف می زنممن..باشه قبوله: به شیدا گفتمرو
  

  ...بی خبرم نذاری...باشه پس من منتظرما :شیدا
  
  ..نه مطمئن باش-
  

  ... روز از شیدا خداحافظی کردم و برگشتم خونه باغاون
  

  ... راه مرتب حرفایی که می خواستم به خانم بزرگ بزنم رو چند بار مرور کردم تا یادم نرهتوی
  

عادت داشت هر شب قبل ..شام خانم بزرگ طبق معمول هر شب رفت توی سالن و مشغول مطالعه شد از بعد
  ..از خواب یه چند دقیقه ای رو کتاب می خوند

  
من هم .. خانم بزرگ از پشت عینکش نگاه مهربونی بهم انداخت و لبخند زد.. کنارش روی مبل نشستمرفتم

ش می خواستم یه موضوعی رو باهاتون در میون بذارم و راست..خانم بزرگ:لبخند کوچیکی زدم و گفتم
  ...ازتون راهنمایی بخوام ولی اگر خسته هستید میذارم برای فردا

  
دخترجون وقتی داری میگی میخوای موضوعی رو با من در میون بذاری مگه : بزرگ خندید وگفتخانم

  ..بم نمی برهحاال حاال ها من خوا..من می تونم تا فردا راحت بخوابم؟بگو عزیزم
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همه ی حرفایی که امروز بین من و شیدا زده شده بود رو براش تعریف کردم از .. زدم و شروع کردملبخند

  ...پارسا و تهدیداش گفتم از پدرم و حرفایی که زده بود و از شیدا و ایده ای که داده بود
  

نمی خوام برای شما هم دردسر ..نمی دونم باید چکار کنم..خانم بزرگ واقعا توش موندم: ادامه گفتمدر
از طرفی همونطور که گفتم نمی تونم برم پیش پلیس چون ..ولی ازتون راهنمایی می خوام..درست کنم

 و یه عمر بدبخت ماز اونطرف هم نمی خوام با پارسا ازدواج کن..مطمئنا منو یه راست تحویل پدرم میدن
نمی خوام با کسی ازدواج کنم که ..از بقیه بدترهولی با ازدواج صوری هم موافق نیستم چون این ..بشم

  ...حتی برای چند دقیقه هم حاضر نیستم چنین کاری بکنم حتی اگر صوری باشه..روش هیچ شناختی ندارم
  

  ...مطمئن بودم می تونه کمکم بکنه..منتظر بودم ببینم چی میگه.. کردم و به خانم بزرگ نگاه کردمسکوت
  

من هم با تو موافقم ...چی بگم واال:کرد وبعد هم نفس عمیقی کشید وگفت بزرگ چند لحظه سکوت خانم
  ...ولی تو اگر بخوای ازدواج صوری هم بکنی باز به اجازه ی پدرت نیاز داری..فرشته جان

  
شیدا می گقت این کار با پول انجام میشه االن محضرهایی هستن که با مقداری پول عقد : و گفتمخندیدم

  ...ازی هم به اجازه ی پدر نیست ولی خب پول زیادی می گیرننی...موقت می کنند
  

  ...ولی دخترم این کار درستی نیست: بزرگ سرشو تکون داد وگفتخانم
  

بله حرفتونو قبول دارم ولی اینکه پدرم بخواد منو به زور بده به پارسا به : غمگینی زدم وگفتملبخند
  ..نظرتون کار درستیه؟

  
یه سوال ازت می پرسم صادقانه جوابمو بده ..واال چی بگم؟...خب نه:گفت بزرگ کمی فکر کرد وخانم

  باشه؟
  

  .بفرمایید..حتما خانم بزرگ: تکون دادمو گفتمسرمو
  

اگر بهت بگم بین ازدواج با اقای پارسا و ازدواج صوری با یه شخص مطمئن که بعد از :  بزرگ گفتخانم
کدوم از این دو گزینه رو ...ی افته یکی رو انتخاب کنمدتی هم مدت عقد تموم میشه و هیچ اتفاقی هم نم

  انتخاب می کنی؟
  
  ...دومی مشکوک بودا.. گزینه ی اول رو که کال بی خیال... تعجب به خانم بزرگ نگاه کردمبا
  

  ...خانم بزرگ منظورتون چیه؟: ریز کردم و با شک گفتمچشمامو
  

  ... من هم منظورمو بگماول تو جواب سوالم رو بده تا: بزرگ خندید وگفتخانم
  

و اما گزینه ی دوم که ...خب با اولین گزینه که کال مخالف بودم شکی درش نبود... انداختم پایینسرمو
  ...اینجور که خانم بزرگ با لحن مطمئنی این رو گفت مجبورم بگم گزینه ی دوم...مشکوک می زد اساسی
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  .بودخانم بزرگ منتظر چشم به من دوخته .. بلند کردمسرمو

  
  ..البته اگر اینطور باشه که شما میگید...گزینه ی دوم بهتره..به نظرم.خب من: گفتماروم

  
  ...شک نکن..مطمئن باش که همین طوره: بزرگ لبخندش پررنگتر شد و به پشتی مبل تکیه داد و گفتخانم

  
  شما هم با ازدواج صوری موافقید؟..یعنی: تعجب گفتمبا
  

  ...یگه ای هم هست؟اگر هست خب بگو دخترممگه چاره ی د:  بزرگ خانم
  
هیچ فکری به ذهنم نمی رسه ولی اینکه بخوام اینجوری ازدواج بکنم برام سخته که قبولش ... خب نه-

  ..اخه..کنم
  

من فرد مطمئنی رو سراغ ..ولی اگر تو قبول کنی.کامال درکت می کنم..میدونم دخترم:  بزرگ خانم
  ..دارم

  
  ...به به خانم بزرگ فکر همه جاشو هم کرده بود..جب نمی دونستم چی بگم واقعا از زور تعدیگه

  
اگر به ...میدونم باید چکار کنم...تو فقط کمی صبر کن و همه چیزو به من بسپر:  تعجب منو دید گفتوقتی

  ..من اعتماد داری پس صبر کن
  
  .مل دارممن به شما اعتماد کا..این حرفا چیه خانم بزرگ: بهت در اومدم و گفتماز
  

  ..خودم درستش میکنم دخترم..پس همه چیزو به من بسپر: بزرگ لبخند زد وبا اطمینان گفتخانم
  

  .هر چی شما بگید..باشه چشم:ولی لبخند زدم و گفتم...  دل بودم دو
  

  ... بزرگ هم لبخند مهربونی زد و سرشو تکون دادخانم
  

  ...اتی برام بیافتهنمی دونستم قراره چه اتفاق.. من هنوز دودل بودمولی
  

  ... اخر وعاقبت منو با این همه مشکالت بخیر کنهخدا
  

شیدا بعد از شنیدن حرفام .. زنگ زدم به شیدا و تموم حرفای خانم بزرگ رو براش تعریف کردمفرداش
پس بادابادا مبارک بادا به همین زودی ..چه خوب شد موضوع رو بهش گفتیا..ایول به خانم بزرگ:گفت

  ه اره؟هاست دیگ
  

  ... زیر خنده زد
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خدا کنه خانم بزرگ بتونه کمک ..از اینده می ترسم..می ترسم..شیدا به خدا دودلم...ساکت: حرص گفتمبا
  ..بکنه

  
از چی می ترسی اخه؟به خدا توکل کن همه چیز ..خانم بزرگ کارشو خوب بلده..شک نکن عزیزم : شیدا

  ...درست میشه
  
  ..من که همیشه توکلم به خداست-
  

  ..پس نگران نباش : شیدا
  

بعد از روبوسی ..دلم براش تنگ شده بود..از دیدنش واقعا خوشحال شدم.. عصر ویدا اومد اینجاامروز
بعد از یکی دو ساعت دست منو ...ویدا کمی با خانم بزرگ حرف زد ..واحوال پرسی نشست توی سالن

  ...گرفت و هر دو رفتیم توی اتاق
  

چه خبر خانم :با لبخند به اطراف نگاه کرد وگفت.. روی صندلی نشست روی تخت نشستم اونممن
  خوش می گذره؟..خانما؟

  
  ...دوست داشتم باهاش درد و دل کنم... دوست داشتم همه چیزو براش تعریف کنمخیلی

  
مگه میشه در کنار خانم بزرگ به ..خوش هم اره خوش می گذره...خبری نیست: کمرنگی زدم و گفتملبخند

   نگذره؟ادم خوش
  

  ...خانم بزرگ یه تیکه جواهره...نه واال: خندید و گفتویدا
  

  ... و سرمو تکون دادخندیدم
  

یادته اون بار گفتم دوست دارم یه روز بیام پیشت بشینم و مفصل همه چیزو برات : نگام کرد وگفتویدا
  تعریف کنم؟

  
  ..خیلی دوست دارم باهام درد ودل کنی..اره یادمه: زدم وگفتملبخند

  
درد و دل در مقابل درد و ...معاملهمون رو که فراموش نکردی؟حرف در مقابل حرف: خنده گفتبا

  .من امشبم اینجام پس وقت زیاد داریم...دل
  
من سر ..نه عزیزم یادم نرفته...این که خیلی خوبه...واقعا؟خوشحالم کردی ویدا جون: خوشحالی گفتمبا

  ..قولم هستم
  

  .. خوبافرین دختر: زد وگفتچشمک
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از کجاش برات بگم؟از زمانی میگم که هومن بعد از سالها وارد خانواده : هم نفس عمیقی کشید و گفتبعد
اون موقع هم مثل االن شیطون ..یه پسر شاد و شیطون که سر به سر همه میذاشت..بزرگ نیا شد

 از بعددن هومن اولیش دزدیده ش...خانواده ی دایی مهرداد توی زندگیشون سختی زیاد کشیدن..بود
واقعا ..دختر خیلی مهربونی بود..پریا خواهر پرهام و هومن بود...پیدا شدنش هم مرگ پریا و بچه اش

  ..برای خاک حیف بود
  

من چیز زیادی ازش ..تموم این مصیبت ها زیر سر یه زن به اسم زیبا بود... از اون هم اعتیاد هومنبعد
ی بدجور کینه به دل داشته و تنها ارزوش نابودی دایی مهرداد نمیدونم فقط همینقدر می دونم که از دای

  ..بوده
  

بعد هم به درسش ادامه داد ومدرک ..پرهام هم خیلی کمکش کرد... اعتیادش رو ترک کرد هومن
  .دایی براش شرکت زد و اون هم با کمک چند تا از دوستاش اونجا مشغول به کار شد..مهندسیش رو گرفت

  
هر وقت می اومدم ..ب سر به سرم میذاشت و با کارا و حرفاش حرصمو در می اورد مهمونی ها مرتتوی

  ..خونه ی خانم بزرگ اونم سر و کله اش پیدا می شد
  

 از سوسک متنفرم یه بار یه سوسک انداخت توی کفشم وای همین که پامو گذاشتم روش همچین جیغ من
  ..ای جیغمو شنیدن تا کوچه اونورتر هم صد10بنفشی کشیدم که فکر کنم تا 

  
 فامیل دختر زیاد بود ولی اون نگاهش با من بود و در عین حال که اذیتم می کرد همیشه هوامو هم توی

گه گاهی هم که .. بی بهانه و با بهانه می رفتم خونه ی خانم بزرگ..تا اینکه کم کم عاشقش شدم..داشت
  ...دلم خیلی براش تنگ می شد می رفتم خونه ی دایی مهرداد

  
توی محیط کار جدی بود ولی توی خونه و فامیل شاد و .. روز به روز تو کارش پیشرفت می کردهومن

ولی همیشه یه غمی توی چشماش بود که هیچ کس جز من نمی تونست اون غم رو توی ..شیطون بود
 یوبالبته دایی هم یه چیزایی می دونست و در جریان ناراحتی هومن بود ولی من به خ..چشماش ببینه

  ..درکش می کردم
  

احساس می کردم نگاه اون هم به من یه جور ..از ته قلبم دوستش داشتم.. هم به خاطر عالقه ام بوداین
  ...خاصیه

  
پسره بدی به نظر نمی .. اینکه پسر همسایه ی خانم بزرگ که اسمش کامران بود اومد خواستگاریمتا

هومن هنوز خبر نداشت که کامران اومده ..اونو دوست داشتم..ولی من دلم با هومن بود..رسید
  ..خواستگاریم

  
یه ضرب از جام .. روز توی بالکن خونه ی خانم بزرگ نشسته بودم که یه سطل اب یخ روم خالی شدیه

  ..مغزم تا چند لحظه هنگ کرده بود..پریدم شوکه شده بودم
  

تی دید با عصبانیت دارم نگاش می وق... که بلند کردم دیدم هومن لبه پنجره نشسته و داره می خندهسرمو
  ..وای تو اونجا چکار می کردی؟می خواستم گل ها رو اب بدم ببخش ندیدمت:کنم گفت
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دوما منه به این گنده ای رو ..اوال تو اینجا گل می بینی که می خوای بهش اب بدی؟: حرص داد زدمبا

  اینجا نمی بینی؟
  

اوال نه بابا اونقدر ها هم که خودت فکر : لحن خاصی گفت نمی خندید ولی چشماش پر از خنده بود بالباش
که خب یه ..دوما اره داشتم به گال اب می دادم ولی یه گل بیشتر اینجا نبود...می کنی گنده نشون نمیدی 

  ..نوش جونش..اب درست و حسابی بهش دادم 
  

  .. انداخت باالابروشو
  

همونطور ...صورتم سرخ شد و دیگه چیزی نگفتم نگرفتم چی گفت ولی بعد که متوجه منظورش شدم اولش
  ...اومد کنارم نشست..که سرتا پام خیس شده بود نشستم لب پله ها

  
  ..خانم گل خوب اب خوردی؟ :گفت

  
  چرا انقدر منو اذیت می کنی؟...خیلی بدی هومن: حرص زدم به بازوش گفتمبا
  

  دلم میاد تورو اذیت کنم خانم گل؟اخه من ...وای نگو این حرفو ...کی؟من؟: گاز گرفت وگفتلبشو
  

  ..تو که اصال دلت نمیاد...نه واال: کج کردم و گفتملبامو
  

  ...این چیزا رو بهش نبند خانم گل..پسر به این خوبی...میگم بهت دیگه: تکون داد وگفتسرشو
  

  ..بی توجه به حسی که بهش داشتم.. ام گرفته بودخنده
  
یرم زن همون کامران میشم تا الاقل از دست تو و اذیتات راحت م..حاال که اینطور شد: شوخی گفتمبه

  ..بده...اینجوری الاقل یکی هست جوابتو..بشم
  

  ..صورتش سرخ شده بود و دستاشو مشت کرده بود..سریع نگاهش کردم..وای خدا.. فهمیدم چی گفتمتازه
  

کامران دیگه ..گه بگو چی گفتی؟اگر جرات داری یه بار دی:داد زد.. از جاش بلند شد و جلوم وایساد سریع
  هان؟...کدوم خریه؟

  
همسایه رو به رویی ..ببینم کامران همین پسره ی یالغوز: براش توضیح بدم که نذاشت و داد زدخواستم

  هان؟...خانم بزرگ نیست که هر وقت نگاش به تو میافته گل از گلش می شکوفه؟
  

  خودشه؟..یدابا تو هستم و:بلندتر داد زد.. انداختم پایینسرمو
  

  ... سرمو تکون دادماروم
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چطور به خودش جرات داده ...به والی علی می کشمش پسره ی هیز و کالش رو: سمت در و داد زدرفت
  ..بیاد خواستگاری؟

  
  ..ولش کن..تو رو خدا شر درست نکن..کجا میری هومن؟:  دویدم به طرفش و بازوشو گرفتمسریع

  
  ..تا حاال اینطور ندیده بودمش..خیلی عصبانی بود.. با اخم نگام کردیه دفعه برگشت سمت من و..وایساد

  
تو هم دوستش ..ببینم نکنه بینتون خبرایی اره؟:با لحن مشکوکی گفت..منم عقب عقب می رفتم.. جلواومد

  ..داری اره؟راضی به این وصلتی؟
  

  ..خیلی ترسیده بودم..نفسمو توی سینه حبس کردم.. خورد به درختپشتم
  

  .مگه با تو نیستم؟جوابمو بده:داد زد...ه روم وایساد برو
  
  ...چرا برات مهمه؟: صدای لرزونی گفتمبا
  

  ..چی؟این جواب من نبود:  کرد زمزمه
  

  ..چرا برات مهمه که من با کی میخوام ازدواج بکنم؟..اول تو جواب منو بده: دادم بیرون و گفتمنفسمو
  

جیغ ارومی کشیدم و چشمامو .. که بهش تکیه داده بودمدستشو محکم زد به درختی.. نفس می زدنفس
  ..بستم

  
  ..سریع چشمامو باز کردم و نگاش کردم.. با چیزی که شنیدمولی

  
  ...یعنی تو هنوز اینو نفهمیدی؟..چون دوستت دارم دیوونه : هومن

  
وست هومن به عشقش اعتراف کرده بود؟یعنی اونم منو د..باورم نمی شد... کرده بودم فرشتههنگ

  ...معموال اینجور مواقع دخترا سرخ و سفید میشن ولی من به جاش لبخند بزرگی زدم..داشت
  

  ..چیه کیف کردی؟منتظر یه همچین لحظه ای بودی نه؟: تا لبخندمو دید اخماش باز شد وگفتهومن
  

  ...پسره ی بی جنبه.. لبخندمو جمع کردمسریع
  

  ..تو گرفتی قضیه ی کامران رو بگوحاال که جواب..قربونت برم: زیر خنده و گفتزد
  

گفتم که : چرا با ندونم کاری ایندمو تباه کردم و گفتم..چرا دیوونگی کردم.. دونم چرا نفهمی کردمنمی
  ..خواستگارمه و منم قبول کردم زنش بشم
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اون کامران عوضی هم غلط ..تو خیلی بیجا کردی : مات نگام کرد ولی بعد اخم غلیظی کرد و گفتاولش
  به چه حقی بهش جواب بله دادی؟...ده اومده خواستگاری توکر
  

پسر بدی هم ..خب اون زودتر از تو اومده : کاش ادمه نمی دادم ولی ابرومو انداختم باال و گفتمای
  ..نیست

  
  ..انگار باورش نمی شد دارم این حرفا رو بهش می زنم.. با تعجب نگام کرداولش

  
کارام دست ..انگار عقده کرده بودم تا اینجوری اذیتش کنم..شده بودنمی دونم چم .. پر از غم شدنگاهش

دوست داشتم داد بزنم منم عاشقتم هومن ولی دیوونگی کردم و این حرفای بیخود و پوچ رو ..خودم نبود
غرورشو له ..کردمای کاش اینطور با احساسش بازی نمی ..ای کاش اینکارو نمی کردم...تحویلش دادم

 عاشقانه دوستش داشتم ولی نمی دونم چرا نمی خواستم اینو بهش بگم و به جاش دوست من...کردم فرشته
  ...داشتم اذیتش کنم

  
تو هم حرفای منو نشنیده ..باشه..که اینطور..هه:عقب عقب رفت و با پوزخند گفت.. روی من بودنگاش

تموم ...نابودش کردی ویدا..تو اونو کشتیش..از االن به بعد هیچ عشقی توی قلبم نسبت به تو نیست...بگیر
  ...امیدوارم خوشبخت بشی..دیگه وجود نداره..عالقه ای که بهت داشتمو زیر پا له کردی

  
  .. کرد بهم و رفت سمت خونهپشتشو

  
  ..به غلط کردن افتاده بودم..خدایا

  
  ...هومن..تو داری اشتباه می کنی..صبر کن..هومن:  زدمداد

  
  ..دوید و رفت تو اینکه برگرده به طرف خونه بدون

  
یه برگ دستمال کاغذی از روی میز برداشت و اشکاشو ..اشک صورتشو خیس کرده بود... سکوت کردویدا

  ...پاک کرد
  

قصدم این بود که تالفی ..فرشته به خدا نمی خواستم اینطور بشه: کرد و با صدای گرفته ای ادامه دادنگام
ارزوم بود یه روز به عشقش به من ..به خدا عاشقش بودم.همین..اذیت هایی که سرم در اورده بود رو بکنم

راه بدی رو برای تالفی انتخاب ..نفهمی کردم و اونو ازخودم روندم..منه دیوونه ..ولی من...اعتراف بکنه
  ..همهش تقصیر من بود..با غرورش بازی کردم فرشته..کرده بودم

  
دلم برای هومن ...یش بدم یا سرزنشش کنم؟دلدار..نمی دونستم باید چی بگم.. ناراحتی نگاش کردمبا

  ...بیچاره حتما توی اون لحظه خیلی اذیت شده..سوخت
  

مدتی بود ..بارها اومد خواستگاریم..کامران دست از سرم بر نمی داشت: اشکاشو پاک کرد وگفتویدا
ده دلم براش تنگ ش..خانم بزرگ می گفت رفته شمال اب و هوایی عوض کنه..هومن رو ندیده بودم

  .خودم..خودم همه چیزو خراب کردم...برای اذیتاش..برای دیدنش..بود



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

196

  
اگر هم ..باهام سرد شده بود..دیگه اصال محلم نمی داد.. اینکه از سفر برگشت ولی اون هومن سابق نبودتا

جلوی من با کتی ...به کل رفتارش با من تغییر کرده بود..باهام حرفی می زد همهش گوشه و کنایه بود
 حرف هومن می زد هرکتی هم از بس بی جنبه بود می رفت ور دل هومن می نشست و با .. می گرفتگرم

  ...زیر خنده و براش عشوه می اومد
  
اینو قبول داشتم که اگر االن هومن داره باهام اینطور رفتار می ... کارای هر دوتاشون حرصم گرفته بوداز

هنوز عاشقش بودم و نمی تونستم این رفتارشو تحمل کنه مقصرش خودم هستم ولی چکار باید می کردم؟
 شده بود و تا منو می بلچند بار خواستم باهاش حرف بزنم و براش توضیح بدم ولی اون مغرورتر از ق.کنم

تا می دید من خونه ی خانم بزرگ هستم اونجا نمی اومد وقتی هم می رفتم ..دید ازم فرار می کرد
  ...خونه می زد بیرونخونشون به بهانه های مختلف از 

  
از این طرف هم کامران دست از سرم بر نمی .. هم روز به روز بیشتر افسرده و ناراحت می شدممن

می دونستم سیگار هم می ..پسر خوش تیپی بود ولی از ظاهر و خوش تیپی به پای هومن نمی رسید..داشت
 و می گفت ودخب با مادرش دوست ب..ممامانم اصرار داشت با کامران ازدواج کن..کشه چندبار دیده بودم

تا ..ولی من مقاومت می کردم و قبول نمی کردم...که کامران پسر با لیاقتیه و منو خوشبخت می کنه
  ...اینکه

  
کتی و پرهام و ...خونه ی خانم بزرگ مهمونی بود:ادامه داد... بلند کرد و نگاه غمگینی بهم انداختسرشو

ازوی هومن حلقه کرده بود و با عشوه باهاش حرف می زد و می کتی دستشو دور ب..هومن هم بودن
 اینکه هومن سرشو تا..توانشو نداشتم نگامو ازشون بگیرم..ناخداگاه نگام روی اونا زوم شده بود...خندید

  ...چرخوند و نگاش افتاد به من 
  

 رو تکون داد اونم چند لحظه همین طور گذشت تا اینکه کتی بازوی هومن.. تو هم قفل شده بودنگاهامون
یه نگاه به کتی و من کرد بعد نمی دونم توی گوش کتی چی گفت که اونم لبخند بزرگی ..به خودش اومد

  ..زد و با ذوق سرشو تکون داد
  

هومن دستاشو محکم دور کمر کتی .. دو رفتن وسط سالن و بین بقیه ی جوونا شروع کردن به رقصیدنهر
نگاشون به هم بود و با اهنگ می ..دور گردن هومن انداخته بودحلقه کرده بود و کتی هم دستاشو 

  ..رقصیدن
  

طاقت نداشتم هومن رو با یکی دیگه اون هم انقدر نزدیک .. با دیدن این صحنه قلبم اتیش گرفتفرشته
  ..نمی تونستم..ببینم

  
د توی اشک نشسته بو..دیگه طاقت نیاوردم.. از همونجا یه نگاه بهم انداخت و پوزخند زدهومن

به یکی از درختا ..به طرف درختا دویدم وبینشون وایسادم...از خونه زدم بیرون و رفتم توی باغ...چشمام
 ام پشیمون ردهاز ک..صورتمو بین دستام گرفته بودم و زار می زدم..تکیه دادم و بلند زدم زیر گریه

  ...رتو تحویلش نمی دادای کاش اون حرفای مزخرف و چ..ای کاش باهاش اون کارو نمی کردم..بودم
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ولی کسی ..سریع با پشت دست اشکامو پاک کردم وبرگشتم.. دقیقه ای گذشته بود که صدای پا شنیدمچند
حسابی ترسیده ..از سمت راستم صدای خش خش اومد برگشتم ولی اونطرف هم کسی نبود..اونجا نبود

  ..پیش خودم گفتم نکنه یکی میخواد مزاحمم بشه؟..بودم
  

ه اطرافم نگاه می کردم که یه دست نشست روی شونهم تا اومدم جیغ بکشم یه دست دیگه هم  بداشتم
تقال می کردم ..قلبم تند تند می زد...انقدر ترسیده بودم که داشتم از حال می رفتم...جلوی دهنمو گرفت

  ...از دستش خالص بشم ولی هیچ کاری ازم بر نمی اومد
  
پس ..همچین خوردنی هم نیستی که بخورمت..کم وول بخور:شنیدم اینکه صدای اشناشو کنار گوشم تا

  ..نترس کاریت ندارم
  

هر دومون طوری ایستاده بودیم که ..با شنیدن صداش دیگه تقال نمی کردم..هومن بود.. خودش بودصدای
از این همه نزدیکی ..یه دستش روی شونهم بود یه دستش هم رو دهنم..انگار من از پشت تو بغلش بودم

 بی محابا می هومنقلبم تا چند لحظه پیش با ترس تند تند می زد ولی االن به عشق ..هش داغ شده بودمب
  ..زد
  

فضا نیمه تاریک بود ولی چشماش برق ...اروم به طرفش برگشتم... دستشو از روی دهانم برداشتهومن
هر دو ..ه روم وایسادرو ب...اومد نزدیک تر که من هم رفتم عقب و به درخت تکیه دادم...خاصی داشت

 پر از معنی ماتکل..انگار با نگاهمون با هم حرف می زدیم..سکوت کرده بودیم و خیره شده بودیم به هم
  ..نگاهش سرگردون روی صورتم می چرخید...بودن

  
راستی کامران جونت هم ...چرا یه دفعه غیبت زد؟: برگردوند و پوزخند زد بعد نگام کرد وگفتسرشو

  د پس چرا نیومد؟امشب دعوت بو
  

  .تا اخر هفته میاد..رفته مسافرت:  کاش الل شده بودم ولی یه دفعه از دهنم پریدای
  

  . اینو از مامانم شنیده بودم و خودم حتی باهاش حرف هم نمی زدمالبته
  
خوشم ..نه خوبه...چه امار همسر اینده شو هم داره..اوه اوه: اخم غلیظی نگام کرد و گفتبا

  ..ه خیلی دوستش داریمعلوم...اومد
  

  کی رو؟: زمزمه کردم.. نگاش کردمگنگ
  

تازه می پرسی ..نخیر انگار خیلی عاشقی...منو: نگام کرد بعد خنده ی عصبی و بلندی کرد وگفتاولش
  تو که همه چیزو گفتی دیگه چرا می خوای اینکه عاشقشی رو انکار کنی؟..کی رو؟

  
یه جمله بگم دوستت دارم تو داری ... باز کنم و یه کلمه بگم نهنمی تونستم لب از لب... قفل شده بودلبام

  ..اشتباه می کنی
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تا اون موقع منتظر یه فرصت بودم تا براش توضیح بدم ولی حاال خفه شده بودم .. هیچ کدوم رو نگفتمولی
شماش و فقط زل زده بودم توی چ...فاصله اش با من خیلی کم بود..جلو تر اومد..و نمی تونستم حرف بزنم

  ...هیچ کاری نمی کردم
  
با این نگاه خامش ..به اون هم از این نگاه ها انداختی که االن کشته مردت شده اره؟: حرص گفتبا

  ..نگاهی که...کردی؟
  

  ...سرشو برگردوند.. کرد وکالفه توی موهاش دست کشیدسکوت
  

  ..نباید می ذاشتم اوضاع از این بدتر بشه.. براش توضیح می دادمباید
  

  ...تو .. هومن:گفتم
  

نمی خوام دیگه حتی صداتو ..دیگه تمومش کن..خفه شو...خفه شو ویدا: گرفت جلومو داد زددستشو
  ..بسه..بشنوم

  
چند لحظه رو به ...خیلی زود صورتم از اشک خیس شد...سرمو انداختم پایین... نشست توی چشماماشک

  ... سرمو بلند کردانگشت اشاره اش رو گذاشت زیر چونهمو و..روم وایساد
  

  ... چشمای اون هم اشک جمع شده بود و توی اون فضای نیمه تاریک چشماش برق می زدتوی
  

  .خداحافظ...ایشااهللا خوشبخت بشی: کمرنگی زد و زمزمه کردلبخند
  

بغض بدی نشسته بود تو گلوم و نمی ذاشت حرفمو ...هق هقم بلند شده بود.. که بره دستشو گرفتمبرگشت
ای کاش بر می گشت و می دید دارم با نگاه پر از ..ای کاش برگشته بود و نگاه عاشقم رو می دید...بزنم

  .پیشم بمون..التماسم میگم هومن نرو
  

سرجام وایساده بودم و رفتنشو تماشا می ...دستشو از توی دستم در اورد و رفت... اون برنگشتولی
به ..به تموم حماقتام..وهامو بلند بلند گریه کردمنشستم پای همون درخت و سرمو گذاشتم رو زان..کردم

نمی دونم .. بشهطرفاینکه چه اشتباه بزرگی کردم و نتونستم توضیحی بهش بدم تا این سوتفاهم ها هم بر
  ..نمی دونم..فرشته شاید قسمت و تقدیرم اینچنین بوده که من مال هومن نشم

  
مگه با سرنوشت میشه ..اروم باش عزیزم:گفتم..بغلمرفتم کنارش و سرشو گرفتم توی ... زد زیرگریهاروم

  ..جنگید؟
  

نه نمیشه جنگید ولی چرا ما ادما وقتی یه کاری رو انجام میدیم که مقصر هم : بلند کرد وگفتسرشو
  ...من..من هومن رو از خودم روندم..خودمونیم میندازیم گردن سرنوشت؟من مقصر بودم فرشته

  
  ..کاشو پاک می کردداشت با دستمال اش.. کردمنگاش
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  تو هنوز عاشق هومنی درسته؟...ویدا:گفتم
  
اخر هفته ی دیگه ..من االن دیگه نامزد کامرانم...نه:نگاشو ازم دزدید و گفت.. تعجب نگام کردبا

  ..دیگه نمی تونم به هومن فکرکنم..عقدکنونمه
  
  ...نگام کن ویدا-
  
  ... تردید نگام کردبا
  
تو هنوزم هومن رو دوست ..ور برای از دست دادنش اشک نمی ریختیتو هنوز عاشقشی وگرنه اینط-

  .انکار نکن...داری
  

نمی تونم فراموشش کنم ..هنوزم عاشقشم..اره:بعد از چند لحظه زمزمه کرد... انداخت پایینسرشو
  .به خدا نمی تونم..فرشته

  
 میشی پس مجبوری فراموش کردنش سخته ولی تو داری زن کامران..میدونم: تخت نشستم و گفتمروی

  ..فراموشش کنی
  

  ...دارم سعی خودم رو می کنم..اره می دونم: تکون داد و با غم گفتسرشو
  

  چطور شد نامزدش شدی؟..خب از اقا کامران نامزدت بگو: کمرنگی زدم و گفتملبخند
  

اضی من ر..اینبار که اومد خواستگاری مامان قبول کرد..همه چیز یهویی شد: غمگینی زد وگفتلبخند
پیش خودم می گفتم عشق هومن رو یه گوشه از قلبم میذارم تا ...نبودم ولی با اصرار مادرم قبول کردم

  من دیگه چکار می تونم بکنم؟..ولی وقتی اون دیگه منو نمی خواد...همیشه بمونه
  
هاش گرم ولی باور کن نمی تونم با..االن مدتیه نامزدشم..انگشتر دستم کردن... کامران جواب بله دادبه

هنوزم ..همهش دوست دارم ازش دور باشم..دست خودم نیست ولی نسبت بهش کشش ندارم..رفتار کنم
  ...سیگار می کشه وقتی گفتم من از سیگار متنفرم گفت نمی تونه ترکش کنه

  
  ..اون حتی حاضر نیست به خاطر من اینکارو بکنه.. هه
  

ام اونو با یه زن توی ماشینش دیده بوده که دوستم  از همه میدونی چیه؟چند روز پیش یکی از دوستبدتر
می ...راستش خیلی نگرانم فرشته...می گفت زنه تیپ درستی نداشته و زیادی با کامران گرم گرفته بوده

از اینده ..می ترسم.. نکشهیخوام تا قبل از عقدم اگر کلکی تو کارشه دستشو رو کنم تا کار به عقد و عروس
مادرم با عشق و عالقه داره برام جهزیه تهیه ...نم کاری بکنم و به عقدش در بیاممی ترسم نتو..می ترسم

  ...نمی دونم باید چکار کنم...بدجور گیر کردم فرشته..نمی تونم ناراحتیشو ببینم...می کنه
  

  ..مشکالت ویدا هم کم از مشکل من نبود... دونستم باید چی بگمنمی
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  ...فقط باید صبور باشی..ه چیز درست میشهایشااهللا هم..نگران نباش عزیزم:گفتم
  

وگرنه زندگیم با یه ریسک ...صبورم فرشته ولی زمان کمی رو وقت دارم تا یه کاری بکنم: کرد وگفتنگام
  ...من اینو نمی خوام...بزرگ شروع میشه

  
 کار ولی با این حرفش که می گفت باید تا قبل از عقدش سر از...هیچ نظری نداشتم.. کرده بودمسکوت

ممکن بود اگر کلکی توی کارش باشه االن معلوم نشه و بعد از ازدواج ...کامران در بیاره موافق بودم
  ...براش مشکل ساز بشه

  
 دوست داشتم بفهمم پدرو مادر پرهام و هومن چطور فوت کردن و چی به سر زیبا اومده خیلی

  ..بهترین فرصت بود که از ویدا بپرسم...بود
  

  ... بود و چیزی نمی گفت سکوت کردهویدا
  

  زیبا چی شد؟..اون زن..ویدا چی به سر پدر و مادر پرهام و وهومن اومد:گفتم
  

دایی مهرداد و زن دایی عطیه برای مدتی رفته :نفس عمیقی کشید وگفت.. سرشو بلند کرد و نگام کردویدا
ینی هم که بهشون زده بود اون ماش..که تو راه برگشت تصادف می کنند و کشته میشن..بودم مسافرت شمال

 و مجرم چه کسی ردهیچ وقت معلوم نشد کی این کارو ک...همون شب بدون سرنشین توی دره پیدا میشه
  ..پرهام و هومن خیلی این در و اون در زدن تا پیداش کنند ولی هر بار به در بسته می خوردند..بوده؟

  
هومن بعد از سالها به خانواده ..دیده بودمیدونی فرشته زیبا همون زنی که هومن رو تو کودکی دز.

زیبا هم ...برگشت ولی تا اونجایی که من میدونم اون زن کینه ی بدی نسبت به دایی و خانواده اش داشت
ظاهرا سرطان ..گفتمن که خبر نداشتم خانم بزرگ بهم ..چند ماه بعد از مرگ دایی و زن دایی فوت کرد

  . از مدتی هم میمیرهبعد..دکترا جوابش کرده بودن..داشته
  

مطمئن بودم کسی که ..ولی من به سرنوشت عجیب مهرداد و عطیه و زیبا فکر می کردم.. سکوت کردویدا
  ..اون تا پای نابودی مهرداد مونده بوده..باعث مرگ مهرداد و عطیه شده خوده زیبا بوده

  
دلم برای مهرداد و ..ته باشه؟ یه ادم چقدر می تونه خودخواه و بد باشه و چنین ذات پلیدی داشخدایا

مهرداد با وجود زیبا هیچ وقت نتونست به درستی خوشبخت باشه و در ارامش کامل زندگی ...عطیه سوخت
  ...کنه

  
  .پس یاال شروع کن که منتظرم..حاال نوبتی هم باشه نوبته شماست...خب خانم خانما: با خنده گفتویدا

  
من بعد از شام همه چیزو برات تعریف .. یگه موقع شام شدهباشه عزیزم ولی فکرکنم د: و گفتمخندیدم

  میکنم چطوره؟
  

  ..یادت نره ها.. پس بعد از شام..منم موافقم: لبخند زد و از جاش بلند شد ویدا
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  ...حتما..چشم: و گفتمخندیدم
  

  .. از شام من و ویدا و خانم بزرگ توی سالن نشستیم و مشغول حرف زدن شدیمبعد
  

  هنوز عمه مریمت رو می بینه؟.. مهناز..ویدا جان:به ویدا گفت بزرگ رو خانم
  

  ... شب پیش با شروین شام خونه ی ما بودن3اتفاقا همین ...اره خانم بزرگ: سرشو تکون داد و گفتویدا
  

  حالشون چطور بود؟شروین جان چطوره؟: بزرگ با لبخند گفتخانم
  

  .اتفاقا بهتون سالم رسوندند..خوب بودن : ویدا
  

  چکارا می کنه؟..خب از شروین بگو...سالمت باشن: بزرگ سرشو تکون داد وگفتنمخا
  

خیلی هم ...واال اینطور که خودش می گفت تازه همون روز برگشته بوده: رو به خانم بزرگ گفتویدا
  .خسته بود ولی با این حال دعوت مامان رو قبول کرده بود و اومده بود

  
ایشااهللا خدا همیشه مواظبش ...خب خلبانی شغل خیلی سختیه..ستهدر: بزرگ با لبخند نگاش کردخانم
  .باشه

  
  چرا؟..خانم بزرگ شما همیشه هوای شروین رو بیشتر از ما که نوه هاتونیم داشتیدا: با شیطنت گفتویدا

  
هیچ ..همتونو...من شماها رو خیلی دوست دارم..این حرفا چیه دختر؟: بزرگ اخم شیرینی کرد وگفتخانم

  .محترم و اقاست...پسر با محبتیه..ولی شروین رو هم به اندازه ی نوه هام دوست دارم.ینتون نیستفرقی ب
  

اون شب که ..اونم شما رو خیلی دوست داره...در این که شکی نیست: با لبخند سرشو تکون داد وگفتویدا
ده دیگه می ترسم خانم بزرگ مردا رو ورود ممنوع کر: می گفت...خونه ی ما بودن کلی سراغتونو گرفت

 نکنم تو هم فکرخانم بزرگ ورود یه سری از اقایون رو ممنوع کرده :بهش گفتم..اونورا افتابی بشم
نه چیزی نگفته ولی :مگه خانم بزرگ اعالم کرده کی حق داره بیاد و کی نیاد؟گفتم: گفت..جزوشون باشی

پس یه کاری کن تو .. برم ببینمشمن که از خدامه:اونم گفت..من میدونم که منظور خانم بزرگ کیاست
  . خودمهبسپرش ب..باشه حتما:منم خندیدمو گفتم...برای من مجوز ورود بگیر

  
شروین اجازه ی ورود داره؟مثل هومن و ..حاال چی میگی خانم بزرگ جونم؟: به خانم بزرگ گفترو

  ...پرهام؟
  

ه خاطر بی وفاییش دیگه مثل بقیه ولی می خواستم ب..اره بهش بگو منتظرشم: بزرگ لبخند زد و گفتخانم
اینجا راهش ندم ولی چون به اندازه ی نوه هام دوستش دارم و میدونم که مشغله کاری زیاد داره این 

  .بهش بگو بیاد..اجازه رو داره
  

  ..پس اجازه ی ورود صادر شد..باشه بهش میگم: خندید وگفتویدا



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

202

  
  ... بزرگ خندید و سرشو تکون دادخانم

  
کنجکاو بودم بدونم ..کوت کرده بودم و به گفتگوی بین خانم بزرگ و ویدا گوش می کردم مدت ستمام

  ...شروین کیه؟
  
از شیدا که چقدر ..براش همه چیزو تعریف کردم از پدرم گفتم از شراره و پارسا... ویدا اومدیم توی اتاقبا

  .. رو براش تعریف کردمکال همه چیز..کمکم کرده و از پرهام و هومن و اینکه نجاتم داده بودند
  

  .. مدت ویدا ساکت نشسته بود و با اشتیاق به حرفام گوش می دادتمام
  

وای خدایش اگر من جای تو ...چه مشکالتی داری تو دختر...خیلی جالبه: سکوت کردم ویدا گفتوقتی
که برای اینده این...ولی از مقاومتت خوشم اومد...بودم سریع کم می اوردم و تا االن زن پارسا شده بودم

  ..ات می جنگی و مبارزه می کنی و کوتاه نمیای خیلی خوبه
  

یادم افتاد موضوع ایده ی شیدا و حرفای خانم بزرگ رو براش تعریف .. زدم و تشکر کردملبخند
  ..شروع کردم و اونا رو هم براش تعریف کردم..نکردم

  
حرفای خانم بزرگ رو بهش زدم قیافه اش وقتی هم .. دهانش باز مونده بود و با بهت نگام می کردویدا

  ..چشماش از زور تعجب گشاد شده بود ودهانش باز مونده بود..واقعا دیدنی شده بود
  

  ..خانم بزرگ اینا رو گفت؟ازدواج صوری؟ولی اخه!!!!!چی؟؟؟؟؟: سکوت کردم سریع گفتوقتی
  
  اخه چی؟-
  
ونم ازدواج صوری وموقت وصیغه و از چه مید..اخه خانم بزرگ همیشه مخالف سرسخت این چیزا بود-

  اونوقت به تو اینا رو گفت؟...اینجور چیزا
  

  ..همه ی اینایی که برات گفتم عین حرفای خانم بزرگ بود..اره: تکون دادم و گفتمسرمو
  

  ...من مطئنم خانم بزرگ از اینکار منظور دیگه ای داره: با تردید گفتویدا
  

می دونستم میخواد یه چیزی بگه ولی تو گفتنش ..زی نمی گفتممن هم چی.. کرد و رفت توی فکرسکوت
  ..حالت صورتش اینو نشون می داد..مردده

  
  ..ویدا جون میخوای چیزی بگی؟:  پیش قدم شدم و گفتمخودم

  
اگر خانم بزرگ گفته همه چیزو ..واال چی بگم؟:با شک و تردید گفت... سرشو بلند کرد ونگام کردویدا

  ...و این یعنی..یعنی اینکه اون شخص رو برای این کار انتخاب کردهبسپری به خودش این 
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  ..چی میخوای بگی ویدا؟..یعنی چی؟: ریز کردم و اروم گفتمچشمامو
  

یکیشون کامران برادر .. تا پسر مجرد و جوون هستن3ببین فرشته تو فامیالی نزدیک فقط :  ادامه دادویدا
دومیش هومن که باز اونو هم انتخاب .چون ادم درستی نیست..نهکه عمرا خانم بزرگ اونو کاندید بک..کتی

برای همین ..نمی کنه چون هومن رو می شناسه و از گذشته اش هم با خبره و می دونه سختی زیاد کشیده
به هومن اینجوری نگاه نکن ...اونو وارد بازی نمی کنه تا یه وقت این وسط ضربه ی دیگه ای نخوره

االن هم به خاطر من مغرور شده وگرنه ..د و شیطونه ولی خیلی دل نازک و حساسهاون درسته شا...فرشته
 رو میده و اونو وارد این بازی نمی کنه حتمالخانم بزرگ حتما این ا..واقعا اینطور که نشون میده نیست

  ...نفر بعدی هم...
  

  .......پرهاااااااام..ایول خانم بزرگ: کرد و با شیطنت گفتنگام
  
  ...وای خدا نکنه اون باشه...هام رو اورد اخمام رفت تو هم اسم پرتا
  
اگر هم همچین اتفاقی بیافته تا ...من هیچ جوری با اون کنار نمیام...وای عمرا!چی میگی ویدا؟پرهام؟-

نمی تونیم با هم ...من و اون همه اش در حال جنگیم..بیایم از هم جدا بشیم یکیمون این وسط سکته رو زده
  ..بسازیم

  

  
  

مگه میخوای تا اخر عمرت باهاش زندگی کنی که برای تحمل کردنش نگرانی؟اره خب : خندید وگفتویدا
ولی این برای مدت ..میدونم پرهام زیادی مغروره و با کسی هم به جز هومن و خانم بزرگ گرم نمی گیره

پس راحت تر ..زنا بیزارهتازه پرهام از همه ی .فقط واسه اینکه پارسا دست از سرت برداره..زمان کوتاهیه
  ...جوابمو بدیا...اصال من یه سوال ازت می پرسم ..میشه با این موضوع کنار اومد

  
  ..باشه بپرس-
  

اگر خانم بزرگ یه طرف پرهام رو بذاره و یه طرف هم یه پسر غریبه که اصال نمی شناسیش و  : ویدا
  تو کدومو انتخاب می کنی؟...هحاال هر چی هم اقا و خوب و فهمیده باش..شناختی روش نداری

  
چون به هر حال تو این مدت روش شناخت پیدا ...چون از یه طرف باید می گفتم پرهام ... سختی بودسوال

ولی اون شخصی که من هیچ شناختی ..کرده بودم و از این لحاظ که کاری باهام نداره ازش مطمئن بودم
 باشه بازم یه غریبه همقول ویدا هر چند اقا و فهمیده به ..روش نداشتم رو چطوری باید انتخاب می کردم؟
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درسته زمان زیادی نیست که می شناسمش ولی از اون غریبه ه که ..ولی با پرهام بیشتر اشنا هستم..ست
  ..به قول ویدا پرهام از همه ی زنا متنفره پس نمی تونه کاری باهام داشته باشه...بهتر بود

  
  .پرهام بهتره..به نظر من.خب:ا تردید و من من کنان گفتمب.. منتظر بود جوابشو بدمویدا

  
  .پرهام انتخاب شد...ایول پس حله: با ذوق دستاشو زد بهم و گفتویدا

  
هنوز نه به داره نه به باره تو خطبه ...خیلی خب بابا چقدر تو هولی؟:به شوخی گفتم.  کمرنگی کردم اخم

باید صبر کنیم ببینیم خانم ..بزرگ کی رو انتخاب کردهما هنوز نمی دونیم خانم ..ی عقد رو هم خوندی؟
 چند صوری هم ه؟هردر ضمن از کجا معلوم پرهام به این ازدواج رضایت بد..بزرگ میخواد چی بگه

  ...باشه
  

اون ادم برفی رو با اون همه غرور چطوری میشه راضیش ...ای وای راست میگیا: لباشو کج کرد وگفتویدا
  ..کرد؟

  
فهمیدم با کمک هومن :یه ددفعه دستاشو زد به هم و با ذوق گفت...دم و نگاش می کردم کرده بوسکوت

  ...اون روی پرهام نفوذ داره می تونه راضیش کنه..اینکارو می کنیم
  

  خب این احتمال که هومن بتونه پرهام رو راضیش بکنه چند درصده؟:  انداختم باال و وگفتمابرومو
  

  ... درصد40فکرکنم ...واال از اونجایی که پرهام زیادی یخه: لبخندشو جمع کرد و گفتویدا
  

   درصد بقیه اش چی؟60ولی ..  درصد میشه روش حساب کرد40باز خوبه : و گفتمخندیدم
  

  ...کار کاره خودته...اونش دیگه دست خودت رو می بوسه: چشمک زد و گفتویدا
  

  یعنی چی؟..چی میگی تو؟من؟: زده نگاش کردم بهت
  

مابقی رو خودت باید جلو .. درصد رو هومن کمک می کنه40...اره دیگه خوده خودت:نده گفت با خویدا
اگر پرهام رو انتخاب کرد که یه مشکل این وسط ..البته باز هم میگم باید ببینیم نظر خانم بزرگ چیه..بری 
ن اسونی ها هم به ای..یمهم باید اقا رو راضیش کنیم و هم باید یه فکری واسه راضی کردنش بکن...هست
اینکه طرف حتما ..ولی اگر یکی دیگه رو خانم بزرگ کاندید کرد باز هم یه مشکل این وسط هست...نیست

پس همینجا اعالم می کنم که همه چیز به نظر خانم بزرگ بستگی داره ...با تو غریبه ست و تو نمی شناسیش
  ...پس باید صبر کنیم...فرشته جونم

  
اره مثل اینکه چاره ی دیگه ای جز صبر ... چی بگم؟:مو گذاشتم زیر چونم  دادم بیرون و دستنفسمو

  ...باید ببینیم خانم بزرگ چی میگه...نداریم
  

  ... به نشونه ی موافقت سرشو تکون دادویدا
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من که مجبور به این .. نمی دونم چرا توی دلم خدا خدا می کردم خانم بزرگ پرهام رو انتخاب بکنهولی
  ..پس الاقل یکی باشه که بشناسمش..کار شده بودم

  
ولی دلم می خواست اون شخصی که قراره .. من و پرهام سایه ی همو با تیر می زدیم مخصوصا اوندرسته

  ...همسر موقت من بشه پرهام باشه نه یه غریبه
  

   دوازدهمفصل
  

امروز .. جان دخترمویدا:فردا صبح سر میز صبحونه خانم بزرگ رو به ویدا گفت... شب ویدا پیشم مونداون
  .یه زنگ به شروین بزن ببین اگر سرش خلوته فردا شب شام بیاد اینجا

  
  حاال چرا فرداشب؟..فرداشب؟: با تعجب به خانم بزرگ نگاه کرد و گفتویدا

  
خبرش رو هم .. فقط یادت نره امروز بهش زنگ بزنیا ..همین طوری دخترم: بزرگ لبخند زد وگفتخانم

  ..بهم بده
  

  ...از حالت صورتش می شد فهمید که تعجب کرده...ش رو تکون داد و قبول کرد سرویدا
  

تا لحظه ی اخر خانم بزرگ بهش یاداور می شد که حتما به شروین زنگ . از خوردن صبحونه ویدا رفتبعد
  ...بزنه و خبرش رو بده

  
ل داده حتما  ساعت بعد ویدا زنگ زد و گفت که شروین دعوت خانم بزرگ رو قبول کرده و قو1یک

یعنی این شروین ..خانم بزرگ با خوشحالی از ویدا تشکرکر د و گوشی رو قطع کرد...فرداشب بیاد اینجا
  کیه که خانم بزرگ وقتی شنید قراره فرداشب بیاد اینجا انقدر خوشحال شد؟

  
اغ توسط در ب..از پنجره ی اتاقم بیرون رو نگاه کردم.. بود که صدای زنگ در اومد11 نزدیک به ساعت

پرهام ..هومن هم کنارش نشسته بود..با دیدنش تعجب کردم...سرایدار باز شد و ماشین پرهام وارد باغ شد
  ...ماشینش رو پارک کرد و همراه هومن از ماشین پیاده شدن و به طرف خونه اومدن

  
 اخر پرهام هومن اومد تو ولی لحظه ی.. طورکه پشت پنجره ایستاده بودم داشتم نگاشون می کردمهمون

سعی کردم هول نشم و مثل دزدا نرم قائم ..ایستاد و یه دفعه سرشو بلند کرد و نگاش به من افتاد
 هم سرشو بعدکمی نگام کرد و ..نگاه اون هم مثل همیشه پر از غرور بود..خیلی جدی نگاش کردم..بشم

  ...برگردوند و وارد خونه شد
  
به ...ستمو زدم زیر چونمو و به پرهام و نگاهش فکر کردمد.. پنجره فاصله گرفتم و روی تخت نشستماز

  ..اینکه اگر واقعا اون کسی باشه که خانم بزرگ میخواد بهم معرفی کنه من باید چکار کنم؟
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 دونستم که اگر با اون بخوام ازدواج بکنم مشکالتم بیشتر از این میشه شاید پارسا بی خیالم بشه ولی تا می
نمی دونم باید چکار ... انقدر از دستش حرص خوردم که به مرز سکته می رسمبیام از پرهام جدا بشم

  ..بدجور گیر کردم..گیج شدم..کنم
  

خانم بزرگ روی صندلی همیشگیش نشسته بود و با پرستارش حرف می .. وهومن وارد سالن شدندپرهام
تار خانم بزرگ به هر پرس..با ورود هومن و وپرهام هر دو سالم کردن و به طرف خانم بزرگ رفتن..زد

  .دوی انها سالم کرد و از سالن بیرون رفت
  

ما در ..همین که بهمون زنگ زدی سریع خودمونو رسوندیم: گونه ی خانم بزرگ رو بوسید وگفتهومن
  ..خدمتیم

  
خانم بزرگ چی شده از ما : رو به روی خانم بزرگ روی مبل نشست و رو به خانم بزرگ گفتپرهام

  اتفاقی افتاده؟..نجا؟خواستید بیایم ای
  

قبل از هر چیزی بگو ببینم تو دیگه چرا نمیای به منه پیرزن سر :  بزرگ لبخند زد و رو به پرهام گفت خانم
  ...بزنی؟اوال انقدر بی وفا نبودی

  
ولی ...خانم بزرگ شرمنده: سرش را پایین انداخت و بعد از چند لحظه سرش را بلند کرد و گفتپرهام

واسه همین وقت نداشتم ولی قول میدم از این به ...شده بود و سرم هم خیلی شلوغ بودخب کارام زیاد 
  ...بعد جبران کنم

  
پس ..دروغم حناق نیست توی گلوت گیر کنه...ادم دروغ گو که شاخ و دم نداره: سریع زیر لب گفتهومن

  ..ببند.. تا می تونی
  

م را روی خودش دید سریع هومن وقتی نگاه پرها.. شنید و با اخم نگاهش کردپرهام
خالی رو ...مگه دروغ میگم؟ببند دیگه..اینجوری نگام نکن ادم خوف برش میداره..هان؟چیه؟:گفت
خوبه هر روز می بینم ور دل من تو خونه ای یا مثل هر روز تو مطبتی و ..خالی بندی که جرم نیست...میگم

  ... کاریت کجاست؟تو خونه؟پس بفرما این مشغله ی... هم به بیمارستان سر می زنییگاه
  

تو هم اگر حرف :چشم غره ای به هومن رفت و گفت... لبخندش را جمع کرد و سعی کرد جدی باشدپرهام
  .ببند..نزنی کسی نمیگه الل تشریف داری

  
  ...چی؟خالی؟: با نیش باز گفتهومن

  
  ...زیپو...نخیر: توپیدپرهام

  
  ...نگاه..تمجون پری بس: نگاهی به شلوارش انداخت وگفتهومن

  
  ...زیپ دهنتو میگم..چرا دری وری میگی تو؟صد بار گفتم به من نگو پری: با حرص گفتپرهام
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  ...ادم به خودش شک می کنه... خب زودتر بگو.. اهان: گفتهومن
  

  ... هم به حالت بستن زیپ انگشتش را روی دهانش کشید و سرش را تکان دادبعد
  

  ...ا بود و با لبخند نگاهشان می کرد بزرگ تمام مدت نظاره گر انهخانم
  

  ..برای چی خواستید ما بیایم اینجا؟...خب خانم بزرگ بفرمایید: گفتپرهام
  

بچه ها یه موضوعی پیش اومده که باید شماها هم در جریان : بزرگ با همان لبخند نگاهش کرد وگفتخانم
  .در مورد فرشته ست..باشید

  
  ..فرشته؟خب بگید چی شده؟خانواده اش پیداش کردن؟: ابرویش را باال انداخت و گفتپرهام

  
  .موضوع در مورد ازدواجه فرشته ست..موضوع پیچیده تر از این حرفاست..نه:  بزرگ خانم

  
پرهام متعجب به خانم بزرگ نگاه کرد ... ابرو باال انداخت و چیزی نگفت و به پرهام نگاه کردهومن
  .من که گیج شدم.. بدید خانم بزرگ؟میشه بیشتر توضیح...ازدواجه فرشته؟:وگفت

  
هومن و پرهام لحظه به لحظه بیشتر متعجب ... بزرگ تمام گفته های فرشته را برای انها بازگو کردخانم

  ..میشدن
  

میمونه کیس ...خود فرشته هم راضی شده..من هم فکر دیگه ای به ذهنم نرسید: اخر خانم بزرگ گفتدر
  .. کردممناسب برای این کار که من انتخاب

  
خانم بزرگ چی دارید : در حالی که هنوز از شنیدن گفته های خانم بزرگ متعجب بود گفتپرهام

  ...میگید؟این کار شدنی نیست
  

اصل فرشته ست که .من فکر همه جاشو کردم...چرا شدنی نیست؟: بزرگ اخم کمرنگی کرد وگفتخانم
  .بقیه ی کارها رو هم خودم درست می کنم..راضیه

  
  ..ای باباااااااا هی من می خوام این زیپ بسته بمونه مگه شماها می ذارید؟: جاش بلند شد و گفت ازهومن

  
حتی اگر سوری هم باشه .الکی که نیست...د اخه خانمی مگه کشکه؟ازدواجه ها: به خانم بزرگ گفترو

  ...اینجوری که نمیشه عقدش کرد...د اخه اجازه ی باباش الزمه.بازم درست نیست
  

همینجوری اهللا بختکی که عقد ...اجازه ی پدرش الزمه...هومن درست میگه: هم تایید کرد وگفتپرهام
  .نمی کنند

  
فقط خواستم شماها ..من فکر همه جاشو کردم.شما نگران این چیزاش نباشید: بزرگ لبخند زد وگفتخانم

  ..هم در جریان باشید
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  ..رگ چی میخوای بگی؟خانم بز: نگاه مشکوکی به خانم بزرگ انداخت و گفتهومن

  
  ..اونو هم بعد می فهمید: بزرگ با لبخند سرش را تکان داد و گفتخانم

  
خانم بزرگ نکنه میخواید غیرقانونی عقدش کنید؟بدون اجازه ی : چشمانش را ریز کرد وگفتپرهام

  د؟فکر اینجاشو هم کردی...ولی اگر باباش بعد ها متوجه بشه می تونه ازتون شکایت بکنه...پدرش؟
  

این ازدواج کامال قانونی صورت می .. کسی غیر قانونی ازدواج نمی کنه: بزرگ با لحن محکمی گفتخانم
مخالف سرسختش .. می دونید از اینجور کارا اصال خوشم نمیاد ..شماها که منو خوب می شناسید.گیره
  .من هم میدونم دارم چکار میکنم..فرشته همه چیزو به من سپرده..هستم

  
  حاال اون دوماد خوشبخت کی هست؟: ار پرهام نشست و رو به خانم بزرگ گفت کنهومن

  
من نظرمو میگم اون هم انتخاب ... حق انتخاب با فرشته ست : بزرگ نگاهی به هر دو انداخت و گفتخانم

  ..می کنه
  

  اون کسی که مدنظرتونه کیه؟..خب: لباشو به هم فشرد و با لحن کنجکاوی گفتپرهام
  

  .شما دوتا هم دعوتید..شما دوتا چقدر عجله دارید؟فرداشب مهمون داریم:ندید وگفت بزرگ خخانم
  

  این مهمون عزیزتون مونث هستن دیگه نه؟..به به مهمونی: لبخند بزرگی زد و گفتهومن
  

  .مرده اقا و فهمیده ای هم هست...نه اتفاقا مذکره: بزرگ با لبخند نگاهش کرد وگفتخانم
  

  کی؟...مرده؟:گفتم و هومن همزمان پرهام
  

خودتون ..ولی باید صبر کنید ...معلومه خیلی کنجکاو شدید بدونید کیه ها: بزرگ خندید وگفتخانم
  ...فرداشب می فهمید کیه

  
فرشته چطور راضی شد اینکارو بکنه؟منظورم ...خانم بزرگ:پرهام محتاطانه پرسید... سکوت کردهومن

  ...ازدواج صوریه
  

یا ...ید بکنه؟یا باید بشینه تا پارسا پیداش کنه و به زور بنشونتش پای سفره ی عقدخب چکاربا:  بزرگ خانم
اینکه با انجام دادن اینکار به پارسا بفهمونه که شوهر داره و اون هم فکر ازدواج با فرشته رو از سرش 

م به هدفش می  بد میشه و پارسا هشتهچون این وسط برای فر..با قانون هم نمی تونه بره جلو...بیرون کنه
من هم یه ادم مطمئن پیدا کردم و میخوام فرشته با اون ...بنابراین همین یه راه برای فرشته میمونه..رسه

  ...ازدواج بکنه
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خدارو چه دیدی؟شاید فرشته هم ازش خوشش اومد و اونو به عنوان همسرش قبول : وادامه دادخندید
  .کرد

  
انگشتانش را در ..ولی پرهام حالتش جور خاصی بود...گفت بی خیال پا روی پا انداخت و چیزی نهومن

  ..هم گره کرده بود و با استرس پایش را تکان می داد
  

  ..پرهام؟:  بزرگ که تمام حالت های او را زیر نظر داشت صدایش زد خانم
  

  ... کالفه نگاهش را به او دوختپرهام
  

  ...چیزی شده؟...چرا کالفه ای؟:  بزرگ خانم
  

فرداشب ..پس ما ..نه چیزی نیست:  نگاهش کرد و بعد یک دفعه از جایش بلند شد و گفت خیرهپرهام
  ..میایم

  
تو بمون با کار و زندگیت من میام ...ااااااا مگه تو مشغله کاری نداشتی؟: از جایش بلند شد وگفتهومن

  ...بعد هم برات تعریف می کنم..ببینم مهمون ویژمون کیه
  

نخیراتفاقا فرداشب هیچ ..کم چرت و پرت به هم بباف..بسه هومن:ومن زد وگفت با مشت به بازوی هپرهام
  ..االن بهتره دیگه بریم..میام..کاری ندارم

  
  ..به به پس فردا شب با حضور مهمان ویژه و جناب دکی جون چه شود: خندید وگفتهومن

  
ما رفع زحمت می خب خانمی : به خانم بزرگ که تمام مدت با شک به پرهام نگاه می کرد گفترو

  کاری باری نداری؟..کنیم
  

  .دیر نکنید..فقط من فرداشب منتظرتونما....نه پسرم: بزرگ لبخند مهربانی زد وگفتخانم
  

  ...خداحافظ خانم بزرگ..نه به موقع میایم: در حالی که به طرف در می رفت گفتپرهام
  

  ..خانمی خداحافظ: هم دنبال پرهام رفت و در همون حال رو به خانم بزرگ گفتهومن
  

  .مواظب خودتون باشید..خداحافظ: بزرگ سرش را تکان داد و گفتخانم
  

  ... دو جلوی در سرشان را به نشانه ی تایید تکان دادند و از در خارج شدندهر
  

دوست داشتم برم بیرون ولی وقتی صدای گفت و گوشون رو شنیدم .. مدت توی اتاقم نشسته بودمتموم
  ..بشمنخواستم مزاحمشون 
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هومن ..بی اختیار سریع رفتم پشت پنجره و بیرونو نگاه کردم... بسته شدن در بهم فهموند که رفتنصدای
نمی دونم چرا ..دستام یخ بسته بود...بین راه ایستاد..به طرف ماشین دوید ولی پرهام اروم راه می رفت

  ...از چی انقدر هیجان زده شده بودم؟...قلبم تند تند می زد
  

ولی با این حال خیلی جذاب ..اخماش تو هم بود... سرشو برگردوند و به پنجره ی اتاقم نگاه کردپرهام
نشست توی ماشین ...بعد سرشو برگردوند و سریع رفت سمت ماشین..چند لحظه خیره نگام کرد..شده بود

  ..و ماشینش رو روشن کرد و از در باغ رفت بیرون 
  

چطور شده بود که پرهام ..چرا انقدر عجله داشت؟..رو شنیدم کشیده شدن الستیک های ماشینش صدای
اخه دیگه تند تند ..تعجب کرده بودم..دستمو گذاشتم رو قلبم..بعد از این این همه مدت اینجا اومده بود؟

  ...از اتاق رفتم بیرون..کالفه شده بودم..نمی زد و به حالت قبل برگشته بود
  
خانم بزرگ بهم گفته ... به کار گرفته بود و بهشون دستورمی داد صبح خانم بزرگ همه ی خدمتکارا رواز

  ..بود که پرهام و هومن هم امشب دعوتن
  

خب در کل به من هم ربطی نداشت که کی هست و .. دیدن مهمون خانم بزرگ هیچ هیجانی نداشتمبرای
  ..چه جور ادمیه

  
خانم بزرگ به ..ی هم من انجام بدمدوست داشتم یه کار.. از ناهار حوصله ام حسابی سر رفته بودبعد

  ..عصاش تکیه کرده بود و توی درگاه اشپزخونه ایستاده بود
  

  میذارید من هم کمک کنم؟...خانم بزرگ: کنارش و گفتمرفتم
  

  ...چرا تو عزیزم؟: بزرگ با لبخند همیشه مهربونش نگام کرد وگفتخانم
  

میذارید یکی از ... حسابی حوصله ام سر رفتهاخه:  کوچیکی زدم و توی اشپزخونه رو نگاه کردم لبخند
  غذا ها رو من درست کنم؟

  
باشه عزیزم یه غذا به دلخواه ...پس بگو حوصله ت سر رفته..اهان: بزرگ سرشو تکون داد و گفتخانم

  ...حتما دست پختت عالیه..خودت درست کن
  

ای عالی که نه ولی :م بزرگ گفتمولی رو به خان... دلم گفتم از صدقه سری شراره تو این کار استادمتوی
  ...قابل خوردنه

  
  .ببینم چکار میکنی عزیزم..برو تو هم مشغول شو...نگو اینو دختر جون: بزرگ خندید وگفتخانم

  
دوست ..چند تا از خدمتکارا مشغوله کارشون بودن.. لبخند سرمو تکون دادم و رفتم توی اشپزخونهبا

بنابراین همونو انتخاب ..ن توی منوی غذای اون شب نبودچو...داشتم زرشک پلو با مرغ درست کنم
  ...تو مدتی که برنجا داشتن تو اب جوش می خوردن مرغا رو سرخ کردم ..کردم
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وقتی کارم تموم شد و در قابلمه ها رو گذاشتم ... گرم کارم شده بودم که زمان از دستم در رفته بودانقدر
رفتم یه دوش گرفتم و ..خانم بزرگ توی اتاقش بود..ولمتازه فهمیدم خیلی وقته توی اشپزخونه مشغ

 به رنگ سفید هیه بلوزکه ترکیبی از رنگهای سبز و سفید بود و یه دامن ساد..لباسامو پوشیدم
یه شال که اون هم ترکیبی از ..موهامو شونه زدم و باالی سرم با گیره بستم..خیلی خوشگل بود...پوشیدم

  ...انداختمرنگ سبز و سفید بود روی سرم 
  

از اون موقع که وارد این خونه شده بودم به تیپ و .. دونم چرا دوست داشتم امشب بی نقص باشمنمی
دلیلش برای خودم هم روشن ..ظاهرم زیاد اهمیت نمی دادم ولی دلم می خواست امشب خوب دیده بشم

  ......نبود
  
حتما ..دن مهمونه خانم بزرگ مونده بود ساعت به اوم2به ساعت نگاه کردم هنوز .. اتاق اومدم بیروناز

  ...پرهام و هومن هم همون موقع میان
  

یه کت و دامن خوش دوخت به رنگ ابی خیلی تیره تنش .. بزرگ حاضر و اماده توی سالن نشسته بودخانم
  ..خیلی بهش می اومد..بود

  
چقدر : روی لباش و گفت بلند کرد وبا دیدن من یه نگاه به سرتاپام انداخت و لبخند رضایت نشستسرشو

به رنگ چشمات ...این لباس خیلی بهت میاد...خوشگل که بودی خوشگل تر شدی..خوشگل شدی عزیزم؟
  ...هم میاد

  
ممنونم خانم : روی مبل رو به روش نشستم و نگاش کردم و گفتم... زدم و سرمو انداختم پایینلبخند
  ..شگل می بینهچشماتون خو...وای شرمنده ام نکنید تو رو خدا...بزرگ

  
خانم بزرگ با تعجب به ساعت نگاه ... بزرگ خندید و خواست حرف بزنه که زنگ در به صدا در اومدخانم

پرهام و هومن هم اگر با شروین نیان زودتر هم .. ساعت دیگه میاد2یعنی کیه؟شروین که :کرد وگفت
  پس کیه؟...نمیان

  
  ... و سرمو تکون دادم عالمت اینکه منم نمی دونم شونمو انداختم باالبه
  
  .. اینکه در خونه باز شد و اول پرهام بعد هم هومن وارد شدنتا
  

پرهام رو به خانم بزرگ سالم کرد که .. لبای هومن لبخند بود ولی پرهام مثل همیشه سرد و جدی بودروی
 بوسید و سالم بعد هم هومن جلو اومد و گونه ی خانم بزرگ رو..خانم بزرگ هم جوابش رو با مهربونی داد

  ...خانم بزرگ هم جواب اونو داد ..کرد
  

  ..درست رو به روی من نشست.. روی مبلپرهام
  

  ...سالم:  کردم و اروم سالم کردمنگاش
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نگاهش روی ...با شنیدن صدام سرشو بلند کرد و نگام کرد.. تا اون موقع حتی نگام هم نکرده بودپرهام
  ..این چرا اینجوری نگام می کنه؟..م انداخت که از شرم سرخ شدمیه نگاه به سرتا پا..صورتم میخکوب شد

  
  ..سالم: کرد تو هم و باصدای خشک و جدی گفتاخماشو

  
  خب نیاد به من چه؟مگه باید به سلیقه ی اقا لباس بپوشم؟...البد از تیپم خوشش نیومده.. چرا اخم کرد؟وا
  

  .. که اون هم جوابم رو با لبخند داد به هومن که کنارخانم بزرگ نشسته بود هم سالم کردمرو
  

  ...االن که خیلی زوده.. ساعت زودتر اومدید؟2چطور شده : بزرگ رو به هومن گفتخانم
  

  ..چرا از من می پرسید؟از پ: خندید وگفتهومن
  

  ...خفه هومن: تند نگاش کرد و بهش توپیدپرهام
  

م برای خانم بزرگ توضیح میدم که خب دار...اخه چرا؟..چی؟: ساکت شد و با تعجب نگاش کرد هومن
  ...چرا زود اومدیم دیگه

  
از من نپرس از ...خانمی شرمنده: چپ چپ نگاش کرد که هومن هم زود رو به خانم بزرگ گفتپرهام

خدایی نکرده افقی هم ..عمودی اومدم..می ترسم من یه چیزی بگم..خودش جوابتو میده..پرهام بپرس 
  ...ن پری جون رو به جونه منه بدبخت ننداز خواهشاای..نتونم ازاین در برم بیرون

  
پرهام نیم نگاهی به من انداخت و رو به ..من هم لبخند زدم و به پرهام نگاه کردم..  بزرگ خندیدخانم

  هومن ساکت میشی یا نه ؟...پری جونو زهرمار:هومن گفت
  

  ...اصال بیا بستم..خیلی خب بابا: گفتهومن
  

  ..اشو ساکت شد انگشتشو کشید روی لببعد
  

خب تو بگو چطور شد زود اومدید؟شماها که اگر با ...چکارش داری پرهام؟: بزرگ با خنده گفتخانم
  چطور شده؟...پس حاال...مهمون نمی اومدین زودتر از اون هم نمی اومدین

  
 به بیشتر واسه اینکه..خب دلیل به خصوصی نداره: پرهام نفس عمیقی کشید و گفت.. به پرهام بودنگام

  ..ترافیک نخوریم زودتر راه افتادیم ولی خب از شانسمون ترافیک زیاد سنگین نبود و زود رسیدیم
  

  ... یهو زد زیر خنده و حاال نخند کی بخندهومن
  

  .نیشتو ببند...زهرمار:  زیر لب غرید پرهام
  

  ..چشم: یهو ساکت شد و گفتهومن
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 بود ولی کی جرات داشت بخنده؟فقط خانم بزرگ به خنده ام گرفته.. اش مثل بچه مظلوما شده بودقیافه

من می ترسیدم بخندم بعد هم یه حرف کلفت از جانب پرهام نوش جان کنم ..حرفای اون دوتا می خندید
ولی خدایش دوست ..پس سکوت رو بیشتر ترجیح دادم و به لبخند اکتفا کردم...وحال بیا و درستش کن

  . خب امکانش هم نبودولی...داشتم از ته دل بزنم زیر خنده
  

  ...مشکوک می زنیدا..چرا تو یهو زدی زیر خنده؟: بزرگ به هومن نگاه کرد و گفتخانم
  

ای بابا خانم بزرگ شما انگار تا این پرهام رو به جون : رو به خانم بزرگ یواشکی چشمک زد و گفتهومن
بعدش هم شما چرا پیله کردی به ...هیچی دیگه پرهام که گفت واسه چی...من نندازید دست بردار نیستیدا

   ساعت باز بیایم اینجا؟2ما دوتا؟اصال میخوای برگردیم خونمون بعد از 
  

  ...خیلی خب من که باورم شد..نخیر الزم نکرده: بزرگ لبخند زد وگفتخانم
  

  ... ساعت همینطوری گذشت1... حرفی نزد و هومن شروع کرد به سر به سر گذاشتن خانم بزرگپرهام
  
زیر گاز رو ...پشتم به در اشپزخونه بود...م بلند شدم رفتم توی اشپزخونه تا زیر غذا رو خاموش کنم جااز

  ...دیگه کاری نداشتم...خیلی خب اینم از این...خاموش کردم
  

تا نگاه منو روی ... تا برم بیرون که دیدم پرهام به درگاه اشپزخونه تکیه داده و داره نگام می کنهبرگشتم
  ...تکیه اشو برداشت و اومد جلوخودش دید 

  
  تو میدونی مهمون خانم بزرگ کیه؟: میز ایستاد و با لحن جدی گفتکنار

  
  ...یعنی اون نمی دونست؟شاید هم داره منو اذیت می کنه.. تعجب نگاش کردمبا
  

  ... به نشونه ی مثبت تکون دادمسرمو
  

  خب بگو کیه؟:گفت...ش نگاه کرد انداخت باال و یه گلبرگ از گالی روی میز کند و بهابروشو
  

بعد به طرفم ...نگاشو به من دوخت..وقتی دید سکوت کردم و چیزی نمیگم... روی اون گلبرگ بودنگاش
  ...چرا من اینجوری میشم اخه؟..ای بابا باز شروع شد..قلبم تند تند می زد...اومد

  
  ...اخم نکرده بود ولی نگاش سرد بود... به روم ایستاد و به میز تکیه داد و دستاشو گذاشت لبه ی میزرو
  

  نشنیدی چی گفتم؟ : پرهام
  

  ...ولی جوابی براتون ندارم...چرا شنیدم: تفاوت نگاش کردم و گفتمبی
  

  ...چطور؟:  رو می شد توی چشماش خوند گفتتعجب
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ونم من نمی ت...خب اگر خانم بزرگ می خواستن بدونید بهتون می گفتن: انداختم باال و گفتمشونهمو

  ...چیزی بگم
  

صورتم هم سرخ ..اینبار عالوه بر تندتر شدن ضربان قلبم... زد و یه نگاه به سرتا پام انداختپوزخند
  ..نگاش مثل نگاه یه خریدار به کاالی مورد نظرش بود...چرا نگاش اینجوریه؟...شد

  
  ...به خاطر مهمون خانم بزرگه؟...چه تیپی هم زدی: دوخت توی چشمامو و گفتنگاشو

  
نخیر اونطورکه ..مگه تیپم چشه؟:منم مثل خودش با لحن سردی گفتم... من سکوت کردم این پررو شدباز

  ...شما فکر می کنید نیست
  

خواستم از کنارش رد شم که جلومو گرفت و ... شو از میز برداشت و درست رو به روی من ایستادتکیه
  ...ای خدا باز این شروع کرد...نذاشت

  
  کجا میخوای بری؟..صبر کن جوابتو بگیر: که گفت شنیدم صداشو

  
قلبم با هیجان توی سینه ...از این همه نزدیکیش به خودم داغ شده بودم... بلند کردم و نگاش کردمسرمو

  ...تا حاال اینجوری نشده بودم...ام می تپید
  

ولی اگر برای ...من نگفتم تیپت ایرادی داره: توی چشمام نگاه کرد وبا لحن خشک و سردی گفتپرهام
برای دیدن خانم بزرگ ..مهمون خانم بزرگ اینجوری لباس پوشیدی باید بگم اون که برای تو نمیاد

  پس چه دلیل داره اینجوری لباس بپوشی؟..میاد
  

 من از دست این چکار کنم؟اخه یکی نیست بهش بگه به تو چه که من چطوری لباس می خداااااااااایا
نخیر ...برام عجیب بود که پرهام داره ازم این سواال رو می کنه...بطی داشت؟اصال به اون چه ر..پوشم؟

  .. بر ندارهدورباید یه جواب درست و حسابی بهش بدم تا اون باشه دیگه اینطوری ..اینجوری نمیشه
  

دلیلش به خودم مربوطه : با لحن طلبکارانه ای گفتم.. دستمو زدم به کمرم و جدی و سرد نگاش کردمیه
  گه شما خدایی نکرده فضول تشریف داری؟م...
  

  ...تابلو بود که انتظار چنین جوابی رو از طرف من نداشته.. صورتش پر از تعجب شدحالت
  
  ..چی؟: تعجب گفتبا
  

اگر هم نه که پس به خودم ..میگم اگر فضولی بگو تا دلیلشو برات توضیح بدم: هم با همون لحن گفتممن
  ...مربوطه نه شما

  
اوال نخیر :ولی یه دفعه اخماشو کرد تو هم و با حرص گفت..تعجب بود هم گنگ و سرگردون هم منگاش

  ...اینه که...دوما اگر تو این کار دخالتی می کنم فقط به خاطر اینه که..فضول نیستم
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  ...انگار دنبال یه کلمه ی مناسب می گشت... شدساکت

  
  سر داشت ولی تهش چی شد؟جمله ات ..اینه که چی؟: انداختم باال و گفتمابرومو

  
من از اون سوالم ...ببین بهتره انقدر زود جو نگیردت:  با حرص جمع کرد و انگشتشو گرفت جلوم لباشو

  ..هیچ منظور خاصی نداشتم
  
اتفاقا اونی که این وسط ...من هم به منظور برداشت نکردم: بی تفاوتی شونهمو انداختم باال و گفتمبا

  ...پس لطفا شما دور ور ندار...جوگیر شده شمایی نه من
  

پس اینو بگیر تا حسابی حالت جا ..هه..ظاهرا هیچ توقع نداشت این حرفا رو از من بشنوه.. نگام کردمات
  ...بیاد پرهام خان

  
اینو هم بهت بگم که طرز لباس : لبخند زدم و با لحن حرص دراری گفتم... مات نگام می کردهمونطور

پس لطفا از این به بعد توی کارای من دخالت نکن و سعی کن انقدر ... ه شماپوشیدنم به خودم مربوطه ن
  ...میدونی چرا؟...هم زود جو گیر نشی

  
اخه اگه زیادی :به قلبش اشاره کردم و گفتم...همونطور مات و مبهوت نگام می کرد.. خشک شده بودانگار

  ..ممکنه کار دستت بده..جو بگیردت واسه اینجات خوب نیست
  
صداش فوق العاده ..نارش رد شدم و خواستم از در اشپزخونه برم بیرون که صداش میخکوبم کرد کاز

  ...ولی بازم حقته..اوه اوه انگار بدجور قاطی کرد..عصبانی بود
  
هه البته از یه دختر فراری بیش ..به چه جراتی با من اینطور صحبت می کنی؟: صدای نسبتا بلندی گفت با

  ..ع داشتاز این هم نمیشه توق
  

صورتش از ...برگشتم و بهش نگاه کردم...پس میخوای حرص منو در بیاری؟ولی کور خوندی..اوهو
  ..بخور نوش جونت..ای جان چه حرصی هم می خوره...عصبانیت سرخ شده بود

  
راستی یه ...اونش هم به تو ربطی نداره جناب:گفتم...لحنم هم جدی و خشک.. سرد بود و بی تفاوتنگام

  ..بهتره کمتر حرص بخوری اخه این هم واسه قلبت خوب نیست...چیزی
  

  ... انداختم باال و سریع از اشپزخونه اومدم بیرونابرومو
  

ه اوه فکرکنم زد گلدونه روی میزو او...صدای شکستن یه چیزی اومد.. همین که اومدم بیرونولی
  ...شکوند

  
  ... و خانم بزرگ ازسالن اومدن بیرون هومن
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  ...صدای شکستن اومد..چی بود فرشته؟: بزرگ نگام کرد و با ترس گفتخانم
  

من بیرون اشپزخونه بودم که صدای ...نمی دونم:  هم هول کرده بودم ولی سعی کردم به روم نیارم خودم
  ...شکستن رو شنیدم

  
  ..همین که اومدم بیرون صدای شکستن اومد... هم همینطور بود دیگهخدایش

  
خانم بزرگ هم پشت سرش رفت و منم با ... یه نگاه به من انداخت و سریع رفت توی اشپزخونههومن

  ...قدمهای ارومی پشتشون رفتم تو اشپزخونه
  

  .ده بودمتا حدودی هم موفق ش.. کردم به صورتم نقاب بی تفاوتی بزنمسعی
  

هومن ... روی صندلی نشسته بود و دستاشو گذاشته بود روی میز و اخماش هم حسابی تو هم بودپرهام
  ...کنارش ایستاده بود و خانم بزرگ هم کنار من توی درگاه اشپزخونه وایساده بود

  
بود گلدون رو زده ...کف سرامیک های اشپزخونه پر از شیشه خورده بود.. زمین رو نگاه کردمروی

  ...گالی گلدون هم هر کدوم یه طرف افتاده بودن...شکونده بود
  

چرا زدی ..اینجا چه خبره پرهام؟: بزرگ با تعجب یه نگاه به سرامیک ها انداخت و رو به پرهام گفتخانم
  ...گلدون رو شکوندی؟

  
 به من  سرشو بلند کرد ونگاه کالفه ای به خانم بزرگ انداخت و خواست حرف بزنه که نگاشپرهام
نمی دونم ...از حرص خوردنش لذت می بردم...پشت خانم بزرگ وایسادم و با شیطنت لبخند زدم...افتاد

 العمل عکسچرا البد دیوونه شده بودم ولی دست خودم نبود وقتی می دیدم به تموم حرکات و رفتارام 
 بهم می گفت دختر مرتب...اونم کم منو اذیت نکرده بود..نشون میده دوست داشتم مرتب حرصش بدم

شاید از ته دلش اینا رو نگفته باشه ولی به هر حال ..فراری و اون بار هم که بهم تهمت هرزگی زده بود
  ...منظورش من بودم و این حرفا رو به من زده بود

  
واسه ی همین با ..  بزرگ متوجه لبخندم نشد ولی هومن که کنار پرهام ایستاده بود لبخندمو دید خانم

  ...گام کردتعجب ن
  

وای خیلی .. متر عقب تر پریدم10تا لبخندمو دید همچین از جاش پرید که من با ترس ... پرهااااااااماما
اخه هم حالتش بیش از حد عصبی بود و هم اینکه به خاطر حرکت غیرمنتظره اش هول ..ترسیده بودم

  ..کرده بودم
  

  ...ه تند تند میزد ولی اینبار از ترس بود نه چیز دیگقلبم
  

  ...داری منو مسخره می کنی؟...اره؟..به من می خندی؟: زدداد
  

  ...هومن هم از پشت پرهام رو چسبیده بود.. خانم بزرگ سنگر گرفته بودمپشت
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  ..چه مرگت شد یهو؟..اروم باش پرهام :هومن

  
  ... با حرص لباشو به هم می فشردپرهام

  
جواب منو که ندادی حاال داری ..چت شده تو پرهام؟:ت بزرگ برگشت و نگام کرد بعد رو به پرهام گفخانم

  ..طفلک چه گناهی کرده که داری اینجوری باهاش حرف می زنی؟...الکی می پری به این دختر؟
  

  ... به طرفم خیز برداشت ولی هومن سفت نگهش داشتپرهام
  

نبودید ببینید ...راز تر  متر از قدش د6این که یه زبون داره ..این؟..این طفلکه؟:  با حرص داد زدپرهام
  تازه میگید دارم الکی بهش می پرم؟...چیا به من می گفت

  
  ..مگه چی بهت گفته؟...اروم باش دیگه: بزرگ داد زدخانم

  
صورتش از خشم سرخ ...دیگه تقال نمی کرد.. یه دفعه اروم شد... یه نگاه به خانم بزرگ انداخت پرهام

  ...دهشده بود ولی احساس می کردم ارومتر ش
  

  ...چی؟: به خانم بزرگ با صدای ارومی گفت رو
  

  ...چیز مهمی نبود...هیچی: نگاه به من انداخت و دوباره به خانم بزرگ نگاه کردیه
  

  ...واسه اینکه چیز مهمی نبوده داشتی فرشته رو می خوردی؟: خندی دوگفتهومن
  
  ..هنوز پرهام رو محکم چسبیده بود... هومن نگاه کرد به
  

ولم کن ...تو چرا اینطوری چسبیدی به من؟ د ولم کن دیگه خفه ام کردی:  با حرص تقریبا داد زدپرهام
...  
  

هنوز خوی وحشی ...ولت کنم تا بری دختر مردمو گاز بگیری؟..د نه د:  سفت تر چسبیدش و گفت هومن
  ..گریت کامل از تنت بیرون نیومده

  
من :برگشت سمت هومن و با حرص گفت... رو باز کرد یه تکون محکم به خودش داد و دستای هومنپرهام

  ...میخوای وحشی گری رو نشونت بدم؟..وحشی ام؟
  

رام تر از ...نه بابا من غلط بکنم به تو بگم وحشی..هان؟..ه:با تته پته گفت... چشماش گرد شده بودهومن
  ...تو توی عمرم ندیدم به جون پری اگه خواسته باشم دروغ بگم

  
  .. جمع کرد و با اخم نگاش کرد و چیزی نگفت خنده شوپرهام
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اول اینکه چرا زدی گلدونو ..من دو تا سوال ازت کردم پس جوابمو بده: بزرگ رو به پرهام گفتخانم
  ...دوم اینکه فرشته چی بهت گفته که انقدر جوش اوردی؟...شکوندی؟

  
فتم خب بگو دیگه چرا با نگام بهش می گ... نگاهشو از خانم بزرگ گرفت و زل زد به منپرهام

  ...بگو به لباسم گیر دادی منم جوابتو دادم و تو هم قاطی کردی..معطلی؟
  

  ...پرهااااااااااام:  هنوز به من نگاه می کرد که هومن محکم زد به بازوش و داد زد پرهام
  

 باهات خوبه یه وجب..چرا داد می زنی؟...مرض :  یه دفعه به خودش اومد و به هومن نگاه کرد پرهام
  ..فاصله دارم

  
  ...ولی با اون بنده خدا نه...با من اره: با شیطنت ابروشو انداخت باال و گفتهومن

  
  ..منم لبخند زدم.. گنگ نگاش کردپرهام

  
از نزدیک دیدت بهتر میشه ..می خوای برو از جلو قشنگ نگاش کن : وقتی نگاه پرهام رو دید گفتهومن

  ... صورت فرشته پیدا کردیشاید اون چیزی که میخوای رو توی
  

  ...هومن میشه خفه شی؟:  چپ چپ نگاش کرد و گفتپرهام
  

ولی نه نمیشه بذار بعد مهمونی ...جدیدا چقدر بی تربیت شدی تو: شونهشو انداخت باال و گفتهومن
  ...االن دیگه مهمون خانم بزرگ می رسه..درست و حسابی واست خفه میشم

  
 5ای وای :یه نگاه به ساعت اشپزخونه انداخت و گفت..ه ساعت شده بود بزرگ که انگارتازه متوجخانم

االن به خدمتکار میگم ..بیاید بریم بیرون...به کل از اومدنش غافل شده بودم...دقیقه ی دیگه می رسه
  ..زود باشید..بیاد اینجا رو تمیز کنه

  
یادت باشه جواب سواالی منو :ت خواستیم از اشپزخونه بریم بیرون که خانم بزرگ رو به پرهام گفهمگی
  ...یه جوری از زیرش در رفتی...ندادیا

  
  ... لبخند نادری زد که واقعا هم من تعجب کردم هم هومن و خانم بزرگپرهام

  
  ..یادم میمونه خانم بزرگ: با همون لبخندش که خیلی هم بهش می اومد رو به خانم بزرگ گفتپرهام

  
  ...م که پرهام زودتر از ما از اشپزخونه رفت بیرون داشتیم با تعجب نگاش می کردی3 هر
  

تا چند دقیقه پیش که عین گردباد داشت منو می کشید تو ..چرا یهو افتابی شد؟... اعصاب نداشتاکنترل
  ...خودش
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خانم بزرگ نوه ات خل ! پرهام و لبخند؟...بی خیاااااال: یه نگاه به من و خانم بزرگ انداخت و گفتهومن
خودش متخصص مغز و اعصابه ولی اعصاب معصابه درست و حسابی ... پی کارشو چل شد رفت

  ..باید اول یه فکری به حال خودش بکنیم...نداره
  

مثل اینکه باالخره مهمون خانم بزرگ ..تامون خندیدم و همزمان صدای زنگ خونه رو شنیدیم3 هر
  ..تشریفشون رو اوردن

  
البته ..یز کنه بعد هم رفتیم توی سالن و منتظر شروین شدیم بزرگ به خدمتکار گفت اشپزخونه رو تمخانم

  ..ظاهرا من می دونستم شروین قراره بیاد ولی پرهام و هومن بی اطالع بودن
  

نگاه پرهام جدی ولی ...نگاه خانم بزرگ با لبخند..نگاه من بی تفاوت... نفرمون به در سالن بود4 هر نگاه
و نگاه هومن که اون هم با کنجکاوی به در سالن نگاه می ..یشدتوی نگاش کنجکاوی هم به خوبی دیده م

  ...کرد تا ببینه مهمون ویژه ی خانم بزرگ کیه؟
  

از همونجا یه نگاه به ما کرد و نگاش روی خانم بزرگ ثابت ... در سالن باز شد و شروین اومد توباالخره
  ...لبخند زد و به طرف ما اومد..موند

  
نگاهش پر از تعجب بود ومات و مبهوت به شروین ...به پرهام نگاه کردم..شدیم نفر از جامون بلند 4 هر

  ..اینا چشونه؟..وا..دهان هومن هم باز مونده بود...نگاه می کرد
  

  ... خانم بزرگ خیلی گرم باهاش برخورد کردولی
  

  خوبید؟..خیلی دلم براتون تگ شده بود...سالم خانم بزرگ :شروین
  

خوش ...منم دلم برات تنگ شده بود..سالم پسرم:نگاش کرد و با لبخند گفت بزرگ با مهربونی خانم
  ..اومدی

  
  ... اروم سرشو تکون داد و تشکرکردشروین

  
قد بلند و چهارشونه ..پوست گندمی...چشمای مشکی نافذ.. میخورد تقریبا هم سن و سال پرهام باشهبهش

ورتش هم جذاب بود ومردونه ولی بازم ص..بود ولی خب به قدبلندی و چهارشونگی پرهام نمی رسید
  ..پرهام جذاب تر بود

  
  ..بی خیال فرشته..ای بابا چرا من شروین رو با پرهام مقایسه می کنم؟.. خودم اومدمبه
  

خیلی خونسرد و بی تفاوت نگاش کردم ولی خب محض ادب یه لبخند کوچیک .. شروین به من افتادنگاه
  ...اون هم لبخند مردونه ای زد و نگام کرد...زدم تا رفتارم زیادی باهاش سرد نشه

  
  ..خوش اومدید..سالم-
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  ...ممنونم...سالم: انداخت باال و با همون لبخند گفتابروشو
  

با لبخندی دوستانه به طرفشون رفت و اول با هومن دست داد و ... چرخید سمت پرهام و هومننگاش
  ...ال این رفتار رو ازش ندیده بودمهومن کمی خشک باهاش برخورد کرد تا حا...روبوسی کرد

  
  ...اینجا چکار می کنی؟...بازم تو؟:با خشم نگاش کرد و شنیدم که زیر لب زمزمه کرد... پرهامو
  
  منظورش چی بود؟.. تعجب به پرهام نگاه کردمبا
  

  ... هومن و پرهام با شروین اینطور برخورد می کردند؟چرا
  

و رفت و دستش رو به طرف پرهام دراز کرد و با همون لبخندی جل.. صورت شروین هیچ تغییری نکردحالت
  خوبی؟...پارسال دوست امسال اشنا..سالم پرهام جان:که روی لباش بود گفت

  
از دوستی با تو هیچ خیری :فقط پوزخند زد وگفت.. اخماشو بیشتر تو هم کرد و دستشو جلو نیاوردپرهام

  ..بهم نرسید که بخوام ادامه اش بدم
  

  .. بی توجه به شروین نشست روی مبل و با همون نگاه سرد و مغرورش به شروین خیره شد همبعد
  

  ..اون هم درست کنار پرهام نشست..  هم اخم کمرنگی روی پیشونی داشتهومن
  

بشین ..چرا ایستادی؟..شروین جان بفرما بشین: بزرگ تک سرفه ای کرد و با لبخند رو به شروین گفتخانم
  ..پسرم

  
من هم روی مبل کناری ..خند کوتاهی زد و با یه تشکر روبه روی خانم بزرگ روی مبل نشست لبشروین

  ...پرهام نشستم
  

  ... مشغول پذیرایی شدخدمتکار
  

من هم فقط شنونده .. بزرگ داشت با شروین خوش و بش می کرد و حال و احوال مادرشو می پرسیدخانم
  ...بودم و بس

  
پرهام میخوای یه بهونه جور کنم : داشت به پرهام می گفت...ار شنیدم اینکه صدای هومن رو زمزمه وتا

  ..بریم خونه؟
  

حاال که اون اومده اینجا چرا ما باید ..نه تا اخر مهمونی می مونیم: جدی پرهام رو شنیدم که گفتصدای
  ..فرار کنیم؟

  
اخه چرا با اون اینطور ..ماز رفتار پرهام و هومن با شروین اصال سر در نمی اورد.. صداشونو نشنیدمدیگه

  ...رفتار می کردن؟
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خانم بزرگ :همزمان اون هم نگاهی به من انداخت و بعد رو به خانم بزرگ گفت... شروین نگاه کردمبه

  ...معرفی نمی کنید؟
  
  .. من اشاره کردبه
  

رست مثل اسمش هم د...این دختر خوب منه:  بزرگ با لبخند مهربونی نگام کرد و رو به شروین گفتخانم
  ...مدتی رو مهمونه منه.فرشته...خودشه

  
  ...از اشناییتون خوشبختم فرشته خانم: با لبخند سرشو تکون داد و رو به من گفتشروین

  
  .مرسی...من هم از اشنایی با شما خوشبختم اقا شروین: هم لبخند زدم و اروم گفتممن

  
  نید؟پس شما اسم منو میدو...چه جالب: پررنگ تر شد وگفتلبخندش

  
خانم بزرگ شما رو خیلی ...بله: تکون دادم و با لبخند به خانم بزرگ نگاه کردم ورو به شروین گفتمسرمو

  .از ایشون شنیدم..دوست دارن
  

ارادت خاصی نسبت به ...من هم خانم بزرگ رو خیلی دوست دارم: به خانم بزرگ نگاه کرد وگفتشروین
  .ایشون دارم

  
من هم تو رو درست مثل پرهام و هومن دوست ...رفا چیه پسرم؟این ح: بزرگ خندید وگفتخانم
  .هیچ فرقی برام ندارید..دارم

  
  ... تشکرکرد و چیزی نگفتشروین

  
دیگه به خوبی با ...اوه اوه هر دوتاشون حسابی اخماشون تو هم بود... پرهام و هومن نگاه کردمبه

 گذاشته بود لبه ی مبل مشت کرده بود و پرهام کمی سرخ شده بود و دستاشو که..حالتاشون اشنا بودم
  ...با خشم به شروین نگاه می کرد...فشار می داد

  
هومن که االن باید محیط رو شاد می کرد و ..گیج شده بودم...اینجا چه خبر بود؟.. سر در نمی اوردماصال

این دو تا برادر ..با شروین گرم می گرفت کنار پرهام نشسته بود و اون هم با اخم به شروین نگاه می کرد
  ...چشون شده بود؟

  
همینمون مونده بود خانم بزرگ ما رو با این مرتیکه یکی : هومن رو شنیدم که کنار گوش پرهام گفتصدای
  ...بدونه

  
پرهام پوزخند زد و در حالی که زل زده بود به شروین زیر لب .. داشتم نگاشون می کردمزیرچشمی

از همه مهمتر چرا انقدر تحویلش ..خانم بزرگ اینو اینجا دعوت کرده؟چرا ..هیچ سر در نمیارم هومن:گفت
  ..می گیره؟مگه اون نمی دونه که شروین چکارکرده؟
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خانم بزرگ می دونست ما چشم دیدن این یارو رو نداریم پس چرا اصرار داشت ما هم تو این  : هومن

  ...مهمونی باشیم؟
  

  ...ن و دیگه نشنیدم چی بهش گفت کمی سکوت کرد وبعد روشو کرد سمت هومپرهام
  

  ...اه... میمردی اینو هم زیر لبی می گفتی ؟همین یه جمله مونده بوداخب
  

نباید به منه پیرزن یه سر بزنی؟اوال ...شروین پسرم خیلی بی وفا شدیا:  بزرگ رو به شروین گفتخانم
  ..اینطور نبودی

  
از طرفی به خاطر پروازهایی که داشتم و سرم ..شرمنده ام خانم بزرگ: لبخند مردونه ای زد وگفتشروین

خیلی شلوغ بود و از طرف دیگه شما ورود اقایون رو ممنوع کرده بودید واسه ی همین من هم جرات 
  ...نداشتم پامو بذارم اینجا

  
  این حرفا چیه؟..تو فرق می کردی پسرم: بزرگ خندید وگفتخانم

  
  ... لبخند زد و تشکرکردشروین

  
 وضعیت کار شروین و سفرهایی که داشته سوال می کرد و شروین هم یکی یکی جواب خانم  بزرگ ازخانم

  ...بزرگ رو می داد
  

 هم بدون هیچ منظوری زل زده بودم بهش و داشتم نگاش می کردم که یه دفعه سرشو برگردوند و نگام من
  ..رده بوددیگه دیر بود بخوام نگامو ازش بدزدم چون نگاهمو با نگاهش غافلگیر ک..کرد

  
  ... جذاب و مردونه ای زد که منم ناخداگاه لبخند زدم لبخند

  
  ...با ترس تو جام پریدم و با اخم نگاش کردم..  نگاش به من بود که پرهام تک سرفه ی بلندی کرد هنوز

  
  ...نخوریش؟: چپ نگام کرد و زیر لب غریدچپ

  
  چی رو؟: باز شد و با تعجب پرسیدماخمام

  
  ..کی رو...چی رو نه: شروین نگاه کرد  زد وبه پوزخند

  
  ...اینو: ابرو به شروین اشاره کرد وگفتبا
  
سعی می کرد لحنش عصبی ... لحن بیانش که همراه با حرص و خشم پنهانی بود خنده ام گرفته بوداز

  ...نشون داده نشه ولی با این حال معلوم بود داره حرص می خوره
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برای همین لبخند بزرگی ..صال ناراحت نشدم برعکس خنده ام گرفته بود تیکه ای که بهم انداخته بود ااز
شروین هنوز داشت با خانم بزرگ حرف می زد وحواسش به اینجا ..زدم و به شروین نگاه کردم

  ..لبخندم به خاطر حرصی بود که پرهام می خورد ولی مثل اینکه اون بد برداشت کرد...نبود
  

البته از یه دختر فراری بیش ازاین هم نمیشه توقع ...یی داری تو دخترعجب رو: با خشم زیر لب غریدچون
  .چیز عجیبی نیست..داشت

  
دیگه ..ولی کور خوندی تازه نقطه ضعفت اومده دستم.. خدااااااااا باز می خواست حرص منو در بیارهای

  ...مفقط با حرفام تالفیه حرفای بیخودت رو در میار...نمیذارم با این حرفات اذیتم کنی
  

اگر من دختر فراری هستم و این کارا هم ازم :بعد زیر لب گفتم... خندیدم تا بیشتر حرصش در بیاداروم
  ..بعید نیست پس چرا دم به دقیقه حواستون به منه و با من هم کالم می شید؟

  
  ...حالت صورتش نشون می داد که تعجب کرده... چرخوندم و نگاش کردمسرمو

  
خدایی نکرده واسه تون کسر شأن نباشه دارید با یه دختر فراری : ادامه دادم زدم توی چشماش و زل

  ...حرف می زنید اقای دکتر؟
  

ولی از لبای به هم فشردش ...ابروشو انداخت باال و نگاشو دوخت توی چشمام.. نگاش کردمپیروزمندانه
روت کم ..حقته...ف نزدروشو کرد اونور و دیگه حر...می تونستم بفهمم که بدجور داره حرص می خوره

  ...شد؟
  

از کار و زندگیش و موقعیت اجتماعیش و ... بزرگ مرتب از شروین سواالی جور واجور می پرسیدخانم
اخه خانم بزرگ هی ...یه لحظه احساس کردم شروین اومده خواستگاری...خانواده اش و محیط کارش

 نگاه زرگد و بعد هم با رضایت به خانم بسوال می پرسید شروین هم سرشو مینداخت پایین و جواب می دا
  ...می کرد

  
  ..خیلی دوست داشتم بدونم دلیل این کارشون چیه؟... و هومن اصال با شروین حرف نمی زدندپرهام

  
خانم بزرگ باال نشست و پرهام سمت راست خانم ...خدمتکارا میز رو چیده بودن.. صرف شام رسیدموقع

  ...شروین سمت چپ خانم بزرگ نشست ..بزرگ و هومن هم کنار پرهام نشست
  

  ..فرشته جان اینجا بشین دخترم: رفتم که کنار هومن بشینم که خانم بزرگ سریع گفتمنم
  
  !...چرا کنار شروین؟... تعجب به جایی که گفته بود نگاه کردمبا
  

بهم اشاره کرد سرشو اروم تکون داد و ..بامهربونی نگام می کرد... متعجبم رو به خانم بزرگ دوختمنگاه
  ...که بنشینم
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زیر اون همه نگاه که به من خیره شده بود داشتم اب می ... و هومن و شروین زل زده بودن به منپرهام
  ..شدم

  
ولی نگاه ...نگاه شروین معمولی بود ولی لبخند مردونه ای روی لباش بود... هومن بی تفاوت بودنگاه

قاشق رو محکم توی دستاش گرفته ..سرخ شده بوداخم نداشت ولی صورتش ..پرهام متفاوت بود
 بد پرهامخب برای حرص دادن ... خوبه دسته اش فلزیه اگر پالستیکی بود حتما تا االن شکسته بود...بود

  ...هم نبود
  

بشقابمو برداشتم وجلو بردم ...هومن بشقاب خانم بزرگ رو بداشت و براش غذا کشید... کنار شرویننشستم
  ..بدید من براتون بکشم؟: شروین گفتتا غذا بکشم که 

  
  .راضی به زحمتتون نیستم...نه ممنونم: زدم و گفتملبخند

  
  ...وظیفه ست..این چه حرفیه؟: زد وگفتلبخند

  
  ...نه ممنون-
  

با تعجب به پرهام که تند تند توی بشقابم برنج می .. باز تعارف کنم که بشقاب از دستم کشیده شدخواستم
چقدر تعارف می :االد و خورش هم گذاشت کنارش و با اخم گذاشت جلوم و گفتس..ریخت نگاه کردم

  ..کنی
  

دیگه چیزی نبود که برام بریزه .. هم یه لیوان دوغ و یه لیوان نوشابه ریخت و هر دوتا رو گذاشت جلومبعد
  ..و بذاره جلوم 

  
جب کرده بودم و هم خنده ام هم تع.. این کارا رو با حرص انجام می داد و تقریبا می کوبید رو میزتموم

این کارا ازش بعید بود واسه ی همین وقتی اینکارا رو می کرد ناخداگاه خنده ام می گرفت ..گرفته بود
  ..چون قیافه اش توی اون لحظه واقعا دیدنی می شد

  
  .. نفس عمیقی کشید و سرشو تکون داد و برای خودش غذا کشیدشروین

  
معلوم بود تا حاال واسه کسی غذا نکشیده و بلد .. بود بزنم زیر خندهنزدیک.. نگاه به بشقابم کردمیه

از طرفی هم با حرص برام غذا کشیده بود واسه ی همین برنجا و ساالدا رو با هم قاطی کرده ...نیست
  ...بود

  
من هم شروع کردم به ..همه تو سکوت داشتن غذاشونو می خوردن.. نکردم اعتراض کنمجرات

وقتی نگاه ..اخم نداشت و مرتب نگاش بین من وشروین در رفت و امد بود.. نگاه کردمبه پرهام...خوردن
  ..منو روی خودش دید نگاش روی من ثابت موند

  
  ..یعنی بخور دیگه چرا داری منو نگاه می کنی؟.. ابروش اشاره کرد به بشقابم و سرشو تکون دادبا
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  .. خوردم بزرگی زدم و دیگه نگاش نکردم و بقیه ی غذامولبخند
  

لبخند روی لباش بود و به ... غذامو تموم کرده بودم که سرمو بلند کردم و نگام افتاد به خانم بزرگتقریبا
  ..من هم لبخند زدم و سرمو انداختم پایین..من نگاه می کرد

  
  ...مرغ و برنج امشب رو فرشته جان زحمتش رو کشیده:  خانم بزرگ رو شنیدم صدای

  
  ...غذات واقعا عالی شده...ممنونم عزیزم: رو به من گفت بعد

  
  .ممنون...نوش جانتون خانم بزرگ: شرم نگاش کردم وگفتمبا
  

  ..دستتون درد نکنه فرشته خانم..جدا عالی شده: شروین رو شنیدم که گفتصدای
  

  ...البته این فقط نظر منه...بهتون نمیاد چنین دست پختی داشته باشید: کرد و با لبخند ادامه داد نگام
  
  ..مگه ظاهرم باید به غذا درست کردنم بیاد؟...چطور؟: تعجب گفتمبا
  

باز هم ...ولی در کل می تونم بگم دست پخت عالی دارید...گفتم که این فقط نظر منه...نه :  وگفت خندید
  .ممنونم

  
  ...پسره هنوز از راه نرسیده واسه من نظر هم میده. کمرنگی زدم و تشکرکردملبخند

  
  ..تشکرکرد و بهم لبخند زد من هم با لبخند تشکرکردم هم هومن

  
بعد از چند لحظه اروم قاشقش رو ..سرگرم خوردن بود و به اطرافش توجهی نداشت.. پرهام نگاه کردمبه

  ..گذاشت توی بشقابش و سرشو بلند کرد و نگام کرد
  

  .مرسی..خوشمزه بود: رو به من گفت.. سرد نبود ولی کامال جدی بود لحنش
  
  ....نوش جان:  تشکر کردم وگفتم روما

  
بعد از اون من کشیدم کنار وبعد هم شروین و هومن و ... به صندلیش تکیه داد و نگاشو به میز دوختپرهام

  ...همگی بلند شدیم و رفتیم توی سالن..خانم بزرگ که بلند شد...خانم بزرگ
  

  ..ا خانم بزرگ حرف می زد از شام هم پرهام و هومن چیزی نمی گفتن و شروین بیشتر ببعد
  

 بود که شروین از همگی خداحافظی کرد و بابت شام هم از من و هم از خانم بزرگ تشکرکرد و 11 ساعت
  .رفت

  
  .. تا هم تو خونه موندیم3ما .. دم در فقط خانم بزرگ بدرقه اش کردتا
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وقتی ...یه کم طول کشیدبرگشتن خانم بزرگ .. رفتم تو اشپزخونه و پرهام و هومن هم تو سالن بودنمن

  ..صدای در رو شنیدم از اشپزخونه اومدم بیرون
  

 و هومن از جاشون بلند شدن و خواستن خداحافظی کنن و برن که خانم بزرگ با لحن جدی پرهام
  ..می خوام در مورد موضوع مهمی باهاتون حرف بزنم..هر دوتاتون بمونید:گفت

  
رو به خانم بزرگ شب بخیر گفتم که اون هم با ...ستن روی مبل و هومن نگاهی به هم انداختن و نشپرهام

  ...لبخند مهربونش جوابم رو داد
  
هومن جوابم رو داد ولی پرهام فقط .. پرهام زل زده بود به من.. پرهام و هومن هم خداحافظی کردماز

ودم بدونم خانم رفتم توی اتاقم ولی خیلی کنجکاو ب..بعد هم به خانم بزرگ نگاه کرد.. سرشو تکون داد
 حرف بزنه ومنبزرگ میخواد بهشون چی بگه؟اون موضوع مهمی که میخواست در موردش با پرهام و ه

  ...چیه؟
  

به شروین که رفتار ..به همه ی اتفاقات امشب فکر کردم.. عوض کردم و روتختم دراز کشیدملباسامو
  ...ام انجام داد و برام غذا کشیدمعمولی با من داشت به حرص خوردنای پرهام به حرکتی که سر میز ش

  
  ..کاراش امشب خیلی خنده دار بود.. خداگاه لبخند زدمنا
  
  ..انگار داشتن با هم حرف می زدند...صدای مبهمی از بیرون می اومد... پهلو خوابیدم به
  

  .. اروم چشمامو بستم و به خواب رفتماروم
  

  ...خانم بزرگ دوخته بودند و هومن روی مبل نشسته بودند و منتظر چشم به پرهام
  

چون از این ...من امشب شروین رو به اینجا دعوت کردم : بزرگ نگاهی به هر دو انداخت و گفتخانم
  ..دعوت منظور خاصی داشتم

  
  ..اون ..اخه چه منظوری خانم بزرگ؟..منظور داشتید؟: با اخم گفتپرهام

  
  ... بزرگ دستشو باال گرفت که پرهام هم ساکت شدخانم

  
  شنیدید چی گفتم؟..توی خونه ی من حق ندارید هیچ کدومتون در مورد شروین بد بگید: بزرگ انمخ
  

نمی دونستم شروین از من و هومن که نوه :  به پشتی مبل تکیه داد و پا روی پا انداخت و پوزخند زد پرهام
  ...هاتون هم هستیم براتون عزیزتره

  
اصال بگید ببینم ...خانمی این دیگه چه کاریه؟: گفتهومن رو به خانم بزرگ.. به هومن کردنگاهی

  منظورتون از اینکه شروین رو به اینجا دعوت کردید چی بوده؟
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یادتونه بهتون گفته بودم من اون شخصی که قراره با فرشته : بزرگ با لحن جدی رو به هر دو گفتخانم

  ...ازدواج صوری بکنه رو در نظر گرفتم؟
  

  ..پرهام نگاه مشکوکی به خانم بزرگ انداخت....ه ی مثبت تکان دادند دو سرشان را به نشانهر
  

  .شروین...کسی نیست جزء...اون شخص: بزرگ گفت خانم
  

  !...شروین؟...چی؟: به تندی از جایش بلند شد و تقریبا داد زدپرهام
  

شما ..وین؟چرا شر...چی دارید میگید خانم بزرگ؟: هم از جایش بلند شد و رو به خانم بزرگ گفتهومن
  ..که
  

پس بی دلیل پشت ...من همه چیزو می دونم حتی بیشتر از شماها: بزرگ حرفش را قطع کرد وگفت خانم
  ...سر کسی حرفی نزنید و به کسی هم تهمت نزنید

  
دیدید چطور منو بیچاره ..شما که دیدید اون با سارا چکار کرد..هه...تهمت؟: با خشم گفتپرهام

  ..اون..دیدید اون نامرد..کرد
  

شما که ..د اخه من به کی بگم؟: دور خودش چرخید و در حالی که صورتش سرخ شده بود داد زدکالفه
  ..شما چرا خانم بزرگ؟..خودتون در جریان همه چیز بودید

  
گفتم ..صداتو بیار پایین ممکنه فرشته بیدار بشه..اروم باش پرهام: بزرگ با ارامش رو به پرهام گفتخانم

اون هیچ گناهی مرتکب ...همه چیزو حتی بیشتر از شماها..زو در مورد شروین می دونمکه من همه چی
  .برای این حرفم هم دلیل و مدرک دارم..نشده

  
چه مدرکی؟چه دلیلی خانم بزرگ؟جلوی چشم خودم با : چشمانش را ریز کرد و با عصبانیت غرید پرهام

  ...زن عقدی من
  
سا چی بود؟اون عکسایی که هر هفته می اومد دم در خونه پس اون عک..خودم دیدمشون خانم بزرگ..

مگه بغلش نکرده بود؟مگه گونهشو نمی ..مگه توی اون عکسا شروین دست تو دست سارا نبود؟..چی؟
  ..بوسید؟

  
اون باید همه چیزو ...من باید همین االن همه چیزو به فرشته بگم: طرف اتاق فرشته رفت و داد زدبه

  ..نباید..نباید بزارم این اتفاق بیافته..درمورد شروین بدونه
  
  ... صدای داد خانم بزرگ پرهام سرجایش ایستادبا
  
  ..اگر بری و چیزی به فرشته بگی دیگه تا اخر عمرم اسمت رو نمیارم...صبر کن پرهام-
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یعنی انقدر شروین براتون مهمه؟که حاضرید به خاطرش از :  اروم به طرف خانم بزرگ برگشت وگفتپرهام
  نوه تون بگذرید؟

  
تو وهومن ..یکی از بهترین نوه هام..پرهام تو نوه ی منی: بزرگ عصا زنان به طرفش رفت وگفتخانم

ولی تا کی میخوای این بازی رو ...هر دوتاتون روی تخم چشمای من جا دارید..پسرای مهرداده من هستید
  ادامه بدی پرهام؟تا کی؟

  
  ..بازی؟چه بازیی؟:ب گفت به طرف خانم بزرگ رفت و با تعجپرهام

  
تا کی میخوای همه ..تا کی می خوای با نفرت به زن ها نگاه کنی؟: بزرگ سرش را تکان داد و گفتخانم

چرا توی این سن هنوز مجردی واز زن ها فراری ..رو مثل سارا ببینی؟چرا به خودت و زندگیت نمی رسی؟
  ...هستی؟

  
به ...دوست دارم سر و سامون بگیری..عروسیه تو رو ببینمعزیزم من ارزومه :  لحن ارومی ادامه دادبا

نظرت کار سارا ارزشش رو داره که به خاطرش خودت رو ازار بدی و زندگی رو به خودت زهر 
  ..چرا؟..چرا نمی خوای طعم خوشبختی رو بچشی؟..کنی؟

  
  ...سکوت کرده بود و حرفی نمی زد... برگشت و روی مبل نشستپرهام

  
خانمی گفتی یه سری دلیل و مدرک داری که نشون میده شروین بی گناهه : م بزرگ گفت رو به خانهومن

  ..درسته؟
  

من مدرک دارم که نشون ..درسته: بزرگ نگاهش را از پرهام گرفت و به هومن نگاه کرد خانم
  ..شروین و سارا خواهر و برادرن...میده

  
  ...چی؟:فتن و هومن سریع به خانم بزرگ نگاه کردن و با تعجب گپرهام

  
اون ها فرزند واقعی ..شروین و سارا با هم خواهر و برادرن...درست شنیدید: بزرگ لبخند زد وگفتخانم

یعنی یکی داشته که ..اون دوتا از همسر سابق مریم هستند و همسر فعلیش فرزندی نداره...مریم هستند
اونها .. بزرگ میشهریشپدری و نامادسارا پیش نا...ظاهرا تو یه تصادف کشته شده...سالها قبل فوت کرده

من ...تا اینکه وقتی سارا نوجوون بوده میفهمه مادر واقعیش زنده ست و یه برادر هم داره..بچه ای نداشتن
همه ی اینها رو هم از .. هم جریان اینکه چطور از وجود مادرش و برادرش بی اطالع بوده رو نمی دونم 

  .. دونمچیز زیادی نمی..شروین و مریم شنیدم
  

من سارا رو ..پس یعنی من...یعنی چی؟: که با چشمان پر از تعجب به خانم بزرگ زل زده بود گفتپرهام
اون عکسایی که تو رختخواب ..پس اون عکسا چی؟..پس..یعنی اون بی گناه بوده؟..بی دلیل طالق دادم؟

  ...با شروین تو بغل هم انداخته بودن چی؟...با
  

  ..صورتشو دیدی؟.. تو عکس ها دیدی که اون مردی که سارا تو بغلشه شروینه؟تو خودت: بزرگ گفتخانم
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توی پارک و وقتی شروین بغلش کرده بود و گونهشو می بوسید اره ...نه: کمی فکر کرد و گفتپرهام
صورت شروین معلوم نبود بیشتر از پشت سر ..نه...ولی توی رختخواب و...شروین صورتش معلوم بود ولی

  ...ولی صورتش معلوم نبود.. بود و از سینه به پایینگرفته شده
  

شروین برادر ..وقتی از چیزی مطمئن نیستی پس چرا این حرفا رو می زنی؟: بزرگ لبخند زد وگفت خانم
ولی اون عکسایی که تو دیدی از یه مرد دیگه بوده که همراه ...ساراست پس طبیعیه بغلش کنه و ببوستش

 با یه کس دیگه شروینسارا به تو خیانت کرده بوده ولی نه با..فرستاده بودنعکسای سارا و شروین برات 
  ...که..
  

شما می ...بگید خانم بزرگ..که چی؟:پرهام نگاهش را به او دوخت و زمزمه کرد.. بزرگ ساکت شدخانم
  ..دونید اون مردی که با سارا بوده کیه درسته؟

  
  ..ولی...اره میدونم:کان داد بزرگ نگاهش را از پرهام گرفت و سرش را تخانم

  
مطمئن باشید هیچ کاری باهاش ..بگید اون کیه؟: سریع از جایش بلند شد و رو به خانم بزرگ گفتپرهام
  ..پس بگید اونی که با سارا بوده کیه؟..من دیگه سارا رو برای همیشه فراموش کردم..ندارم

  
  ..ردی پس چرا هنوز از زن ها متنفری؟اگر سارا رو فراموش ک: بزرگ به پرهام نگاه کرد وگفتخانم

  
ولی کاری رو ..برای همیشه.من سارا رو فراموش کردم: با کالفگی بین موهایش دست کشید وگفتپرهام

اون به خاطر من از خونهشون فرار ...اون بهم خیانت کرد..که باهام کرد رو نمی تونم فراموش کنم
 شمن هم دوست..ه نمیده با من ازدواج کنهچون می گفت دوستم داره ولی نا پدریش اجاز..کرد

برای همین انقدر رفتم و اومدم و به ناپدریش اصرار کردم و شما رو فرستادم جلو تا قبول کرد اون ..داشتم
 2..هنوز یادم نرفته اون شبی که فرار کرده بود چه بالهایی که سرش نیومد...هم با هزارتا شرط و شروط

به عنوان دختر ... اراذل و اوباشتمیون یه مش..ه تو کالنتری پیداش کردیمشب ازش بی خبر بودیم تا اینک
همیششه بهم ...عقدش کردم..ولی منه دیوونه چون دوستش داشتم اینا رو نمی دیدم..فراری گرفته بودنش

شروین تا اون موقع یکی ...تا اینکه این عکسا اومد دم خونه..ابراز عشق می کرد ومی گفت دوستم داره 
نمی ..من پدرومادر واقعی سارا رو نمی شناختم.. بدتر شدهموستان خوبم بود ولی بعد برام از دشمن از د

می دونستم پدرش پدر واقعیش نیست ...دونم چرا ولی اون هم هیچ وقت چیزی در این مورد بهم نگفته بود
هیچ وقت ..رشههیچ وقت بهم نگفت شروین براد...ولی همیشه فکر می کردم مادرش مادرو اقعی خودشه

وقتی ازش پرسیدم اولش انکار ...ولی به جاش بهم خیانت کرد... کیا هستنعیشبهم نگفت پدر و مادر واق
من هم شکم به شروین ..کرد ولی بعد که عکسا رو دید با پررویی گفت که اینکارو کرده ولی نگفت با کی

ن موقع از زن ها متنفر از همو...هیچ وقت..هیچ وقت بهم نگفت..نمی دونستم برادرشه..رفت
  ..همشون..نتکارنهمشون خیا..شدم

  
چرا همه رو به یه ...این همه زن اطرافت هستن این همه دختر ..چرا میگی همشون؟: بزرگ گفتخانم

تقدیر این بوده ...ولی خب...بین ما ادم ها هم ادم خوب هست و هم بد..چوب میزنی پسرم؟
  ..ه فکر اینده ات باشیتو هم باید ب...کاریش نمیشه کرد..پسرم
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گفتم که سارا رو هم ..من اینده رو بی خیال شدم خانم بزرگ: به خانم بزرگ نگاه کرد وگفتپرهام
  ..بهم بگید..فقط می خوام بدونم اون کسی که با سارا بوده کیه؟..فراموش کردم

  
  ..چرا می خوای بدونی؟برات مهمه؟: بزرگ نگاهش کرد وگفتخانم

  
خواهش ..نباید بدونم زنم با کی رابطه داشته؟..ولی من یه زمانی شوهر سارا بودم..نیستبرام مهم  :پرهام

  ..می کنم بهم بگید
  

هومن تمام مدت با تعجب به خانم بززرگ و پرهام نگاه می کرد وسکوت ... بزرگ نفس عمیقی کشیدخانم
  ..کرده بود

  
تو که میگی سارا رو فراموش کردی ..قول میدی وقتی شنیدی کار اشتباهی نمی کنی؟: بزرگ گفتخانم

  ..پس این هم نباید برات مهم باشه درسته؟
  

  ..حاال بگید اون کیه؟..بهتون قول میدم..درسته خانم بزرگ: سرش را تکان داد و گفتپرهام
  

  ..کامران: بزرگ نگاهش را به هومن دوخت و زمزمه کرد خانم
  

  ..کامران؟: و پرهام هر دو داد زدنهومن
  

  ...یا کامران نامزد ویدا؟...یا..کامران برادر کتی..کدوم کامران؟: گفت سریعهومن
  

  .. بزرگ سرش را پایین انداخت و به فکر فرو رفتخانم
  

  ...نامزد ویدا..کامران: از چند لحظه سرش را بلند کرد و رو به هومن گفتبعد
  

  ..شما..ولی اون که..اون اشغال؟..اون..کامران؟: از جایش بلند شد وداد زدهومن
  

  .. شه بود واز زور عصبانیت به خود می لرزیدکالفه
  

  ..صبر کن ببینیم خانم بزرگ چی میگه؟...اروم باش هومن: رو به هومن گفتپرهام
  

میگه ..نمی بینی خانم بزرگ داره چی میگه؟..مگه نمی بینی؟: با حرص به پرهام نگاه کرد وگفتهومن
  ...یه اشغاله...اون عوضی..اینو می فهمی؟.. تو رابطه داشتهنامزد ویدا کسیه که با زن عقدی..کامران 

  
من ازهمه ی کارای ..بهتره اروم باشید وبه تموم حرفای من گوش کنید: بزرگ رو به هر دوی انها گفتخانم

برای همین هم کامران وقتی دید سارا زن پرهام ..اون و سارا عاشق هم بودن..از همه ش..کامران با خبرم
  ..استگاری ویدا و خیلی هم اصرار داشت که با ویدا ازدواج کنهشده اومد خو

  
  .. کالفه بود و صورتش از زور عصبانیت سرخ شده بودهومن
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پس چرا اجازه دادید با ..شما که می دونستید کامران چطور ادمیه: با اخم رو به خانم بزرگ گفتپرهام

  ..ویدا نامزد بشه؟
  

 زمانی فهمیدم که کار از کار گذشته بود و نامزدی انجام شده من: بزرگ سرش را تکان داد وگفتخانم
  ..بود

  
اونوقت شما دست روی دست گذاشتید و هیچ کاری ...ویدا تا چند روز دیگه زنش میشه: تقریبا داد زدهومن

  نمی کنید؟
  

  ..شما از کجا می دونید که من بیکار نشستم و کاری نمی کنم؟: بزرگ لبخند زد وبا ارامش گفتخانم
  

چی : هومن نگاه مشکوکی به خانم بزرگ انداخت وگفت.. دو با تعجب به خانم بزرگ نگاه کردنهر
  ..میخواید بگید خانم بزرگ؟

  
همه چیز درست ...فقط کمی صبر کن..به موقعش می فهمی پسرم: بزرگ با ارامش لبخند زد وگفتخانم
  .میشه

  
ه که کامران دستش رو میشه و این عقد صورت یعنی ما خیالمون راحت باش: لبخند کمرنگی زد وگفتهومن

  نمی گیره؟
  

  ..ولی به کمک تو خیلی نیاز دارم..اره مطمئن باش: بزرگ سرش را تکان داد وگفتخانم
  

  .در خدمتم..من چاکر شما هم هستم خانمی: دستش را روی سینه اش گذاشت و با لبخند بزرگی گفتهومن
  

  .. بزرگ خندید و به پرهام نگاه کردخانم
  

خانم بزرگ واقعا می خواید شروین رو به فرشته واسه این : با لحن کنجکاوی رو به خانم بزرگ گفتپرهام
  ازدواج صوری پیشنهاد بدید؟

  
  تو کیس بهتری رو سراغ داری؟: بزرگ با لبخند نگاهش کرد و گفتخانم

  
فقط سوال کردم .مکسی رو سراغ ندار..نه نه:اخم هایش را در هم کشید و گفت.. کمی هول شد پرهام
  ...همین

  
  ..چرا این موضوع انقدر برات مهمه؟: بزرگ با همان لبخند چشمانش را ریز کرد وگفتخانم

  
مثل روز ...نمی خواد انکارش بکنی: خواست اعتراض کند که خانم بزرگ دستش را باال اورد وگفتپرهام

  ..گوفقط دلیلشو ب..روشنه که دوست نداری فرشته با شروین ازدواج بکنه
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به من ..دلیله چی رو باید بگم خانم بزرگ؟این زندگی خود فرشته ست: کالفه نگاهش کرد وگفتپرهام
  ...فقط..ربطی نداره

  
  فقط چی؟: بزرگ سریع گفتخانم

  
  ...فقط هیچی: سریع گفتپرهام

  
دونه مرد و مر..چرا اینجوری می کنی؟..تو چت شده پرهام؟:خانم بزرگ هم با خنده گفت..  خندید هومن

  بگو چی می خوای؟
  

من چیزی نمی خوام خانم : نگاهی به هومن انداخت و بعد با صدای ارومی رو به خانم بزرگ گفتپرهام
  ..ولی خب..درسته ازدواجش صوریه ولی..فقط میگم که فرشته بهتر از شروین هم براش پیدا میشه..بزرگ

  
حاال تو کیس بهتری سراغ ..ظورتو فهمیدمخیلی خب من:خانم بزرگ خندید وگفت... کالفه شده بودپرهام

  ...داری؟به ما هم پیشنهاد بده
  

  ...من: سریع گفتهومن
  

  ... و خانم بزرگ متعجب به چشم به او که خیلی جدی این حرف را زده بود دوختندپرهام
  

  ..چرا تو؟: با حرص گفتپرهام
  

  مگه من چمه؟..پ نه پ البد تو: ابروشو اندخت باال و گفتهومن
  

ولی مگه تو نگفتی من تا اخر عمرم ..مگه من گفتم چیزیت هست؟: سرش را تکان داد و با حرص گفتامپره
  نمی خوام ازدواج کنم؟

  
اره گفتم ولی اون واسه ازدواج دائم بود ولی این : پا روی پا انداخت و به پشتی مبل تکیه داد و گفتهومن

  ..واسه ازدواج صوری که اینو نگفتم..یکی موقته
  
  .جون پری...از خودگذشتگی تو خونمه..تو که منو می شناسی :یطنت رو به پرهام گفت شبا
  

هومن ..این کار به ازخودگذشتگی تو نیاز نداره...خفه شو هومن: با حرص زد به پهلوی هومن وگفتپرهام
  .بیخودی خودتو قاطی نکن

  
  ..اونوقت تو ..من می خوام بگیرمش..تو چرا جوش می زنی؟: لبهایش را کج کرد وگفتهومن

  
می زنم ..یه بار دیگه بگی می گیرمش : به طرف هومن خیز برداشت و دستش را مشت کرد وداد زدپرهام

  ...شنیدی؟..همین جا لهت می کنم هومن
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هومن لبخند روی لبانش بود وپرهام هم با ..خانم بزرگ با تعجب به انها نگاه می کرد.. ساکت شدندهمه
  ...ومن زل زده بودچشمان به خون نشسته به ه

  
خانمی گزینه ی دوم رو هم به لیست خواستگارای فرشته واسه این : با خنده رو به خانم بزرگ گفتهومن

  ...ازدواج اضافه کن
  

  ..پرهام بزرگ نیا..خانمی بنویس: با خشم نگاهش کرد که هومن سریع گفتپرهام
  

 شد و مات و مبهوت با تعجب توی صورت پرهام یک دفعه اروم.. بزرگ خندید و به پرهام نگاه کردخانم
  چی داری میگی؟خل شدی؟:هومن نگاه کرد وگفت

  
  ...ولی خدا بخواد تو می خوای خل بشی بری فرشته رو بگیری.. نه : ابروش انداخت باال و گفتهومن

  
  ..خیلی خب اونجوری نگام نکن شب خوابم نمی بره: چپ چپ نگاش کرد که هومن هم سریع گفتپرهام

  
میخوای برو عقد دائمش بکن اونوقت بیا ..چیه خوشت اومد؟: لبخند کمرنگی زد که هومن گفتمپرها

  ...برامون قهقه بزن
  

  ..خفه هومن:  مشت ارومی به بازوی هومن زد پرهام
  

  ...چشم: لب هایش را کج کرد وگفتهومن
  

  ...د بزرگ به پرهام و هومن که با هم کل کل می کردند نگاه می کرد و می خندیخانم
  

من تو و هومن و شروین رو میذارم تو لیست و ..اتفاقا هومن حرف خوبی زد: بزرگ رو به پرهام گفتخانم
به نظر من این بهترین کاره که خودش از ..اون همه چیزو به من سپرده ..حق انتخاب رو به فرشته میدم

  ..بین شماها یکی رو انتخاب بکنه
  

تو چرا جدی ..من یه حرفی زدم..بابا بی خیال خانمی.. لیست؟منو هم میذارید تو: با تعجب گفتهومن
  گرفتی؟

  
  ..هومن می خوای تو لیست باشی یا نه؟..من با کسی شوخی ندارم: بزرگ لحنش جدی شد وگفتخانم

  
نگاهش جور خاصی بود که باعث شد لبخند روی لبان هومن .. بزرگ توی چشمان هومن زل زد خانم

  ...نوکر شما و ف..هستم تا اخرش...ز این بهترچی ا..اره بابااااا:بنشیند
  

اااا : به چشمان پر از خشم پرهام افتاد که سریع حرفش را من من کنان عوض کرد وگفت نگاهش
  .بقیه نداشت..همون نوکر خودتونم دیگه..چیزه
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تو پرهام نظر تو چیه؟می خوای :رو به پرهام گفت... لبخند کمرنگی زد ولی خانم بزرگ خندید پرهام
قبول ..فقط به صورت موقت و صوری این کار انجام میشه..با فرشته عقد دائم که نمی کنی..لیست باشی؟

  ..می کنی؟
  

پرهام نگاهی به هر دوی انها انداخت و بعد از .. و خانم بزرگ چشم به دهان پرهام دوخته بودندهومن
  ..من اینکارو نمی کنم...نه:چند لحظه گفت 

  
پس به فرشته میگم از بین شروین و ..بسیار خب:خانم بزرگ با لحن جدی سریع گفت جایش بلند شد که از

از نگاه هایی که شروین به فرشته مینداخت معلوم بود ازش خوشش ...هومن یکی رو انتخاب بکنه
  ...اون می تونه کاری بکنه که فرشته با اون ازدواج بکنه..اومده

  
از کجا معلوم شاید ...ده بخواد ازاین غلطای اضافه بکنهاون خیلی بیجا کر: سریع نشست و غریدپرهام

  ...فرشته هومن رو انتخاب کرد
  

اگر فرشته گفت من هومن رو جای برادری دوست دارم چی؟به هر حال شروین : بزرگ با لبخند گفتخانم
پیشنهاد درضمن اون االن به هر کسی که من ..رو تا حاال ندیده وبراش غریبه ست نمی تونه این حرفو بزنه

 روی کسی هم شناخت وبکنم ازدواج می کنه چون به من اعتماد کرده واینجا هم به جز من کسی رو نداره 
  ..اینو چی میگی؟...نداره

  
  ..خب اگر بگه منو هم مثل برادرش دوست داره چی؟: به پشتی مبل تکیه داد وبا لحن ارومی گفتپرهام

  
پس نباید ..تو که راضی به این ازدواج نیستی..د نمیشهخب این که برای تو ب: بزرگ خندید وگفتخانم

  .نگران باشی
  

  ..پس در اون صورت باید بره زن شروین بشه؟: با اخم نگاهش کرد وگفتپرهام
  

  .همه چیز به نظر فرشته بستگی داره..معلوم نیست...شاید هم زن هومن: بزرگ گفت خانم
  

  منظورتون چیه؟..گیج شدم خانم بزرگ: کالفه نگاهش کرد وگفتپرهام
  

فقط میگم اگر مایل هستی اسمت رو به عنوان نفرسوم به ..من منظوری ندارم: بزرگ با لبخند گفتخانم
  .نفر یکی رو انتخاب می کنه3اون هم از بین شما ..فرشته بگم

  
  ..فردا صبح باهاتون تماس می گیرم..االن نمی تونم چیزی بگم: کمی فکر کرد و در اخر گفتپرهام

  
  ...بزرگ سرش را تکان داد و لبخند زد خانم

  
  . و هومن هر دو از خانم بزرگ خداحافظی کردند و رفتندپرهام

  
  ..پرهام پشت فرمان بود و هومن هم کنارش نشسته بود. ماشین نشسته بودند توی
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  تو که از زنا متنفر بودی پس چی شد قبول کردی؟: گفتهومن

  
  ..گفتم فردا زنگ می زنم و جوابو میگمفقط ..قبول نکردم: نگاهش کرد وگفتپرهام

  
فردا هم جواب مثبت یا منفیتو ..دقت کردی امروز خانم بزرگ ازت خواستگاری کرد؟: خندید وگفتهومن

  .باید بهش اعالم کنی
  

  ... لبخند زد وسکوت کردپرهام
  

  ...هیچ فکر نمی کردم انقدر عوضی باشه...این کامران چقدر نامرده: گفتهومن
  

فقط .خیلی وقته...من سارا رو فراموش کردم هومن..اره منم باهات موافقم: را تکان داد وگفت سرشپرهام
من ..اون با این کارش به خودم و شخصیتم توهین کرد..کاری که باهام کرد و نمی تونم فراموش کنم

  ..شوهرش بودم ولی بهم خیانت کرد
  

برای همین نمی خوام دیگه ... ها متنفرمبرای همین از زن: را توی دستانش فشرد و ادامه دادفرمان
چون دیگه طاقت ندارم برای بار دوم شکست ..چون می ترسم اون هم بهم خیانت کنه..ازدواج کنم

  ...نمی تونم..بخورم
  

فقط ..دختر خوب هم اطرافت زیاده..ولی پرهام همه که مثل هم نیستن: نفس عمیقی کشید وگفتهومن
  ...ی باید با دید بازتری انتخاب بکن

  
به نظر من نکات مثبته زیادی ...مثال همین فرشته: از گوشه ی چشم به پرهام نگاه کرد وادامه دادهومن

  ..واسه ی..داره ومی تونه یه همسر خوب
  

  .گفتم که از زن جماعت بیزارم و حاضر نیستم ازدواج کنم...ساکت شو هومن: داد زدپرهام
  

  نی؟پس چرا می خوای باهاش ازدواج ک: گفتهومن
  

اگر .من کی گفتم می خوام باهاش ازدواج کنم؟گفتم می خوام فکر کنم: با حرص نگاهش کرد وگفتپرهام
واسه ی اینه که خیالم راحته این ازدواج ..هم به خانم بزرگ جواب مثبت بدم که بعیده همچین کاری بکنم

 کنم و نه عاشق یواج موگرنه من تا اخر عمرم نه ازد..صوریه و دائمی نیست و خیلی زود تموم میشه
  ...میشم

  
  .ببینیم و تعریف کنیم...مرده و حرفش: لبخند کمرنگی زد وگفتهومن

  
  .فقط صبر کن و ببین..هم می بینی و هم تعریف می کنی: نیم نگاهی به او انداخت وگفتپرهام

  
  ... سرش را تکان داد و نفس عمیقی کشیدهومن
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اخمی که روی پیشانی داشت نشان می داد که سخت در فکر  به خیابان زل زده بود وچهره اش و پرهام
  ...است

  

   سیزدهمفصل
  

خانم بزرگ نگاهی به ... بعد از صبحونه با خانم بزرگ توی سالن نشسته بودیم که صدای زنگ در اومدصبح
  ...من انداخت و بعد از چند لحظه نگاهشو به در دوخت

  
ناخداگاه از ..ند دقیقه در خونه باز شد و پرهام اومد توبعد چ.. ترمز ماشین رو از توی حیاط شنیدمصدای

  ای بابا چرا اینجوریه؟...با دیدن من اخماشو کرد تو هم و جوابمو داد..جام بلند شدم و بهش سالم کردم
  
مگه : خانم بزرگ جوابشو داد و با تعجب گفت.. طرف خانم بزرگ رفت وبا لبخند کمرنگی بهش سالم کردبه

  ...زنی؟پس چراقرار نبود زنگ ب
  

  ...خواستم رو در رو باهاتون حرف بزنم..کار مهمی باهاتون داشتم: سریع جواب دادپرهام
  

خانم :پرهام روی مبل نشست من هم رو به خانم بزرگ گفتم... خدا باز حس اضافی بودن بهم دست دادای
  ...بزرگ من میرم تو اتاقم

  
  ..باشه دخترم برو: بزرگ لبخند زد وگفتخانم

  
  ...اصال نگام نمی کرد .. نگاهی به پرهام انداختممنی
  
بعد از ...سرجام وایسادم.. طرف اتاقم رفتم و همین که رفتم توی راهرو اسمم رو از دهان پرهام شنیدمبه

  ..اون هم صدای خانم بزرگ رو شنیدم
  
  ..صبر کن فرشته بره تو اتاقش بعد حرفتو بزن-
  

شاید به خاطر اینکه اسم خودم رو شنیده بودم و این ...بود سراغم دونم چرا باز حس کنجکاوی اومده نمی
  ...احتمال رو می دادم که موضوع بحثشون به من مربوط میشه

  
سریع اومدم ..اینجوری فکر می کردن رفتم توی اتاقم... طرف اتاقم رفتم و یک بار باز و بسته اش کردمبه

زاویه ی دیدم جوری بود که پرهام پشتش به ... کردمو کنار دیوار ایستادم و یواشکی توی سالن رو نگاه
  ...یننمن بود و خانم بزرگ هم سمت چپش نشسته بود و هیچ کدوم نمی تونستن منو بب

  
  .. به خوبی نمی شنیدم ولی تموم سعیم رو کردم که بتونم بهتربشنومصداشونو

  
  قبول می کنی؟...جوابت چیه پرهام؟: بزرگخانم
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  .نمی تونم قبول کنم...نه:بعد از چند لحظه صدای جدی و خشکش رو شنیدم .. سکوت کرده بودپرهام

  
می مونه نظر .شروین و هومن هم کافی هستن.باشه مشکلی نیست...پس که اینطور: بزرگ گفتخانم

  .فرشته
  

میشه دلیلش رو ...حاال که تصمیمت رو گرفتی ونظرت رو گفتی:خانم بزرگ گفت... سکوت کرده بودپرهام
  هم بگی؟

  
من ..خودتون بهتر می دونید چرا این تصمیم رو گرفتم: نفس عمیقی کشید و با همون لحن قبلی گفتپرهام

از زن .من از عشق و دوست داشتن متنفرم...چه صوری چه دائمی...نمی خوام تا اخر عمرم ازدواج بکنم
درضمن .. فراموش کنم؟و رحاال چطور بیام با یه دختر ازدواج بکنم و به همین راحتی هم گذشته.ها بیزارم

  ...یه سری دالیل واسه خودم دارم..من نمی تونم با فرشته ازدواج کنم
  

  ..چه دلیلی؟: بزرگ با تعجب گفتخانم
  

دلیلم به هیچ وجه به ... خودتون می دونید خانم بزرگ: کمی سکوت کرد وبعد از چند لحظه گفتپرهام
شاید هر دختر دیگه ای جای فرشته بود می ..شاید...یشهازدواج صوری و فرار فرشته و این حرفا مربوط نم

  .نمی تونم..ولی فرشته رو نه..ولی...تونستم قبول کنم
  

من هم اینور داشتم از زور هیجان و تعجب و استرس به خودم می ... بزرگ سکوت کرده بودخانم
فا چی بود؟متوجه شده منظور پرهام از این حر..قلبم با بیقراری خودشو به سینه ام می کوبید..لرزیدم

 خواد با من نمیبودم خانم بزرگ بهش پیشنهاد داده با من ازدواج بکنه ولی چرا پرهام گفت به یه دالیلی 
اخه منظورش از این ...مگه من چکارش کرده بودم؟..ازدواج بکنه؟چرا میگه هر کس دیگه جز فرشته؟

  حرفا چیه؟
  
خب بگو دلیلت چیه؟چرا هر ..پرهام چی میخوای بگی؟:م  شنیدن صدای خانم بزرگ نگامو به سالن دوختبا

به ...اگر منظورت اون اشتباست که تو گذشته صورت گرفته و تقصیر فرشته نبوده..دختری جز فرشته؟
   ازش بیزاری؟قدرمگه با تو چکار کرده که ان..گذشته مربوط میشه و فرشته هم توی این قضیه بی تقصیره

  
این من هستم که .فرشته هیچ کاری با من نداشته و نداره..رگ اشتباه نکنیدنه خانم بز: سریع گفتپرهام

نمی خوام باهاش ازدواج بکنم حتی صوری .همیشه یه جوری با کلماتم بهش نیش می زنم و اذیتش می کنم
درسته فرشته ...به اون دلیلی که خودتون هم می دونید....هم به دلیله اینکه از زن ها متنفرم و هم اینکه

  .من نمی تونم خانم بزرگ...قصر نیست ولیم
  

  ..پرهام از چی حرف می زد؟..دیگه داشتم پس می افتادم... بزرگ سکوت کرده بودخانم
  

این موضوعی هم که تو داری ازش حرف می زنی مال گذشته ست .پرهام دلیلت منطقی نیست: بزرگ خانم
فرداشب تو و هومن بیاید .تصمیم نهایی با اونه...من امشب با فرشته حرف می زنم.و به فرشته مربوط نمیشه

به شروین هم همه چیزو گفتم اون هم در جریانه همه چیز هست همین امروز هم بهم زنگ زد و ...اینجا



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

238

تو هم که به خاطر یه مشت دلیله بی پایه و اساس کشیدی ..هومن که دیدی راضیه.جواب مثبتش رو داد
فرداشب منتظرتون ..تصمیم با اونه.. و هومن یکی رو انتخاب بکنهحاال فرشته باید از بین شروین..کنار

  .هستم
  

توی ..نشستم روی تختم و سرمو گرفتم توی دستام...من هم اروم اومدم توی اتاقم... چیزی نگفتندیگه
پرهام از چی حرف می زد؟منظور خانم بزرگ از گذشته چی بود؟چه دلیلی داشته ..ذهنم پر از سوال بود

  نو رد کرد؟چرا خانم بزرگ هومن و شروین رو انتخاب کرده؟که پرهام م
  

هر چند صوری ..نمی تونستم قبول کنم باهاش ازدواج کنم.. به هومن به چشم برادری نگاه می کردممن
اخه نه می شناختمش و نه اینکه باهاش راحت ..ولی خب با شروین هم نمی تونستم ازدواج صوری بکنم...

  ...ا هومن می تونستم کنار بیام ولی شروین اصالباز یه جورایی ب...بودم
  

چی میشد پرهام قبول می کرد؟اونوقت تا خانم بزرگ ..خدایا عجب گیری کردما: بلند کردم و نالیدم سرمو
اصال به شروین و هومن فکر هم ..می گفت پرهام هم توی لیست هست من هم سریع اونو انتخاب می کردم

  ...نمی کردم
  

  ..رهام که منو گذاشتی تو خماری ازت نگذره پخدا
  
اون مغرورتر .. حرفایی که ویدا زد امیدوار بودم پرهام همون کیس مورد نظر باشه ولی اشتباه می کردمبا

  ...از این حرفا بود
  

استرس ..می دونستم چی میخواد بگه.. بعد از شام خانم بزرگ گفت که می خواد باهام حرف بزنهشب
  ...م قراره چه چیزایی بشنوم ولی باز هم دست وپام می لرزیدبا اینکه می دونست. داشتم

  
خدا ازت نگذره ... کاش پرهام همون کسی بود که خانم بزرگ می خواست در موردش باهام حرف بزنهای

  .پرهام
  

عزیزم یادته گفتی که به من اعتماد داری و برای : بزرگ با لبخند همیشه مهربونش نگام کرد وگفتخانم
   همه چیزو به من سپردی؟ازدواج صوری

  
  ..بله خانم بزرگ یادمه: تکون دادم و گفتمسرمو

  
بهتره اینطور شروع ...خب..من هم گفتم اون کسی که مد نظرم هست رو پیدا کردم:  بزرگ خانم
  نظرت در مورد شروین و هومن و پرهام چیه؟..کنم

  
از زور هیجان نمی دونستم ..د می زدقلبم تند تن..خدایا درست شنیدم؟گفت پرهام؟.. تعجب نگاش کردمبا

  ..چی بگم
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اقا شروین که مرد متین و خوبی به نظر می ..خب:گفتم.. عمیقی کشیدم و سعی کردم اروم باشمنفس
هومن هم توی این مدت خیلی بهم ...البته من شناختی روی ایشون ندارم و نمی تونم نظری بدم..رسیدند

  ..رمکمک کرده و واقعا مثل برادرم دوستش دا
  

  ..خب...پرهام هم...و:و ادامه دادم.. برادر تاکید کردمروی
  

  ..بگو دخترم...پرهام چی؟: بزرگ در حالی که یه لبخند بزرگ رو لباش بود نگام کرد خانم
  
خب پرهام درسته که توی این مدت هر وقت با من برخورد داشته : شرم لبخند زدمو سرمو انداختم پایین با

ولی با این حال خیلی بهم کمک کرده و من هم اگر االن صحیح ..ش ازارم می داد ولییه جورایی با جمالت
  .و سالم اینجا نشستم مدئونش هستم

  
هومن رو هم مثل برادرت دوست ..پس شروین برات غریبه ست: بزرگ سرشو تکون داد وبا لبخند گفتخانم

  ..و پرهام هم...داری
  

  ..ممن هم با شرم لبخند زد.. کرد وخندیدنگام
  

پس با این حساب اگر من این ..رنگ رخساره خبر می دهد از سر درون: بزرگ با لحن شادی گفت خانم
  پرهام رو انتخاب می کنی درسته؟...نفر رو بهت پیشنهاد کنم و تو هم بخوای یکیشونو انتخاب بکنی3
  

 رک و راست حرفمو روم نمی شد..سکوت کرده بودم... اروم بلند کردم و به خانم بزرگ نگاه کردمسرمو
  ..بزنم

  
  ..سکوت عالمت رضاست دخترم دیگه اره؟: بزرگ با لبخند گفتخانم

  
  .. شرم لبخند زدم و اروم سرمو به نشونه ی مثبت تکون دادمبا
  

  پرهامو قبول می کنی؟..باید صداتو هم بشنوم..نه نشد: بزرگ با خنده گفتخانم
  
  ..بله: لبخند گفتمبا
  

همه جا پسرا از دخترا ...می بینی تو رو خدا..قربونت برم عزیزم:اد و گفت بزرگ سرشو تکون دخانم
تاشون که جوابشون مثبته ولی 2. تا پسر خواستگاری می کنی3اینجا تو داری از ..خواستگاری می کنند

 روی سومی که با د تاشون که نمی تونی ازدواج کنی پس بای3با هر .سومی یه کم ناز داره که باید بخریش
  درسته؟...تا هم فرق می کنه نظر داشته باشی2اون 

  
  ..یعنی پرهام راضی نبود؟.. حرفای خانم بزرگ چیزی سر در نمی اوردماز
  

یکی از دالیلش ...دخترم پرهام به دالیلی راضی نمیشه با تو ازدواج بکنه: نگاه گنگم رو دید گفتوقتی
  ..له دومش همتنفرش از زن هاست که این هم به گذشته ش بر می گرده و دلی
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من نمی تونم ...دلیله دومش رو هم به موقعش می فهمی:بعد از چند لحظه گفت.. بزرگ سکوت کردخانم

اون داره با اینده اش بازی می .ولی به نظرم تمومه دالیلش پوچ و بیخوده..چیزی درموردش بهت بگم
از رفتارش .. زیرنظر داشتممن تموم حرکات و رفتارشو..می دونم که به این ازدواج بی میل نیست.کنه

به خاطر یه مشت باوره بی پایه و اساس داره خودشو ..ولی خب...مشخص بود که با این ازدواج راضیه
  ...من نمی خوام اینطور بشه.بدبخت می کنه

  
منو بگو چه ..هه..پس پرهام منو قبول نکرده بود.. کرده بودم و به حرفای خانم بزرگ فکر می کردمسکوت

  ..بودمخوش خیال 
  

  ...فرشته: بزرگ صدام کرد خانم
  

  ...بله خانم بزرگ: بلند کردم ونگاش مردمسرمو
  

  ..تو پرهام رو دوست داری؟: مقدمه گفتبدون
  
  ...مگه عقلم کمه؟من ؟پرهام؟عشق و عاشقی؟عمرا!..چی؟... زور تعجب چشمام گشاد شده بوداز
  

من اگر قبول کردم با .نه اینطور نیست..زرگ؟چی دارید میگید خانم ب: به خانم بزرگ با تعجب گفتمرو
  ..این ازدواج صوریه..فقط به این خاطر بوده که هم می شناسمش و هم اینکه..فقط..پرهام ازدواج کنم

  
اونا ..پس چرا پرهام رو مثل هومن دوست نداری؟: بزرگ چشماشو ریز کرد وبا لحن کنجکاوی گفتخانم

  ..پس چرا دیدت نسبت به پرهام فرق می کنه؟..کردنهر دو با هم برادرن و یکسان بهت کمک 
  
چرا من هومن رو ..خانم بزرگ درست می گفت..رفتم تو فکر.. این حرفی که خانم بزرگ زد الل شدمبا

چرا وقتی پرهام رو می بینم تپش قلب می گیرم و دست و پام ..مثل برادرم دوست داشتم ولی پرهام رو نه؟
  ..د؟اینها دلیلش چی بو..می لرزه؟

  
  ........یعنی من...نهههههههه.. فکری که به ذهنم رسید چشمام گرد شد از
  
  ..یعنی من...من: تعجب به خانم بزرگ نگاه کردم با
  

ولی از روی لج و لجبازی می خوای انکارش ..تو بهش عالقه داری..درسته: بزرگ لبخند زد وگفتخانم
باید ..این عشق رو باید بهش ثابت کنی..من می مونهدخترم اینکه تو دوستش داری مثل یه راز پیش ..کنی

بتونی اونو به این باور برسونی که هنوز عشق نمرده و کسانی هم هستن که می تونند پاک و صادقانه بهش 
  ...پرهام دیدش نسبت به زن ها تغییر کرده چون توی گذشته ش..عشق بورزند و دوستش داشته باشن

  
از خیانت سارا ..از سارا گفت ازاینکه زن عقدی پرهام بوده..ف کرد چیزو خانم بزرگ برام تعریهمه
از غرور مردونه اش که ..از شکستی که پرهام خورده بوده..و بعد از اون پرهام طالقش داده بوده..گفت

  ..همه چیزو برام تعریف کرد..له شده بوده
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  ...حظه چی کشیده بودهتوی اون ل..بیچاره پرهام.. توی گذشته ی پرهام چه چیزایی بودهخدایا

  
اون .. شنیدن این حرفا واقعا بهش حق می دادم دیدش نسبت به زن ها اینطور باشه و ازشون متنفر بشهبا

واسه ی همین .. فکر می کنه اگر ازدواج بکنه از همسرش خیانت می بینه..االن به هیچ زنی اعتماد نداره
  ..از ازدواج دوری می کنه

  
گذشته ی پرهام که ..فهمیدم تو به پرهام عالقه داری این حرفا رو بهت زدممن وقتی : بزرگ گفتخانم

چون می خوام پرهام رو به زندگی ..چون می خوام کمکش کنی..براش مثل یه راز میمونه رو برات گفتم
  ...یه عشق پاک و زیبا اشنا بشه..می خوام یه کاری بکنی اون با عشق حقیقی..برگردونی

  
  منظور خانم بزرگ چی بود؟..ده بود بهم شک وارد شانگار

  
  منظورتون چیه خانم بزرگ؟شما می خواید من چکار کنم؟:گفتم

  
می خوام به کسی که بهش عالقه داری کمک کنی ..ازت می خوام کمکش کنی: بزرگ نگام کرد وگفتخانم

می کنی اینکارو به خاطر کسی که دوستش داری ..یه کاری کنی عشق رو باور کنه..به زندگی برگرده 
  فرشته؟

  
حاال که همه چیزو از گذشته ش می دونم معلومه اینکارو ..خب معلومه که اینکارو می کنم.. فکر کردمکمی

خب خانم بزرگ میگه دلیلش ..پس اون دلیلی که پرهام و خانم بزرگ ازش حرف می زنند چی؟...می کنم
  . عوض بشهدیدشو یه کاری بکنم پس باید کمکش کنم ...پوچ و بیخوده و پرهام داره لجبازی می کنه

  
ولی اخه چطوری ...مطمئن باشید بهش کمک می کنم...حتما: تکون دادم و با لحن مطمئنی گفتمسرمو

چطوری ..خانم بزرگ؟اون همه ش از من فرارمی کنه و هر وقت هم منو می بینه یه چیزی بهم می پرونه
  می تونم بهش کمک کنم؟

  
من بهت میگم ..اون با من:با لحن مطمئنی گفت..د و با لبخند نگام کرد بزرگ یه پشتی مبل تکیه داخانم

  ..یه فکری دارم که می تونه کمکمون بکنه..باید چکار کنی
  
  .. تعجب به خانم بزرگ نگاه کردمبا
  

  .. بود امشب پرهام و هومن و شروین بیان اینجا تا من از بین هومن و شروین یکی رو انتخاب کنمقرار
  

نه خدایا اگر می خواست ...حاال خوبه این ازدواج صوریه اگر واقعی بود چی؟.. داشتم شدیدیاسترس
  .واقعی باشه که اصال حاال حاال ها ازدواج نمی کردم

  
حاضر و اماده توی اتاقم نشسته بودم و به حرفای خانم ... دیگه حال و حوصله ی اشپزی نداشتمامشب

  ..مهمونیه امشب باهام کار داره ومیخواد با من حرف بزنهبهم گفته بود که بعد از .بزرگ فکر می کردم
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ولی خب هران ممکن بود مهمونا .. دوست داشتم به شیدا زنگ بزنم و باهاش حرف بزنم تا اروم بشمخیلی
  ...از راه برسن

  
د هم یه شلوار جین ابی تیره و یه سارافن ابی و یه بلوز استین بلند سفی.. عمیقی کشیدم و رفتم جلوی اینهاه

  ..زیرش تنم بود
  

  .. باالی سرم بسته بودم و یه شال سفید هم سر کرده بودمموهامو
  

  ..همونطور استرس داشتم ... شده بودم عین دخترایی که شب خواستگاریشونههه
  
  .. صدای تقه ای که به در خورد به خودم اومدمبا
  
  بله؟-
  

  فرشته جان اماده شدی؟: خانم بزرگ رو شنیدم صدای
  
  ...خانم بزرگبله -
  
  ..بیا دخترم...عزیزم بچه ها اومدن تازه توی حیاطن-
  

خانم بزرگ پشت در بود با دیدنم لبخند بزرگی زد و با رضایت سرشو .. رفتم سمت در و بازش کردمسریع
  ..تکون داد

  
  .. توی سالن که همون موقع در خونه باز شد وپرهام و هومن اومدن تورفتیم

  
از همونجا به من و خانم ..و خشک بود ولی هومن لبخند بزرگی روی لباش بود مثل همیشه سرد پرهام

  .خانم بزرگ هم با لبخند جوابش رو داد..بزرگ سالم کرد و اومد جلو و گونه ی خانم بزرگ رو بوسید 
  

  .. لبخند کمرنگی زد و به خانم بزرگ سالم کرد خانم بزرگ هم با مهربونی جواب سالمش رو دادپرهام
  
با دیدنم اخم کمرنگی کرد و سرشو تکون داد و زیر لبی ..سرشو بلند کرد و نگام کرد..هام سالم کردم پربه

  ...سالم:جوابمو داد 
  

  ..به نظرم اینجوری جذابتر هم می شد.. به این رفتارش عادت کرده بودمدیگه
  

نگاه هممون به در ..حدسم درست بود ..حتما شروین بود.. همگی نشسته بودیم که زنگ خونه رو زدنتازه
  ...بود که شروین درو باز کرد و اومد تو
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به طرفمون اومد و اول به خانم بزرگ سالم کرد و بعد هم به .. همون جلوی در با دیدنمون لبخند زداز
ولی پرهام هنوز سرد ..هومن هم برخالف قبل اینبار کمی گرمتر باهاش برخورد کرد..طرف هومن رفت 

  ..بود
  
از رفتار پرهام و هومن با شروین گیج شده .. با شروین دست داد و زیرلبی جوابشو داد اخم کمرنگیبا

اینبار هم هومن ...اون بار که با نفرت بهش نگاه می کردن..دیوونه بودنا..بودم وهیچ سردر نمی اوردم
بود  اخم کرده ستهدر..گرمتر باهاش رفتار می کرد وپرهام هم باهاش دست داد و جواب سالمش رو داد

  پس دلیله رفتار اون بارشون چی بود؟.ولی با این حال تحویلش گرفت
  

  .خوش اومدید...سالم:لبخند ماتی زدم واروم سالم کردم ..لبخندش پررنگتر شد. به من رسیدنوبت
  

  ..ممنونم..سالم فرشته خانم: هم در حالی که خیره شده بود به من جواب داد شروین
  

  ..وم وایساده بود که خانم بزرگ تعارف کرد بنشینههنوز جل.. انداختم پایینسرمو
  

پرهام سمت چپم بود و هومن .. رو به روی خانم بزرگ نشست من هم کنار خانم بزرگ نشسته بودمشروین
  ..هم رو به روم بود

  
حالت صورتش بی تفاوت بود ولی با این حال رنگ صورتش کمی .. چرخوندم و به پرهام نگاه کردمسرمو

  ..زدبه سرخی می 
  

  ..پدر چطورن ؟مریم جون چطوره؟..خوش اومدی پسرم: بزرگ رو به شروین گفتخانم
  

سالم ..همگی خوبن...ممنونم خانم بزرگ: نیم نگاهی به من انداخت و رو به خانم بزرگ گفتشروین
  .رسوندن

  
  ..سالمت باشن: بزرگ با لبخند سرشو تکون داد وگفتخانم

  
شرمنده اون شب فرصتی نشد که باهاتون بیشتر ..ب شما خوب هستید؟خ: تشکر کرد و رو به من گفتشروین

  ...اشنا بشم
  
سعی کردم اروم باشم ..یه کوچولو هول شده بودم..چه سر و زبونی داشت.. تعجب نگاش کردمبا
  این حرفا چیه؟.. اختیار دارید..ممنونم:
  

 بهتر نیست بریم سر اصل خانم بزرگ: خواست یه چیزی بگه که هومن تک سرفه ای کرد و گفت شروین
  ..مطلب؟

  
شروین متوجه اشاره ی هومن نشد ولی من و خانم بزرگ که متوجه شده بودیم .. اشاره کرد به پرهامبعد

  ..بهش نگاه کردیم
  



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

244

با اخم غلیظی زل زده بود به .. پیشونی پرهام عرق نشسته بود و صورتش هم حسابی سرخ شده بودروی
  ..شروین

  
  ..ر کردم حتما چیزیش شدهفک.. لحظه ترسیدمیه
  

  ..پرهام پسرم حالت خوبه؟: بزرگ لبخند ماتی زد و رو به پرهام گفتخانم
  

کمی :از جاش بلند شد و با صدای گرفته ای گفت... به خودش اومد وسریع به خانم بزرگ نگاه کردپرهام
  .زود بر می گردم..من میرم توی حیاط چند لحظه هوا بخورم...گرمم شده

  
خانم بزرگ میشه :اما بین راه ایستاد ورو به خانم بزرگ گفت ..ا قدمهای بلندی به طرف در رفت هم ببعد

  ..البته مختارید..تا من نیومدم بحث رو شروع نکنید؟
  

  .فقط دیر نکن..باشه پسرم: بزرگ با لحن مطمئنی گفتخانم
  

  ...حتما: لبخند کمرنگی زد وگفتپرهام
  

  .. هم سریع از خونه رفت بیرونبعد
  

  ..انگار منتظر بودن هر چه زودتر پرهام برگرده.. سکوت کرده بودنهمه
  
چرا اینجوری ..وا این دیگه چش شده؟..زل زده بود به من وبا شیطنت نگام می کرد.. هومن نگاه کردمبه

  نگام میک نه؟
  

 کرده سرشو انداخته بود پایین و سکوت..نگام چرخید روی شروین.. هم لبخند کمرنگی تحویلش دادممن
  .. تای ما رو زیرنظر داشت3خانم بزرگ هم هر ..بود

  
تا ..همه چه حرف گوش کن هم شدن.. جوی که به وجود اومده بود دلم می خواست بزنم زیر خندهاز

  .پرهام گفت تا من نیومدم بحث رو شروع نکنید همه هم سریع اطاعت کردن
  

یعنی منم براش .. که این مسئله براش مهمه؟ چرا پرهام این حرفو زد؟یعنی می تونم امیدوار باشمولی
ولی خب اون االن پیش خودش از زن ها یه ..هه اگر مهم بودم قبول می کرد باهام ازدواج کنه..مهمم؟

  ..بهش هم حق می دادم هم نمی دادم..باوره دیگه داره
  

گه عشق وعاشقیم دی..خودم کم مشکالت داشتم که اینو هم بهش اضافه کردی؟..خدایا :  دلم نالیدم توی
فرارم و دربه ..پارسا..مشکالت خودم چی میشه؟پدرم..حاال چرا عاشق این کوه یخ شدم؟..واسه چی بود؟

 که گذاشتی اشتمهمینو کم د..این اخری هم عاشق شدنم دیگه چی بود؟..موضوع ازدواج صوریم و..دریم
  ...نه یعنی تو قلبم..تو بغلم

  
  ..داگاه یه کارایی بکنی که تا حاال توی عمرت نکردیباعث میشد ناخ.. حس شیرینی بودولی
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رنگ صورتش طبیعی شده .. بزرگ داشت با شروین خوش وبش می کرد که در باز شد و پرهام اومد توخانم

  ..کنار هومن نشست ومنتظر چشم به خانم بزرگ دوخت..لبخند کمرنگی روی لباش بود..بود
  

 سکوت کرده بودیم اونوقت حاال که اومده حتی یه همگی به خاطرش تا االن.. مغرور بوداچقدر
تازه باید ..خدایا من چطوری باید با این کوه غرور کنار بیام؟..عذرخواهی خشک و خالی هم نکرد

  حاال واقعا غیرممکن بود؟...اوه اوه یه کار غیرممکن..عاشقش هم بکنم
  

واقعا هم درست .تو بخواه میشه..ونمهمیشه می گفت غیر ممکن غیرممکنه فرشته ج.. حرف شیدا افتادمیاد
  .عشق پرهام..اون هم چیزی نبود جز..باید خودم می خواستم تا اون چیزی که میخواستم بشه..می گفت

  
  ... صدای خانم بزرگ نگاهمو بهش دوختم با
  

فرشته جان یه مشکلی ..همونطور که می دونید وبراتون توضیح دادم...خب: بزرگ رو به همگی گفتخانم
براتون هم توضیح دادم که تمومه کارهای ..به صورت صوری وموقت ازدواج بکنه.. که مجبورهداره

 قولازدواجش قانونی صورت می گیره و هیچ کار غیرقانونی قرار نیست انجام بشه اینو به همتون 
رقی با ویدا برام هیچ ف..فرشته همه چیزو به من سپرده من هم اونو درست مثل نوه هام دوست دارم.میدم

نفر مورد اعتمادم 2 نفر رو به فرشته جان پیشنهاد کردم که هر 2من ..ارزوی من خوشبختیشه..نمی کنه
  ...هستن و به این امر هم راضی هستن

  
هر کدوم از شماها رو که فرشته ..هر دو حاضرن به صورت موقت با فرشته ازدواج کنند... و هومنشروین

تبی میده و امضا می کنه که تو مدت زمانی که فرشته زنشه هیچ انتخاب کرد همون یک نفر به من تعهد ک
 ی من و فرشته ست تهالبته من از هر دوی شما مطمئنم ولی خب این خواس..اتفاق خاصی بینشون نمی افته

  .باید بهش عمل کنید
  

  تا حرفی ندارید؟2شما : به شروین وهومن گفترو
  

هر چی نظر فرشته خانم باشه من قبول .. خانم بزرگمن حرفی ندارم..نه: با لبخند کمرنگی گفتشروین
  .دارم

  
با لبخند بزرگی زل زده بود به ..من هم به هومن نگاه کردم. بزرگ لبخند زد وبه هومن نگاه کردخانم

  ..ای خدا این امروز چش شده؟چرا اینجوری می کنه؟..من
  

  ...ابا تو هم بودم..هومن: نگاش به من بود که خانم بزرگ صداش کردهومن
  

  ..با دیدنش اخماشو کشید تو هم... به هومن نگاه کرد پرهام
  

چه خبرته؟پهلومو : با ارنجش زد تو پهلوی هومن که هومن هم یه اخ بلند گفت و با اخم نگاش کرد محکم
  ..داغون کردی
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  ...خانم بزرگ با تو بودن: با همون اخم زیر لب غرید پرهام
  

  ..با زبونت هم می گفتی حالیم می شد..زدن داشت؟خب این : چپ چپ نگاش کرد وگفتهومن
  

  پس استرس هم داشت؟...با استرس پاشو تکون می داد.. سکوت کرده بودپرهام
  

  ...جونم خانمی: به خانم بزرگ نگاه کرد وگفتهومن
  

  میگم تو حرفی نداری بزنی؟..حواست کجاست پسر: بزرگ خندید وگفتخانم
  

  .من حرفی ندارم..حرفم کجا بود..نه واال:دوخت و گفت با همون لبخند نگاشو به من هومن
  
  .. کاراش هم خنده ام گرفته بود و هم اینکه ازش سر در نمی اوردماز
  

نگاش به میز ..به پشتی مبل تکیه داده بود و پاشو اروم تکون می داد.. بزرگ نگاهی به پرهام انداختخانم
  ...وسط سالن بود

  
خب فرشته جان درسته که باید روشون شناخت داشته باشی ولی این : بزرگ به من نگاه کرد وگفتخانم

کدوم رو ..بنابراین بهمون بگو بین شروین و هومن..ازدواج صوری هست و خودت باید انتخاب بکنی
  انتخاب می کنی؟

  
  ..زیر اون همه نگاه سنگین داشتم اب می شدم... از خانم بزرگ گرفتمنگاهمو

  
نگاه شروین بی تفاوت بود ولی رو لباش ..که بهم اعتماد کن و تصمیمت رو بگیر خانم بزرگ بهم میگفت نگاه

اون ...و نگاه پرهام..نگاه هومن پر از شیطنت بود و اون هم با لبخند نگام می کرد..لبخند کمرنگی بود
  ...نگام نمی کرد

  
روی ..گفتم که..بودم بهش اینکه در نظر بگیرم که االن تو جمع نشستم و نباید این کارو بکنم زل زده بدون

  ..وقتی به پرها می رسیدم اینجوری می شدم..هیچ کدوم از حرکاتم کنترل نداشتم
  

حالت صورتش نشون می داد ...اخم نداشت...سرشو اروم بلند کرد ونگام کرد.. نگاهمو حس کردسنگینی
نستم باورکنم ولی نمی تو...چشمای عسلیش بهم می گفت که این کارو نکنم..که بی تفاوته ولی چشماش

ولی اون فقط یه نگاه ..نگاه جذاب وزیباش بهم التماس می کرد که هیچ کدوم رو قبول نکنم..نگاهش
کدومو باید باور می کردم؟حرف ...اگر می خواست اینطور نشه با زبونش می گفت نه با نگاهش...بود

  ..ت این کارو نکن؟دلش و که ازم متنفر بود یا حرف نگاهش رو که التماس امیز بهم می گف
  

پس باید خودم یه کاری ..اون منو نخواست..این کار الزم بود...باید ادامه می دادم.. چاره ای نداشتمولی
  ..می کردم

  



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

247

من تصمیمم ..می ترسیدم پشیمون بشم ولی نه.. انداختم پایین تا بیشتر از این توی نگاهش غرق نشمسرمو
  ..من انتخابم رو کردم..رو گرفتم

  
  ...بلند کردم ونگاهمو به خانم بزرگ دوختم سرمو

  
خانم ..تا همون لحظه که می خواستم جوابمو بگم استرس داشتم.. منتظر چشم به من دوخته بودنهمه

  ..بزرگ متوجه حالم شد
  
  ..فرشته جان چند لحظه با من بیا کارت دارم: لبخند از جاش بلند شد و رو به من گفتبا
  
رفت توی ...که به پرهام و هومن و شروین نگاه کنم دنبال خانم بزرگ رفتم جام بلند شدم وبدون ایناز

تا اینکه خانم بزرگ سرشو ..هر دو سکوت کرده بودیم...روی صندلی نشستیم..کسی اونجا نبود..اشپزخونه
  ..بلند کرد ونگام کرد

  
د کی رو انتخاب دیگه مطمئن بودم بای.. بزرگ گفت که بعد از صرف شام من جوابمو اعالم می کنمخانم
  ..کنم

  
  ..هم برای خانم بزرگ غذا کشیدم هم برای خودم... سر میز کنار خانم بزرگ نشستماینبار

  
بشقابش خالی بود ...سرجام نشستم که نگام افتاد به پرهام... گفت که میره دستاشو بشوره و میادشروین

  ...دیوونه و عاشق...دیگهخب دیوونه بودم ..عاشق این نگاه سردش بودم...زل زده بود به من.
  

اون هم هیچی نگفت و این اجازه رو .. رو بدون هیچ حرفی از جلوش برداشتم تا براش غذا بکشمبشقابش
  ..زیر لب یه بفرمایید هم گفتم..بعد از کشیدن غذا بشقابشو گذاشتم جلوش..بهم داد

  
م دستمو بکشم سریع دست فکرکرد می خوام دستمو بکشم عقب ولی همین که خواست.. اورد جلو دستشو

  ..دست پرهام هم روی دستم بود..زیر بشقاب رو گرفته بودم..پرهام نشست روی دستم
  

نگام تو نگاه ...سرشو بلند کرد ونگام کرد.دستش گرم بود واین گرما داشت اتیشم می زد. خشکم زدسرجام
نمی .کارام بی اراده بودهمه ی ...هیچ کدوم نگاه از هم بر نمی داشتیم...عسلی و جذابش گره خورد

  ... نمی دادنیانگار مغزم قفل شده بود و بهم هیچ فرما...تونستم روی حرکاتم کنترل داشته باشم
  

حرفایی که اگر با زبون می زد می تونستم .. با اینکه سرد بود ولی گویای هزاران حرف نگفته بودنگاهش
ش از نفرت پره من چه برداشتی از این نگاه وقتی قلب..نگاهشو چطور معنی کنم؟...باور کنم ولی نگاه

  ..بکنم؟
  

  ... توجه به اطرافمون زل زده بودیم به هم که با تک سرفه ی خانم بزرگ به خودمون اومدیمهنوزبی
  

گونه هام سرخ شده بود .. دستشو کشید عقب من هم دستمو از روی بشقابش برداشتم و سرجام نشستمسریع
  ..قلبم تند تند می زد...ابی رفته باالواحساس می کردم دمای بدنم حس
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حتما خانم بزرگ این حرکته من و پرهام رو ..روم نمی شد سرمو بلند کنم.. چرا اینجوری میشم؟خدایا

هیچ کدوممون از ..ولی ناخواسته بود..خوبه جلوی روش اینکارو کردیم..خب معلومه که دیده...دیده بود
  ...روی عمد این کارو نکردیم

  
  ..ولی چرا قلبم انقدر تند تند می زنه؟...اتفاقی که نیافتاده..حاال که چی؟...دم بیرون دانفسمو

  
می ترسیدم ...تا اخر هم سرمو بلند نکردم..اصال نفهمیدم چی خوردم.. از شام اون شب نفهمیدمهیچی

زی از عشقم نمی خواستم به این زودی چی...نگام بهش بیافته و باز ضربان قلبم بره باال و خودمو لو بدم
 پرهام اینو بفهمه و منمی خواست..درسته خانم بزرگ می دونست ولی اون هم به عنوان یه راز..بروز بدم

دوست داشتم برای ..عشقش رو بدون تالش نمی خواستم...اون موقع به راحتی با احساسم بازی کنه
  ..هرچند سخت بود ولی شدنی بود..رسیدن به عشقم تمام سعیم رو بکنم

  
سرمو انداخته بوم پایین ولی به ..همه سکوت کرده بودن..از صرف شام همگی توی سالن جمع شدیم بعد

  ..خوبی سنگینی نگاهشون رو روی خودم حس می کردم
  

  .حاال می تونی جوابتو بگی...خب فرشته جان: بزرگ گفتخانم
  

  ..بی تفاوت بود..به شروین نگاه کردم.. سرمو بلند کردماروم
  
  ..دیگه لبخند روی لباش نبود وبا کنجکاوی چشم به من دوخته بود..کردم هومن نگاه به
  

نگاهم بی .. نتونستم جلوشو بگیرم..اما نگاه بی قرارم بهش افتاد ... نداشتم به نفر بعدی نگاه کنمجرات
درست توی ..نگاه مستقیم پرهام به من بود...بی تاب یه نگاه هر چند سرد از طرف پرهام بودم..طاقت بود

نه توش التماس بود و ...اینبار نمی تونستم معنیش کنم..نگاهش جور خاصی بود..چشمام زل زده بود
روی پیشونیش هیچ اخمی ...چرا حرفی نمی زنه؟..خدایا چرا از این نگاه سردر نمیارم؟...نه

نکارو می چرا با من ای...انگار هیچ اتفاقی قرار نیست بیافته...حالت صورتش کامال معمولی بود...نداشت
این چه بازیه که شروع .. می کنه؟چکارسرنوشت داره با من ...کنی پرهام؟چرا تو نباید نفر سوم باشی؟

  ..کننده اش باید من باشم و از اخرش بی خبرم؟نمی دونم تهش چی میشه
  

  ..با لبخند اطمینان بخشی نگام می کرد .. به خانم بزرگ دوختمنگاهمو
  

انتخاب :اروم گفتم ..موفق هم شدم ...ا تظاهرهم شده یه لبخند بزنمسعی کردم ب.. زدم به هومنزل
  .اقا هومنه..من

  
مبارک باشه : کمی سکوت کردن وبعد از اون خانم بزرگ برای من و هومن دست زد وگفتاول

  ..انشااهللا همیشه خوشبخت باشین..درسته این ازدواج صوریه ولی باز هم بهتون تبریک میگم...عزیزم
  

دست راستشو ..همون لحظه نگام به پرهام که درست کنار هومن نشسته بود افتاد.. تشکرکردیم و هومنمن
اخه کدوماشو باور کنم؟اون ..صورتش کمی سرخ شده بود...مشت کرده بود و پاشو با حرص تکون می داد
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ی تونم تورو  من میعنی..؟کدوما رو باور کنم؟..حرفا و نفرتت از زن ها رو یا این نگاه ها و حالت هات رو
  ..عاشق خودم کنم؟

  
چیزی ..نگاهش جور خاصی بود...لبخند مردونه ای تحویلم داد و سرشو تکون داد.. شروین نگاه کردمبه

  ..من هم لبخند کمرنگی زدم..با یه لبخند بزرگ داشت نگام می کرد..و اما هومن..ازش سر در نیارودم
  

  ..ولی خب من..واقعا شرمنده ام: به شروین گفتمرو
  

من کامال درکتون می کنم وهیچ گله ای هم ..می دونم فرشته خانم: میون حرفم اومد و گفتشروین
  .شرمندگی نداره..این حقه شماست که بتونید انتخاب بکنید..ندارم

  
  .ازتون ممنونم...من واقعا نمی دونم چی بگم: نگاهی پر از سپاس گفتمبا
  
  . لبخند سرشو تکون داد و چیزی نگفتبا
  

قبل از رفتن دوباره ازش معذرت .. کمی پیش ما نشست و بعد هم از همگی خداحافظی کرد ورفتینشرو
خانم بزرگ مثل اونبار تا دم در .خواستم و ازش به خاطر کمکی که می خواست بهم بکنه تشکرکردم

  ..همراهیش کرد
  

صبی و اخم غلیظی که پرهام از جاش بلند شد وبا صدای گرفته وع.. که خان مبزرگ برگشت تو سالنهمین
  جا خوش کردی؟..بلند شو ما هم بریم دیگه:روی پیشونیش بود رو به هومن گفت

  
  .تو هم بشین حاال که زوده..کجا حاال نشستیم: دست پرهام رو کشید وگفتهومن

  
فردا هم باید برم مطب کلی کار ریخته ..نه من خونه کار دارم: کالفه دستی بین موهاش کشید وگفتپرهام

  .دیگه دیره..بلند شو بریم..سرم
  

از کی تا حاال دکی جون جمعه ها هم مطبتو ...فردا که جمعه ست اقای خوش حواس: خندید وگفتهومن
  ...باز میکنی که من نمی دونستم؟

  
می خوام با هومن حرف ..پرهام بشین: نفسشو داد بیرون و خواست یه چیزی بگه که خانم بزرگ گفتپرهام

  .بزنم
  

خانم بزرگ شما می خواید با هومن حرف بزنید با من که کاری :ون اخم رو به خانم بزرگ گفت با همپرهام
  ..پس من میرم..ندارید

  
تو و هومن با هم اومدید با هم هم برمی گردید ..گفتم بشین پرهام: بزرگ با لحن جدی ومحکمی گفتخانم
  .بشین.خونه
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سشو داد بیرون ونشست روی مبل و نگاهشو به میز  کمی به خانم بزرگ نگاه کرد وبعد هم کالفه نفپرهام
  ..وسط سالن دوخت 

  
خوشم اومد از هر کی حساب نمی بره .. دونم چی توی این میز دیده بود که همه ش زل می زد بهشنمی

  ..از خانم بزرگ خیلی خوب حساب می بره
  

می شناسمت و بهت ..بدیهومن جان همونطور که گفتم تو باید به من تعهد : بزرگ رو به هومن گفتخانم
فرشته بهت محرم میشه و اون موقع هر اتفاقی ممکنه ..اعتماد دارم ولی خب این برای هردوتاتون الزمه

  ..بینتون بیافته بنابراین تعهدنامه رو امضا می کنی و به من هم قول میدی باشه؟
  
وای وای اینا ..جه شده بودممنظور خانم بزرگ رو به خوبی متو.. زور شرم جرات نکردم سرمو بلند کنماز

  ..رو جلوی پرهام می گفت االن حتما از بس حرص خورده داره منفجر میشه
  

  .نوکر خودت و فرشته جان هم هستم...به روی جفت چشمام خانمی: با لبخند و لحن شوخی گفتهومن
  

ورشو از این کار منظ.. سریع با اخم نگاش کرد که هومن هم ابروشو انداخت باال و با شیطنت خندیدپرهام
نفهمیدم ولی از حرکتی که هومن کرد خنده ام گرفت چون به محض اینکه ابروشو انداخت باال و خندید 

  ..ولی هومن بی خیال می خندید...پرهام لباشو به هم فشرد و با خشم نگاش کرد
  

  خب خانمی کی قراره محضر میذارید؟: رو به خانم بزرگ گفتهومن
  

من و پرهام هم شاهداش ..یادت نره این ازدواج صوریه..پسر تو چقدر هولی: بزرگ خندید وگفتخانم
  درسته پرهام؟...هستیم

  
من شاهده : با همون نگاه پر از خشم ولی کامال کنترل شده با صدای گرفته ای رو به خانم بزرگ گفتپرهام

  ..هیچ چیز نیستم
  

  .. فرشته باشی؟نمی خوای شاهد عقد برادرت و..چرا؟: بزرگ با تعجب گفت خانم
  

انگار خیلی جلوی خودشو می گرفت که چیزی ... نگاه تندی به خانم بزرگ انداخت وسکوت کردپرهام
  ولی اخه چرا؟اون که منو دوست نداشت پس این کارا رو واسه چی می کرد؟..نگه

  
  ... بزرگ لبخند مهربونی زد و چیزی نگفتخانم

  
  کی بریم عقد کنیم؟..کن ما رو دریابخانمی اینو ولش : با لحن بی خیالی گفتهومن

  
بنده ...جرات نداشتم به بغل دستیش نگاه کنم.. لحنش خنده ام گرفت که هومن هم با خنده نگام کرد از

  .کم مونده بود همونجا بزنه هومن رو لهش کنه..خدا حسابی داشت حرص می خورد
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انشااهللا اگر همه ...ال کاراتونو بگیرهپسرم من از شنبه به وکیلم می سپرم دنب: بزرگ با خنده گفتخانم
  ..چیز به خوبی پیش بره هفته ی دیگه عقد می کنید

  
  همه ی کاراش قانونی صورت می گیره دیگه درسته؟: گفت هومن

  
مطمئن باش همه چیزش ..پسر جون به من میاد کار غیرقانونی بکنم؟: بزرگ اخم شیرینی کرد وگفتخانم

  ..راحت باشهقانونی صورت می گیره خیالتون 
  

روی پیشونیش عرق نشسته بود و ..ولی من همه ی حواسم به پرهام بود... لبخند زد وسرشو تکون دادهومن
  ...لباشو به هم می فشرد

  
اگر دوست داری اماده باش ..من وپرهام عادت داریم هر هفته جمعه ها میریم کوه:  رو به من گفت هومن

  ..فردا میام دنبالت تو هم با ما بیا
  

  ..می ترسیدم پارسا پیدام کنه..ولی می ترسیدم.. دوست داشتم برمخیلی
  

نمی خواد از چیزی بترسی تا من و بادیگارد پرهام رو داری : انگار ترس رو توی چشمام دید که گفتهومن
  .نگران هیچ چیز نباش

  
  ..لبخند اطمینان بخشی روی لباش بود.. لبخند به خانم بزرگ نگاه کردمبا
  
با این تفاوت که اینبار داشت نگام می ..هیچ تغییری توی حالتش به وجود نیومده بود.. نگاه کردم پرهامبه

  ..انقدر سرد که یک لحظه سرماشو با تمام وجودم حس کردم...نگاهش از همیشه سردتر بود..کرد
  

  ...باشه من هم میام: به زور ازش گرفتم و رو به هومن گفتمنگاهمو
  

  ... تکون داد لبخند زد و سرشوهومن
  

 دقیقه ی دیگه اومدی که 5تا : دیگه طاقت نیاورد واز جاش بلند شد با اخم رو به هومن گفتپرهام
  .بیرون منتظرتم...وگرنه خودم میرم..اومدی

  
  .شبتون بخیر..خداحافظ خانم بزرگ: رو به خانم بزرگ کرد وگفتبعد

  
مواظب ..فتن خیلی زوده ولی باشه پسرم بروبا اینکه هنوز برای ر: بزرگ لبخند مهربونی زد وگفتخانم

  .خداحافظ..شب تو هم بخیر ..خودتون هم باشید
  

  .. یه خداحافظی زیر لبی هم از من کرد و بی معطلی از خونه زد بیرونپرهام
  

من هم برم تا این بچه بیشتر از این حرص نخورده : هم از جاش بلند شد و رو به خانم بزرگ گفتهومن
  ..خداحافظ خانمی..زنه بیافته رو دستمون خیلیهامشب سکته رو ن
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  .خداحافظ..خدانکنه پسرم: بزرگ خندید وگفتخانم

  
 منتظرم باش میام 7فردا ساعت ..خب من دارم میرم : رو به من کرد وبا لبخند جذابی گفتهومن

  .خداحافظ..دنبالت
  

  .خداحافظ..باشه منتظرم: تکون دادم و لبخند کمرنگی زدم وگفتمسرمو
  
سرمو ..اومد جلو و اروم بغلم کرد..با لبخند غمگینی به خانم بزرگ نگاه کردم.. هم از در رفت بیرونومنه

  ..گذاشتم روی شونه ش و زدم زیر گریه
  

بی صدا گریه می کردم و خانم بزرگ هم پشتمو نوازش می کرد و ..دیگه طاقت نداشتم.. خیلی پر بوددلم
  ...ازم می خواست که اروم باشم

  
تو هنوز راه طوالنی .پس محکم باش..تو باید بتونی تا اخرش دووم بیاری..اروم باش دخترم: بزرگ خانم

اگر راحت به دستش بیاری بعد از مدتی به راحتی ..عشق اونیه که به سختی به دست بیاد..در پیش داری
  ..پس سعی کن محکم باشی..دخترم برای رسیدن به عشق تالش الزمه...هم از دستش میدی

  
  .. شنیدن حرفای خانم بزرگ یه ارامش خاصی بهم دست دادبا
  

  .. ی حرفاشو قبول داشتمهمه
  

  ..تنهام نذار ..خدایا
  

می ..پرهام یواشتر برو:هومن نیم نگاهی به او انداخت و گفت.. با سرعت زیادی رانندگی می کردپرهام
  خوای به کشتنمون بدی؟

  
  ..ده بود وحالت صورتش نشان می داد که سخت در فکر استبه رو به رو خیره ش.. پرهام جوابی نداداما

  
  ..پرهام ...با تو هستما: اروم زد به بازوش و گفتهومن

  
  چی میگی تو؟: به خودش امد و با اخم نگاهش کرد پرهام

  
فقط میگم اگر اعصاب معصابه درست و حسابی نداری بذار ..چیز خاصی نمیگم: نگاهش کرد وگفتهومن

  ..مونمن بشینم پشت فر
  

  ..بشین سرجات و هیچی نگو..الزم نکرده: با حرص گفتپرهام
  

گفتم ..هیسسسسسس: خواست حرف بزند که پرهام دستش را به نشانه ی سکوت بلند کرد وگفت هومن
  .پس ساکت باش...فقط یه کلمه از دهنت بیرون بیاد عواقبش پای خودته..اگر یه کلمه..هیچی نگو هومن
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  ..پرهام بیش از اندازه عصبی بود..رد با تعجب نگاهش کهومن

  
  .. حرص فرمان را فشار می داد و تمام عصبانیتش را روی گاز خالی می کردبا
  

  ..نسرین خانم با ترس نگاهش کرد.. خانه را به شدت باز کرد وارد شددر
  

  .. پشت سرش وارد شد و به پرهام که کالفه دور خودش می چرخید نگاه کردهومن
  

پسرم چی :های بلندی به طرف پله ها رفت که نسرین خانم جلوشو گرفت وبا نگرانی گفت  با قدم پرهام
  ..شده؟چرا انقدر اشفته ای؟

  
 بدون هیچ حرفی با قدم های بلند از پله ها باال رفت و بعد از چند لحظه صدای کوبیده شدن در پرهام

  ..اتاقش به گوش رسید
  

  هومن پسرم چی شده؟چرا پرهام اینجوری کرد؟:پرسید  نگاهش به پله ها بود که نسرین خانم هومن
  

  ..مریض شده نسرین خانم: لبخند کمرنگی زد وگفتهومن
  

  چیش شده مادر؟..وای خدا مرگم بده: خانم با ترس و نگرانی نگاهش کرد و گفت نسرین
  

  .. به طرف پله ها رفت ومیان راه ایستادهومن
  

  ..خیلی زود خوب میشه..نترس نسرین خانم: به نسرین خانم گفت رو
  

  مگه مریضیش چیه پسرم؟: خانم با تعجب گفت نسرین
  

نگران ..نمی تونم بگم دردش چیه ولی دوای دردش پیش خانم بزرگه: نگاهش کرد وبا لبخند گفتهومن
  ..ممکنه تب بکنه هذیون هم بگه ولی اینا توی مریضیش طبیعیه..نباش

  
  ... میدونه چش شدهخب مادر خودش دکتره حتما: خانم گفت نسرین

  
د نه د مشکل اینجاست که خودش هم نمی دونه چه مرضی :  در حالی که از پله ها باال می رفت گفت هومن
  .شب بخیر.شما نگران نباش نسرین خانم..ولی کم کم می فهمه...گرفته

  
  ... خانم که چیزی از حرف های هومن سر در نیاورده بود با تعجب به پله ها نگاه کردنسرین

  
اینبار بلندتر به در ..تقه ای به در زد ولی جوابی نشنید.. حاضر و اماده پشت در اتاق پرهام ایستادهومن

  ...ولی باز هم پرهام جواب نداد..زد
  



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

254

  ..پرهام بی خیال روی تخت خوابیده بود.. را باز کرددر
  
  پرهام بلند شو دیگه چقدر می خوابی؟: طرفش رفت و صداش زدبه
  

یه امروز که جمعه ست هم دست از سرم بر ..هومن بذار بخوابم:ه خودش داد و زیر لب گفت تکانی بپرهام
  ..نمی داری؟

  
پاشو مریضات ..کی بود دیشب می گفت من فردا توی مطب کلی کار دارم:  به پهلوی پرهام زد وگفتهومن

  .منتظرن
  

  ...خفه : همونطور که چشمانش بسته بود خواب الود زیر لب گفت پرهام
  
  .پس پاشو دیگه..مگه قرار نیست با فرشته بریم کوه..بلند شو دیگه: خندید وگفت ومنه
  

  ..فرشته؟:زمزمه کرد .. خواب الود چشمانش را باز کرد و نگاهش کردپرهام
  

  ..از این همه کلمه فقط فرشته رو شنیدی؟..اره: خنده گفت هومن
  

  ..منظور؟: خمار نگاهش کرد وگفت پرهام
  

  راستی دیگه پاچه نمی گیری؟..پاشو دیر شد...بی منظور:کرد وگفت لباشو کج هومن
  

  .. چپ چپ نگاش کرد که هومن هم با خنده از جاش بلند شد واز اتاق بیرون رفتپرهام
  

  .. کش وقوسی به بدنش داد و از تخت پایین امدپرهام
  

هوا کمی سرد شده ..رفتم توی باغ و کمی قدم زدم.. از خواب بیدار شدم 5 از زور هیجان ساعت صبح
  ...بود

  
خانم بزرگ همون دیشب به خدمتکار ..اومدم تو خونه و رفتم توی اشپزخونه..  ساعت توی باغ موندم نیم

  ..سپرده بود برام چند تا ساندویچ درست کنه تا امروز با خودم ببرم کوه
  

توی هر کدوم از ..م بیرونهر دوتا رو اورد. تا بسته ساندویچ تو یخچال بود2.. یخچال رو نگاه کردمتوی
هنوز تا ...صبحونه ام رو اماده کردمو خوردم..دوباره گذاشتمشون تو یخچال.. تا ساندویچ بود3بسته ها 

  .. دقیقه وقت داشتم45اومدن پرهام و هومن 
  

یه شلوار جین ابی ..یه مانتوی مشکی که بلندیش تا باالی زانوم بود. توی اتاقم ودر کمد رو باز کردمرفتم
کوله پشتی که توی کمد بود رو هم ..تیره و یه شال ابی که با رنگ شلوارم می اومد برداشتم و پوشیدم

  ..برداشتم و از اتاق زدم بیرون
  



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

255

 ها رو چیدم توی کوله و یه یادداشت هم برای خانم بزرگ گذاشتم که من با پرهام و هومن رفتم ساندویچ
  .حال درست نبود همینطوری بی خبر برمالبته خودش در جریان بود ولی با این ..کوه

  
توی باغ قدم می زدم که صدای ترمز .. رو چسبوندم به در یخچال و از خونه رفتم بیرونیادداشت

  ..با هیجان لبخند زدم و به طرف در دویدم..ماشینشون رو از پشت در شنیدم
  

به در بزنه ولی با دیدن من پرهام دستشو گرفته بود باال که ...سرجام خشکم زد.. درو باز کردم سریع
  ..اون هم دستشو اورد پایین..نگاهمو از نگاه متعجبش گرفتم ..دستش تو هوا مونده بود

  
  .صبح بخیر..سالم: لبخند گفتمبا
  

  ..سالم: اخم کمرنگی کرد و همونطور که نگاش رو من بود گفتپرهام
  

   حاضری؟فرشته: نگاش می کردم که صدای هومن رو از پشت سرش شنیدم داشتم
  

نمی ..هر دوتاشون اون روز حسابی تیپ زده بودن.. با همون اخم رفت کنار که چشمم به هومن افتادپرهام
  ..هر دو خیلی خیلی جذاب شده بودن..شد بگی هومن خوش تیپ تر شده یا پرهام

  
الم علیکم س:اون هم در جواب من لبخند جذابی زد وگفت... لبخند به هومن سالم کردم و صبح بخیر گفتمبا

  حاضری؟بریم؟..صبح شما هم بخیر وشادی..خانم
  

  ..اره بریم: تکون دادم سرمو
  

پرهام حرکت کرد ..هومن هم کنارش و من هم عقب نشستم.. جلوتر از ما رفت وپشت فرمون نشستپرهام
  .. سکوت کرده بودیم3هر 

  
  ..فرشته تا حاال کوه رفتی؟:  اینکه هومن گفتتا
  
  ..با پدرم و یکی دوبار هم با دوستمچند بار ..اره رفتم-
  

فقط اگر بعضی ها یه امروز رو دست از ..امیدوارم امروز که با مایی بهت خوش بگذره: خندید وگفتهومن
  ...اخم کردن بردارن فکر نکنم دیگه بهمون بد بگذره

  
  .. بودمنظورش به پرهام بود که با اخم غلیظی پشت فرمون نشسته.. متوجه منظورش شده بودمکامال

  
  ...با منی؟: نگاش کرد و بهش توپید پرهام

  
  ..مگه جراتشو دارم؟..کی؟من؟: نیم نگاهی بهش انداخت و جواب داد هومن
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پس اون کیه که قراره امروز با اخم کردنش روزتون رو : به جاده نگاه کرد و با لحن سردی گفت پرهام
  ...خراب کنه؟

  
  ..به خودت هم شک داری؟مگه ..بی خیال پری جون: خندید وگفتهومن

  
کاری می کنی برم اسممو عوض کنم ..مگه هزار بار بهت نگفتم به من نگو پری جون؟: تقریبا داد زد پرهام
  ..بذارم..بذارم

  
  جون من بگو چی می خوای بذاری؟...بذاری چی؟: با خنده گفت هومن

  
  ... دیوونهپسره ی..مرض:  با این حرف هومن لبخند کمرنگی زد و زیر لب گفتپرهام

  
  ...ایول چه اسم پر معنا و دلنشینی: با ذوق گفت هومن

  
  ..کدوم اسم؟..چی میگی تو؟: نگاه گنگی بهش انداخت پرهام

  
وای ...جناب اقای دکتر مرض خان بزرگ نیا..جون من نزن زیرش بذار همین باشه: با شیطنت گفتهومن

اونوقت ..مرض کجا میری؟...لند صدات کنیجون میده وسط خیابون با صدای ب...که چقدر هم بهت میاد
  ...قیافه ی مردم دیدن داره

  
  ..من هم با خنده یه نگاه به هومن انداختم و یه نگاه به پرهام.. اروم خندید پرهام

  
وقتی می خندید فوق ...دوست نداشتم چشم ازش بردارم.. از توی اینه نگام کرد من هم نگاش کردمپرهام

  . حیف که بیشتر اوقات اخم روی پیشونیش بودولی..العاده جذاب می شد
  

  ..اخم نکرد ولی نگاهش همچنان سرد بود.. کمی نگام کرد و اروم اروم لبخند از روی لباش محو شدپرهام
  
  .. صدای داد هومن هر دو به خودمون اومدیمبا
  

و می اومد به پژویی که از رو به ر..پرهام پیچید سمت چپ..جلوتو نگاه کن..مواظب باش پرهام :هومن
قلبم تند تند می ..پرهام سرعت ماشین رو کم کرد ونفس عمیقی کشید..سرعت از کنارمون رد شد

 تشریفتامون 3نزدیک بود هر ...حاال چه وقت دید زدن بود..خدا بخیر کردا..خیلی ترسیده بودم..زد
  ...فرما بشیم اون دنیا

  
تو جونتو ...شتی دستی دستی به کشتنمون می دادیچته تو؟دا: نفسشو داد بیرون و رو به پرهام گفتهومن

  ...جون من حواستو جمع کن دیگه..دوست نداری من که عاشقشم
  

  ..چقدر غر میزنی؟..بسه دیگه: با لحن گرفته ای گفتپرهام
  

  .. پیاده شدیم3همون موقع رسیدیم و ماشین رو یه گوشه پارک کرد و هر .. چیزی نگفتهومن
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هومن وپرهام به ماشین تکیه داده بودن و به اطراف ..قعا هوای دلذتبخشی بودوا.. نفس عمیق کشیدمیه

  ..نگاه می کردن
  

اخمی ..با حسرت بهش نگاه کردم.. از چند لحظه پرهام حرکت کرد ومن و هومن هم پشت سرش بودیمبعد
پر معناش که روی پیشونیش بود باعث می شد بیش از پیش مغرور نشون داده بشه و با اون نگاه عسلی و 

 نمی کستهعاشق غرورش که هیچ جوری ش..احساس می کردم با تمام وجودم عاشقشم..جذاب تر شده بود
حتی عاشق این بودم ..عاشق تیکه انداختناش..عاشق اون اخم غلیظی که همیشه مهمون صورتش بود..شد

  ..که باهاش کل کل کنم و تا می تونم حرصش بدم
  

چون اون خاص ..ن چیزایی بودن که باعث شدن من عاشق پرهام بشم شده بودم ولی اینها همودیوونه
چنین مردی با یه همچین غروره شکست ناپذیر و زیبایی به نظرم از هزاران مرد ..فوق العاده بود..بود

برای همین چیزهاش بود که می ..جذاب ولی لوس وفرصت طلب که اطرافم زیاد بودن ارزشش باال تر بود
وستش داشتم و تو حسرت یه نگاه هر چند مهربون و خواستنی ازش بودم که با بی عاشقانه د..خواستمش

  ..انصافی ازم دریغش می کرد
  

  ...توی سرباالیی خسته میشی..بده به من برات میارم: کوله ام رو ازم گرفت وگفتهومن
  
  ..ولی خسته میشیا..ممنونم: لبخند ازش تشکرکردم با
  

  ..می زنم پای حسابت..در ضمن قابلتو نداشت..جوریش هم شیرینهنترس خستگی این: خندید وگفتهومن
  

  ...پرهام برگشت و نگامون کرد.. لبخند زدمبهش
  

  ..هنوز که اتفاقی نیافتاده اینطوری زن ذلیل شدی وای به حال بعدش.. هه: به هومن پوزخند زد وگفت رو
  
 داشت وبه من به چشم زن داداشش یعنی اون منو به عنوان زن هومن قبول... این حرفش ناراحت شدماز

  .نباید میذاشتم اینجوری پیش خودش فکر کنه..نگاه می کرد؟
  

این ازدواج ..من قرار نیست برای همیشه همسر هومن بمونم: سمت پرهام وبا لحن محکم و جدی گفتمرفتم
  ...نه خانی اومده و نه خانی رفته..صوریه وبعد از مدت کوتاهی همه چیز تموم میشه

  
شاید بعد از ..این یه مورد رو بد اومدی..به همین اسونی دختر جون؟: خنده ی عصبی کرد وگفت امپره

  ..اینو فراموش نکن..مدتی همه چیز تموم بشه وبره پی کارش ولی اون موقع تو یه مطلقه ای
  

می تونست حقیقت ..یعنی اینایی که می گفت... چی داشت می گفت؟حرفاش برام یه زنگ خطر بوداین
  ..اشته باشه؟د
  
این کار هم واسه اینه که پارسا ..ولی قرار نیست هیچی بین ما اتفاق بیافته: حرص نگاش کردم و گفتمبا

  .چون راه دیگه ای نداشتم..دست از سر من برداره
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یه ..ولی حس می کردم سرگردونه..نگاهش دیگه طوفانی نبود.. پر از خشم پرهام یه دفعه اروم شدنگاه

  ..دفعه چش شد؟
  

یه راه دیگه ..داشتی:نگاه من هم توی عسلی چشماش غرق شده بود که زمزمه کرد... زد توی چشمامزل
  .صبر نکردی..ولی..داشتی

  
  ... نگام کرد وبعد هم پشتشو کرد به من و از کوه باال رفتکمی

  
قرار بود یعنی چی؟مثال اگر صبر می کردم ..منظور پرهام از این حرف چی بود؟.. جام خشکم زده بودسر

  ..که پارسا هم پیدام کنه ومنو به زور بنشونه پای سفره ی عقد؟..چی بشه؟
  

  ..برگشتم و نگاش کردم پشتم وایساده بود.. هومن رو کنار گوشم شنیدمصدای
  

  .پس محکم باش..من و تو کار خودمونو می کنیم..به حرفای پرهام فکر نکن:گفت
  

  ...من هم لبخند کمرنگی تحویلش دادم...ز و بسته کرد اطمینان بخشی زد و اروم چشماشو بالبخند
  

خیلی از راه رو رفته بودیم ..هومن جلو می رفت و منم پشت سرشون حرکت می کردم.. دو راه افتادیمهر
 3ساندویچا رو در اوردم و هر ...اونا هم موافقت کردن..پیشنهاد دادم یه جا بشینیم وساندویچ بخوریم

  ..مشغول خوردن شدیم
  
 با بی میلی ساندویچشو می خورد ولی هومن با اشتها می خورد و هرازگاهی با لبخند به من نگاه هامپر

  ..من هم سرمو انداخته بودم پایین و سکوت کرده بودم .می کرد
  

من هم که مارمولکو با .. دفعه یه مارمولک به چه گندگی از جلوی پای هومن رد شد و اومد سمت منیه
می دیدم یه جیغ فوق بنفش کشیدم که چون لقمه توی دهنم بود پرید تو گلوم و به گودزیال در یه سطح 
  ...شدت به سرفه افتادم

  
پرهام .. مارمولکه هم اومده بود رو کفشم و منم از جام پا شده بودم نمی دونستم جیغ بزنم یا سرفه کنماون

ن من واسه چی دارم جیغ می خب حق هم داشتن نمی دونست..و هومن با چشمای گرد شده نگام می کردن
  ..البد فکر کردن دیوونه شدم.. زنم و جلوشون اینطور بال بال می زنم

  
 داشتم خفه می شدم هومن متوجه شد سریع اومد سمتم وبا یه سنگ مارمولک رو از رو پام انداخت دیگه

  ..عجب مارمولکی بودا سفت چسبیده بود و ولم نمی کرد..اونطرف
  

لقمه توی گلوم مونده بود و پایین ..من از زور سرفه داشتم خفه می شدم..که رفته بود  که اون مارمولحاال
  ..نمی رفت
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 شکر اون سمتی که ما بودیم زیاد شلوغ نبود وگرنه االن مردم دورمون جمع شده بودن ببینن اینجا خدارو
  ..چه خبره

  
ه بود که یه دفعه یکی محکم بغلم نفس کشیدن برام سخت شد.. روی زمین و دستامو به گلوم گرفتمافتادم

ولی هنوز داشتم سرفه می کردم و به خودم می ..درست بین کتفام...کرد و با دستش خیلی محکم زد پشتم
  ..پیچیدم

  
  ...زود باش دختر...یه ضرب سر بکش: اب رو گرفت جلومو تقریبا داد زدبطری

  
بطری رو از دستش گرفتم ولی شدت سرفه  دستای لزون در حالی که از زور سرفه اشکم در اومده بود با

  ..انقدر زیاد بود که نمی تونستم بخورمش
  
  .زود باش..دهنتو باز کن فرشته:  دستم کشید وسرمو بلند کرد از
  

  ..داشتم خفه می شدم..نمی تونستم.. می کردمسرفه
  

اورده بودم که نفس کم ..تند تند اب رو می خوردم.. باز کرد وبطری اب رو توی دهنم خالی کرددهنمو
  ...چند تا سرفه کردم..بطری رو کشید کنار

  
هنوز سرفه می کردم ولی دیگه لقمه توی گلوم ..اشکم در اومده بود...لقمه رفت پایین.. خداوای
متوجه شدم داره ...وحشت کرده بودم و قلبم داشت از سینه ام می زد بیرون..نفس نفس می زدم..نبود

  ..؟فرشته خوبی:صدای هومن رو شنیدم .. تر می تونستم نفس بکشمدیگه راحت..پشتمو ماساژ میده
  

  ..رو به روم نشسته بود و با نگرانی نگام می کرد.. بلند کردم و با چشمای پر از اشکم نگاش کردمسرمو
  

صورتش سرخ شده بود و عرق ..پرهام بود..اروم برگشتم ...پس اونی که داره پشتمو ماساژ میده..پس
با تکونی که به خودم دادم فهمید و .. انگار هنوز متوجه موقعیت نشده بود .. تو بغلش بودمهنوز..کرده بود

  ..دستاشو از دورم برداشت و کشید عقب
  

  .البد پیش خودش فکر کرده از ترس فرار می کنم.. چرا منو چسبیده بود؟حاال
  

با کالفگی ..کنارم نشسته بود..هم نگران بود و هم سرگردون..نگاهش جور خاصی بود.. نگام می کردپرهام
  ..خوبی؟:زمزمه کرد..بین موهاش دست کشید و نگام کرد

  
نمی دونم چی شد ولی باورش برام سخت .. با شنیدن صداش لبخند زدم و سرمو تکون دادمناخداگاه

هیچی نمی ...همون لبخند نادرش رو که خیلی کم می شد رو لباش دید رو تحویلم داد..ولی پرهام...بود
  ..اون لبخند برام یه دنیا ارزش داشت.. فقط همون لبخند بودگفت

  
  ... بار صورت می گرفت و نباید از دستش می دادم1چنین صحنه ای شاید سالی .. نگاش می کردمداشتم
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  ..دختر تو که مارو کشتی:داشت لبخند می زد ..با تعجب نگاش کردم... دستمو گرفت هومن
  

  ..لبخندش اروم اروم محو شد و به دست هومن نگاه کرد..  کردم توجه به هومن به پرهام نگاهبی
  

نه خدایا نمی تونم به ...یعنی من امیدوار باشم که اون..یعنی من.. از حرکت هومن ناراحت شد؟یعنی
با نگاه سردش به تنم سرما ..خودم امید بدم تا چند دقیقه بعد هم با کالمش بهم نیش بزنه و حالمو بگیره

  .. بهم بزنهدلشودر کمال صداقت حرف ...فقط وقتی باورش می کنم که بهم بگه..ونمنمی ت..ببخشه
  

کمی جلوتر رفتیم که متوجه شدم یه زن و مرد .. خواستن به خاطر من برگردن ولی من قبول نکردممی
  ..دارن دعوا می کنند و سر هم داد می زنند

  
رسیدیم به اون زن و ..پشت سرشون بودم و هومن با هم جلو می رفتن و منم با فاصله ی کمی پرهام

  ..نمی دونم سر چی ولی با صدای بلندی با هم دعوا می کردن..ظاهرا زن وشوهر بودن..مرد
  

 نبود بهشون بگه اخه کوه هم جای دعواست؟خب خونه رو که ازتون نگرفتن چرا جلوی این همه ادم یکی
ظاهرا بچه ی همین زن .. ساله ی خیلی ناز5،  4نگام افتاد به یه دختر بچه ی ..دارید دعوا می کنید؟

خدایا اخه کوه هم جای بچه ست؟اینجا پر از پرتگاه و صخره ست اخه چرا بعضی از پدر ..وشوهر بود
  ..ومادرا انقدر بی فکرن که بچه های کوچیکشون رو میارن یه همچین جاهایی؟

  
یه توپ بادی کوچولو هم دستش ..بود بگو مگو می کردن و به هیچ وجه هم حواسشون به اون بچه ناونا
  ..خیلی ناز بود..داشتم با لبخند نگاش میکردم..نگام به اون دختر بچه بود..بود

  
با ترس ..توپ رفت سمت پرتگاه..دختر بچه هم دنبال توپ دوید.. از دستش افتاد زمین و قل خوردتوپ

  ..دایاخ..نگام فقط بین دختر بچه و پرتگاه در رفت وامد بود..نگاش کردم
  

  .. بی توجه به پدر ومادرش که هنوز داشتن دعوا می کردن به طرف پرتگاه دویدبچه
  

  ..نرو جلو خطرناکه..کوچولو صبر کن:  شروع کردم به دویدن رو به دختر بچه داد زدمناخداگاه
  

 دختر بچه توپشو برداشت وبرگشت نگام..همین طور داد می زدم وصداش می کردم.. صدامو نشنیدظاهرا
  ...ولی همون موقع باز توپ از دستش افتاد و همین که برگشت تا بره دنبال توپش پاش لیز خورد و..کرد

  
دستم به شدت خورد به یه تخته سنگ و درد شدیدی توی دستم .. کشیدم و خودمو پرت کردم جلوجیغ

  ..پیچید
  
بلند بلند ..شیدمش توی بغلمک..زد زیر گریه.. پشت داشت می افتاد که با اون یکی دستم دستشو گرفتماز

  .گریه می کرد ومامانشو می خواست
  

از جام بلند ..اون هم اشک می ریخت و دخترشو نوازش می کرد.. به طرفم دوید و بچهشو بغل کردمادرش
  .خدایا شکرت..چه صحنه ی بدی بود..هنوز وحشت چند لحظه پیش تو تنم بود..شدم
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اسمش ..پس اسمش هستی بود؟..می کرد و نوازشش می کرد دختر بچه مرتب دختر رو هستی صدا مادر

  .فقط حیف که چنین پدر ومادر بی مسئولیتی داشت..هم مثل خودش خوشگل بود
  

  .نمی دونم اگر شما نبودید چه اتفاقی میافتاد..واقعا ازتون ممنونم خانم: هستی سرشو بلند کرد وگفتمادر
  
چرا انقدر در مقابل .انم محترم نیازی به تشکر نیستخ: کارشون حرصم گرفته بود با لحن جدی گفتماز

ولی اخه کوه که جای مناسبی برای .دخترتون بی مسئولیت هستید؟نمی خوام توی کارتون دخالت کنم 
  شما نمی دونید اینجا برای بچه ها خیلی خطرناکه؟..بچه ها نیست

  
گر من متوجه هستی نشده بودم قرار واقعا ا..نمی تونستم خودمو کنترل کنم... هستی سکوت کرده بودمادر

بود چه اتفاقی بیافته؟اون موضوعی که سرش دعوا می کردن انقدر براشون مهم بود که جون بچهشون 
  ..اینطور به خطر بیافته؟

  
بی توجهی از ما ..شما درست میگید خانم : مرد که احتمال می دادم پدر هستی باشه اومد جلو وگفتاون
  .امروز مجبور شدیم هستی رو بیاریم وگرنه هیچ وقت اینکارو نمی کردیم.نممن هم ازتون ممنو. بود

  
وگرنه انقدر .. دلم گفتم من مطمئنم باز هم همچین بی توجهی هایی در قباله این بچه انجام دادیدتوی

  ..براتون عادی شده که توی کوه با هم دعوا می کنید وانگار نه انگار
  

وقتی انقدر بی مسئولیت هستن مگه حرفی هم ..چی باید می گفتم؟.. نگفتم واز کنارشون رد شدمچیزی
  می موند که بزنم؟

  
  .. وپرهام کناری ایستاده بودن وبه من نگاه می کردنهومن

  
باور کن وقتی دویدی سمت بچه یه لحظه هنگ کردم که چی شد؟بعد .. ایول بابا : لبخند زد وگفتهومن

در ضمن خوب جوابی ..یدم چرا اونجوری داشتی می دویدیکه دیدم جون بچه رو نجات دادی تازه فهم
ولی ..؟واقعا من هم در عجبم که چرا بچه ی به این کوچیکی رو با خودشون اوردن کوه..بهشون دادی

  .خیلی باحالی تو دختر
  

سر تا پام خاکی شده ..تازه متوجه درد شدید دستم شدم..دستم تیر کشید.. زدم وچیزی نگفتملبخند
  ..م استین مانتومو بزنم باال تا ببینم دستم در چه حاله که دستی نشست روی دستمخواست..بود

  
نمی تونستم نگاهم رو ازش ..لبخند خیلی کمرنگی روی لباش بود ..پرهام بود.. بلند کردمسرمو

  ..بیا اینجا بشین:پرهام دستمو کشید و با لحن جدی گفت.کنترلی روشون نداشتم..بردارم
  

  ..واسه ی چی؟: وگفتم اروم کشیدمدستمو
  

  ..می خوام دستتو معاینه کنم: ونگام کرد برگشت
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  ...از کجا فهمیدی دستم اسیب دیده؟من که چیزی نگفتم: تعجب گفتمبا
  

  .. ظاهرم نشون نمی داد دستم اسیب دیده نه اخ و اوخ می کردم و نه جایی از لباسم پاره شده بوداخه
  

من یه دکترم وبا یک نگاه می ...الزم هم نبود چیزی بگی:ز قبل بود  اخم کرد و اینبار لحنش جدی تر اباز
  .بیا اینجا بشین..تونم بفهمم چیزیت هست یا نه

  
  .. انقدر سرد وجدی بود که نتونستم جوابی بدم ورفتم و روی همون تکه سنگی که گفته بود نشستملحنش

  
  برو ببین می تونی اب گیر بیاری؟: به هومن گفترو
  

  مگه تو کوله نیست؟: گفت هومن
  

  ..همهشو ایشون خوردن..نخیر نیست: نگاه کوتاهی به من انداخت وگفت پرهام
  

درسته عاشقشم و تیکه هاشو دوست دارم ولی اینجوری که باهام حرف می زد .. به من بودمنظورش
  .اخه خیلی جدی اینارو می گفت که یه جورایی به ادم بر می خورد..ناراحت می شدم

  
  شما بطری رو تا اخر خالی کردی تو دهنه من؟..اون لحظه داشتم خفه می شدم:اش کردم وگفتم اخم نگبا
  

  ..زود هم برگرد..تو برو اب گیر بیار:  توجه به من رو به هومن گفت بی
  

  .. سرشو تکون داد و رفتهومن
  

 منم مجبور میشم وقتی با زبون خوش دهنتو باز نمی کنی: برگشت وابروشو انداخت باال و نگام کرد پرهام
  ...د اخه اگر تا اخرشو نخورده بودی که خفه شده بودی..به زور متوصل بشم

  
  پس اگر خفه می شدم خوب بود تا بطری ابتون تموم بشه درسته؟: زدم وگفتم پوزخند

  
  .. کرد ودستشو اورد جلو تا استینمو بزنه باال که دستمو کشیدم عقبسکوت

  
  .بذار دستتو معاینه کنم..می کنی دختر؟چرا لج : حرص نگام کرد وگفتبا
  

نمی دونم چرا ولی دوست داشتم حرصش بدم و بعد هم بشینم نگاش .. حرص خوردنش بودمعاشق
  ...منم دیوونه ای بودم واسه ی خودما..اخه وقتی حرص می خورد واخم می کرد جذاب تر می شد..کنم

  
  .شما نمی خواد زحمت بکشی..ستمو معاینه کنهبرگشتیم میرم پیش دکتر د: انداختم باال و گفتمابرومو

  
یه دفعه همچین دستمو گرفت و کشید سمت خودش که از زور درد .. به هم فشرد وبا خشم نگام کردلباشو

  ..جیغ کشیدم
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تقال بی ..هر کار می کردم دستمو از توی دستش بکشم بیرون زورم بهش نمی رسید... اروم زد باالاسیتنمو

  ..فایده بود
  
خودم .. اگر یه بار دیگه تکون بخوری ونذاری کارمو انجام بدم:س تقال کردم عصبانی شد وسرم داد زد باز

  شنیدی چی گفتم؟..یه کاری می کنم تا اون یکی دستت هم ناقص بشه
  
درسته داشتم الکی باهاش لج می کردم ولی به چه حقی سرم داد .. دادی که سرم زد اخمام رفت تو هماز

  ..می زد؟
  

این دسته :من هم با اخم نگاش کردم وسعی کردم لحنم مثل خودش سرد باشه ..ده بود توی چشمام  ززل
  ...اختیار دست خودم هم ندارم؟ولش کن دیگه..ای بابا..منه و من هم نمی خوام شما معاینه ش کنی

  
 دوست داری نه مثل اینکه خیلی: محکم تر چسبید و همونطور که کارشو انجام می داد زیر لب غرید دستمو

  .. ماه با دو تا دست کچ گرفته اینور و اونور بری اره؟1تا 
  

  ..عروس خوب نیست با دست شکسته بشینه پای سفره ی عقد: سرشو بلند کرد وبا پوزخند گفتبعد
  

  ..دست گذاشته بود روی نقطه ضعفم.. حرفش دیگه هیچ جوری تو کتم نمی رفتاین
  

یه صیغه ی ..قرارهم نیست من پای سفره ی عقد بشینم: وسرد  کردم لحنم کامال بی تفاوت باشهسعی
درضمن شما نمی خواد نگران من باشی که چطوری می خوام برم وعقد .همین..محرمیته ساده ست

  .اینش دیگه به خودم مربوطه..کنم
  

  .ولی منم کم نیاوردم وبا اخم زل زدم توی چشماش... بلند کرد ونگاه پر از خشمی بهم انداختسرشو
  
دستم از قسمت ارنج کبود شده بود ودور تا ...کمی دردم اومد ولی چیزی نگفتم.. حرص استینمو زد باالبا

  ..خداروشکر زخم نشده بود ولی حسابی کوفته شده بود ودرد می کرد..دورش هم قرمز شده بود
  

  .. دستشو گذاشت روی همون قسمتی که درد می کرد وفشار دادپرهام
  

  ...درد داره..چکار می کنی؟:گفتم خفیفی کشیدم و جیغ
  
  ..می دونم: بی خیالی شونهشو انداخت باال وگفتبا
  
  می دونی واینجوری فشارش میدی؟: حرص گفتم با
  

  ...سرشو به نشونه ی مثبت تکون داد.. نمی کردنگام
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ر می دستشو روی قسمت کبودی گذاشت واروم اروم فشا.. به خوبی می دونستم که می خواد اذیتم کنهاینو
  ..داد ومثال داشت معاینه اش می کرد

  
حس .. که با پوست دستم برخورد می کرد دمای بدنم هم از اون طرف درجه به درجه می رفت باالدستش

کسی که درست رو به روم نشسته ..به عشق پرهام..قلبم دیوانه وار می تپید..پر از شور وشرم..شیرینی بود
  ..بود و دستمو گرفته بود توی دستاش

  
ولی اگر سرشو بلند می کرد ونگام می کرد بدون شک از نگاهم می تونست بفهمه که چه .. پایین بودسرش

خدایا چرا وقتی به پرهام میرسم نمی تونم خودمو کنترل کنم؟چرا ..اختیار کارام دست خودم نبود..مرگمه
 ازعشق ویک حرکت هر پرم یه کال..هر لحظه و هر ثانیه که پیشش هستم ارزوی یه نگاه مهربون ونوازشگر

  ..چند پرغرور ولی عاشقانه هستم؟
  

شاید اینی که نشون می داد ..حیف که هیچ کدوم از اینا به جز غرور در پرهام پیدا نمی شد.. حیفولی
حاال چون از زن ها بدش میاد که نباید به همه ی عالم و ادم ..فقط یه تظاهر بیشتر نباشه ولی چرا تظاهر؟

 خاطر خیانت سارا اینطور هیعنی از همون اول یه ادم مغرور و سخت بوده؟یا ب..غرور بشهسخت بگیره و م
اون دلیل که به خاطرش نمی خواست منوقبول کنه چی بود؟چرا هیچی نمی گفت وبا کاراش ..شده؟

اخه کدوم رو باید باور کنم؟گیج ..چرا حرفشو نمی زد و راحتم نمی کرد؟..سرگردونم می کرد؟
 رو که کامال بر خالف چیزی گاهش نیش دار وپر از غرورش رو باور کنم یا نگاه های گاه و بی کالمه..شدم

  ..که نشون می داد بود
  

چرا ..وباز هم غرور..گاهی غرور و..گاهی مهربونی و گاهی خشم.. حس خواستن و گاهی نفرتگاهی
هم هیچی از کارها و رفتارش پرهام اینطور بود؟با اینکه به خاطر این خصوصیاتش عاشقش شدم ولی باز 

  ..سر در نمی اوردم
  

با درد بدی که توی کل دستم پیچید به خودم اومدم و ..پس چرا هومن نمیاد؟.. بهش زل زده بودمهنوز
  .از زور درد ابروهامو کشیدم تو هم..نگاهمو ازش گرفتم

  
طول می کشه تا کامال خوب فقط ضرب دیده که این هم یه مدت کوتاه ..نشکسته: بلند کرد ونگام کرد سرشو

  .بشه
  

با لبخند اومد جلو بطری اب رو گرفت طرف ..همون موقع سر وکله ی هومن هم پیدا شد.. نگفتمچیزی
  ..پرهام

  
  چرا انقدر طولش دادی؟..رفتی از سر کوه اب بیاری؟: نگاش کرد وگفت پرهام

  
ای بابامگه این اطراف تونستم : کنار من نشست وهمین طورکه داشت به دست من نگاه می کرد گفت هومن

  ..اب پدا کنم؟همینو هم از یکی از همین کوهنوردا گرفتم
  

کمی هم روی دستم ریختم ودستامو شستم وبا دست .. کمی از اب داخل بطری رو داد به منو خوردمپرهام
  ..سالمم لباسامو تکون دادم
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  شکسته؟..اوه اوه فرشته دستت که داغون شده دختر :هومن

  
  ...بهش دست نزن: اورد جلو که دست اسیب دیده ی منو بگیره که پرهام با صدای بلندی گفت دستشو

  
  .. و هومن با تعجب سرمونو بلند کردیم و نگاش کردیممن

  
بهش ..اسیب جدی ندیده فقط کمی ضرب دیده: با اخم و با لحن کامال بی تفاوتی رو به هومن گفتپرهام

  .دست نزن ممکنه وضعشو بدتر کنه
  

عجب ادمی ..ولی من چشمامو ریز کرده بودم و نگاش می کردم.. سرشو تکون داد وچیزی نگفتهومن
 ساعت داشت دستمه بدبخته منو با تمومه زورش فشار می داد و صدای جیغمو در اورده بود 1خودش ..بودا

  ..حاال به هومن میگه دست بهش نزن وضعش بدتر میشه؟
  

  ..بهتره دیگه برگردیم:و به هومن گفت  نیم نگاهی به من انداخت ورپرهام
  

  ..حالت خوبه؟می تونی راه بیای؟: موافقت کرد و رو به من گفت هومن
  

از من و تو .. دستش اسیب دیده پاش که چیزیش نیست: جوابشو بدم که پرهام با لحن سردی گفت خواستم
  ..هم بهتر می تونه راه بیاد

  
می خوای کولش کن یه : و هومن انداخت و با پوزخند گفت  جلو می رفت وبرگشت و یه نگاه به منداشت

  ..وقت خسته نشه؟
  

  ..فکر بدی هم نیستا...ایول: با شیطنت نگام کرد وچشمک زد هومن
  

پس قربونت تو اینو کول :هومن رفت طرفشو و کوله رو داد دست پرهامو گفت .. با تعجب نگاش کردپرهام
  ..کن منم فرشته رومیارم

  
من هم این وسط نمی دونستم به قیافه ی پرهام بخندم یا از کارای هومن تعجب ..ه بود خشکش زدپرهام

  ..یعنی هومن جدی جدی می خواست منو کول کنه؟..کنم
  

پسره ی دیوونه هیچ : اومد طرفم و همین که خواست بغلم کنه صدای داد پرهام توی کوه پیچید هومن
  ..معلوم هست داری چه غلطی می کنی؟

  
  ..صورتش از زور خشم سرخ شده بود .. برگشتیم نگاش کردیم و هومنمن

  
  ..چی میگی تو؟خودت گفتی کولش کنم خسته نشه: با تعجب گفت هومن

  



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

266

دیوونه شدی؟بین این همه ادم : کوله رو پرت کرد سمت هومن و دستشو مشت کرد و با حرص گفت پرهام
  ..اینجا که جای اینکارا نیست..می خوای بغلش کنی؟

  
  ..پس کجا جای این کاراست؟:ا شیطنت خندید وگفت  بهومن

  
خیلی خب بابا از : چپ چپ نگاش کرد که هومن هم با خنده رفت جلو کوله رو برداشت وگفت پرهام

  ...بیاید بریم دیر شد..خیرش گذشتم
  

  .. بدون اینکه به من نگاه بکنه افتاد جلو و من هم وسط بودم هومن هم پشت من می اومدپرهام
  
  ..شیب کوه زیاد بود و با قدم های بلند راه می رفت..ت داشتم نگاش می کردم پشاز
  

  ...چرا حرفی نمی زنه؟یا اگر هم می زنه همه ش گوشه و کنایه ست.. یعنی من براش مهمم؟خدایا
  

 داشتم نگاش می کردم که نمی دونم چی شد یه سنگ از زیر پام در رفت و سرخوردم و پرت شدم همونطور
یه جیغ کشیدم واز پشت خوردم بهش اون هم به خاطر سرازیری نتونست خودشو ..م جلوم بودپرها..جلو

  ..کنترل کنه و در حالی که شکه شده بود پرت شد روی زمین
  

به پشت .. زمین قل خورد و من هم در حالی که دستم حسابی درد میکرد قل خوردم ورفتم طرفشروی
  ..فتادم کنارشمن هم درست چسبیده بهش ا..افتاد رو زمین

  
  ..ای کاش نمی اومدم کوه..خدایا امروز چقدر بال سر من میاد؟.. زور درد چشمام پر از اشک شده بوداز
  

ولی من تعادلی ..هومن اومد جلو وکمک کرد بلند شم.. ناله می کردم و از درد به خودم می پیچیدماروم
  ..رو خودم نداشتم

  
از زور درد چشمامو به هم فشار می دادم و ناله ..خاکی شده بودسر تا پاش .. از روی زمین بلند شدپرهام

هومن از کنارم بلند شد تا بره از تو کوله ..درد دستم خیلی زیاد شده بود..می کردم و اشک می ریختم
چرا .. هست امروز چته؟لومتو هیچ مع:پرهام در حالی که لنگ می زد اومد کنارمو وگفت ..برام اب بیاره

  ..ی کنی؟حواستو جمع نم
  

  .. خدا من دارم از درد میمیرم این اومده منو ارشاد می کنهای
  

با دیدن صورتم ..از زور درد صورتم جمع شده بود.. بلند کردم و با چشمای پر از اشکم زل زدم بهشسرمو
  ..جاییت درد می کنه؟..چت شد تو؟:جلو نشست و گفت ..اخماش باز شد 

  
  ..دستم: با بغض زمزمه کردم فقط
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وای خدا روی همون کبودی زخم ..دستمو گرفت تو دستشو اروم استینمو زد باال.. به دستم دوختنگاهشو
ظاهرا همون موقع که افتادم زمین و پرت شدم مانتوم پاره شده و باعث شده دستم رو سنگا ..شده بود 

  ...کشیده بشه وزخم بشه
  

  . خیلی زیاد بود خیلیدردش
  

  ..رتمو اروم گریه می کردم یکی دستمو گذاشتم رو صواون
  

  ..فکر نکنم نیازی به بخیه داشته باشه..دستت باید ضد عفونی وپانسمان بشه..باید بریم خونه: گفت پرهام
  

  ..از این اب بهش بده بخوره: بطری اب رو گرفت طرف پرهام وگفت هومن
  

  ..باید هر چه زودتر بریم..کمی از این بخور..: اب رو گرفت جلومپرهام
  
  ..تورو خدا هر چه زودتر بریم دارم از درد میمرم..فقط بریم..نمی خوام:صدای گرفته ای گفتم  با
  

  ..می تونی راه بیای؟: سریع از جاش بلند شد وگفت پرهام
  

  .من کمکش می کنم: اومد جلو گفت هومن
  

  .زود باش..برو ماشینو روشن کن: با اخم نگاش کرد وگفت پرهام
  

  ..نداخت و سرشو تکون داد نیم نگاهی به من اهومن
  

حالم اصال خوب ..به طرف ماشین رفتیم.. که هومن رفت پرهام زیر بازومو گرفت و کمکم کرد بلند شمهمین
  ..دستم هم می سوخت و هم درد می کرد..نبود

  
  ..هومن پشت فرمون بود.. در عقب رو بازکرد ونشستمپرهام

  
  ..زود باش برو: نشست کنارش وگفت پرهام

  
  برم خونه ی خودمون یا خونه ی خانم بزرگ؟:گاش کرد وگفت  نهومن

  
  ..برو خونه ی خانم بزرگ :پرهام

  
  .. سرشو تکون داد وماشین رو به حرکت در اوردهومن

  
دستم که کبود شده بود وضربه خورده بود حاال .. چسبیده بودم و از زور درد لبامو به هم می فشردمدستمو

  .ه دردم دوبرابر شده بودهمون قسمت زخم هم شده بود دیگ
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پرهام اون ماشین پشت سری رو می بینی؟یه جوری : راه رو رفته بودیم که صدای هومن رو شنیدم نصف
  ..نگاه کن که متوجه نشه

  
  کدوم؟همون سمند مشکیه؟: با تعجب به هومن نگاه کرد وبعد اروم عقب رو نگاه کرد پرهام

  
  ..اره همون: سرشو تکون داد وگفت هومن

  
  ..خوب؟مگه چیه؟: نگاش کرد وگفت رهامپ

  
االن خیلی وقته : نیم نگاهی بهش انداخت و در حالی که نگاش از اینه ی جلو عقب رو می پایید گفت هومن

  ...فکرکنم داره تعقیبمون میکنه..داره پشت سرمون میاد
  

  .. انقدر خوب نبود که برگردم و عقبو نگاه کنمحالم
  

  .. نشست تو دلم ناخداگاه یه ترس مبهمیولی
  

   چهاردهمفصل
  

  . دستم بیشتر شده بوددرد
  

  
  

  ..مطمئنی که داره تعقیبمون می کنه؟: رو به هومن گفتپرهام
  

  .االن چند دقیقه ای هست ..اره: سرشو تکون داد هومن
  

ولی همین که رسیدی به چهارراه سرعت بگیر ..اروم حرکت کن: نیم نگاهی به عقب انداخت وگفتپرهام
  فهمیدی؟..یه کاری کن گممون کنه..وبپیچ
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تو که میدونی دست فرمونه من چطوریه؟اینارو نگو کالسمو میاری ..بابا دمت گرم: خندید وگفتهومن
  ..پایین

  
  ..پس حاال اون دست فرمونت رو نشون بده: لبخند ماتی زد وگفتپرهام

  
  ..فقط بشین وتماشا کن..چشم: گفت هومن

  
کرد ولی تمومه حواسمو جمع کرده بودم تا ببینم هومن می خواد چکار کنه تا  اینکه دستم خیلی درد می با

  ..؟نمی دونم چرا ولی یه ترس بدی افتاده بود توی دلم و اذیتم می کرد..اونا بهمون نرسن
  

نرسیده به چهارراه هومن پاشو گذاشت ..یه چند دقیقه بعد رسیدیم به یه چهار راه.. سرعتشو کم کردهومن
مطمئن ..خیلی تند می رفت..تا اخرین حد ممکن فشار داد چشمام از زور ترس گشاد شده بودروی ترمز و

  ..بودم پلیس جلوشو می گیره
  

  .. به چهارراه هومن با یه حرکت فرمونو چرخوند سمت راست و پیچیدرسیدیم
  

  ..هومن بنداز از کوچه پس کوچه ها برو :پرهام
  

  ..باشه :هومن
  

  ....هنوز دارن میان: عقب رو نگاه کرد پرهام
  

  .وااااااای همینو کم داشتیم: دفعه هومن گفت یه
  

مرتب می گفت که ماشینو نگه ..همون موقع صدای ایست پلیس رو شنیدیم.. با تعجب نگاش کردپرهام
  ..ظاهرا هم به ما بود هم به سمند مشکیه..داریم

  
  ..هومن سرعتت رو کم کن :پرهام

  
   خوای بهمون برسن؟اخه چرا؟می: با تعجب گفت هومن

  
  ..خودت می فهمی چرا...بهت میگم سرعتتو کم کن: جدی گفت پرهام

  
دو تا مرد جلو نشسته بودن که وقتی از ...سمند با سرعت از بغلمون رد شد.. از سرعت ماشین کم کردهومن

  ..هیچ کدوم رو نمی شناختم..کنارمون رد شدن نگاه بدی به ما انداختن
  

  ..ت بهمون اخطار می داد وایسیم پلیس هنوز داشماشین
  

  ..هومن نگه دار :پرهام
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  .واسه چی؟تا سر و کلشون پیدا نشده باید بریم: با تعجب گفت هومن
  

حاال تا وضع بدتر نشده نگه ..اونا تا متوجه ماشین پلیس شدن ازمون جلو زدن و فرارکردن: گفت پرهام
  ..دار

  
  .اونوقت با کلی دنگ و فنگ باید درش بیاریم..نن پارکینگدیوونه نگه دارم ماشینو می خوابو: گفت هومن

  
  ..نگه داراونش با من: با جدیت تمام گفت پرهام

  
  ...بفرما ببینم می خوای چکار کنی..خیلی خب: سرشو تکون داد وگفت هومن

  
  ..پرهام تمومه مدارک ماشین رو برداشت و پیاده شد.. یه گوشه نگه داشتماشینو

  
  ..تو همین جا باش تا ما برگردیم باشه؟ : رو به من گفتهومن

  
  ..سرمو تکون دادم.. هنوز از اشک خیس بودصورتم

  
  . ماشین پیاده شد ودنبال پرهام رفتاز
  
پرهام و هومن داشتن با .. اینکه دستم درد می کرد اروم خودمو کشیدم جلو و برگشتم عقبو نگاه کردمبا

  ..مامور راهنمایی رانندگی حرف می زدند
  

  ..شیشه رو کشیدم پایین..مامور به طرف ماشین اومد واروم به شیشه زد.. دقیقه ای طول کشید5 یه
  

  خانم شما چه نسبتی با این اقایون دارید؟: به من کرد وگفتنگاهی
  

  ..خواهرشون هستم: دونستم اونا چی بهش گفتن ولی ناخداگاه گفتم نمی
  

  ..شدید؟زخمی ..حالتون خوبه؟: سرشو تکون داد وگفت مامور
  

  ..داشتیم می رفتیم درمانگاه که..االن هم..توی کوه این اتفاق برام افتاد..بله: تکون دادم وگفتمسرمو
  

  .. ادامه ندادمدیگه
  

  .حرکت کنید..بسیار خب: هم انگار بی خیال شد چون رو به پرهام و هومن گفت ماموره
  

  .ن و هومن نشست کنارش و هومن ازش تشکرکردن و اینبار پرهام نشست پشت فرموپرهام
  

  ..از کجا فهمیدی باید بگی خواهرمونی؟: رو به من گفتهومن
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  ..همینجوری: کردم وگفتمنگاش
  

انقدر ..ماموره ازمون پرسید اون خانم چه نسبتی با شما داره؟پرهام گفت خواهرمونه: خندید وگفت هومن
بعد مدارک ماشین و ..واهرمونیجدی این حرفو زد که ماموره که هیچ منم داشت باورم می شد تو خ

  .گواهی نامه رو خواست که نشونش دادیم
  

  چرا با این سرعت رانندگی می کردید؟ :گفت
  

  ..یه ماشین مزاحم افتاده بود دنبالمون مجبور شدیم با سرعت رانندگی کنیم:  هم گفتپرهام
  

  می شناختینشون؟:ماموره
  

  ..گفتم که مزاحم بودن..نه: گفت پرهام
  

  ..یه مقدار هم جریمه می شید..ماشین منتقل میشه پارکینگ:سرشو تکون داد و گفت ماموره
  

  جناب نمیشه جریمه رو بیشتر کنید از خیر پارکینگ بگذرید؟: من سریع گفتماینبار
  

  .نه منتقل میشه پارکینگ: هم جدی گفت طرف
  

  و بگیرم؟میشه چند لحظه وقتتون: یه نگاه به من کرد وبعد رو به ماموره گفت پرهام
  

  ..حاال انگار من نامحرم بودما.. یه نگاه بهش کرد ودنبالش رفتماموره
  

باشه نمی خواد منتقلش کنید فقط جریمه رو :  دونم پرهام چه وردی زیر گوشش خوند که اونم گفتنمی
  .بپردازید

  
  . هم که اومد پیش تو و ازت سوال کرد وخداروشکر بخیر گذشتبعدش

  
  ه من بگو چی تو گوشش خوندی طرف سریع قبول کرد؟جون: به پرهام گفت رو
  

  .چیز خاصی نگفتم: نیم نگاهی بهش انداخت وگفت پرهام
  

  .بگو دیگه..خیلی دلم می خواد بدنم..حاال همونوبگو  :هومن
  

هیچی فقط گفتم ادمای توی اون ماشین : از توی اینه نگام کرد وبعد هم نگاهشو به خیابون دوخت پرهام
امروز تو کوه هم برامون مزاحمت ایجاد کردن که منو برادرم کمی باهاشون ..خواهرم شدنمدتیه مزاحم 

 خواستیم یه دنبالمونوقتی هم ما دیدیم افتادن ..درگیر شدیم واونا هم تهدید کردن که تالفی می کنند
  .چون برای ابرومون ارزش قائل بودیم..کاری کنیم گممون کنن
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  اینو گفتی قبول کرد؟..ین؟هم: دهانش باز مونده بود هومن
  

خودش دیده بود که اون ماشین وقتی ما ..چرا نباید قبول می کرد؟: با اخم نگاش کرد وگفت پرهام
  ..پس یه کاسه ای زیر نیم کاسه ش بوده دیگه..سرعتمنو کم کردیم ازمون جلو زد و رد شد و نگه نداشت

  
ن لحن با ماموره حرف زده باشی که حتما قانع ولی خدایش اگر با ای..خب اره درسته: خندید وگفت هومن

  ..شده
  

  .. لبخند کمرنگی زد وچیزی نگفتپرهام
  
سنگینیه ..زل زده بود به جاده..اخم کمرنگی مثل همیشه مهمون صورتش بود.. توی اینه بهش نگاه کردماز

گاهشو به من نیم نگاهی از توی اینه به من انداخت و وقتی دید دارم نگاش می کنم ن.نگاهمو حس کرد
  ..ولی سریع نگاهشو دزدید وبه رو به رو خیره شد..دوخت

  
توی این مدت هم از زور درد لبامو ..دستم هنوز به شدت درد می کرد.. هم از پنجره بیرونو نگاه کردممن

  ..گاز می گرفتم که الاقل اخ و اوخ نکنم
  

 پیاده 3پرهام ماشینو پارک کرد وهر ..وسرایدار درو باز کرد وما هم رفتیم ت.. خونه ی خانم بزرگرسیدیم
  .شدیم

  
  فرشته جان چی شده؟چرا زخمی شدی؟..وای خدا: بزرگ با دیدنم با نگرانی گفت خانم

  
  .بعد خودم همه چیزو براتون توضیح میدم..اول بذارید زخمشو پانسمان کنم: به جای من جواب دادپرهام

  
  .زود باش..یاربرو وسایل کمک های اولیه رو ب: به هومن گفت رو
  

  ..با همون لباسا افتادم رو تخت .. رفت و من هم به طرف اتاقم رفتمهومن
  

  .میرم واسه ت اب قند درست کنم:  بزرگ گفتخانم
  

  . کمرنگی زدم و تشکر کردملبخند
  

دستمو نمی تونستم تکون بدم با هر تکون درد بدی توی دستم می .. کمک کرد روی تخت دراز بکشمپرهام
  ..پیچید 

  
  .استینت نمیذاره پانسمان کنم..برای پانسمانت باید مانتوت رو در بیاری: رو به من گفت پرهام

  
درسته دکتره ولی باز هم روم نمی شد ..اخه زیر مانتوم فقط یه تاپ تنم بود.. شرم نگاهمو ازش گرفتمبا

  .جلوش با تاپ باشم
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یاد روز اولی افتادم که نجاتم داده بود ..از کنهدستشو اورد جلو تا دکمه هامو ب.. دید کاری نمی کنموقتی
  ..و می خواست دکمه هامو باز کنه تا زخممو معاینه کنه

  
  .. که گذاشت روی دکمه ام ناخداگاه دستشو گرفتم تا پسش بزنم ولی دستشو

  
اه نگاهش مثل نگ..سرد نبود بی تفاوت بود..اخم نکرده بود ولی همچنان نگاهش بی تفاوت بود.. کردنگام

  ..یه پزشک به بیمارش بود
  

فقط نگاش می ..شاید همون نگاه باعث شد دستمو بکشم عقب تا کارشو انجام بده.. دونم چرانمی
وقتی دکمه هامو باز ..ولی اون سرشو انداخته بود پایین و داست یکی یکی دکمه هامو باز می کرد..کردم

  ..کرد اروم کمرمو گرفت و بلندم کرد
  

از این همه ..اگر بگم اون لحظه بهترین لحظه ی عمرم نبود دروغ گفتم.. دروغ گفتم بگم داغ نشدماگر
حتی ..خواهانش بودم..قلبم دوباره دیوانه وار توی سینه ام می تپید..نزدیکی بهش هیجان زده شده بودم

  .همین..فقط عشقشو می خواستم..برام همه چیز بود..یک نگاه
  

ولی زیر ..شرمم می شد مستقیم نگاش کنم..روی شونه ام رد کردمانتومو اروم از .. گرفته بودکمرمو
  ..چشمی هواشو داشتم و می دیدم که داره چکار می کنه

  
نگاهشو ازم گرفت ونفسشو محکم داد ..دستش از حرکت ایستاد.. که نگاش به بازوهام افتادهمین
  ..دمدرجه به درجه داغ تر می ش..نفس گرمش با پوست بازوم برخورد کرد..بیرون

  
به دست راستم تکیه .. چشمی نگام کرد و دوباره دست شو اورد جلو اروم اروم مانتومو از تنم در اوردزیر

حس می کردم دستاش می ..ولی هنوز دستش دور کمرم حلقه شده بود..کرده بودم تا مانتومو در بیاره
نفسش .. لرزشه دستاش شدمنمی دونم شاید واقعا اینطور نبود ولی وقتی دقت کردم کامال متوجه..لرزه

  .از روی همون تاپ هم می تونستم گرماشو حس کنم..گرمی دستاش لذتبخش بود..داغ بود
  

جلوی تاپم زیادی باز بود ..شال روی سرم بود ..حاال زخمم به خوبی دیده می شد.. رو از تنم در اوردمانتو
  ..واسه ی همین سریع جلوشو با شالم پوشوندم

  
من هم سرمو انداختم پایین و ..جلب شد ونیم نگاهی بهم انداخت و لبخند ماتی زد اینکارم توجهش با

  .لبخند زدم
  

ولی سکوت من معناگره هزاران حرف نگفته بود .. دو سکوت کرده بودیم نه من حرفی می زدم نه اونهر
ا تمامه حضورشو ب..ولی حضورش..برام گنگ و مبهم بود..ولی سکوت اون رو نمی تونستم معنی کنم..ولی

  .وجود حس می کردم و از اینکه پیشم بود و من هم عاشقش بودم حس خاصی داشتم
  

وقتی ..چکار کنم؟گفتم که دسته خودم نبود.. تو صورتم نگاه نمی کرد ولی من زل زده بودم بهشپرهام
ی به تقه ا..مخصوصا به عسلی چشماش که دیوونه م می کرد..پیشم بود دوست داشتم ساعتها بهش نگاه کنم

  .در خورد
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  ..پرهام: هومن اومد صدای

  
  .. سریع مانتومو از کنارم برداشت و انداخت رو بدنم پرهام

  
  ..بیا تو :پرهام

  
با اینکه ..توی دلم داشتم قربون صدقه ش می رفتم..چقدر تعصب داشت.. این کارش خنده ام گرفته بوداز

  .این هم برام دنیایی ارزش داشت..مغرور بود ولی تعصبش رو نمی تونست پشت غرورش مخفی کنه
  

پشت سرش خانم بزرگ اومد ..جعبه ی کمک های اولیه دستش بود.. اتاق باز شد وهومن اومد تودر
  ..اون هم یه لیوان اب قند دستش بود که محتویاته توشو هم می زد..تو
  

  ..تو بیرون باش: جعبه رو از هومن گرفت وگفت پرهام
  

  خب منم باشم مگه چی میشه؟..چرا؟:ی گفت  با لبخند پر از شیطنتهومن
  

مگه نمی بینی به خاطره تو روی دستشو پوشوندم؟اینجوری که نمی تونم : چپ چپ نگاش کرد وگفت پرهام
  ..کارمو انجام بدم

  
به هر حال اون تا چند وقته دیگه به من محرم میشه اینکه االن ببینم چه : نگاش کرد وبا لبخند گفت هومن

  ..اشکالی داره؟
  

ترسیدم و تو جام .. از جاش پرید ..محکم مشتش کرده بود ... شدم که دست پرهام داره می لرزهمتوجه
  ..پریدم

  
حاال که بهت محرم نیست پس برو بیرون ..خفه شو هومن: به روی هومن وایساد وبا صدای بلندی داد زد رو

  .برو بیرون..بذار به کارم برسم
  

  ...ورد وبا لبخند تو چشمای پرهام نگاه می کرد هومن اصال به روی خودش نیااما
  

  ..بهت میگم برو بیرون : پرهام بلندتر داد زداینبار
  

انقدر به حنجره ت فشار ..خیلی خب برادره من: نیم نگاهی به من انداخت و با همون لبخند گفت هومن
  ..نیار رفتم

  
چرا انقدر جوش می .. داری پسرم؟چکارش: که از اتاق رفت بیرون خانم بزرگ رو به پرهام گفت هومن
  ..زنی؟

  
  ..با حرص در جعبه رو باز کرد و وسایل مورد نیازشو اورد بیرون.. سکوت کرد ونشست کنارمپرهام
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االن ..این که همینجوریش اعصاب نداشت حاال به خاطر هومن قاطی هم کرده بود.. وای خدا بخیر کنهوای

  ..خدا بهم رحم کنه..صه منه بدبخت در میارهحتما همه ی عصبانیت و حرصشو سر دسته ناق
  

  ..بعد دستشو پانسمان کن..بذار یه کم ازاین اب قند بخوره: بزرگ گفت خانم
  
  ..نصف لیوان رو خوردم وگذاشتمش رو میز.. جام نیم خیز شدم تو
  

  ...فرشته جان من برم تا پرهام منو هم بیرون نکرده: بزرگ اروم خندید وگفت خانم
  

  ..اختیار دارید خانم :ند کمرنگی زد وگفت  لبخپرهام
  

  . بزرگ لبخند زد واز دررفت بیرونخانم
  

یقه ام زیادی باز ..با برداشتن مانتو شالم کمی کنار رفت.. دستشو جلو اورد ومانتومو برداشتپرهام
  ...اخه اینم لباس بود یه امروز من پوشیدم؟همه ی دار وندارمو که این دید..بود

  
دوباره نگام کرد ولی اینبار مستقیم توی چشمام زل زد وهمون لبخند .. شالمو درست کردم دست سالممبا

  ..ای جان وقتی می خنده خیلی جذاب تر میشه..مهمون لباش شد
  

وقتی لبخندمو دید اروم اروم لبخند از ..  به خاطر لبخندش بود که روی لبای من هم لبخند نشستشاید
تا من می ..انگار به لبخنده من الرژی داره..باز چش شد؟..ای بابا..روی لباش محو شد وباز اخم کرد

  ..خندم اخماش میره تو هم
  

منم از ..تموم مدت سرش پایین بود و فقط به دستم نگاه می کرد.. رو شست وشو داد و پانسمان کردزخمم
  ..فرصت استفاده می کردم وخوب نگاش می کردم

  
  .دردت رو اروم می کنه..اینو بخور وبخواب:فت جلومو گفت  از اینکه کارش تموم شد یه قرص گربعد

  
  .. لب تشکرکردم و قرصو ازش گرفتم وبا همون اب قندی که رو میز بود خوردمزیر

  
  ..اگر به چیزی نیاز داشتی می تونی بهم بگی:پتو رو کشید روم و با لحن جدی گفت .. کشیدمدراز

  
  ... تکون دادمسرمو

  
  ..بعد از اون هم بدون هیچ حرفی از اتاق رفت بیرون.. د وسایلشو جمع می کرداشت

  
  ... نگاهه بی قراره من هنوز به در بسته بودولی
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تو این مدت پرهام یه بار اومده بود که فقط باند دستمو عوض کرد ..  روز از کوه رفتنمون می گذشتدو
  ..هومن رو هم ندیده بودم..ورفت

  
  ....خیلی وقت بود باهاش حرف نزده بودم..دا زنگ بزنم تصمیم گرفتم هر طور شده به شیامروز

  
  .. تختم نشستم و شماره رو گرفتمروی

  
  ..الو سالم فرشته جون: اینبار خونشون بود سریع جواب داد خداروشکر

  
  خوبی؟..سالم شیدا جان:از روی شماره ی خودش سریع می فهمید که منم .. زدملبخند

  
  .ری؟چه خبر؟تعریف کن زودباشمرسی عزیزم من خوبم تو چطو :شیدا

  
  ..باشه میگم فقط یه کم صبر کن..دختر تو چقدر عجولی؟..منم خوبم مرسی: وگفتم خندیدم

  
من صبر و این حرفا حالیم نمیشه فرشته خیلی وقته باهام تماس نگرفتی زودباش بگو در : سریع گفت شیدا

  ..یدا شد یا نه؟بگو دیگهچه حالی؟قضیه ی ازدواج صوری به کجا کشید؟داماد مورد نظر پ
  

  ..باشه همه رو برات میگم..وای چقدر هولی تو شیدا: ی کوتاهی کردم وگفتمخنده
  

  .عاشق پرهام شدم..حتی براش گفتم که.. کردم و همه چیزو براش تعریف کردمشروع
  

 گوشی تا اینکه صداش توی..چند بار گفتم الو الو.. سکوت کردم دیدم شیدا هم هیچ حرفی نمی زنهوقتی
  ..پیچید

  
پس با ..جونه من راست میگی؟چقدر اتفاق تو این مدت افتاده بوده و من بی خبر بودما: تعجب گفت با

از اون طرف هم خانم بزرگ نقشه کشیده تو رو به ..اینکه عاشق پرهام شدی به هومن جواب مثبت دادی؟
   ش فکرکنه درسته؟هرداره و به ایندپرهام نزدیک کنه تا پرهام هم عاشقت بشه و دست از این همه غرور ب

  
وقتی اخم می کنه واقعا جذاب ..وای شیدا نمی دونی چقدر مغروره..درسته: کمرنگی زدم وگفتملبخند

وقتی نگام می کنه کنترلمو از دست میدم و دیگه ..میشه وقتی باهام کل کل می کنه بیشتر عاشقش میشم
ا و حرفای هومن عکس العمل نشون میده واقعا دیدنی وقتی نسبت به کار..نمی تونم نگاهمو ازش بگیرم

مرتب بهم گوشه و کنایه می ..وای شیدا داره دیوونه ام می کنه..میشه و حس می کنم بیش از پیش عاشقشم
  ..ولی..زنه و محرم شدنم با هومن رو به رخم می کشه

  
  ..ولی توی دیوونه با این حال عاشقش شدی اره؟: سریع گفت شیدا

  
  ..اره:گفتم وخندیدم
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پس ..اخه دختره ی دیوونه اینی که تو میگی نه شوخ وشیطونه نه خنده رو و مهربون: با خنده گفت شیدا
  ...من که نمی فهمم..چطوری عاشقش شدی تو؟

  
عاشق ..عاشق شخصیتش..میدونم شیدا ولی من عاشقه همینی که هست شدم:گفتم.. ماتی زدملبخند

من عاشقشم ..شاید فکرکنی دیوونه شدم ولی اره..و پیشونی دارهغرورش وحتی اون اخمی که همیشه ر
  .اینجوری برام لذتبخش تره..می خوام برای رسیدن بهش تالش کنم..وحاضرم به خاطرش هر کاری بکنم

  
فقط اینو می دونم که تو این موقعیت همینو کم داشتیم که ..نمی دونم واال: نفس عمیقی کشید وگفت شیدا

  ..شیتو عاشقه پرهام ب
  

  ..ولی خب دسته من که نبوده..خودم هم قبول دارم ..درسته: عمیقی کشیدم و گفتم نفس
  

  درسته؟..کاره دله گناهه من نیست تقصیره دله..اره می دونم: با خنده گفت شیدا
  

  راستی از اونجا چه خبر؟..دقیقا..اره دیگه: وگفتمخنیدم
  

تو این مدت نه پدرتو دیدم نه پارسا و نه شراره ..اینجا هم خبر خاصی نیست: کمی سکوت کرد وگفتشیدا
  ..ولی باز هم فرشته خیلی مواظب باش..نمی دونم دارن چکار می کنن ..رو
  

  .. اون ماشین سمندی که روز جمعه از کوه دنبالمون افتاده بود رو برای شیدا تعریف کردمجریان
  

  وای خدا راست میگی فرشته؟یعنی پیدات کردن؟ :شیدا
  
  .ولی نتونستن دنبالمون بیان..ونم نمی د-
  

  
  

  ..وای فرشته اگر دست پارسا بیافتی ..اگر بدونن کجایی چی؟ :شیدا
  
  تو میگی چکار کنم؟..خدا نکنه شیدا: نگرانی گفتم با
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فقط دیگه از خونه بیرون نیا و یه کاری کن زودتر به ..عزیزم خودتو نگران نکن: کمی فکرکرد وگفت شیدا
اونجوری اگر سر وکله ی پارسا هم پیدا بشه هومن می تونه ازش شکایت کنه و گیر ..یایعقد هومن در ب

  ..میافته
  

  ..باید یه کاری می کردم..شیدا درست می گفت.. فکرکردمکمی
  
امشب هومن ..شیدا جان امروز خانم بزرگ بهم گفت که می خواد در این مورد با من و هومن حرف بزنه-

  ..شهببینم چی می..میاد اینجا
  

  هر چی شد به منم خبر بده باشه؟..فقط فرشته نری دیگه منو هم فراموش کنیا..باشه عزیزم :شیدا
  
  .حتما..باشه شیدا جان-
  

  خب دیگه کاری با من نداری عزیزم؟..پس من منتظرم :شیدا
  
  فقط حال مادربزرگت چطوره؟.. نه گلم-
  

  .. سالم می رسونهراستی مامان هم بهت.مرتب بهش سر می زنم..بهتره :شیدا
  
  .سالم منو هم بهش برسون..سالمت باشن-
  
  .خداحافظ.مواظب خودت باش..باشه عزیزم-
  
  .خدانگهدار..حتما-
  

اگر حرفاش درست از ..به حرفای شیدا فکر می کردم..اروم روی تختم دراز کشیدم.. رو قطع کردمگوشی
  ..را زودتر انجام بشهخدا کنه همه ی کا..اب در می اومد وپارسا پیدام می کرد چی؟

  
اگر تا قبل از محرم شدنم پرهام ..از یه طرف دوست نداشتم به این زودی به هومن محرم بشم.. دل بودمدو

  ..کاری نمی کرد چی؟
  
  .. یه طرف هم اصال دلم نمی خواست دست پارسا بهم برسهاز
  

داجون عاقبته این ماجرا چی خ..چکار باید بکنم؟..سرمو گرفتم توی دستام.. دوراهی گیر کرده بودمبین
  میشه؟

  
از دیدنش خیلی خوشحال شدم ولی وقتی یاد این افتادم که امشب قراره هومن .. ویدا اومد اینجاعصر

دوست نداشتم ویدا ازم ناراحت ..بیاد اینجا تا خانم بزرگ درمورد موضوع عقدمون حرف بزنه نگران شدم
 این حال می دونستم اب..ن هم از روی اجبار بود نه عالقهمن که به هومن عالقه نداشتم واین کارمو..بشه

  .کامال درکش می کردم..ویدا ناراحت میشه
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روی صندلی .قبل از شام اومد تو اتاقم.. اون شب موند و لحظه به لحظه نگرانی من بیشتر می شدویدا

  .. ..نشسته بودم و استرس داشتم
  

نیم نگاهی بهش انداختم که اروم خندید وگفت .. بودلبخند روی لباش.. درو بست و روی تخت نشستویدا
  به خاطره منه درسته؟..می تونم حدس بزنم چرا انقدر نگرانی..چرا اینجوری می کنی فرشته؟:
  
  .. تعجب نگاش کردمبا
  

  ..خانم بزرگ همه چیزو برام گفته: وقتی نگاهمو دید گفت ویدا
  

  .. انداختم پایین و حرفی نزدمسرمو
  

عزیزم درسته من عاشقه هومن هستم ولی اینو یادت نره ..دختر چرا نگرانه منی؟:دید وگفت  اروم خنویدا
درسته این .من االن نامزد دارم و اینکه من در حق هومن بدی کردم واالن هم باید سزای کارمو ببینم

  ..ازدواج صوریه و موندگار نیست ولی
  

بعد از چند لحظه سرشو .. ی شالش بازی می کردسرش پایین بود وبا گوشه.. بلند کردمو نگاش کردمسرمو
  ..اشک توی چشماش نشسته بود..بلند کرد

  
من لیاقته ..ولی بازم براتون ارزوی خوشبختی می کنم: این حال لبخند ماتی زد وبا صدای لرزونی گفت با

  .هومن رو نداشتم فرشته وگرنه سرنوشتم اینجوری نمی شد
  

از جام بلند ..توی چشمای من هم اشک نشسته بود.. انداخت پایین اشکی چکید روی گونه ش وسرشوقطره
  ..شدم ورفتم کنارش

  
اون دچار سوتفاهم شده ..کی گفته تو الیقه هومن نیستی؟..عزیزم خیلی خانمی: بغل کردم وگفتم سرشو

  ..اگر متوجه بشه
  

ن حرفا هیچ دردی از من ای.من االن نامزده کامران هستم..نه نه فرشته: سریع سرشو بلند کرد وگفت ویدا
  ..پس امیدوارم هومن با اونی که الیقشه خوشبخت بشه..پس..من دیگه هیچ امیدی ندارم..دوا نمی کنه

  
همینجا می ..راستی پس فردا مجلس عقدمه: تند اشکاشو پاک کرد ولبخند مصنوعی زد وگفت بعد

 فقط اون یه شب اشکالی نداره و از با اینکه ورود مردا ممنوعه گفته.خانم بزرگ اینطور خواسته..گیریم
  ..فرداش قانون همون قانونه

  
  .ولی با این حال امیدوارم خوشبخت بشی ویدا جان..نمی دونم چی باید بگم: کمرنگی زدم لبخند

  
  ..همینطور تو عزیزم.ممنونم: سرشو تکون داد وبا صدای گرفته ای گفت اروم
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فکر می کردم هومن تنها میاد ولی پرهام هم ..هم پیدا شد از شام بود که سر وکله ی پرهام و هومن بعد
  ..باهاش بود

  
  ..ولی برخورده هومن خیلی گرم وخودمونی بود.. مثل همیشه سرد باهام برخورد کردپرهام

  
ویدا ..قیافه ی هومن با دیدن ویدا واقعا دیدنی بود.. توی اتاق بود بعد از چند دقیقه اومد تو سالنویدا

رو به پرهام هم ..جلو اومد و سالم کرد.. لباش بود ونگاهشو مستقیم به هومن دوخته بودلبخند بزرگی رو
  ..سالم کرد که پرهام هم با صدای ارومی جوابشو داد

  
  .. هومن هنوز مات و مبهوت نگاش می کرد وچیزی نمی گفتولی

  
تو اینجا چکار : گفت  کنارم نشست که هومن به خودش اومد وبه جای اینکه جواب سالم ویدا رو بدهویدا

  ..می کنی؟
  

  .اومدم خانم بزرگ رو ببینم..همون کاری که تو می کنی: هم با همون لبخند گفت ویدا
  

  ..اتفاقا منم اومدم هم خانم بزرگ رو ببینم و هم اینکه: اخم کمرنگی کرد و پوزخند زد هومن
  

ه این عقد صوریه ولی با این حال با اینک..بهت تبریک میگم..بله می دونم: پرید وسط حرفشو گفت ویدا
  .جای تبریک داره

  
  ..اخماش حسابی تو هم بود و به هیچ کس نگاه نمی کرد.. پرهام نگاه کردمبه
  

امشب قراره روزه عقد رو ..اره خب: انگار یه کم تعجب کرده بود ولی به روی خودش نیاورد وگفت هومن
  ..مشخص کنیم

  
راستی می دونستی جشن عقده من هم توی همین باغ برگزار ..خیلی خوبه: با همون لبخند گفت ویدا

  ..میشه؟
  

  ..واقعا؟نه نمی دونستم: ابروشو انداخت باال و با حرص گفت هومن
  

  ..این کارا از خانم بزرگ بعید بود: نگاه به خانم بزرگ انداخت وگفت یه
  

  ..چطور؟: بزرگ گفت خانم
  

خب شما ورود مردا رو ممنوع کرده بودی ولی حاال می : با بی خیالی شونهشو انداخت باال وگفت هومن
  ..خوای اینجا جشن بگیرید و مردا رو هم دعوت کنید؟

  
  .اون هم به خاطر نوه ی گلم ویدا جان..یه شب اشکالی نداره: بزرگ اروم خندید وگفت خانم
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  .. با حرص نگاهی به ویدا انداخت و اخم کردهومن
  

  .خیلی دوستتون دارم خانم بزرگ..قربونتون برم من:نم بزرگ گفت  لبخند شیرینی زد ورو به خاویدا
  

  ..خدا نکنه دخترم: بزرگ لبخند زد و گفت خانم
  

اره خب منم بودم این همه قربون صدقه ی خانم بزرگ می رفتم کم چیزی : هومن پوزخند زد وگفت ولی
خوش به حال ..ش نمی کنهبه هر حال خانم بزرگ از این کارا در حق هیچ کدوم ازنوه ها..هم نیست

  ..کامران خان که همچین سعادتی نصیبش میشه
  

ولی اینجا باید بگی خوش به حال من و .. اره واقعا : خم به ابروش نیاورد وبا لحن شادی گفت ویدا
  ..کامران جان

  
اون جونش بخوره تو او ن : چپ چپ نگاش کرد وزیر لب مثال جوری که کسی جز ویدا نشنوه گفت هومن

  ..مرتیکه هویج .. کچلشسر
  

من جلوی دهنمو گرفتم تا خندمو ویدا نبینه خانم .. خانم بزرگ وپرهام هم به راحتی شنیدیم چی گفتمنو
ولی ویدا ناراحت که نشد هیچ اروم می خندید وبه هومن نگاه ..بزرگ و پرهام هم لبخند رو لباشون بود

  .می کرد
  

نکنه ..چیه؟:یه دید یه نگاه به همه انداخت و با تعجب گفت  هم وقتی خنده رو روی لبای ویدا و بقهومن
  همه تون شنیدین؟

  
هومن هم اروم خندید وبه ویدا ...ولی پرهام به همون لبخند اکتفا کرد.. این حرفش همه زدن زیر خنده با

نگاهش جور خاصی ..هومن یه کم نگاش کرد..ویدا سرشو انداخته بود وپایین و می خندید..نگاه کرد
با لج و لج بازی وبه خاطره یه سوتفاهم داره ..شک نداشتم که هومن هنوزم عاشق ویداست ولی..دبو

  ..اینجوری با ویدا برخورد می کنه
  

  ..بهتره به اصل مطلب بپردازیم..خیلی خب: بزرگ رو به همه گفت خانم
  

 چشم به خانم بزرگ حتی پرهام هم با جدیت تموم منتظر.. سکوت کردیم وبه خانم بزرگ نگاه کردیمهمگی
  ..دوخته بود

  
من دیروز با وکیلم تماس گرفتم و همه چیزو براش توضیح : مبزرگ تک سرفه ای کرد وگفت خان
یه چند روزی طول می کشه تا کارهای عقد انجام ...اون گفت که با پیگیری هایی که می کنه ..دادم

  . روزه دیگه فرشته و هومن می تونند عقد کنند4درست ..بشه
  

لبخند رو لباش بود وبا همون لبخند نگام می کرد ولی ..به ویدا نگاه کردم.. سکوت کرده بودیمهمگی
نیم نگاهی به ویدا ..به هومن نگاه کردم..ازتوی چشماش به راحتی می خوندم که از این موضوع ناراحته

  ..لبخند زد من هم با لبخند کمرنگی جوابشو دادم..انداخت و بعد هم به من نگاه کرد
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پا روی پا انداخته بود وبه پشتی مبل تکیه داده بود وهر دو تا دستاش رو هم گذاشته .. پرهام نگاه کردمبه

باز همون حس همیشگی ..نگام تو نگاه سردش قفل شد.بود رو دسته ی مبل و مستقیم به من زل زده بود
دوست داشتم کلمه به ..بکنمارو نه می تونستم نگامو ازش بگیرم و نه می خواستم اینک..اومده بود سراغم

  ..کلمه حرفاشو از تو نگاهش بخونم ولی برام مبهم بود 
  

نمیخ واستم ..به خودم اومدم.. دید نگاهمو ازش نمی گیرم سرشو برگردوند و به خانم بزرگ نگاه کردوقتی
یگه نمی ولی خب چکار کنم دست خودم نیست وقتی نگاش توی چشمام میافته د..از نگاهم بخونه عاشقشم

  ..تونم کاری بکنم و مثل یه مجسمه خشک میشم و نگام فقط اونو می بینه واز اطرافم غافل میشم
  

شاید سنگدل نباشه ولی فوق العاده .. پرهام انقدر سنگدل و مغروره که این نگاه عاشقه منو نمی بینه؟چرا
از این ..ث نشه بهش نرسممن عاشقه همین غرورش بودم ولی خدا کنه غرورش باع..ولی خب..مغرور بود

  ..وای خدا نکنه..یعنی امکانش بود که بهش نرسم؟..فکر به خودم لرزیدم
  

  .. روزه دیگه خوبه؟4برای ..تو که حرفی نداری؟: بزرگ رو به هومن گفت خانم
  

  ..فقط همه چیزش قانونیه دیگه اره؟..عالیه خانمی: نفس عمیقی کشید وبا لبخند گفت هومن
  

تو که ..بازتو این سوالو پرسیدی؟مطمئن باش..این چه حرفیه پسر؟:کوتاهی کرد وگفت  بزرگ اخم خانم
  ..منو می شناسی

  
  ..قبولت دارم خانمی: سرشو تکون داد و به خانم بزرگ چشمک زد هومن

  
امان از :خانم بزرگ اخماش باز شد وبا لبخند گفت .. به جز پرهام به این حرف هومن لبخند زدیمهمگی

  ..دسته تو
  

اگر پشیمون شدی یا نمی خوای ..عزیزم تو حرفی نداری؟اصله کار تویی دخترم: رو به من گفت بعد
  ..چون وکیلم گفت فردا بهش اطالع بدم تا کارها رو انجام بده..همین االن بهمون بگو..اینکارو بکنی

  
توی نگاهش ..اوت بوداخم نداشت و نگاهش هم سرد نبود ولی کامال بی تف... نگام به پرهام افتادناخداگاه

یه چیزی بود که باعث می شد دست و دلم بلرزه و بگم نه من منصرف شدم نمی خوام به عقد هومن در 
 و حرفای هومن رهاچرا در برابره کا..ولی چرا هیچی نمی گفت؟چرا منو تو بالتکلیفی میذاشت؟..بیام

چرا اینجوری نگام ..بهم نیش می زد؟عکس العمل نشون می داد ولی وقتی به من می رسید تنها با کالمش 
ولی با یه نگاه نمی تونستم کاری ..می کرد؟یعنی با نگاهش چه چیزی رو می خواست به من بفهمونه؟

 دارم ولی با این حال نمی تونستم تشدرسته عاشقشم و خیلی دوس..هیچ کاری از دستم بر نمی اومد..بکنم
  ..فقط به یک نگاهه مبهم تکیه کنم

  
به خانم بزرگ ..هومن و ویدا انداختم هر دو سراشونو انداخته بودن پایین وسکوت کرده بودن به نگاهی

  ..نگاه کردم با لبخند خاصی نگام می کرد
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نگام ..دستاشو مشت کرده بود و همین طور خیره شده بود به من..دوباره به پرهام نگاه کردم.. دل بودمدو
  ..بهش بود 

  
  ..من...نه :گفتم

  
  ..عجب نگام کرد هومن و ویدا هم همینطور با تپرهام

  
  .. روز موافقم4با همون ..من موافقم: ادامه دادم ..  نگاه من مستقیم به پرهام بودولی

  
 به پرهام بود وقتی حرفم تموم شد چشماشو اروم بست و از منقبض شدن فکش فهمیدم داره حرص نگاهم

  ..اون که دوستم نداشت..ولی چرا؟.. می خوره
  

از اینکه ناراحتش کرده بودم از دست خودم ..لبخند کمرنگی زد ولی ویدا سرشو انداخت پایین هومن
 روزه دیگه عقد می کرد ولی با این حال هنوز عاشق هومن بود و 2درسته نامزد داشت و تا ..عصبانی بودم

فاقی برای من  اتیناگر همچ..کامال درکش می کردم..نمی تونست ببینه که هومن هم داره ازدواج می کنه
واقعا ویدا دختر مهربونی بود که با من اینطور برخورد می کرد و ..هم می افتاد نمی تونستم طاقت بیارم

  ..در مقابل هومن سکوت می کرد
  

باشه پس من فردا با وکیلم تماس می گیرم و بهش میگم همه ی کارا رو انجام بده و دقیقا : بزرگ گفت خانم
  ..ی تونید برید محضر روزه دیگه تو و هومن م4
  

  .. کمرنگی زدمو سرمو تکون دادم و تشکر کردملبخند
  

من فردا ..خانم بزرگ اگر کاری با ما ندارید باید بریم: از جاش بلند شد وبا صدای گرفته ای گفت پرهام
  ..مطب کلی کار دارم

  
  .. به هومن اشاره کرد که بلند بشهبعد

  
  ..میگه منم شرکت کار دارماره راست : از جاش بلند شد وگفت هومن

  
  ..دکی جون فردا تعطیل نیست؟: با شیطنت گفت بعد

  
چرا اینجوری نگاه می ... خیلی خب دیگه فهمیدم : چپ چپ نگاش کرد که هومن سریع گفت پرهام

  ..کنی؟نمیگی شبه می ترسم؟
  

  .. پوزخند زد ولی ویدا و خانم بزرگ لبخند زدنپرهام
  

  ..خدانگهدار خانم بزرگ : رو به خانم بزرگ گفتپرهام
  

  ..خدا حافظ..مراقب خودتون باشید : بزرگ با لبخند گفت خانم
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برای اینکه بره طرف در باید از کنار من رد می شد ..  سرشو تکون داد و از ویدا هم خداحافظی کردپرهام

  ..خداحافظ اقای دکتر:وقتی خواست از کنارم رد بشه سریع از جام بلند شدم و گفتم 
  

  ..نگاهش سرگردون بود..سرشو بلند کرد ونگام کرد..درست کنارم بود.. وایسادجاشسر
  

  ..خداحافظ: چشمام زل زد واروم زیر لب گفت توی
  

  .. هم با قدمهای بلند به طرف در رفت و از خونه رفت بیرونبعد
  

  ..خداحافظ.به عمه مهناز سالم برسون: رفت جلوی ویدا و با لحن جدی گفت هومن
  

  .خدانگهدار..حتما:بخند ماتی زد وگفت  لویدا
  

  .. با لبخند از من و خانم بزرگ خداحافظی کرد و از در رفت بیرونهومن
  

  .. بعد به شیدا زنگ زدم و زمان عقدمون رو گفتمروز
  

نمی دونم چی بگم فقط برات دعا می کنم که هر چه زودتر مشکلت حل بشه واز این بالتکلیفی راحت  :شیدا
  .بشی

  
  ..ولی..ممنونم عزیزم:میقی کشیدم وگفتم  عنفس

  
  ولی چی؟ :شیدا

  
  شیدا اگر پرهام تا قبل از عقد کاری نکنه چی؟-
  

  یعنی چی؟مگه باید کاری بکنه؟: با تعجب گفت شیدا
  
  ..فقط هنوزم امید دارم که تا قبل از عقد یه کاری بکنه و اون به جای هومن ..نمی دونم: کشیدم وگفتم اه
  

  ..دادم و سکوت کردم ادامه ندیگه
  

  فرشته تو مگه می دونی که اون دوستت داره؟ :شیدا
  

  ..نمی دونم ولی از کارها و رفتارش..خب نه: فکرکردم و گفتم کمی
  

  یعنی تو از روی کاراش شک کردی که دوستت داره؟:  میان حرفم اومد وگفت شیدا
  
  دیگه از این تابلوتر؟..ده؟اگر دوستم نداره پس چرا انقدر زود عکس العمل نشون می..اره-
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باز تو بیشتر ..من که از نزدیک ندیدمش ونمی شناسمش..نمی دونم واال: کمی سکوت کرد وگفت شیدا

  ..باهاش برخورد داشتی ومی شناسیش
  
وقتی به کارا و حرفای هومن عکس العمل نشون میده ذوق می کنم .به خدا گیج شدم..نمی دونم شیدا-

دقیقه نگذشته که با کالمش بهم نیش می زنه وتیکه میندازه و اینجاست 1ولی هنوز ..ومیگم پس دوستم داره
  ..که پیش خودم میگم ای بابا چه خیاله خامی این که ازم متنفره

  
از اینطرف بابات وپارسا و از اون ..وای فرشته زندگیه تو هم خیلی باحال شده ها: اروم خندید وگفت شیدا

  ..م عشق و عاشقیت وپرهامطرف ازدواج صوری و از اونور
  

اینم شانسه من دارم؟اون از بابام که می خواد به زور منو بده به ..اره واال: هم اروم خندیدم و گفتم من
از بس که خوش شانسم از زن ..اینم از کسی که عاشقش شدم..پارسا و نمی دونم چرا انقدرهم اصرار داره؟

  ..ها متنفره
  

  ..ی تو دخترخیلی باحال: زد زیر خنده شیدا
  

  دیوونه داری به چی می خندی؟به بدبختیای من؟: لبام لبخند بود ولی با حرص گفتم رو
  

  ..نه به این همه خوشبختی که قسمتت شده: با خنده گفت شیدا
  

  ..دیوونه..کوفت: وگفتم خندیدم
  

  .. خندید وچیزی نگفتشیدا
  

  شیدا؟: از چند لحظه گفتم بعد
  

  ..جانم؟ :شیدا
  
  چرا سرنوشتم اینجوری شد؟..خیلی دلم برای بابام تنگ شده:م  بغض گفتبا
  

  .. نشست تو چشماماشک
  

شر پارسا که کنده .ایشااهللا همه چیز درست میشه..عزیزم خودتو ناراحت نکن: با صدای غمگینی گفت شیدا
  .بشه بابات هم کم کم دست بر می داره واروم میشه

  
گر بابام بفهمه بدون اجازه ش ازدواج کردم اون هم صوری ا..شیدا می ترسم: پاک کردم وگفتم اشکامو

  خدایا نکنه چیزیش بشه؟..چکار می کنه؟
  

  .. سکوت کرده بودشیدا



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

286

  
  به نظرت چی میشه؟..شیدا چرا حرف نمی زنی؟-
  

  ..فقط امیدت به خدا باشه..من که از اینده خبر ندارم..نمی دونم فرشته :شیدا
  
تو این بی کسی تنهام نذاشت و خانم بزرگ رو گذاشت ..ا امیدم خداستتنه..می دونم شیدا: بغض گفتم با

می ترسم خدایی نکرده چیزیش ..از عکس العمل بابام می ترسم شیدا..سر راهم ولی از اینده می ترسم
  .بشه

  
دختر چرا انقدر ابغوره می گیری؟پس اگر نمی خوای ناراحتی باباتو ببینی : با حرص گفت شیدا

  همینو می خوای؟.. برو زن پارسا بشو اون هم خیلی خیلی خوشحال میشهبیا..خوشحالش کن
  

  .. کرده بودمسکوت
  

  همینو می خوای؟..فرشته با تو هستم: گفت شیدا
  
  ..اونوقت چطوری..این همه دردسر کشیدم که زن پارسا نشم..معلومه که نه..نه: صدای گرفته ای گفتم با
  

  ..دی نشسته بود توی گلومبغض ب.. کردم وادامه ی حرفمو نزدمسکوت
  

یعنی اونم دلش برای من ..ولی هنوز دلتنگش بودم..  تا چند دقیقه باهام حرف زد تا کم کم اروم شدمشیدا
  ..تنگ شده بود؟

  
  شیدا میشه روز عقد تو هم پیشم باشی؟-
  

خیلی . باشمطمئن..حتما میام..اتفاقا خودم هم تو همین فکر بودم..چرا که نه؟: اروم خندید وگفت شیدا
  .دوست دارم این دوتا برادر رو ببینم

  
  .. کمرنگی زدملبخند

  
  .. دقیقه دیگه با شیدا حرف زدم وازهمدیگه خداحافظی کردیمچند

  
  . شد ادرس محضری که قرار بود توش عقد کنیم رو بهش بدمقرار

  
اعتی از وقتش امروز جلسه ی مهمی داشت وچند س..حسابی خسته شده بود.. پشت میزش نشسته بودهومن

  ..به همین صورت گذشته بود
  

  .. ای به در خوردتقه
  

  .بفرمایید: به پشتی صندلیش تکیه داد وبا خستگی گفت هومن
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  ..هومن لبخند زد.. رحیم ابدارچی شرکت در را باز کرد و وارد اتاق شدمش

  
ن مهربانی  رحیم هم با لبخند نگاهش کرد وفنجان چای و شیرینی را روی میز گذاشت وبا لحمش
  .خستگیت در میره.نوش جانت..بخور پسرم :گفت

  
  .زحمت کشیدی..دستت درد نکنه مش رحیم: با لبخند گفت هومن

  
  ..شرمنده م نکن..زحمتی نبود پسرم: رحیم با لحنی شرمنده گفت مش

  
  ..چرا شرمنده مش رحیم؟دشمنت شرمنده باشه: اخم کمرنگی کرد وگفت هومن

  
خدا .پسرم خوبی هاتو هیچ وقت از یاد نمی برم:شک نشسته به هومن نگاه کرد  رحیم با چشمانی به امش

  ..اقای بزرگ نیا پدرتونو بیامرزه
  

مش رحیم من که : از جایش بلند شد رو به روی مش رحیم ایستاد و با لحن جدی ولی مهربانی گفت هومن
  .خدا رفتگانه شما رو هم بیامرزه..وظیفه مو انجام دادم..کاری نکردم

  
چطور کاری انجام ندادی پسرم؟اگر تو نبودی من و زن وبچه م اواره ی کوچه و : رحیم با بغض گفت مش

االن زن ..اگر شما بهمون سرپناه نمی دادی..معلوم نبود چه اتفاقی برامون می افتاد..خیابونا شده بودیم
 تو برای خرید سرمپ.هر کدوم گوشه ی خیابونا می خوابیدن..وبچه ی من تو ارامش زندگی نمی کردن

وگرنه من چطور می تونستم بین مردم غریب و اشنا سرمو بلند ..جهزیه ی دخترم بهم کمک کردی
تا اینکه شما اتفاقی وقتی داشتم .. سال عقد کرده بود ولی پول نداشتم جهزیه شو جور کنم5دخترم ..کنم؟

وقتی هم گفتم من صدقه قبول ..تلفنی درخواست وام می کردم صدامو شنیدی وگفتید بهم کمک می کنید
ولی اقا شما حداقل باید نصف حقوقه ..نمی کنم گفتید خیلی خب ماه به ماه یه مقدار از حقوقت کم می کنم

وقتی هم بهتون گفتم گفتید ..منو برای پولتون بر می داشتید ولی شما یک چهارمش رو هم بر نداشتید
  ...ی مهندسخدا از بزرگی کمتون نکنه اقا..همین قدر کافیه

  
این حرفا چیه می ..شما بزرگی مش رحیم من که کوچیکه شمام: با مهربانی نگاهش کرد وگفت هومن
من هم یه انسانم مش رحیم وظیفه ی منه به هم نوع ..باور کن همه ی کارام از روی وظیفه بوده..زنی؟

 تو و ببینمهمین که ..ه؟باش..دیگه حرفی از شرمندگی و اینکه بخوای جبران کنی نزن ..خودم کمک کنم
  ..خانواده ت دارید تو ارامش زندگی می کنید خودش یه جور جبرانه

  
انشااهللا هر چی از خدا ..انشااهللا خیر از جوونیت ببینی پسرم: رحیم سپاسگزارانه نگاهش کرد وگفت مش

  ..می خوای بهت بده چون الیقشی پسرم
  

همین دعایی که برام کردی ارزشش از هر چیزی ..ممنونم مش رحیم: با لبخند نگاهش کرد وگفت هومن
  ..برای من بیشتره

  
  .. رحیم چند لحظه با نگاه مهربانش به هومن خیره شدمش
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  ..و از اتاق خارج شد..با اجازه :  زیر لب گفت بعد

  
  .. از رفتن مش رحیم هومن کیفش را برداشت و از اتاق بیرون رفتبعد

  
لطفا به مش ..شما هم می تونید برید..من امروز کمی زودتر میرم: خانم منشی با لحن جدی گفت روبه

  .رحیم هم بگین
  

  .خدا نگهدار.روز خوش.حتما..بله اقای مهندس :منشی
  

  . سرش را تکان داد وزیر لب خداحافظی کردهومن
  

  ..چند نفری از مراجعه کنندگان هنوز مانده بودند.. مطب را باز کرد و وارد شددر
  

  .خوش اومدید..سالم اقای مهندس:دن هومن با لبخند از جایش بلند شد وگفت  منشی با دیخانم
  

  ..البته بی نوبت..می تونم برم تو؟.ممنونم..سالم: لبخند کمرنگی زد وگفت هومن
  

  .بفرمایید.. اختیار دارید..البته: منشی با همان لبخند گفت خانم
  

  .دای پرهام در را باز کردبا شنیدن ص.. سرش را تکان داد و تقه ای به در زد هومن
  

  .بفرمایید :پرهام
  

  .. نیم نگاهی به اتاق انداخت و نگاهش را به پرهام دوختهومن
  

 ساله بود کنار در ایستاده بود هومن کنار ایستاد و بعد از اینکه اون زن از اتاق 50 که زنی حدودا بیمار
  ..خارج شد در را بست

  
  خوبی؟.. پری جون خودمسالم: با لبخند رو به پرهام گفت هومن

  
هر کی پشت در وایساده ..بعدش هم زهرمارو پری جون..سالم: با دیدنش لبخند کمرنگی زد و گفت پرهام

  ..باشه صداتو که بشنوه فکر می کنه داری با یه زن حرف می زنی که از قضا اسمش هم پریه
  

  .. خندید و روی صندلی نشستهومن
  

  ..اتفاقی افتاده؟..چه خبر از اینورا؟:گفت  نیم نگاهی به او انداخت و پرهام
  

امروز خیلی خسته بودم زودتر ..نه بابا چه اتفاقی : ابروشو انداخت باال و نگاهی به اطراف انداخت هومن
  تا کی تو مطبی؟..اومدم
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 1اگر خسته ای برو خونه استراحت کن منم .. ساعته دیگه1تا : نگاهی به ساعتش انداخت و گفت پرهام

  .دیگه میامساعت 
  

تو هم که امروز ماشین نداری من جورتو می ..نه می مونم با هم بریم: نفس عمیقی کشید وگفت هومن
  ..کشم

  
  ..منت میذاری؟: چپ چپ نگاش کرد وگفت پرهام

  
  اصال بهم میاد سرت منت بذارم؟..کی ؟من؟: خندید وگفت هومن

  
  ..کم نه: با لبخند گفت پرهام

  
ولی حیف که تو مصرف .. پرهام لبخند خیلی بهت میادا:د وبا لحن شوخی گفت  با شیطنت نگاهش کرهومن

  ..کردنش صرفه جویی می کنی
  

  .. اخم کمرنگی کرد وسکوت کردپرهام
  

  .. هم ادامه ندادهومن
  

  .. ساعت گذشت و هر دو از مطب خارج شدن1 یک
  

  ..شد کنار ماشین ایستاد هومن دکمه ی اتوماتیک را زد و قفل در باز پرهام
  

پرهام بچسب به :همین که خواست در را باز کند صدای داد هومن را شنید.. کنار در ایستاده بودپرهام
  .مواظب باش..در
  

ماشین پژویی نقره ای رنگی با سرعت .. ناخداگاه به حرف هومن گوش داد و محکم چسبید به درپرهام
له داشت واگرپرهام به موقع به در فقط کمی با او فاص..بیش از اندازه ای درست از کنارش رد شد

  ..ادو معلوم نبود چه اتفاقی می افت..نچسبیده بود احتماال با ان ماشین تصادف شدیدی می کرد
  

  ..قلب پرهام تند تند می زد.. با ترس نگاهش کردهومن
  

  خوبی؟چیزیت که نشد؟: به طرفش رفت وگفت هومن
  

  .یارو دیوونه بود.خوبم..نه: نفس زنان گفت پرهام
  

  ..خبری از ماشین پژویی نبود.. نگاهی به انتهای خیابان انداختهومن
  

  .. دو نشستن توی ماشین و هومن حرکت کردهر
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  ..می خواست حرفی بزند ولی دو دل بود.. هومن چند بار به پرهام نگاه کرد.. از مسیر را رفته بودنکمی

  
  ..ومنحرفتو بزن ه: که متوجه او شده بود نگاهش کرد وگفت پرهام

  
  چی؟تو از کجا فهمیدی؟: با تعجب نگاهش کرد وگفت هومن

  
معلومه می خوای یه ..از اینکه هی بر می گردی به من نگاه می کنی: سرش را تکان داد وگفت پرهام

  ..خب بگو می شنوم..چیزی بگی 
  

  ..پرهام؟: نفس عمیقی کشید وگفت هومن
  

  ..چیه؟: نگاهش کرد پرهام
  

  ..اون ماشین..من فکرکنم: انداخت وگفت  نیم نگاهی به اوهومن
  

  ..اون ماشین چی؟: متعجب گفت پرهام
  

  .مطمئنم..من فکرکنم اون ماشین از قصد می خواست بزنه بهت: نفسش را بیرون داد وگفت هومن
  

  .. متعجب تر از قبل به هومن نگاه کردپرهام
  

  می شناختیشون؟..یعنی چی؟: گفت پرهام
  

ولی من دیدم که مستقیم اومد سمته تو بعد هم که نتونست .اشنا نبودن..نه :گفت  سرش را تکان داد وهومن
  خب این یعنی چی؟..مسیرشو عوض کرد..بهت بزنه

  
  .. توی فکر رفت هر دو سکوت کرده بودنپرهام

  
  به نظرت اونا کی بودن؟..نمی دونم: از چند لحظه پرهام گفت بعد

  
فقط امکان داره اتفاق امروز دوباره تکرار بشه ..دیگه نمی دونماینو : شانه اش را باال انداخت وگفتهومن

  .پس باید خیلی مواظب باشیم..حتی برای من
  

  . نفس عمیقی کشید وسرش را به نشانه ی موافقت تکان دادپرهام
  

ولی چیزی که بیش از اندازه منو متعجب کرده بود بی خیال بودن خانم بزرگ .. روزه عقد ویدا بودامروز
خدمتکارا کارهای .انگار امروز هم یه روز معمولی بود.. هیچ کس هیچ کاری انجام نمی دادواینکه

  .خودشونو انجام می دادند وانگارنه انگار که امروز تو این خونه قراره جشن عقدکنون برگزار بشه
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نوز هیچ ساعت به اومدن ویدا و کامران از ارایشگاه مونده بود ولی ه1 من زمانی به اوج رسید کهتعجبه
  ..کدوم از مهمونا نیومده بودن

  
دوست نداشتم توی کارشون فضولی کنم واز کسی سوال ..گیج شده بودم.. چی؟اینجا چه خبر بود؟یعنی

  ..کنم
  
  ..باالخره که همه چیز معلوم میشه..ولش کن: دلم گفتم تو
  

شیده بود با یه پیراهن پرهام کت و شلوار مشکی براق پو..هر دو جذاب و شیک.. و هومن هم اومدنپرهام
خیلی ..هومن هم کت و شلوار نوک مدادی براق با پیراهن مردانه ی بنفش خیلی کمرنگ..مردانه ی ابی 

  .جذاب شده بودن
  

 هم یه پیراهن مجلسی ابی تنم بود که روش هم یه کت کوتاه به همون رنگ پوشیده بودم تا قسمتای من
  ..لختی شونه و سینه م رو بپوشونه

  
خانم بزرگ ..پرهام جلو اومد وبه خانم بزرگ سالم کرد..به همه سالم کرد وکنار خانم بزرگ نشست هومن

  ..هم با مهربونی جوابشو داد و خوش امد گفت
  

زل زده بود بهم و جوابمو نمی ..با شنیدن صدام سرشو برگردوند و نگام کرد.. به پرهام سالم کردمرو
  ..رفتمزیر نگاه خیره ش داشتم اتیش می گ..داد

  
  .. اینجوری نگام می کنه؟چرا

  
نگاهش دیگه مبهوت نبود جدی بود .. صدای هومن تکون ارومی خورد انگار که به خودش اومده باشهبا

  ..من هم درست رو به روش نشستم..زیر لب جوابمو داد و روی مبل نشست..وسرد
  

وبی روی خودم حس می کردم سنگینی نگاه پرهام رو به خ.. مشغول حرف زدن با خانم بزرگ بودهومن
  ..ولی اصال سرمو بلند نکردم تا نگاش کنم

  
دلیل اول اینکه نمی خواستم تابلو بازی در بیارم و اونم پی به عالقه م نسبت به خودش .. دو دلیلبه

دوست داشتم اون پیش قدم باشه و این وسط هم من خودمو کوچیک ..دومین دلیلم هم این بود که..ببره
مطمئن .. یه نگاه بمونههیشه من نگاش کنم و اون نگاه ازم بگیره؟بذار یه بار هم اون تو خماریچرا هم.نکنم

  ..بودم همین که نگاش کنم با اخم نگاهشو ازم می دزده تا مثال ضایعم بکنه
  

  .اصال.. من هم اینکارو نکردم به در ودیوار نگاه می کردم ولی به پرهامولی
  
شربتا رو که ریخت ..خدمتکار داشت شربتا رو می ریخت تو لیوان..زخونه جام بلند شدم ورفتم تو اشپاز

  ..سینی رو ازش گرفتم و گفتم که خودم می برم
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بعد هم جلوی هومن گرفتم که اون هم به . جلوی خانم بزرگ گرفتم که با لبخند برداشت و تشکرکرداول
  ..روم لبخند زد وشربتشو برداشت

  
  .بفرمایید:سینی رو گرفتم جلوشو گفتم .. بودسرش پایین.. طرف پرهام رفتمبه
  

نگاهش توی صورتم می ..اون هم خیره شده بود به من..اینبار زل زدم تو چشماش. سرشو بلند کرداروم
  ..نه اخم کرده بود و نه نگاهش سرد بود..روی چشمام ثابت موند..چرخید

  
  بر نمی دارید؟: به روش لبخند زدم وگفتم ناخداگاه

  
  ..مد و دستشو جلو اورد ولیوان رو از توی سینه برداشت و زیر لب تشکرکرد خودش اوبه
  

باز هم سنگینی نگاهشو حس می کردم ولی .. رو بردم تو اشپزخونه و برگشتم و روبه روش نشستمسینی
  ..اصال سرمو بلند نکردم و به هیچ وجه نگاش نکردم

  
  .. اینبار اون تو خماریش بمونهبذار

  
  ..صدای بوق ماشین بهمون فهموند که عروس وداماد اومدن..پس این مهمونا کجان؟.. عمیقی کشیدمنفس

  
کامران از ماشینش پیاده شد و کمک ..یکی از خدمتکارا داشت اسپند دود می کرد.. رفتیم تو حیاطهمگی

  ..واقعا زیبا شده بود..ویدا یه شنل سفید روی لباس عروسش تنش کرده بود..کرد ویدا هم پیاده بشه
  
  ..پوست سبزه و قد بلند هم بود..چشما و موهاش مشکی بود..قیافه ی خوبی داشت.. کامران نگاه کردمبه
  
  .. ویدا روبوسی کردم وبهش تریک گفتمبا
  
حتی وقتی ویدا و کامران رفتن تو ..اخماش حسابی تو هم بود و زل زده بود به ویدا.. هومن نگاه کردمبه

  ..خونه اون نگاه ازش برنداشت
  

ولی خب با قسمت که نمیشه ..همه ش دوست داشتم ویدا به هومن برسه... نمی خواست اینطور بشهمدل
  ..جنگید

  
اخه نه سالن تزیین .. و کامران وقتی سالن خالی از مهمون رو دیدن همونجا جلوی در خشکشون زدویدا

  ..زی نمی گفتمخوده من هم از صبح تعجب کرده بودم ولی چی..شده بود و نه از مهمونا خبری بود
  

  خانم بزرگ مهمونا هنوز نیومدن؟مامانم کجاست؟: رو به خانم بزرگ گفتویدا
  

  .مادرت هم بعد میاد.قرار هم نیست بیان..مهمونا نیومدن: بزرگ لبخند زد وگفتخانم
  

  پس عاقد کجاست؟..یعنی چی که نمیان؟:  متعجب به خانم بزرگ خیره شد وگفتکامران
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  ..عاقد هم نمیاد:تفاوتی گفت بزرگ با لحن بی خانم

  
  . و ویدا متعجب به خانم بزرگ نگاه کردنکامران

  
  ..اینجا چه خبر بود؟..هیچ سر در نمیاوردم.. از اونا هم بیشتر تعجب کرده بودممن

  
  ..همراه من بیاید : بزرگ رو به کامران و ویدا با لحن جدی گفتخانم

  
  ..راه خانم بزرگ رفتن نیم نگاهی به کامران انداخت و هر دو همویدا

  
  .. وارد شدن و در رو بستن3 بزرگ به طرف اتاقش رفت و هر خانم

  
  .. پر از تعجبه من به در خیره مونده بودنگاه

  
  .موندنمون که فایده ای نداره..ما که از همه چیز باخبریم..بهتر نیست بریم: رو به هومن گفتپرهام

  
خیلی ..بذار خانم بزرگ بیاد ببینیم چی شده؟..نه می مونیم: که هنوز به دربسته خیره شده بود گفتهومن

  دوست دارم بدونم اخرش چی میشه؟
  

  ..اره خب می دونم چرا انقدر مشتاقی: نگاش کرد وگفتپرهام
  

  ..بریم تو باغ تا خانم بزرگ بیاد: نگاهش کرد وخندید هومن
  

  ..هومن جلوتر از او از در خارج شد.. سرش را تکان دادپرهام
  
  .. بین راه ایستاد و به سمت من برگشتهامپر
  

چون پرهام اینبار بدون اینکه اخم بکنه یا سرد نگام بکنه توی ..یا من خواب بودم؟.. دونم معجزه شد؟نمی
  ..می خوای تو هم بیا:چشمام زل زد وگفت

  
 نره به خاطر اینکه حوصله ت سر:وقتی نگاه منو دید لبخند کمرنگی زد وگفت.. تعجب نگاش کردمبا

  ..وگرنه..گفتم
  

  .. کرد وادامه ندادسکوت
  

  .. هم از خونه رفت بیرونبعد
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 خدا امروز چقدر اتفاقاته عجیب و غریب می افته؟این از مجلس عقد ویدا که به همه چیز شبیه بود الی ای
هم این هم از رفتار پرهام که امروز معلوم نیست از کدوم دنده بلند شده ..مجلس عقد و جشن و مهمونی

  ..یعنی میشه بهش امیدوار شد؟..تحویلم می گیره هم دیگه اخم نمی کنه
  

یعنی اونا از .)موندنمون که فایده ای نداره..ما که از همه چیز باخبریم( حرفی که به هومن زد افتادم یاد
  ..چی خبر داشتن؟

  
اتاقم تا وقتی که خانم اگر می رفتم بیرون پیششون درست نبود پس میرم توی .. گرفتم برم تو اتاقمتصمیم

  ..بزرگ از اتاق بیاد بیرون
  

کامران و ویدا منتظر چشم به او ..اخم کمرنگی روی پیشانی داشت.. بزرگ روی صندلیش نشستخانم
  ..دوخته بودن

  
  ..بشینین: بزرگ به صندلی اشاره کرد وگفتخانم

  
  .. دو نشستن وبه خانم بزرگ نگاه کردنهر
  

  ..پس مهمونا کجان؟اتفاقی افتاده؟..ا چه خبره؟خانم بزرگ اینج: گفتکامران
  

امروز هیچ عقدی صورت نمی ..اینجا نه قراره مهمون بیاد نه عاقد..گفتم که: بزرگ با همان اخم گفتخانم
  .گیره

  
یعنی چی که هیچ عقدی صورت نمی ..منو مسخره کردید؟: عصبانی از جایش بلند شد وگفتکامران

  ..امروز تنظیم کرده بودم نه یه روزه دیگهمن همه ی کارامو برای ..گیره؟
  

این نامزدی ..تو و ویدا نه امروز عقد می کنید نه یه روزه دیگه..اشتباه نکن: بزرگ با لحن جدی گفتخانم
  .بهم خورده

  
  از کی تاحاال؟..چی دارید میگید؟: عصبانی تر از قبل گفتکامران

  
به طرف کامران پرت .. وپاکتی از ان بیرون اوردکشوی میزش را باز کرد.. بزرگ از جایش بلند شدخانم

  .اینا رو ببین متوجه همه چیز میشی..از همین االن:کرد وگفت 
  

چند عکس داخل انها بود که وقتی ..خم شد وپاکت را برداشت.. متعجب به خانم بزرگ نگاه کردکامران
  .سارا و کامران در اغوشه هم بودند از انها گرفته شده بود

  
  .. دستانی لرزان به عکس ها نگاه می کرد باکامران

  
توروخدا یکی به من بگه اینجا چه ..خانم بزرگ این عکسا چیه؟: متعجب رو به خانم بزرگ گفت ویدا

  ..خبره؟ دارم دیوونه میشم
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  ..کامران مات و مبهوت نگاهش می کرد.. بزرگ به طرف کامران رفت و عکس ها را از دستش گرفتخانم

  
این پسری که االن رو به روت ..ببین می خوای با کی ازدواج کنی..بیا ببین:یدا داد و گفت  ها را به وعکس

سارایی که زن عقدی پرهام بود ولی در خفا به شوهرش خیانت می کرد ..ایستاده یه روز عاشق سارا بود
این ..قش داد برد طالخیانتشپرهام هم وقتی پی به ..وبا این اقا که به ظاهر معشوقه ش بود رابطه داشت

کامران باهات ..وقتی فهمیدم که ..عکسا رو یکی برام فرستاد که هنوز هم نمی دونم اون شخص کی بوده
پیش خودم گفتم کامران چنین پسری نیست البد عکسا جعلی هستن و می خوان سارا و ..نامزد کرده بود

کسی رو مامور کردم تا از یه .. ختم نشداولی این ماجرا به همین ج..کامران رو پیش من خراب کنن
کال سر از ..با کیا رفت و امد داره؟..تا ببینم چه جور ادمیه؟..کامران برای من اطالعات جمع اوری کنه

بعد از چند وقت معلوم شد .بهش شک کرده بودم اخه پای زندگیه نوه ام در میون بود..کارش در بیارم
ولی کامران ولش کرده و هنوز هم با اینکه ..اره یه بچه هم دزشیه زن صیغه ای داشته که اون زن ا..

  ..نامزد داره دست از این کاراش بر نداشته
  

تو که نامزدش : به ویدا که مات و مبهوت با چشمانه به اشک نشسته به خانم بزرگ خیره شده بود گفترو
  ..با اینکه امروز روزه عقدش بود ولی رفته بوده..هستی می دونی دیشب کجا بوده؟

  
  .. بزرگ زیر لب استغفراهللا گفت و سکوت کردخانم

  
اینا همه ش :با صدای بلندی گفت..دستانش را مشت کرده بود.. لحظه به لحظه عصبانی تر می شدکامران

  .من ویدا رو دوست دارم..یه مشت دروغه و واقعیت نداره..تهمته
  

اش نامزد شدی تا به سارا برای اینکه دوستش داری اومدی باه..دوستش داری؟: بزرگ با اخم گفتخانم
  نزدیک تر بشی؟

  
  ..چی؟: با بغض گفت ویدا

  
این اقا وقتی دید سارا به عقد پرهام در اومده و دیگه راه به جایی ..درسته عزیزم: بزرگ گفت خانم

اون به ..اینجوری می تونست وارد خانواده ی ما بشه و به سارا هم نزدیک تر بشه..اومد سمته تو..نداره
  ..ا با تو نامزد کرد عزیزمخاطر سار

  
  .حقیقت نداره..نه اینا همه ش دروغه: داد زدکامران

  
من ..ب یا اینا رو ببین تا پی به واقعیت ببری: بزرگ پاکت دیگری را از کشو بیرون اورد وبه ویدا دادخانم

  .بیا دخترم..تمومه حرفام با مدرکه
  

 سی دی و چند تا عکس که کامران را در حال داخل پاکت یک... با دستانی لرزان پاکت را گرفتویدا
  ..بوسیدنه یک دختر نشان می داد ویک کاغذ که صیغه نامه ی کامران و زنش بود
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این سی دی صدای ضبط شده ی کامرانه که با دخترا توی ماشینش چطور حرف می : بزرگ گفتخانم
  ..اون هم صیغه نامه شونه..اون عکسا هم متعلق به زن صیغه ایشه..زنه

  
  ..باز هم می زنی زیرشو میگی دروغه؟..حاال چی داری که بگی؟: به کامران که سکوت کرده بود گفترو
  

  .. سکوت کرده بودکامران
  

حاال هم می ..این نامزدی به هم خورده..از همین امروز دیگه هیچی بینه تو و ویدا نیست: بزرگ گفتخانم
اگر بخوای دوباره به ویدا ..بره ویدا و نه این خونهنه دور و..ولی دیگه نمی خوام ببینمت..تونی بری

 ی من ایجاد خانوادهپس بهتره هیچ گونه مزاحمتی برای ..با قانون طرفی..نزدیک بشی و اذیتش کنی
تو هم ..ویدا هم همین طور..من همه چیزو فراموش می کنم..یه نامزدیه ساده بوده که بهم خورده..نکنی

  .برو به زندگیت برس
  

بین راه ..بعد از چند لحظه از جایش بلند شد وبه طرف در رفت..سرش پایین و سکوت کرده بود کامران
  ..متاسفم:بدون اینکه نگاهش کند زیر لب گفت..کنار ویدا ایستاد

  
  .. هم به سرعت از اتاق خارج شدبعد

  
  ...م شدهدیگه همه چیزتمو.. اروم باش عزیزم:خانم بزرگ بغلش کرد وگفت.. بلند زد زیر گریهویدا

  
  ..چرا؟..چرا اینجوری شد خانم بزرگ؟: با گریه گفتویدا

  
اگر ..عزیزم خداروشکرکن تا قبل از عقد متوجه گذشته ی کامران شدی: بزرگ با لحن مهربانی گفتخانم

  ..باهاش ازدواج کرده بودی وبعد می فهمیدی چی؟
  

  ..یه از اتاق خارج شدنیم نگاهی به خانم بزرگ انداخت و با گر.. سرش را بلند کردویدا
  

هر . و پرهام توی باغ قدم می زدند که کامران به سرعت از خانه خارج شد وبه طرف ماشینش رفتهومن
کامران بی توجه به انها فرمان ماشینش را چرخواند و با زدن چند بوق از در ..دو متعجب به او نگاه کردند

  ..خارج شد
  

شته بود که ویدا در حالی که گریه می کرد و دامن لباسش را هنوز چند دقیقه نگذ.. در را بستسرایدار
  ..کمی با دست باال گرفته بود از در خارج شد وبه طرف باغ دوید

  
  .. و پرهام هر دو با تعجب نگاهی به هم انداختندهومن

  
  .. بی معطلی به طرف باغ رفت که پرهام دستش را گرفتهومن

  
  .بذار تنها باشه..نه هومن :پرهام
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  .اون االن ناراحته بذار برم..چی چی رو تنها باشه؟: نگاهش کرد وگفتنهوم
  

  .االن میری اوضاعو بدتر می کنی..تو از یه چیزی خبر نداری :پرهام
  

  چی داری میگی؟من از چی خبر ندارم؟: با نگاهی پر از تعجب به پرهام خیره شد هومن
  

تو در مورد ویدا چه فکری می :رد کالفه به پشت گردنش دست کشید و به هومن نگاه کپرهام
  منظورم اینه که تو فکر می کنی ویدا عاشق کامرانه درسته؟..کنی؟

  
اگر عاشقش نبود که اینطوری به خاطر از دست دادنش گریه نمی ..خب معلومه: نگاهش کرد وگفتهومن

  .کرد
  

اون از سر ..نه قبال نه االن.ویدا هیچ عالقه ای به کامران نداره..کامال در اشتباهی: پوزخند زد وگفتپرهام
  ..دچار سوتفاهم شدی هومن..اجبار مجبور شد باهاش نامزد کنه

  
یعنی چی پرهام؟ولی ویدا خودش گفت که دوستش داره و بهش : مات و مبهوت به پرهام نگاه کردهومن

  .جواب مثبت داده
  

ر اذیتش می کردی؟چه تو یادته چقد..درسته اون اینو بهت گفت ولی جدی نگفت: نگاهش کرد وگفتپرهام
هنوز اون سفرچند سال پیشمون به شمال ..جمع چه وقتی می رفتی خونشون مرتب سر به سرش می ذاشتی

 تا 2بنده خدا انقدر ترسیده بود که اگر..یادته یه مار ابی گرفتی انداختی تو کیفش؟..رو فراموش نکردم 
ولی اون روز اون .. تورو دوست داره یا نهنمی دونم که ویدا..لیوان اب قند نمی خورد بیهوش می شد

  ..تو بهم گفتی که بهش ابراز عشق کردی ولی اون پست زد درسته؟...حرفا رو بهت زد تا تالفیه کاراتو بکنه
  

  ..ارام سرش را تکان داد.. هنوز مبهوت به او نگاه می کردهومن
  

وقتی تو بهش ابراز عشق کردی اونم ..هولی ویدا اون روز اون حرفا رو بهت زد تا تالفی کرده باش :پرهام
  .ویدا نه تنها کامران رو دوست نداره بلکه اصال از اون خوشش هم نمیاد..اون حرفا رو بهت زد

  
  !..تو اینا رو از کجا می دونی؟: کمی نگاهش کرد وگفتهومن

  
 در مورد سارا وقتی..اینکه کامران رو دوست نداره رو از خانم بزرگ شنیدم: لبخند ماتی زد وگفتپرهام

باهاش حرف زدم بهم گفت که ویدا کامران رو دوست نداشته به اجباره عمه و اینکه دوست خانوادگیشون 
ظاهرا .. می زدرفیک بار هم خودم خونه ی عمه شنیدم با تلفن داشت با کامران ح..بوده قبول کرده

جباره و من هیچ عالقه ای بهت ویدا هم به کامران گفت ازدواج من با تو از روی ا..دعواشون شده بود
ویدا هم خواسته با قبول پیشنهاد ازدواج کامران مثال کاری کنه مادرش ..می دونی که عمه مریضه.ندارم

یادته اون شب ..اون اتفاقی هم که اون روز همینجا بینتون افتاد رو هم که خودت برام گفتی..ناراحت نشه
ردی و از ویدا گفتی واینکه دست رد به سینه ت زده و با حالت گرفته بود اومدی پیش من و درد و دل ک

  ..غرورت بازی کرده
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هم با اینده ..ولی پرهام اون اگر تالفی هم کرد بدجور اینکارو کرد..اره یادمه: سرش را تکان داد هومن
  .ی خودش بازی کرد هم غروره منو نادیده گرفت

  
حتما هر دوتاتون حرفای ..باید باهاش حرف بزنیبرای همین هم ..درسته: سرش را تکان داد وگفتپرهام

  .زیادی برای گفتن دارین
  

چون پس ..نمیگم باهاش از نو شروع کن: را روی شانه ی هومن گذاشت وبا لحنی گرفته ادامه داد دستش
  ..ولی می تونی به حرفاش گوش کنی..فردا تو و فرشته با هم عقد می کنید

  
  .. به پرهام خیره شد و لبخند زدهومن

  
  ..به چی می خندی؟: وقتی نگاه هومن را روی خودش دید دستش را برداشت و با اخم گفتپرهام

  
  ..به دیوار: لبخندش پررنگ تر شد وگفتهومن

  
  ..خدا شفات میده من دلم روشنه..خب در اینکه دیوونه بودی شکی نیست: لبخند کمرنگی زد وگفتپرهام

  
  ..راه افتادی..که شما هم بلهنه بابا می بینم : ارام خندید وگفتهومن

  
  ..برو دیگه باز وایساده کل کل می کنه: لبخند کمرنگی زد وگفتپرهام

  
  کجا برم؟: با تعجب گفتهومن

  
  .اون االن ناراحته برو ارومش کن..برو با ویدا حرفاتو بزن..د برو دیگه: کالفه نگاهش کرد وگفتپرهام

  
  م؟حاال چرا من برم ارومش کن: با خنده گفتهومن

  
  ..باشه باشه اونجوری نگام نکن رفتم: چپ چپ نگاش کرد که هومن دستش را جلو گرفت وگفتپرهام

  
  .. سرش را تکان داد و با لبخند به طرف باغ رفتهومن

  
  ... کمی انجا ایستاد و نگاهش کرد وبعد به طرف ساختمان به راه افتادپرهام

  
 کرد تا توانست ویدا را پشت یکی از درختان کمی اطراف را نگاه.. به طرف انتهای باغ رفتهومن
ناخداگاه )..ویدا نه تنها کامران رو دوست نداره بلکه ازش خوشش هم نمیاد(یاد حرف پرهام افتاد..ببیند

  ..اینکه ویدا هیچ عالقه ای به کامران نداشت برایش مهم بود..لبخند زد
  
ی گریه ی او اخمهایش در هم رفت و با با شنیدن صدا..صدای گریه ی ویدا را شنید.. طرف او رفتبه

  ..ناراحتی نگاهش کرد
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  . دوست نداشت ویدا را در این وضعیت ببیندهیچ
  
ولی هنوز دستش را روی شانه ی ویدا نگذاشته بود که ویدا .. او نزدیک شد و ارام دستش را پیش بردبه

  ..سرش را بلند کرد وبه او نگاه کرد
  
  ..وبا دستمال ارام صورتش را پاک کرد دیدن هومن از جایش بلند شد با
  

چرا اومدی :ویدا با صدایی که از زور گریه خش دار شده بود گفت.. دو سکوت کرده بودندهر
  که چی بشه هومن؟..اینجا؟اومدی شکستمو ببینی؟

  
  .. هایش یکی پس از دیگری روی صورتش نشستاشک

  
دم تحقیرت کنم و نه اینکه ناراحتیت رو من نه اوم..نه ویدا اشتباه نکن: با صدای ارامی گفتهومن
واقعا ..ویدا کی گفته تو شکست خوردی؟کامران شکست خورده که چنین دختری رو از دست داده..ببینم

  ..براش متاسفم
  

  .. سرش را بلند کرد وبا تعجب به او نگاه کردویدا
  

وی دلمه فکر نکن دارم بهت به ارواح خاک پدر و مادرم و پریا تمومه حرفام از ر: نگاهش کرد وگفتهومن
می دونی ..خودت منو خوب می شناسی..هیچ کدومو از روی ترحم و دلسوزی نمیگم..ترحم می کنم ویدا 

می ..تو االن یه شروع کننده ای..االن هم دارم بهت میگم که تو یه بازنده نیستی..که حرفمو رک می زنم
همیشه از یه جایی خودشو می کشه ..ش نیستدونی شروع کننده یعنی چی؟یعنی اینکه هیچ پایانی برا

چرا به خاطر یه ادم بی ارزش و ..ویدا چرا خودتو ناراحت می کنی؟..جلو تنها به هدفش فکر می کنه
به اینده ت فکر کن و هزاران بار خدارو شکر کن که ..زندگی کن ویدا..پست داری خودتو عذاب میدی؟

به جای اینکه بگی ..تو متوجه گذشته ی زشته کامران نشدیاین قضیه به همین جا ختم شد و بعد از عقد 
چرا این اتفاقات برای من افتاده و چرا سرنوشته من باید اینطور باشه به این فکرکن که اگر به عقد کامران 

.. برای همین باید امیدوار باشی..در می اومدی و بعد می فهمیدی حقیقت چیه می خواستی چکار کنی؟
  .چون لیاقتش همین بود..رورش شکسته شداین وسط کامران غ

  
  ..بلکه با دهانی باز از تعجب به هومن خیره شده بود و سکوت کرده بود.. دیگر گریه نمی کردویدا

  
  ..چیه چرا اینجوری نگام می کنی؟: با لبخند گفتهومن

  
  ..همه ی اینارو تو گفتی؟..خدایش خواب نمی بینم؟: به خودش امد وگفتویدا

  
برو حال کن ببین چه پسر خوش تیپی ..چرا اتفاقا خواب که نه داری رویا می بینی: وگفت خندیدهومن

  ..از این شانسا قسمته همه نمیشه ها..اومده تو خوابت
  

ولی حرفای قشنگی .. اره االن که فکر می کنم می بینم همه ش خواب بود: اخم شیرینی کرد وگفتویدا
  ..تو هم خوب مشاوره میدی ها..بودماصال اینجوری به قضیه نگاه نکرده ..بود
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  ..ما اینیم دیگه عزیزم: ابرویش را باال انداخت و گفتهومن

  
هومن هم که متوجه حرف خود شده .. گفتم کلمه ی عزیزم ارام ارام لبخند از روی لب های ویدا محو شدبا

  ..بود سکوت کرد و به اطرافش نگاه کرد
  

هومن من یه معذرت خواهی :ز چند لحظه سرش را بلند کرد وگفتبعد ا.. سرش را پایین انداخته بودویدا
  ..بهت بدهکارم

  
  ..یه توضیح کوچولو بهم بدهکاری..معذرت خواهی نه: با لبخند نگاهش کرد وگفتهومن

  
  چه توضیحی؟: گنگ نگاهش کرد وگفتویدا

  
 در حالی که به او هومن با لبخند وشیطنت نگاهش کرد و..ویدا کمی عقب رفت.. به او نزدیک تر شدهومن

  ..اون حرفایی که اونروز تو باغ بهم زدی رو میگم..که می خواستی تالفی کنی اره؟:نزدیک می شد گفت
  

 عقب عقب رفت و به درخت چسبید دستش را روی شنلش گذاشت و در چشمان هومن خیره شد ویدا
  ..خب اون لحظه حواسم نبود دارم چکار می کنم..خب:
  

لی کمی از او ایستاد و سرش را پایین اورد و در چشمان ویدا خیره شد  در فاصله ی خیهومن
  چطور؟حواست کجا بود؟:
  

 که از نزدیکی هومن به خودش قلبش با بی قراری در سینه ش می تپید و از حضوره او در کنارش ویدا
  ..هیچ جا:هیجان داشت زمزمه وار گفت

  
  هیچ جا؟مطمئنی؟:خت و او هم با صدای ارامی گفت سرش را پایین تر اورد وابرویش را باال انداهومن

  
در چشمان هومن خیره شده بود و قادر نبود نگاهش را از ان چشم ها .. تنها سرش را تکان دادویدا

هومن در حالی که با شیطنت به او نگاه میکرد وبا صدای بلندی که باعث شد ویدا از جایش بپرد و ..بردارد
 بریم تو ببینیم خانم احاال که حواست حسابی جمع شده بی..فرین دختر خوبا:با ترس به او نگاه کند گفت

  ..بزرگ در چه حاله
  

الهی بگم : دستش را روی قلبش گذاشت و در حالی که با اخم کمرنگی به هومن نگاه می کرد گفتویدا
  ..قلبم وایساد..خدا چکارت نکنه هومن

  
  ..ت؟میای یا به زور ببرم: چشمک بامزه ای زد وگفتهومن

  
  .از تو که هیچ کاری بعید نیست..خیلی خب بریم: با لبخند نگاهش کرد وگفتویدا

  
  ..بفرمایید خانم:و با دستش به جلو اشاره کرد.. خندیدهومن
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  .. لبخند زد وهر دو به طرف ساختمان رفتندویدا

  
هنوز نمی ..توی این مدت که نبودن خانم بزرگ فقط سکوت کرده بود.. و ویدا اومدن تو سالن هومن

  ..دونستم چی شده و اینجا چه خبره؟
  

به روش لبخند زدم که ..هومن کنار پرهام و ویدا هم کنار من نشست .. لبای هر دوتاشون لبخند بودروی
  ..اون هم با لبخند کمرنگی سرشو انداخت پایین

  
  ..دوتاشون لبخند زد به روی هر .. بزرگ سرش را بلند کرد و اول به ویدا بعد هم به هومن نگاه کردخانم

  
  خانم بزرگ ما کلی مهمون دعوت کرده بودیم پس اونا چی شدن؟: گفتویدا

  
درسته ولی دیروز به کمک مادرت به همهشون زنگ زدیم و گفتیم که : بزرگ با لبخند نگاش کرد وگفتخانم

ریش می مرتب دلدا..بنده خدا خیلی ناراحت شد ..مادرت در جریانه همه چیز بود..عقد کنسل شده
  ..خانواده ی کامران رو هم به سختی راضی کردیم..دادم

  
اگر خانواده ی کامران در جریان بودن پس چرا کسی چیزی به کامران نگفته : با تعجب گفتویدا
  ..اونم از همه چیز بی اطالع بود..بود؟

  
البد گوشیش رو ..اون اصال خونه نرفته بود..من که بهت گفتم شب گذشته رفته بوده کجا: بزرگ گفتخانم

  ..اونو دیگه من نمی دونم..هم خاموش کرده بوده که خانواده ش نتونستن بهش خبر بدن
  

خانم بزرگ نمی شد زودتر بهم بگید تا دیگه این لباسو تنم نکنم وقضیه : سرش را پایین انداخت وگفتویدا
  تا اینجا کشیده نشه؟

  
دخترم کار ..دیروز داشتم اطالعات جمع می کردمعزیزم من تا همین : بزرگ با لحن مهربونی گفتخانم

من می خواستم حرفام با مدرک باشه تا کامران زیرش نزنه برای همین تا االن صبر کردم ..اسونی که نیست
  ..ولی خب خداروشکر همه چیزبه موقع تموم شد..تا بهت همه چیزو بگم

  
زرگ شما این همه اطالعات رو از کجا به خانم ب: نیم نگاهی به ما انداخت و رو به خانم بزرگ گفتویدا

  کی کمکتون کرد؟..دست اوردید؟
  

تا همین چند روزه پیش یه کاراگاه استخدام کرده بودم که : بزرگ با لبخند به هومن نگاه کرد وگفتخانم
اون کاره هومن ..اون همه ی این اطالعات رو برام به دست اورد ولی می مونه اون سی دی که بهت دادم

  .بود
  

یعنی اون صداهای ضبط شده از ..هومن؟: با تعجب به هومن نگاه کرد وبعد رو به خانم بزرگ گفتویدا
  ..دخترا که گفتین کاره هومن بوده؟
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  ..چرا از خودش نمی پرسی؟: بزرگ با لبخند سرش را تکان داد وگفتخانم
  

  ..بگو پسرم: به هومن گفترو
  

یکی رو پیدا ..کمک یکی از دوستام که اسمش محسنهبه ..خب کاری نداشت: اروم خندید وگفت هومن
که ..کردیم تا این کارو برامون انجام بده اونم رفت سوار ماشین کامران شد و تمومه حرفاشونو ضبط کرد

  ..االن سی دیش خدمت خانم بزرگه
  

  ..هومن هم با لبخند جذابی جوابش را داد.. به هومن نگاه کرد ولبخند کوچیکی زدویدا
  

خیالم از بابت ویدا راحت ..خب این از این:رگ نگاشون کرد وبا تک سرفه ای رو به هومن گفت بزخانم
  ..حاال می مونه عقد صوری تو و فرشته..شد

  
سرشو انداخته بود پایین و ..به ویدا نگاه کردم... این حرف خانم بزرگ همه سکوت کردن و چیزی نگفتنبا

پرهام هم نگاهش ..می گفت و به خانم بزرگ نگاه می کردهومن هم چیزی ن..با بند شنلش بازی می کرد
ولی من ..یهولی بیشتر نگاهش روی من بود تا بق..هومن..خانم بزرگ..همه جا می چرخید روی من

چون من ..شاید برای همین بود که اون بیشتر از قبل تحویلم می گرفت..همچنان به نگاهش بی توجه بودم
ولی از .. خدام بود باهاش حرف بزنم یا کل کل بکنم و یا اینکه نگاش کنمالبته از..زیاد تحویلش نمی گیرم

  .. به احساسم ببرهیطرفی هم دوست نداشتم خودمو کوچیک کنم یا یه وقت از نگاهم پ
  

  کسی چیزی نمی خواد بگه؟..چرا همتون سکوت کردین؟: بزرگ گفتخانم
  

  ..چی باید بگیم؟:ی ارومی گفتتا اینکه پرهام نفس عمیقی کشید وبا صدا.. چیزی نگفتکسی
  

قرار بر این شده که عقد رو اینجا ..خب من امروز با وکیلم حرف زدم: بزرگ نگاهش کرد وگفتخانم
  ..برگزار کنیم

  
  .. با تعجب به خانم بزرگ نگاه کردیمهمگی

  
  چرا اینجا؟..چی؟: گفتهومن

  
 دوباره برید بیرون و اون ماشین برای اینکه می ترسم..من اینطور خواستم: بزرگ با لبخند گفتخانم

  ..اینجا امن تر از بیرونه..مزاحم ردتونو بگیره وخدایی نکرده اتفاقی براتون بیافته
  

  ...ویدا نیم نگاهی بهش انداخت و سرشو برگردوند.. سرش را تکان داد و نگاهش را به ویدا دوختهومن
  

ولی خب این ازدواج صوری بود و هیچ ..شنویدا و هومن باید با هم با.. دوست نداشتم اینطور بشههیچ
  ..بعد از اینکه مدت عقدمون تموم شد هومن می تونست با ویدا باشه..عالقه ای بین من و هومن نبود
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باز اگر پرهام قبول می کرد ..همه ی درها به روم بسته شده بود.. نبودم ولی چاره ای هم نداشتمخودخواه
ولی اون مغرورتر ازاین حرفاست که بخواد یه همچین .. می کردمکه جای هومن باشه با دل و جون قبول

  .کاری رو بکنه
  

ویدا بیشتر شبیه ..زن خیلی مهربونی بود با من هم خیلی خوب برخورد کرد.. مادر ویدا هم اومد اینجاشب
خودمون هم نمی .. نفر از موضوع عقد صوری من و هومن با خبر نبود5هیچ کس جز ما ..مادرش بود

  ..یم کسی چیزی بدونهخواست
  

از اینکه زن و بچه ..از کامران و خیانتش گفت.. شب ویدا توی اتاق همه چیز رو برام تعریف کرداون
  ..و اینکه قبال معشوقه ی سارا بوده..داره

  
پس اون کسی که معشوقه ی سارا ..واقعا خیلی پست بود.. فکرشو نمی کردم کامران چنین ادمی باشهواقعا

  ..طرش سارا به پرهام خیانت کرده بوده کامران بودبوده و به خا
  

  .. پرهام با دیدنش خیلی حرص خوردهحتما
  

  ..ویدا سمت چپ و فرشته سمت راست خوابیده بود.. تخت یک نفره توی اتاق بوددو
  

  بیداری؟..ویدا: چند بار حرفش را در دل تکرار کرد تا اینکه رو به ویدا گفتفرشته
  

  ..اره بیدارم: باز کرد وگفت چشمهایش را ارامویدا
  

االن تو یه دختر ازادی و دیگه نامزد کامران ..ویدا عذاب وجدان گرفتم: نفس عمیقی کشید وگفتفرشته
واقعا ..ولی منو مشکلم سد رسیدنه شما دوتا به هم شدیم..من مطمئنم هومن هنوز هم دوستت داره..نیستی
  .اج کنمنمی خوام با هومن ازدو..من پشیمون شدم..متاسفم

  
چی داری میگی فرشته؟تو هم مشکالت خودتو داری نباید این حرفو : متعجب نگاهش کرد وگفتویدا
من و هومن از اول هم قسمت هم نبودیم وگرنه سر یه موضوعه بیخود و یه سوتفاهمه کوچیک اینطور ..بزنی

 تا اخرش یدپس با...ههر چند این ازدواج صوریه ولی هومن تورو انتخاب کرد.از هم دور نمی افتادیم
  ..بری

  
  ..ولی من: با ناراحتی گفتفرشته

  
فرشته به پس فردا فکر کن که زن هومن میشی و مشکالتت :با صدای گرفته ای گفت.. میان حرفش امدویدا

می دونم وقتی عقد کنید تازه باید با مشکالت رو به رو بشی واز نزدیک باهاشون بجنگی ولی ..تموم میشه
  ..الت راحته که هومن پیشت هست و تنها نیستیبا این حال خی

  
  ... تنها نگاهش کرد وچیزی نگفتفرشته

  
  ..ارام برگشت و پشتش را به فرشته کرد.. بدی بر گلوی ویدا چنگ می زدبغض
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بخواب :قطره اشکی از گوشه ی چشمش چکید و زمزمه وار گفت.. حالی که به رو به رو خیره شده بوددر

یا اگر هم داره دیگه نمی ..هومن هم منو دوست نداره..من با خودم کنار میام..نباشنگران من هم ..فرشته
  .بهش فکر نکن..دیگه همه چیز تموم شده..تونه پا پیش بذاره

  
درصد هم 1اگر .نمی خواستم اینطوری بشه..منو ببخش ویدا: با صدای ارام ولی گرفته ای گفتفرشته

  ..احتمال می دادم که
  

با صدای ارامی که بغضش را پنهان ..سعی کرد صدایش نلرزد..دا از زور بغض می لرزید و چانه ی ویلبها
  .شب بخیر..دیگه بهش فکر نکن..بخواب فرشته:کرده بود گفت

  
در برابره این همه خوبی هیچی ندارم که ..به خدا خیلی تکی..خیلی خوبی ویدا: زمزمه وار گفتفرشته

  .شبت بخیر عزیزم..بگم
  

  ..می دانست که ویدا ناراحت است ولی بروز نمی دهد..هایش را بست ارام چشمفرشته
  

  ..کاری از دست هیچ کس ساخته نبود..  دل از خدا کمک خواستدر
  

دیگر طاقت نیاورد .. طرف ویدا با دلی پر از درد و چشمانی به اشک نشسته روی تخت دراز کشیده بوداین
 به یاد هومن و حرف های امروزش در باغ و ان نگاه وقتی..پتویش را روی سرش کشید وبی صدا گریه کرد

  ..گیرا می افتاد قلبش بی قرار می شد
  

  .. وقت قطره های اشک بی امان از چشمهایش جاری می شدندان
  

  .. را به هم فشرد تا صدای هق هقش بلند نشودلبهایش
  

ماشین ..تاکسی ایستاد جلوی دانشگاه از دوستانش خداحافظی کرد وبه طرف خیابان رفت و منتظر ویدا
  ..مدل باالیی جلویش ایستاد و شیشه را پایین کشید

  
  ..خانم خوشگله بپر باال برسونمت: با لحن پر از عشوه ای گفتپسری

  
  .. اخم هایش را در هم کشید و به انتهای خیابان خیره شدویدا

  
خوای چکار؟بپر باال من دربست در خدمتت هستم دیگه تاکسی می ..کجا رو نگاه می کنی عزیزم :پسر

  ..عشقم
  

نگاهش هم نمی کرد تا شاید دست از سرش بردارد ولی ان پسر ماشنش را .. کمی از ماشین دور شدویدا
یه نگاه به ما هم ..خانمی چقدر ناز داری:جلوی پای ویدا نگه داشت واینبار خندید وبا همان لحن گفت

  .بیا دیگه دوست دارم برسونمت..بنداز
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قت نیاورد ودر حالی که کیفش را در دست می فشرد از پنجره داخل را نگاه کرد وگفت  دیگر طاویدا
  ..مرتیکه برو رد کارت تا:
  

  ... با دو چشم قهوه ای شیطون و خندان گره خوردنگاهش
  

  !هومن؟: و مبهوت زمزمه کرد مات
  

   پانزدهمفصل
   فصلنیآخر

  
  .بفرما باال برسونمت..خانمسالم عرض شد : با لبخند و نگاه شیطنت امیزی گفتهومن

  
  . لبخند کمرنگی زد و در جلو را باز کرد ونشستویدا

  
  .. حرکت کردهومن

  
  .صداتو هم تغییر داده بودی نتونستم بشناسمت.فکر کردم مزاحمه..دیوونه ای به خدا هومن: گفتویدا

  
سونمت قیافه ت واقعا وای اون موقع که داشتم بهت می گفتم بیا باال بر: بلند زد زیر خنده وگفتهومن

  .نمی دونی چقدر جلوی خودمو گرفتم که نزنم زیر خنده..دیدنی بود
  

  ..اره مردم ازاری واقعا خنده داره: با اخم شیرینی نگاهش کرد وگفتویدا
  

  ..اره خیلی: با خنده گفتهومن
  

  . صورتش را برگرداند ودر حالی که لبخند روی لبهایش بود به بیرون خیره شدویدا
  

  .واقعا تعجب کردم..چی شده امروز اومدی دنبالم؟: از چند لحظه به هومن نگاه کرد وگفتبعد
  

چه اشکالی داره بیام دنبال دختر عمه م و .دلیل خاصی نداشت: کمرنگی زد وبا صدای ارامی گفتلبخند
  ..برسونمش خونه؟

  
  ..اخه..همین جوری پرسیدم..اشکالی که نداره: به رو به رو خیره شد وگفتویدا

  
  ..هومن هم چیزی نگفت.. را ادامه نداد و سکوت کردحرفش

  
  .. دو حرف برای گفتن زیاد داشتن ولی ناخواسته مهر سکوت بر لبهایشان زده بودند هر
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وقتی یادش می افتاد که فردا هومن و فرشته عقد می کنند قلبش اتش می گرفت .. کالفه شده بودویدا
مجلس عقدش بهم بخورد فرشته و هومن تصمیم به این امر گرفته قبل از اینکه ..ولی چاره ای نداشت

مرتب به خود امیدواری می داد که این ازدواج صوری است وبعد .بنابراین حق را به فرشته می داد..بودند
  .ولی دل عاشقش با این حرف ها وبهانه ها ارام نمی گرفت..از مدتی تمام می شود

  
  حالش خوبه؟..عمه چطوره؟:به خیابان خیره شده بود گفت تک سرفه ای کرد ودر حالی که هومن

  
دکتر مرادی می گفت که ..امروز صبح قلبش یه کم درد گرفت..خوبه: نیم نگاهی به او انداخت وگفتویدا

  ..فشار عصبی باعثش شده
  

  به خاطر قضیه ی کامران درسته؟..خب حتما: زیر چشمی نگاهش کرد وگفتهومن
  

  .تا اخر عمرم نمی بخشمش.اون نامرد بد بازی با من کرد..اره:فت سرش را تکان داد وگویدا
  

  . سرش را تکان داد و چیزی نگفتهومن
  

زحمت ..ممنونم هومن:ویدا نگاهش کرد و با لبخند گفت.. خانه ی عمه مهناز نگه داشتجلوی
  نمیای تو؟..کشیدی

  
  ..االن باید برم خونه..نه باشه یه وقت دیگه: کمرنگی زد وگفتلبخند

  
  .. زیر لب خداحافظی کرد و از ماشین پیاده شدویدا

  
  .به عمه سالم برسون: هم با لبخند جوابش را داد وگفتهومن

  
  .مواظب خودت باش..حتما: در را بست از پنجره نگاهش کرد وگفتویدا

  
  .. با لبخند نگاهش کرد هومن

  
  .شردهومن نفس عمیقی کشید و پایش را روی گاز ف.. وارد خانه شان شدویدا

  
پشتش را به در چسباند و چشمهایش را .. از پشت در صدای کشیده شدن الستیک های ماشینش را شنیدویدا
قطره اشکی روی گونه ش چکید سریع با پشت دست پاکش کرد تا مادرش متوجه ..بغضش گرفته بود..بست

  ..حال دگرگونش نشود
  

دستش را روی سینه ..نگرانش بود..ر شده بودبعد از اتفاق دیشب حال مادرش بدت.. حال مادرش بودنگران
از طرفی عاشق هومن بود و با چشم خود شاهد عقد او بود و از طرفی دیگر حال مادرش اصال ..ش گذاشت

  .خوب نبود و نگرانش بود
  
  حالت خوبه؟..ویدا جان مادر چرا اونجا وایسادی؟: شنیدن صدای مادرش چشمانش را باز کرد با
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  ..هی مهربان و مادرانه به ویدا خیره شده بودبا نگا.. کردنگاهش

  
حالتون ..الهی قربونتون برم..من خوبم مامان:گفت.. لبخند کمرنگی زد وبه طرف مادرش رفتویدا

  چطوره؟
  

  ..بیا ناهار حاضره..خوبم مادر: لبخند ماتی زد وگفتمادرش
  

  ..اسامو هم عوض بکنم میامبذار دست و صورتمو بشورم لب..باشه مامان: سرش را تکان داد وگفتویدا
  

  ..باشه مادر: با لبخند گفتمادرش
  

  .. از ان به طرف اشپزخانه رفتبعد
  

  .. نفس عمیقی کشید و به طرف اتاقش رفتویدا
  

دستی روی شانه ش ..هومن کالفه و نگران توی حیاط نشسته بود و به اسمان خیره شده بود.. شده بودشب
  ..هام لبخند کمرنگی زدسرش را برگرداند با دیدن پر..نشست

  
چی تو اسمون دیدی؟از کی تا حاال زیرنظر دارمت :گفت.. کنارش نشست و او هم به اسمان نگاه کردپرهام

  ..فقط به اسمون زل زدی
  

  .پس بیخودی تالش نکن..اون چیزی که من تو اسمون می بینم تو نمی بینی: با لبخند گفتهومن
  

  چی می بینی که من نمی تونم ببینم؟میشه بگی ..چطور؟: متعجب پرسیدپرهام
  

  ..صورت یار: در حالی که محو تماشای اسمان بود زمزمه وار گفتهومن
  

  ..چی؟: ابروشو انداخت باال وگفتپرهام
  

  ..صورت یارمو می بینم چون عاشقم: ارام خندید وگفتهومن
  
ونی که باعث شده از کی ولی تو چون عاشق نیستی نمی تونی منو درک کنی و ا: پرهام نگاه کرد وگفتبه

  ..تا حاال به اسمون زل بزنم رو ببینی
  

  .. با شنیدن حرف های هومن اخمهایش را در هم کشیدپرهام
  

  پس عاشقش شدی؟..هه: را مشت کرد وگفتدستانش
  

  ..بودم: زمزمه وار گفتهومن
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  از کی؟..بودی؟: متعجب نگاش کرد پرهام

  
وقتی صدام ..حرف زدنش..عاشق صداش..عاشق نگاهشم..از همون اول: نفس عمیقی کشید وگفتهومن

  ..اینا از عشقه پرهام از عشق..می کنه بی قرارش می شم
  

  .. لحظه به لحظه متعجب تر و عصبانی تر می شد پرهام
  

واسه من عاشق ..پاشو برو تو انقدر هم شعرنو نگو: سعی بر این داشت که خشمش را مخفی کند مرتب
  .. تا صبح ببینیش اقای عاشق پیشهپاشو برو بخواب..هه..شده

  
  ..متوجه عصبانیت پرهام شده بود ولی دلیلش را نمی دانست.. با تعجب نگاهش کردهومن

  
  ..مگه اونم فردا میاد؟..چی میگی تو؟ :هومن

  
  اصل کاری اونه چرا نباید بیاد؟..پس نه نمیاد: نگاهش کرد وبا اخم گفتپرهام

  
  ..هان بلند زد زیر خنده کمی به پرهام خیره شد و ناگهومن

  
  ..چیه؟خیلی خوشت اومد اره؟: با تعجب نگاهش کرد و پوزخند زد پرهام

  
  .خیلی باحالی پرهام..اره به خدا: بلندتر از قبل خندید و سرش را تکان داد هومن

  
  ..نگاهی که باعث شد هومن خنده ش را بخورد.. فقط با خشم نگاهش کردپرهام

  
  .. نگاه می کنی؟خب چیه؟چرا اینجوری:هومن

  
  .. چیزی نگفت ولی همچنان اخم به صورت داشت وبا عصبانیت نگاهش می کردپرهام

  
  ..منظوره من از یار و اون کسی که عاشقشم ویدا بود نه فرشته..دیوونه داری اشتباه می کنی :هومن

  
روی خودش وقتی نگاه خندان و مشکوک هومن را ..کم کم اخم هایش باز شد.. کمی نگاهش کردپرهام

  ..تک سرفه ای کرد و اخم کمرنگی روی پیشانی نشاند..دید 
  

  .نه فرشته..خب منظوره منم همون ویدا بود ..خب :پرهام
  

  ..اره تو که راست میگی: خندید وگفتهومن
  

  ..منظور؟: نگاه تندی به او انداخت وگفتپرهام
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   می خوای پاچه بگیری؟باز..بی منظور : دستانش را به حالت تسلیم گرفت باال وگفتهومن
  

  .. با این حرف هومن لبخند کمرنگی زدپرهام
  

  ..داداشی: خندید وگفتهومن
  

  ..این چه وضع صدا زدنه؟..زهرمارو داداشی: نگاهش کرد وگفتپرهام
  

  خوبه؟..برادره من..خیلی خب: نفسش را بیرون داد وگفتهومن
  

  .. با لبخند سرش را تکان دادپرهام
  

حاالکه اون لبخند خوشگله نشسته رو لبات یه کاری واسه من می ..برادره من:وگفت  هم لبخند زد هومن
  کنی؟

  
  ..چه کاری؟: مشکوک نگاهش کرد وگفتپرهام

  
  چرا مشکوکی؟..نمی خوام بگم برو کار خالف کن که اینجوری داری نگام می کنی..ای بابا: گفتهومن

  
  ..و شیره بمالیچون این لحن مختص به زمانیه که می خوای سرم :پرهام

  
تا زانوت بره ..می خوام سرت کاله بذارم اونم چه کالهی..نه اینبار فرق می کنه: خندید وگفت هومن
  ..توش

  
  ..درست حرف بزن ببینم چی می خوای بگی: با تعجب گفتپرهام

  
  .. کمی من من کردهومن

  
  ..عد قاطی کن باشه؟جون من اول بذار حرفمو بزنم ب..چطوری بگم اخه..چیزه..خب میدونی؟:هومن

  
  ...بگو ببینم..هومن چکار کردی؟: چشمانش را ریز کرد وگفتپرهام

  
  ..تازه تو باید یه کاری بکنی..نه بابا کاری نکردم :هومن

  
  ..تا ادمو دق ندی که حرفتو نمی زنی..د بگو دیگه: کالفه نگاهش کرد وگفتپرهام

  
  ..فردا قراره من و فرشته عقد کنیم..پرهام:خت نیم نگاهی به او انداخت و سرش را پایین انداهومن

  
  همینو می خواستی بگی؟..اینو که می دونم..خسته نباشی: پوزخند زد وگفتپرهام
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فردا منو فرشته می خوایم عقد صوری بکنیم ..منظورم اینه که..خب نه: نگاهش کرد وگفتهومن
  ..ولی..ولی

  
  ..بگو و راحتم کن دیگه..ولی چی؟: گفتپرهام

  
  ..منصرف شدم..من نمی خوام با فرشته عقد کنم: نفس عمیقی کشید وگفتهومن

  
  ..یه بار دیگه بگو..چی گفتی؟:گفت..فکر کرد اشتباه شنیده .. بهت زده نگاهش کردپرهام

  
  .نمی خوام فردا با فرشته عقد کنم..من کال منصرف شدم: لبخند بزرگی زد وگفتهومن

  
  اون بهت امید بسته حاال می خوای بزنی زیرش؟.. کنیتو بیجا می: اخم غلیظی کرد وگفتپرهام

  
امیده : که توقع چنین برخوردی را از جانب پرهام نداشت لبخندش را خورد وبا تعجب گفت هومن
چی میگی تو؟من و فرشته قرار بود یه عقد صوری بکنیم که حاال من کشیدم کنار چون عاشق ویدا ..چی؟

  .نمهستم و نمی تونم با فرشته ازدواج ک
  

ولی خانم بزرگ همه ی کارا رو انجام داده واسه : کالفه از جایش بلند شد وبا خشم گفتپرهام
  ..چطوری می خوای اینو به خانم بزرگ بگی؟..فردا

  
  ..خانم بزرگ رو حرف تو حرف نمی زنه..اونو که من نمیگم تو میگی: با شیطنت نگاش کرد وگفتهومن

  
تا حاال ندیده ..خانم بزرگ رو این یه مورد خیلی جدیه..کردیبیخود : چپ چپ نگاش کرد وگفتپرهام

  ..بودم رو یه موضوعی اینطور پافشاری کنه
  

  ..یافتم برادر:گفت.. کمی سکوت کرد و بعد با صدای بلند در حالی که نگاهش پر از شیطنت بودهومن
  

  ..چی رو یافتی؟: با اخم نگاهش کرد و گفتپرهام
  

  .. زل زد به پرهام با شیطنت و نگاه خاصیهومن
  

ببین هومن این نگاه تو داره به من میگه یه فکرای بدی تو : که متوجه نگاه او شده بود گفت پرهام
  .گفته باشم.. رو من حساب نکنا..سرته

  
  ..اتفاقا خیلی هم خوبه..نه بابا باور کن فکر بد نیست: خندید وگفتهومن

  
   بگی؟بگو ببینم چی می خوای: به طرفش رفت وگفتپرهام

  
  ..من میگم ولی قاطی نکنیا: گفتهومن
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  ..میگی یا به زور ازت حرف بکشم؟: غریدپرهام
  

پرهام تو میگی خانم بزرگ همه چیزو واسه ی فردا اماده کرده که من با ..نه نه میگم: تند تند گفتهومن
  فرشته عقد کنم درسته؟

  
  ..اره :پرهام

  
جای اسم هومن یه اسم دیگه میره توی برگه ی صیغه فردا به ..خیلی خب این که مشکلی نیست :هومن

  ..نامه
  

  ..چی می خوای بگی؟: مشکوک نگاهش کرد وبا تعجب گفتپرهام
  

همین جا دنبالش می ..خب از اونجایی که وقت نداریم بریم دنبال داماد..هیچی: من من کنان گفتهومن
  ..تا فردا به جای من بشینه پای سفره ی عقد..گردیم

  
د اخه فرشته تو رو انتخاب کرده بعد یکی دیگه بره باهاش عقد ..میگم دیوونه ای نگو نه:د  غریپرهام
  ..چرت نگو هومن..کنه؟

  
فرشته اینکه من باهاش عقد کنم یا یکی دیگه ..نگران این چیزاش نباش: ابروشو انداخت باال و گتهومن

یکی دیگه هم اینکه بتونه از ..اسهیکی اینکه اون شخص رو بشن..چیز براش مهمه 2براش مهم نیست فقط 
  ..احاال اون مردی که می خواد باهاش ازدواج کنه یا من باشم ی..شر پارسا راحت بشه

  
  ..یا کی؟: نگاهی تندی بهش کرد وگفت پرهام

  
  ..یا مثال..یا شروین..یا: هول شد وتند گفتهومن

  
  ..چرا اون؟..شروین؟: تیز نگاهش کرد وگفتپرهام

  
 می تونن باهاش 3 تا مردو می شناسه که هر 3اون فقط ...رشته باهاش اشنا شده دیگهخب چون ف :هومن

شروین که به نظرم بهترین گزینه ست ولی ..که خب من عاشق ویدا هستم و نمی تونم..من ..ازدواج کنن
  .خودت..واون یکی هم..خب نظر فرشته هم مهمه

  
  !من؟: بهت زده زمزمه کرد پرهام

  
  .فقط مثال زدم..جون من قاطی نکن:داد وتند تند گفت سرش را تکان هومن

  
  .حالت چهره ش چیزی را نشان نمی داد.. با اخم کنارش نشستپرهام

  
  ..پرهام: متعجب نگاهش کرد هومن
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  ..چیه؟: نگاه گنگی به او انداخت پرهام
  

  ..برم زنگ بزنم به شروین؟: لبخند ماتی زد وگفتهومن
  

  ..چی؟واسه : باز اخم کرد وگفتپرهام
  

  ..خب برم بهش بگم واسه فردا بیاد دیگه :هومن
  

اگر ..فرشته اونو انتخاب نکرد چون نمی شناختش..بیخود می کنی بری زنگ بزنی: زیر لب غرید پرهام
تو هنوز به هیچ کدومشون هم .بخوای خودسر به شروین بگی بیاد نه فرشته قبول می کنه نه خانم بزرگ

  اونوقت داری دنبال داماد می گردی؟..عقد کنینگفتی فردا نمیری با فرشته 
  

.. وقتی نامزدیش با کامران نامرد..خب چکار کنم؟من ویدا رو دوست دارم: کالفه نگاهش کرد وگفتهومن
به خدا ..بهم خورد و فهمیدم هیچ عالقه ای به کامران نداشته احساس کردم بیشتر از قبل دوستش دارم

نمی ..ته ازدواج منو فرشته صوریه ولی خب باز هم اون زنم میشهدرس..هیچ جوری فکرش از سرم نمیره
  .این نامردیه..خوام وقتی مدت عقد تموم شد برم سراغ ویدا

  
  .. سکوت کرده بودپرهام

  
  ..چطوره یه کاری کنیم..اصال حاال که میگی شروین نه : از چند لحظه هومن گفتبعد

  
  ..چه کار؟: نگاهش کرد پرهام

  
  ..ولی.. میگم: او نگاه کرد وگفت زیر چشمی بههومن

  
  .یا حرفی رو نزن یا وقتی می زنی ادامه ش رو هم بگو و ادمو دق نده..بگو دیگه :پرهام

  
فرشته گفت منو انتخاب کرده چون روی من بیشتر شناخت داره تا ..ببین: کمی سکوت کرد وگفتهومن

  شروین درسته؟
  

  .. سرش را تکان دادپرهام
  

تو به جای من بری باهاش عقد کنی اون قبولت می کنه چون هم برادرمی هم بیشتر خب اگر ..خب  :هومن
پس اینجوری ناراحت ..اون همونقدر که منو می شناسه تو رو هم می شناسه دیگه..از من باهاش حرف زدی

  .هم خانم بزرگ قبول می کنه هم فرشته.. نمیشه
  

ت کرده بود مات و مبهوت به هومن خیره شده فقط سکو.. با چشمان گرد شده از تعجب نگاهش کردپرهام
  ..بود

  
  ..خشک شدی؟..با تو هستما..پرهام..قبول می کنی؟: که سکوت او را دید با لبخند گفتهومن
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با صدای بلندی ..از جایش پرید اخم غلیظی به چهره داشت ..  با تکان هومن به خودش امد پرهام
  ..اری رو بکنممن عمرا همچین ک..چرا چرت و پرت میگی؟:غرید

  
  مگه چیزی ازت کم میشه؟..اخه چرا؟: با تعجب گفت هومن

  
از ازدواج ..من از همه ی زنا متنفرم..نخیر چیزی ازم کم نمیشه ولی اینکار درست نیست: داد زد پرهام

  بیزارم اونوقت برم با فرشته عقد کنم؟
  

  ..صوریه..قعی نیستمگه چه اشکالی داره پرهام؟این ازدواج که یه ازدواج وا: گفتهومن
  

  .. به طرف هومن خیز برداشت که هومن هم از جاش پریدپرهام
  

  دیوونه من فردا برم اونجا باالخره قانونی فرشته زن من میشه یا نه؟..خفه شو: داد زدپرهام
  

  ..خب اره..خب: که از حرکات و حرف های پرهام تعجب کرده بود بهت زده گفتهومن
  

  ..اشت که هومن هم سریع رفت عقب باز بطرفش خیز بردپرهام
  

من نمی ..می فهمی؟..چه صوری چه دائمی..من نمی خوام ازدواج کنم..پس اون میشه زنم دیوونه :پرهام
می دونی چقدر غیرت دارم ونسبت به کسی که زنمه ..تو که منو می شناسی..خوام دوباره شکست بخورم

  ..اونوقت..قتاونو..وقتی با فرشته عقد کنم میشه زنم..تعصب دارم
  

نرو ..خیلی خب چرا قاطی کردی؟:با لبخند ماتی گفت.. که از خشم پرهام خنده ش گرفته بود هومن
  ..فردا عقد بهم می خوره ولی جواب خانم بزرگ رو خودت باید بدی..بگیرش این که کاری نداره

  
ه من هیچ ربطی ب..خودت هم میری با خانم بزرگ حرف می زنی..خودت بهمش زدی: سرش داد زدپرهام
  ..نداره

  
من االن میرم با شروین تماس می گیرم میگم اون فردا ..پس یه کاری می کنیم..عمرا: گفتهومن

باشه هیچ ..خانم بزرگ هم شروینو قبول داره پس فرشته به خاطر اون قبول می کنه باهاش عقد کنه..بیاد
  .مشکلی نیست

  
هومن هم به طرف در خانه عقب عقب .. هومن رفتبا قدم های ارام به طرف.. کمی نگاهش کردپرهام
  ..رفت

  
  .. لبش لبخند بود ولی پرهام اخم کرده بود دستانش را مشت کرده بودروی

  
هیچ اشکالی ..خیلی خب برو: در حالی که با خشم نگاهش می کرد وبه او نزدیک می شد گفتپرهام
  .. حاضر باشهبگو فردا سرساعت خونه ی خانم بزرگ..برو زنگ بزن بهش..نداره
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به به چه خوش خوشانش هم بشه ..باشه برادره من:لبخندش پررنگ تر شد .. ابروشو انداخت باالهومن
  ..یه عمل غیرمنتظره..امشب

  
  ..برو زنگ بزن..د برو دیگه: همونطور که بهش نزدیک می شد داد زد پرهام

  
  .من رفتم..باشه چقدر هولی: خندید وگفتهومن

  
  ..ا قدم های بلندی به طرف خانه رفت لبخند برگشت و ببا
  

  ..کالفه دور خودش چرخید.. با عصبانیت برگشتپرهام
  
دوست داشت یک ..  طرف باغچه رفت سنگی از داخلش برداشت و با حرص به طرف استخر پرت کردبه

  ..اینجوری راضی نمی شد..جوری خشمش را خالی کند
  

  ..ازم مختلف ورزشی گذاشته شده بودیک راست به طرف اتاقی رفت که در ان لو.. تورفت
  

  ..به طرف کیسه بکس رفت.. کش های بکسش را دستش کرددست
  
  .. هر ضربه ای که به کیسه می زد داد می زد و تمام عصبانیت و خشمش را روی ان خالی می کردبا
  

  .. این کار را ادامه داد تا انکه خسته شد و نفس نفس زنان کنار دیوار نشستانقدر
  

  ..ا روی زانوانش گذاشت و به فکر فرو رفت رسرش
  

اخرش هم رو تخت نشستم و با حرص .. تخت خوابیده بودم و کالفه از این پهلو به اون پهلو می شدمروی
  ..دستامو کردم تو موهام

  
  ..وااااااااای خداجون دارم دیوونه میشم-
  

تو این مدت به فکرش نیافتاده بودم ..نمی دونم چرا اینجوری شده بودم..نگران فردا بودم.. داشتماسترس
  ..تا فردا فقط چندساعت مونده بود..ولی 

  
ارامش ..شب مهتابی وزیبا..به اسمون خیره شدم.. طاقت از رو تختم بلند شدم و رفتم کنار پنجرهبی

  ..خاصی داشت ولی دل بی قراره من با این ارامش وسکوت هم قصد اروم شدن نداشت
  
دوست ندارم با هومن عقد ..خدایا چکار کنم؟چرا هیچ راهی برام نمونده؟: دلم با خدا حرف زدم تو

چی می شد به جای ..درسته که این عقد صوریه ولی باز هم بعد از عقد اون شوهرم محسوب میشه..کنم
  ..هومن
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اونوقت دیگه انقدر تشویش نداشتم و اینطور هم سرگردون نمی ..با پرهام عقد می کردم؟: کشیدم و گفتماه
کال از ..مگه اینکه معجزه بشه اون بخواد با من ازدواج بکنه..چرا؟..اخه چرا انقدر مغروره؟..شدم

  ..محاالته
  

مرتب اشک ..تا سپیده ی صبح نتونستم چشم رو هم بذارم وبخوابم.. عمیقی کشیدم وبه طرف تختم رفتمنفس
به اینکه اخر این ماجراها ..ن بودبه اینکه فردا روز بزرگی برای م..می ریختم و به پرهام فکر می کردم

  ..چی میشه؟سرنوشت تا کجاها میخواد منو بکشونه؟
  

  .. کم کم چشمام خسته شد وبه خواب رفتمباالخره
  

یک دفعه صدای کوبیده شدن در اتاق باعث شد سریع .. صبح بود7ساعت .. روی تختش خوابیده بودپرهام
  ..ات و مبهوت به اطرافش نگاه کردم.. چشمانش را باز کند و روی تختش نیم خیز شود

  
پرهام چکار می کنی؟چرا در اتاقتو قفل ..پرهام؟: محکم به در کوبید و داد زد هومن

  ..پ..چرا جوابمو نمیدی؟..پرهام زنده ای؟..کردی؟پرهاااااااام
  

  ..ه شده بودهومن با لبخند به پرهام نگاه کرد اما پرهام با اخم غلیظی به او خیر.. اتاق به تندی باز شددر
  

زلزله شده .. ساعته تونستم بخوابم2تازه .چه خبرته اول صبحی؟..ای زهرمارو پرهام: سرش داد زدپرهام
  اینجوری سر وصدا راه انداختی؟

  
  ..نه برادره من زلزله کجا بود؟حاضر شو می خوایم بریم عروسی: با شیطنت نگاش کرد وگفتهومن

  
کدوم :در حالی که هنوز اخم کرده بود با تعجب گفت که متوجه منظور هومن نشده بود پرهام

  ... صبح میره عروسی؟7اخه کدوم دیوونه ای ساعت ..خواب دیدی؟.. برو بگیر خواب..عروسی؟
  

  ..من و تو:  ابروشو انداخت باال وخندید وگفت هومن
  

تازه کدوم ..تو که اره شکی درش نیست ولی رو من حساب نکن: پوزخند زد وگفتپرهام
  عروسی کی؟..؟عروسی

  
امروز عقد فرشته و ..ای بابا چه زود یادت رفت: با شیطنت نگاهش کرد و با لبخند بزرگی گفت هومن

  ..شروینه دیگه
  

  ..واسه چی؟..کی؟..چی؟: دستش روی دستگیره بود با شنیدن حرف هومن دستش افتاد وگفتپرهام
  

دیشب ..ن و میگی لیلی زن بود یا مرد؟تازه رسیدی به تشخیص جنسیت لیلی و مجنو: با تعجب گفت هومن
گفتی برو زنگ بزن به شروین بگو بیاد با فرشته عقد کنه اونوقت میگی واسه ..اون همه حرف تو حیاط زدیم

  چی؟
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  ..رفتی زنگ زدی؟..تو چه غلطی کردی هومن ؟: با خشم نگاهش کرد وگفتپرهام
  
حالی که با چشمان گرد شده از تعجب به  طرف هومن خیز برداشت که هومن هم سریع رفت عقب و در به

خودت گفتی برو زنگ ..ای بابا عجب گرفتاری شدما؟چرا اینجوری میکنی؟:پرهام نگاه می کرد گفت
منم رفتم زنگ زدم بهش گفتم اونم از خدا خواسته گفت باشه فردا سر ساعت میاد خونه ی خانم ..بزن

  ..بزرگ
  

  ..هومن هم فرار کرد واز پله ها پایین رفت.. هومن دوید اینبار دستانش را مشت کرد وبه طرفپرهام
  

وایسا ببینم ..با چه جراتی رفتی زنگ زدی به شروین؟..وایسا ببینم چه غلطی کردی؟: داد زد پرهام
  ..وایسا هومن...

  
پرهام هم در حالی که از زور خشم می لرزید این طرف ایستاد و با خشم به .. با خنده رفت پشت مبل هومن

  ..ن خیره شدهوم
  

مگه خودت نگفتی برو زنگ ..یا شاید هم دو شخصیته ای من خبر ندارم..چته تو؟خود درگیری داریا :هومن
  ..بزن و بگو فردا بیاد؟پس دیگه چی میگی؟

  
  .. به طرفش خیز برداشت که هومن هم فرار کرد رفت تو حیاطپرهام

  
  ..م می کردند نگاه کرد خانم توی حیاط بود با تعجب به ان دو که دنبال هنسرین

  
  .. رفت پشت درختهومن

  
من اون موقع عصبانی ..من غلط کردم با تو..وای به حالت اگر گیرم بیافتی..خفه شو هومن: داد زدپرهام

این همه بهت حرف می زنم به یکیش عمل ..بودم یه چرتی گفتم تو چرا سریع گوش دادی رفتی زنگ زدی؟
 به حالت اگر وای..وای به حالت هومن...ن رفتی زنگ زدی به شرویننمی کنی تا بهت گفتم برو زنگ بز

  ..این عقد صورت بگیره
  

  ..چرا اونوقت؟..یعنی تو راضی نیستی فرشته با شروین ازدواج کنه؟..چی؟: متعجب گفت هومن
  

  ..حرف نمی زد وفقط نگاهش می کرد..بهت زده به هومن خیره شد.. سر جایش ایستادپرهام
  

  ..چرا نمی خوای فرشته با شروین عقد کنه؟..چی شد؟بگو دیگه:نداخت باال و با لبخند گفت  ابرشو اهومن
  
خب زود باش رو کن همونو به ..نکنه کیس بهتری زیر سر داری اره؟..کلک: شیطنت خندید و ادامه داد با

  .فرشته معرفیش می کنم
  

به یه گوش مالی حسابی .. نمیشینه مثل اینکه تو اینجوری ادم: به طرفش رفت و با حرص گفت پرهام
  ...نیازداری
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داری از زیرش ..نخیر قبول نیست خان داداش: به طرف نسرین خانم دوید وپشتش وایساد وگفت هومن

  ..من که می دونم تو دلت چه خبره بگو دیگه..زود باش بگو ..فرار می کنی
  

  .. هم می کنی؟این چرت و پرتا چیه سر..خفه شو: با اخم به طرفش رفت وگفت پرهام
  

چه خبرتونه اول صبحی؟چرا افتادین به جون : خانم که از کارهای ان دو خنده ش گرفته بود گفت نسرین
  ..هومن باز چکار کردی؟..هم؟

  
  ..فقط اگر غلط نکنم امروز یه عروسی افتادی؟..هیچی پری خانم: خندید وگفت هومن

  
زاین اراجیفتو به نسرین خانم بگی من می دونم و هومن اگر یه کلمه ا: بهش چشم غره رفت و گفت پرهام

  ..تو
  

  ..عروسی کی مادر؟: خانم رو به هومن گفت نسرین
  

عروسیه یه پسر خوشگل و خوش خنده که : با شیطنت به پرهام نگاه کرد وابروشو انداخت باال و گفت هومن
گار تمومه ارث و میراثشو بیشتر مواقع اخماش تو همه و همچین نگات می کنه ان..خیلی هم کم می خنده

ولی با .. نیستودارشهمیشه در حال پاچه گرفتنه و وقتی هم قاطی بکنه هیچ کی جل..خوردی یه ابم روش
  ..تو دام عشق و عاشقی..این همه داره تو دام می افته

  
کم ..هومن ساکت شو: که تمام مدت با حرص نگاهش می کرد با انگشت برایش خط و نشان کشید پرهام
  ..مگه اینکه تو خواب ببینی..هه..منو عشق وعاشقی؟..و پرت بگوچرت 

  
  ...همین امروز ..تو بیداری دارم می بینم..چرا تو خواب خان داداش؟: با لبخند گفت هومن

  
  .. خانم مات و مبهوت به ان دو نگاه می کردپری

  
  ..شی؟تو می خوای داماد ب..اره مادر؟هومن راست میگه؟: به پرهام با تعجب گفت رو
  

منو چه به زن ...هومن داره چرت میگه..نه بابا نسرین خانم: کالفه دستی بین موهایش کشید وگفت پرهام
  ..گرفتن؟

  
  .. خانم به هومن نگاه کرد و چیزی نگفتنسرین

  
نه پری : که نگاه نسرین خانم رو دید نیم نگاهی به پرهام انداخت و با لحن جدی گفت هومن
  ..می شناسیدش که؟..خواهر شوهره عمه مهناز... مریم خانمهعروسی شروین پسر..خانم

  
مبارکش باشه ایشااهللا ..اتفاقا پسر اقا و مهربونیه..اره مادر: خانم با لبخند سرش را تکان داد وگفت نسرین

  ..عروس کیه پسرم؟
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  ..پرهام با اخم سرش را پایین انداخته بود و سکوت کرده بود.. زل زد به پرهامهومن

  
  ...همون دختری که من وپرهام نجاتش دادیم و اوردیمش اینجا:جدی گفت  هومن

  
  ..فرشته؟: خانم با تعجب به هومن نگاه کرد وگفت نسرین

  
  .. سرش را تکان دادهومن

  
  .. سرش را بلند کرد وبه نسرین خانم نگاه کردپرهام

  
ین مدته کم حسابی به دلم تو ا..فرشته یه تیکه جواهره..الهی خوشبخت بشن: خانم با ذوق گفت نسرین

  ..مثل دخترخودم دوستش داشتم..نشسته بود
  

  .. با اخم غلیظی به هومن نگاه کردپرهام
  

دیدی گفتم؟واقعا هم فرشته یه تیکه : نگاهش کرد وبا ابرو به نسرین خانم اشاره کرد و گفت هومن
  ..وای به حال بقیه..تازه به دل خانم بزرگ هم نشسته..جواهره

  
  ..منظور؟:ماشو ریز کرد وگفت  چشپرهام

  
پس ..گفتم تو برو جلو قبول نکردی..فقط از دستت پرید خان داداش..بی منظور: پوزخند زد وگفت هومن

  ..بشین ببین چطوری امروز مال یکی دیگه میشه 
  

  .. فقط نگاهش کرد و حرفی نمی زدپرهام
  

 ساعت دیگه راه 2برو کاراتو بکن تا ..یایپری خانم اگر می خوای شما هم ب: رو به نسرین خانم گفت هومن
  ..عقد خونه ی خانم بزرگه..میافتیم

  
  ..حتما میام..باشه پسرم: خانم با خوشحالی گفت نسرین

  
  .. طرف خانه رفت به
  

  .. سرش را پایین انداخته بود و چیزی نمی گفتپرهام
  

ات شوخی می کردم ولی بین پرهام تا االن داشتم سر به سرت میذاشتم وباه: با لحن جدی گفت هومن
همگی هم شاهد .. عقد می کنه11فرشته همین امروز راس ساعت ..شوخی هام همه ی حرفامو بهت زدم

 خانم ففرشته هم رو حر..فرشته هنوز خبر نداره ولی من می تونم خانم بزرگ رو راضی کنم.عقدش هستیم
  . می تونی تو هم بیایخواستی.. ساعت دیگه راه میافتیم2ما تا ..بزرگ حرفی نمی زنه
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  ..برگشت و به پرهام نگاه کرد...بین راه ایستاد.. طرف خانه رفت به
  
  ..پرهام؟: لحن خاصی گفت با
  

هر دو برادر با نگاهی جدی به ..اخمی روی صورتش نداشت.. سرش را بلند کرد وبه او نگاه کردپرهام
  ..یکدیگر خیره شده بودند

  
پس از ..این عقد صوریه .برو باهاش حرف بزن..و داره تو هم همین طورفرشته لیاقتش..پرهام: گفت هومن

  ..اینده و اینکه قراره چه اتفاقاتی بیافته نترس
  

  ..مگه به شروین..مگه: با تعجب گفت پرهام
  

دوست داشتم حرف دلتو ..نه من به شروین زنگ نزدم..تا داداشم هست چرا غریبه؟: لبخند زد وگفت هومن
ولی با خودت که می تونی صادق ..سخت تر از اونی هستی که فکرشو می کردمبشنوم ولی تو سر

 شروین ااگر دلت راضی به این عقد هست برو با فرشته حرف بزن ولی اگر می تونی ببینی فرشته ب..باشی
  ..پس تا قبل از رفتن بهم بگو تا شروین رو در جریان بذارم..عقد می کنه و هیچ اتفاقی هم نمیافته

  
  ..در سکوت نگاهش کرد پرهام

  
  ..هیچ اجباری هم در کار نیست..همون کارو انجام بده..ببین دلت چی میگه: با لبخند گفت هومن

  
  .. طرف خانه برگشت و داخل رفتبه
  

بعد از چند لحظه به اسمان ..نگاهش را به استخر دوخت.. سرگردان و پریشان به طرف استخر رفتپرهام
  ..ابی وزیبا..نگاه کرد

  
  .. کنار استخر نشستنجاهما

  
  .. همان جایی که دیشب هومن نشسته بود وبه اسمان خیره شده بوددرست

  
چی تو اسمون دیدی؟از کی تا حاال زیرنظر دارمت فقط به اسمون زل :پرهام ( حرفهای دیشبشان افتاد یاد

  ..زدی
  

  .پس بیخودی تالش نکن..اون چیزی که من تو اسمون می بینم تو نمی بینی:هومن
  

  میشه بگی چی می بینی که من نمی تونم ببینم؟..چطور؟ :پرهام
  

  ..صورت یار :هومن
  

  ..چی؟ :پرهام
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  ..)صورت یارمو می بینم چون عاشقم :هومن

  
  ..چون عاشقم.. عاشقمچون

  
  ..نگاهش هنوز به اسمان بود.. جمله را چند بار تکرار کرداین

  
پرهام با ظاهری اراسته و شیک از ..ی سالن نشسته بودند خانم و هومن حاضر واماده منتظر پرهام تونسرین

  .کت و شلوار مشکی وخوش دوخت و پیراهن سفید براق به تن داشت..پله ها پایین امد
  

  .. ونسرین خانم به او خیره شده بودندهومن
  

پوشی اصال تو هر چی ب..مادر این لباس چقدر بهت میاد: خانم از جایش بلند شد وبا خوشحالی گفت نسرین
  ..هزار ماشااهللا..ماشااهللا..برم برات اسپند دود کنم..بهت میاد

  
  .. طرف اشپزخانه رفتبه
  

  .. با لبخند به هومن نگاه کردپرهام
  

  ..تصمیمتو گرفتی؟: هم لبخند زد وگفت هومن
  

  .. نگاهش کرد وارام سرش را تکان دادپرهام
  

  ..مبارکه خان داداش.. همینه: با خوشحالی گفت هومن
  
  ..فعال میخوام برم باهاش حرف بزنم..زود جوگیر نشو: اخم کمرنگی کرد وگفت رهامپ

  
  ..بی خیال بعد از عقد فرصت واسه حرف زدن زیاده..چه حرفی؟: خندید وگفت هومن

  
  ..بعد از عقد که دیگه فایده نداره..ای کیو می خوام درمورد عقد باهاش حرف بزنم: خندید وگفت پرهام

  
  ..خب باشه..ازاون لحاظ..اهان:داخت باال وگفت  ابروشو انهومن

  
دور سر پرهام و هومن اسپند گرداند و در حالی که دودش را به .. خانم از اشپزخونه بیرون امدنسرین

  ..ایشااهللا دامادیتون:طرف ان دو می گرفت گفت
  

  .. و هومن نگاهی به هم انداختند و لبخند زدندپرهام
  

  ..ومده بودند وشیدا زودتر از بقیه اویدا
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وای چقدر از دیدنت ...سالم شیدا جان: شیدا رو دیدم با خوشحالی بغلش کردمو بوسیدمشوقتی
  .خوشحالم

  
  خوبی؟..منم همینطور..سالم عزیزم: با لبخند گفت شیدا

  
  .حتما از دیدنت خوشحال میشه..بیا به خانم بزرگ معرفیت کنم..اره خوبم-
  

  ..هر دورو به هم معرفی کردم..ف خانم بزرگ رفتیم سرشو تکون داد وهر دو به طرشیدا
  

  .. بزرگ خیلی گرم و صمیمی با شیدا برخورد کردخانم
  

  ..ویدا هم باهاش دست داد و بهش خوش امد گفت.. رو به ویدا هم معرفی کردمشیدا
  

  عشقت هنوز نیومده؟: نشست کنارم واروم زیر گوشم گفت شیدا
  

  ..نه هنوز:  زدمو گفتم لبخند
  
  ..صورتش خندان بود ولی چشماش یه چیز دیگه می گفت. ویدا نگاه کردمبه
  

  ..خیلی سخت بود..درکش می کردم.. دوتامون سردرگم بودیمهر
  

  ..بیا بیرون دیگه..عروس خانم چرا اینجا نشستی؟: اومد تو اتاق و با لبخند گفت شیدا
  
دوست ..الی زیبایی که همرنگش بودبا صند..یه لباس مجلسی یاسی تنم کرده بودم.. جام بلند شدماز

داشتم معمولی باشم ولی خانم بزرگ و ویدا انقدر اصرار کردن تا راضی شدم لباس مجلسی بپوشم وارایش 
  ..کنم

  
موهامو باالی سرم جمع کرده بود ویه دسته از ..واقعا کارش حرف نداشت.. ارایشمو ویدا انجام دادکار

در کل واقعا زیبا شده .. مات و زیبایی هم روی صورتم نشونده بودارایش..موهامو ریخته بود روی شونه م
  .همین وبس..پرهام..ستممن فقط یه چیز می خوا..ولی قلبم هیچ کدوم از اینها رو قبول نمی کرد..بودم

  
  ..ویدا و شیدا سالن رو به زیبایی تزیین کرده بودند.. لباس رو تنم کردم و از اتاق اومدم بیرونشنل

  
  ..اخه این که یه عقد واقعی نیست..واقعا الزم بود اینکارا رو بکنی؟: ه شیدا گفتم  رو باروم

  
واقعا ..کاریش هم نمیشه کرد..ولی دستوره خانم بزرگه..می دونم عزیزم: نگام کرد وبا لبخند گفت شیدا

  ..خانم خوب و مهربونیه
  
  .. لبخند سرمو به نشونه ی تایید تکون دادم وسکوت کردم با
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  ..با لبخند به طرفم اومد و پیشونیمو بوسید..بزرگ با دیدنم به خدمتکار گفت اسپند دود کنه خانم
  

  ..مبارکت باشه دخترم: بزرگ خانم
  

  . کمرنگی زدم و تشکر کردملبخند
  

بعد از ..مطمئن بودم خودشونن..قلبم تو سینه م بی قراری می کرد.. موقع صدای زنگ در بلند شدهمون
  ..باز شد و هومن و نسرین خانم وپشت سرشون پرهام وارد شدندچند لحظه در سالن 

  
نمی تونستم نگامو ازش ..بیشتر از همیشه..خیلی جذاب شده بود.. بی توجه به بقیه فقط رو پرهام بودنگاهم
محو ..سنگینی نگاهمو حس کرد وسرشو برگردوند و نگاهم با اون نگاه عسلی و گیراش گره خورد..بگیرم

نگاهش ..درسته ..یستولی حسم بهم می گفت نگاهش سرد ن..نمی دونم چرا .. شده بودیمتماشای همدیگه
  ..یعنی خیاالتی نشدم؟..برعکس یه گرمای خاصی داشت..اصال سرد نبود

  
شیدا که کنارم ایستاده بود اروم زد به بازومو وزیر .. و پری خانم مشغول سالم و احوال پرسی بودندهومن

  ..خودشه؟:گوشم گفت 
  
  ..کی؟: از پرهام گرفتمو وبا تعجب رو به شیدا گفتم گاهمون

  
همون پسرخوشگل و خوش تیپه که ..عشقتونو عرض کردم: از گوشه ی چشم به پرهام اشاره کرد وگفت شیدا

  اون پرهامه؟..اون جلو خشکش زده
  

  ..اره خودشه: زدمو گفتملبخند
  

  ..ن داداششه؟اون یکی هم هوم..به به چه خوش سلیقه: خندید وگفت شیدا
  
  ..همونی که قراره باهاش عقد کنم..اره-
  

  ..اونم به خوشگلی وخوش تیپیه داداششه ولی به نظرم پرهام یه چیز دیگه ست :شیدا
  
من عاشق شخصیت و غرورش ..ظاهرش من وشیفته ی خودش نکرده...من به ایناش کاری ندارم شیدا-

  .من عاشق این سرسختیش هستم..خیلی سرسخته..شدم
  

  .. سکوت کرد وچیزی نگفتشیدا
  

  .. کمال تعجب پرهام اومد سمت مندر
  

  .. بهش سالم کردشیدا
  

  .شیدا..من دوست صمیمی فرشته هستم..سالم:شیدا
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  .خوشبختم..سالم: با لحن جدی گفت پرهام

  
  .. با لبخند سرشو تکون دادشیدا

  
  ..می خوام باهات حرف بزنم: رو به من با لحن جدی گفت پرهام

  
  ..درمورد چی؟:تعجب نگاش کردم وگفتم  با
  

  ..بیا خودت می فهمی: به بیرون اشاره کرد وگفتپرهام
  

  ..شونهشو انداخت باال و لبخند زد..سرمو تکون دادم و به شیدا نگاه کردم.. و لحنش کامال جدی بودنگاه
  

  ..همه توی سالن نشسته بودند.. جلو رفتم پرهام هم پشت سرم اومدمن
  

  چند لحظه میاید؟..خانم بزرگ می خوام باهاتون حرف بزنم:و شنیدم  هومن رصدای
  

  .. بزرگ هم سرشو تکون داد و هر دو از سالن خارج شدنخانم
  

  .اصال سر در نمیارم.. چه خبر بود؟اینجا
  
توی موهاش دست کشید وبه اطرافش نگاه .. درخت توی باغ تکیه دادم ومنتظر چشم به پرهام دوختمبه

  ..ی کردم کالفه ستاحساس م..کرد
  

  چی می خواستید بگید؟..خب من منتظرم:گفتم
  

نمی دونم چرا طاقت ..نگاه خیره وطوالنی که باعث شد سرمو بندازم پایین.. برگشت و نگام کردپرهام
هر وقت معمولی نگام می کرد ناخداگاه نمی تونستم نگاهمو ازش بگیرم وقتی هم ..نگاهشو نداشتم

  ..اقت نمی اوردمو نگاهمو ازش می دزدیدماینجوری نگام می کرد ط
  

  ..من هنوز سرم پایین بود.. رو به روم ایستاد.. جلواومد
  

  .دیگه نمی خواد این عقد صورت بگیره..هومن پشیمون شده: با لحن جدی گفت پرهام
  
  چیزی شده؟..چی؟اخه چرا؟: شنیدن حرفش سرمو بلند کردمو با تعجب نگاش کردم با
  

فقط اون به ویدا عالقه داره ونمی تونه اینو نادیده ..نه:نگاه کردو جدی گفت  به اطرافش پرهام
  .برای همین پشیمون شده..بگیره
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هم از اینکه هومن میخواد با ویدا بمونه وهم اینکه دیگه عقدی در کار .. خوشحال شده بودمواقعا
  ..ولی پارسا رو چکار کنم؟..نبود

  
  ..قا خیلی هم خوبهاتفا..باشه: کمرنگی زدم وگفتم لبخند

  
باورم نمی شد دستمو گرفته ..سرجام خشکم زد.. کردم بهش و خواستم برم که دستمو گرفتپشتمو

  ..وای خدا..جرات نداشتم برگردمو نگاش کنم..باشه
  

  ..این عقد انجام میشه..ولی: بهم نزدیک شد وگفت کمی
  

  شیمون شده؟چی؟مگه نگفتی هومن پ:  برگشتم سمتشو وبا دهان باز گفتم اروم
  

  ..ولی منظوره من هومن نبود..اره گفتم: در حالی که توی چشمام خیره شده بود گفت پرهام
  

  ..منظورش چی بود؟.. گیج شده بودمکامال
  

  پس من باید با کی عقد کنم؟..پس: دوختم تو چشماشو گفتم نگاهمو
  

 دستم تمومه تنمو هم گرما گرمایی که عالوه بر..دستاش گرمای خاصی داشت.. هنوز تو دستش بوددستم
  ..بخشیده بود

  
  ..من:با لحن ارومی گفت .. تو چشمام خیره بودهنوز

  
با من ..گفت که می خواد.. گفت..خوابم؟اگر خوابم که چه رویای شیرینیه!!!!!! این چی گفت؟؟؟؟خدایا

  ..ولی این چطور امکان داره؟..ولی..عقد کنه؟
  

  .. نمی تونستم باور کنماصال.. از زور تعجب گشاد شده بودچشمام
  

  ..یعنی تو..چی؟: کردم زمزمه
  

  ..البته اگر خودت هم مایل باشی..من حاضرم باهات عقد کنم..اره: اروم دستمو ول کرد وگفت پرهام
  

ولی حیف که نمی تونستم اینو .. داشتم از ته دلم داد بزنم من که از خدامه چی داری میگی؟دوست
فقط با تعجب نگاش می .ای به حال اینکه حرف دلمو هم بهش بزنمهمینجوریش مغرور بود و..بگم

  ..هنوزم فکر می کردم دارم خواب می بینم..کردم
  

قبول می ..خب جوابت چی شد؟: دید همینطور بهش زل زدم وهیچی نمیگم لبخند کمرنگی زد وگفت وقتی
  ..کنی؟

  
  ..شده بودمچی باید می گفتم؟الل .. ازش گرفتم و سرمو انداختم پاییننگاهمو
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  ..سکوتت عالمته رضاست؟: اورد پایین و با لبخند بی سابقه ش گت سرشو

  
نمی خواستم اشتباه ویدا رو ..ولی هر کار کردم نتونستم..دوست داشتم ناز کنم وبگم نه.. کردمنگاش
  ..هیچ حرفی نمی تونستم بزنم فقط اروم سرمو تکون داد..بکنم

  
االن دیگه هومن با خانم بزرگ هم حرف ..پس بریم تو..خیلی خب:ت  با همون لبخند نگام کرد وگفپرهام

  ..راستی..زده
  

  ..یادت که نرفته؟این عقد صوریه :گفت .. کردمنگاهش
  

  .. بگم چکارت نکنه حتما باید ضدحالتو بزنی دیگهخدا
  

ز خودم شما هم که یادت نرفته؟پیشنهادش ا..نه برای چی یادم بره؟: تفاوت سرمو تکون دادمو گفتم بی
  ..بوده

  
  ..بریم تو:به طرف خونه رفت و گفت .. نگاهش جدی شد و دیگه لبخند نمی زدباز

  
معلوم بود هنوز دست برنداشته و می خواد اذیتم ..نباید جلوش کم می اوردم.. پشت نگاش کردماز

ا با ارزشه ولی همین که راضی شدی تو جای هومن باشی برام واقع..منم کم نمیارم..باشه پرهام خان..کنه
  ..منم تا اخرش هستم..و حاال که می خوای اینطوری رفتار کنی..
  

سرمو انداختم پایین و همراه پرهام ..همه با دیدنمون لبخند زدن و برامون دست زدند.. تو خونهرفتیم
  .رفتیم رو مبل هایی که باالی سالن بود و برامون در نظر گرفته بودند نشستیم

  
زمانی که حاج اقا داشت خطبه رو می خوند سکوت ارامش ..شد وعاقد هم اومد موقع زنگ در زده همون

  ..بخشی اتاق رو پر کرده بود
  

درسته صوری بود ولی ..هنوزم باورم نمی شد دارم به عقدش در میام.. چشمی به پرهام نگاه کردمزیر
  .همین که اون می شد شوهرم برام مهم بود نه چیز دیگه

  
نوبت که به پرهام رسید کمی مکث کرد بعد ..با رضایت کامل قبول کردم..رسید به قبول کردن من نوبت

  ..هم با لحن ارومی قبول کرد
  

  ..با شیدا و ویدا و روبوسی کردم.. برامون دست زدند و تبریک گفتنهمگی
  

  ..بهت تبریک میگم فرشته :ویدا
  

  ..منم بهت تبریک میگم عزیزم: زدمو گفتم چشمک
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  .. وسکوت کردخندید
  
بعد از چند لحظه سرشو ..سرشو انداخته بود پایین ولی خداروشکر اخم نکرده بود.. پرهام نگاه کردمبه

نگاهشو ازم گرفت و به روبه ..من هم زل زده بودم بهش..نگاهشو دوخت تو چشمام..بلند کرد ونگام کرد
  ..روش نگاه کرد

  
بعد از رفتن حاج اقا هومن رفت .. ماه2 به مدت..حاال من زن موقت پرهام بودم.. ی کارها انجام شدهمه

  ...سمت سیستم پخشو روشن کرد
  
  ..مخصوصا واسه عروس دومادمون..خب توی این موقعیت این ترانه گوش دادن داره: صدای بلند گفت با
  
  ..پرهام هم با لبخند کمرنگی نگاش کرد.. پرهام نگاه کرد وچشمک زدبه
  

خنده م ..تن اونطرف سالن تا من وپرهام مثال راحت باشیمهمه رف.. اهنگ تو فضای سالن پیچیدصدای
  ..مثال قرار بود چکار کنیم؟..اخه این ازدواج که واقعی نبود..گرفته بود

  
  .. صدای اهنگ و ترانه ای که پخش می شد گوش دادمبه
  

  
   اومدی از دورفرشته
   حال و احوالتچطوره

   تن خسته ی راهییکم
   رو پر و بالتغباره
   اومدی از دورفرشته
   از شوق تابیدمببین

   میای حاالمیدونستم
   رو من خواب می دیدمتو

  
زیر نگاهش سرخ ..ین اهنگو گذاشتی؟چرا ا..خدا ازت نگذره هومن ..هر دو همزمان به هم نگاه کردیم*

  ..شده بودم
  

   خوبه اومدی پیشمچه
   هستی این یه تسکینهتو

   آرامشت خوبهچقدر
   خرفات شیرینهچقدر

   آسمان انگارفرشته
   است تو دو تا بالتخالصه

   می گی آخرش میان یه شبتو
   ماه دنبالتاز

   می ری نمی مونیمیان
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   ماله آسموناییتو
  ت جای قشنگی نیسزمین

   تو که زیباییبرای
   می ری آره می دونمتو

   گم که بمون پیشمنمی
   تا لحظه ی رفتنولی

   عالم عاشقت می شمیه
  

همین که اهنگ تموم شد از ..بقیه حواسشون به ما نبود..تمومه مدت داشت نگام می کرد..سرشو برگردوند
رهام از جوی که توی سالن به وجود می خواستم فرار کنم از نگاه گیرای پ...جام بلند شدم و رفتم تو باغ

 بیش از پیش بی تابش الازاینکه حاال که مال اون شده بودم هر چند صوری ولی با این ح..اومده بود
همین ..اصال هیچ کدوم از این چیزایی که داره اتفاق میافته دست من نبوده..دست خودم نبود..بودم

  ..االنش هم باورم نمیشه زن پرهام شدم
  

به اینکه بدون اجازه ی پدرم عقد ..به خودم و مشکالتم فکرکردم..نشستم زیر یکی از درختا..باغ ته رفتم
هه خب ..اگر بفهمه چه عکس العملی نشون میده؟..کردم به اینکه اون االن داره چکار می کنه؟

  ..حتما خیلی عصبانی میشه توقع ندارم که بیاد بغلم کنه وبهم تبریک بگه..معلومه
  
دستاشو کرده بود تو ..پرهام بود..صدای خش خش برگا سرمو برگردوندم و پشتمو نگاه کردم شنیدن با

وای باز این پیداش شد این قلب دیوونه ی منم بی امان ..جیباشو با قدم های ارومی به طرف من می اومد
  ..شروع به تپیدن کرد

  
  ..یعنی از عشق بود؟.. اینجوری میشدم؟چرا

  
پس ..حتما باز می خواد با حرفاش اذیتم کنه..کردم نسبت بهش بی تفاوت باشمسعی .. جام بلند نشدماز

اون هم بهم نگاه ..سرمو بگردوندم و نگاش کردم..در کمال تعجب درست کنارم نشست ..بی خیال
  ..قبل از اینکه غرق چشماش بشم نگاهمو ازش دزدیدم..کرد

  
  به چی فکر می کنی؟ :پرهام

  
  ..به اینکه از حاال به بعد قراره چی بشه؟..به پدرم:تم  نگاهی بهش انداختم وگفنیم

  
حرف تو دلم زیاد بود ولی توان گفتنشو ..هر دو سکوت کرده بودیم.. سرشو تکون داد وسکوت کردپرهام

  .نداشتم
  

  میشه یه سوال ازت بپرسم؟: کردمو گفتمنگاهش
  

  ..اره بپرس: انداخت باال وگفت ابروشو
  
  تو که همه ش دم از مخالفت می زدی و می گفتی از زنا متنفری؟.. کنی؟چطور راضی شدی با من عقد-
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اینکه راضی شدم باهات .هیچ چیز تغییر نکرده..هنوزم میگم من از زنا متنفرم: زد تو چشمامو و گفت زل

  .هومن...عقد کنم هم تمامش به خاطر خودت بود و
  
  ..نا بدش میاد ناراحتم می کرداینکه رک بهم می گفت از ز.. این جوابش حرصم گرفته بوداز
  
  ..چرا به خاطر من و هومن؟-
  
هومن که کشید کنار براش سخت بود با خانم بزرگ حرف بزنه ..خب دیگه: اطرافش نگاه کرد وگفت به

به خاطر اینکه تو هم این وسط به هدفت ..منم قبول کردم..پیشنهاد داد من به جاش باهات عقد کنم
  .فاقی بیافتهوگرنه قرار نیست ات..برسی

  
  ...چی فکر می کردم چی شد..هه منو باش.. زور عصبانیت به خودم می لرزیدماز
  

پس حس انسان دوستیتون گل کرده بوده ...واقعا که: از جام بلند شدم وتقریبا سرش داد زدم سریع
  ..هه..اره؟

  
چت شده :فت با صدای ارومی گ.. تا برم تو خونه که دستمو گرفت و منو کشید سمت خودشبرگشتم

  ..من نه یکی دیگه..مگه برات مهمه؟..تو؟
  
اصال من نخوام تو بهم ..چه فرقی می کنه؟..اره تو نه یکی دیگه: خشم برگشتم سمتشو سرش داد زدم با

  ..کمک کنی باید کی رو ببینم؟
  
نیست الزم ..اخرین بارت باشه با من اینطور حرف می زنی فهمیدی؟: عصبانیت زل زد تو چشمامو گفت با

  ..قانونا و شرعا..کسی رو ببینی تو االن زنه منی
  

  ..نگاهش روی اجزای صورتم می چرخید..هر دوتامون با خشم به هم نگاه می کردیم.. نفس می زدمنفس
  
  فهمیدی؟..من مثال زنتم وگرنه همونطور که خودت گفتی چیزی تغییر نکرده..عمرا جناب-
  

اخماش تو هم نبود واز صورتش هم نمی شد فهمید که ..رد فشار داد و منو به خودش نزدیک کدستمو
  ..چشماش طوفانی بود..ولی چشماش..عصبانی هست یا نه

  
تو االن چه بخوای چه نخوای زنه :زیر لب گفت .. چسبوند به خودش ودرحالی که دستمو فشار می دادمنو

اگر ..ارم وتعصبی هستماینو هم باید بدونی که من روی همسرم خیلی زیاد غیرت د..من محسوب میشی
  ..اون موقع عواقبش هم پای خودته..بخوای سرخود کاری رو انجا بدی

  
خودت هم خوب می دونی که این ازدواج ..خواهشا انقدر زنم زنم نکن..هه: انداختم باال وگفتم ابرومو
  ..پس زود جوگیر نشو..صوریه
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اونم که کم نمیاورد وجوابمو ..ازی کنمشاید دوست داشتم باهاش لجب.. دونم چرا اینجوری می کردمنمی
  ..اون مثل اینکه این روش رو بیشتر می پسندید پس منم ادامه ش میدم.. می داد پس چرا من کوتاه بیام؟

  
  ببینم مگه این تو نبودی که چند دقیقه پیش به من بله دادی؟..هه..جوگیر؟: زد وگفت پوزخند

  
  ..دستمو ول کن دیوونه..اخ:شار داد که زیر لب نالیدم دستمو بیشتر ف.. کردمو وفقط نگاش کردمسکوت

  
  ..بله دادی یا نه؟..جواب منو بده :پرهام

  
  ..نفهمیدم دارم چکار می کنم وگرنه عمرا بله می دادم..اره بابا: درد نالیدم با
  

  .. که این حرفو زدم دستمو ول کرد وتا بیام به خودم یه تکونی بدم دستشوحلقه کرد دور کمرمهمین
  

  ..با تعجب زل زدم بهش..این داره چکار می کنه؟.. زدخشکم
  

  ..پشیمونی؟: توی چشمام خیزه شد وگفت پرهام
  

  ..از چی؟: محو نگاهش شده بودم باز
  

  ...اینکه االن زنه من شدی: منوبیشتر به خودش چسبوند وگفت پرهام
  

  ...ونی سودی ندارهدیگه پشیم:نگاهمو دوختم به گردنشو گفتم .. کردم بی تفاوت باشمسعی
  

  پس قبول داری االن زنه منی وباید به حرفای من گوش بدی درسته؟: لبخند زد وگفتپرهام
  

اینجاشو اشتباه ..قبول دارم بهت محرم شدم ولی اینکه به حرفات گوش بدم رو نه...نخیر: کردم وگفتم اخم
  ..برداشت کردی اقای دکتر

  
  ..چه رویی داشتا.. کهواقعا

  
از ..از اینکه انقدر بهش نزدیک بودم قلبم با هیجان بیشتری توی سینه م می تپید..چسبید کمرمو سفت

باورم نمی شد پرهامی که انقدر مغرور بود ومحلم نمی داد حاال اینطور بهم ..کاراش سر در نمی اوردم
  ..نزدیک شده وبا حرفا و کاراش داره گیجم می کنه

  
  ..باشه بهت نشون میدم..قبول کنی که زنمی اره؟پس هنوز نمی خوای : صدای ارومی گفت با
  

  .. رویی داشتاعجب
  

  .. کردم حالتمو مخفی کنم تا پی به هیجان درونیم نبرهسعی
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 تو چشمام بود وسرشو داشت اروم اروم می اورد پایین بی توجه بهش با لحن جدی گفتم نگاهش
  ...فکر نکن من هم ساکت..عمرا:
  

واااااااای ..م؟برق سه فاز منو گرفت؟شوک الکتریکی بهم وصل کردن؟ خوردم؟خفه شدم؟الل شدحرفمو
  ..نمی دونم چی شد..نفسم بند اومده بود..خدا 

  
کال از یادم رفت چی می خواستم بگم چه .. حرفمو تموم نکرده بودم که محکم لباشو گذاشت روی لبامهنوز

شته بود رو لبامومحکم فشار می داد و منو نمی بوسید فقط لباشو گذا..برسه به این که ادامه ش هم بدم
از اونطرف دستشو ..دیگه داشتم نفس کم می اوردم..ای کاش یه حرکتی می کرد ..تکونش هم نمی داد

ولی از گرمی ونرمی لباش یه حس ..محکم به کمرم فشار می داد از اینورم لباشو گذاشته بود رو لبام 
 بوسیدن نبود ولی همین هم برای هیجانی کردن قلبه درسته حالتش حالته..وحال خاصی پیدا کرده بودم

نفس .. خودشو کشید عقب و ولم کردعکال یادم رفته بود باید نفس بکشم که سری..بی قراره من بس بود
  ..وای خداروشکر کشید عقب داشتم خفه می شدم..عمیقی کشیدم

  
  ..کمرنگی رو پیشونیش بوداخم .. که اومد سرجاش دستمو گذاشتم رو لبام وبهت زده نگاش کردمنفسم

  
منم خواستم بهت یاداوری ..می دونی چرا اینکارو کردم؟خودت گفتی که به من محرمی:  زد وگفتپوزخند

پس ..درضمن من روی همسرم تعصب خاصی دارم.دوست ندارم یه حرفو چندبار تکرار کنم.کرده باشم
  ..خودسر کاری رو انجام نده

  
  .. با سواستفاده کردن کارتو پیش ببری؟پس می خوای.. رو نگاه کنامرتیکه

  
خودت حاضری برای زنت ..تو که انقدر توقعات جور واجور از همسرت داری:  زدم به کمرمو گفتمدستمو

  چکار کنی؟
  

  ..انگار خیلی مشتاقی بدونی...خیلی کارا: نزدیک شد وگفت بهم
  

چه ..تو که رو زنت تعصب داری..ودمنظورم یه چیز دیگه ب..به من نزدیک نشو:سرش داد زدم .. عقبرفتم
  کار مثبتی حاضری واسه زنت بکنی؟

  
با ..اون لبخند بی سابقه و تکش هم روی لباش بود..اومد جلو کامال رو به روم ایستاد.. تغییر کردنگاهش

حاضرم به ..از اونجایی که تو زنه منی:نگاه جذابش زل زد توی چشمامو با لحن اروم و گیرایی گفت 
 بهت اسیبیبه هیچ وجه نمی ذارم کسی اذیتت کنه یا بخواد کوچکترین ..مو هم بدمخاطرت جون

تو االن زنه قانونی من هستی و همونطور که گفتم من غیرت و تعصب خاصی روی همسرم ..برسونه
  ..این اون کاریه که در قبالت انجام میدم..پس مطمئن باش تا وقتی همسرم هستی تنهات نمیذارم..دارم

  
  ..صورتم نگاه کرد وبعد هم خیلی اروم از کنارم رد شد تو کمی
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نمی دونستم باید چکار .. هم مثل مجسمه سرجام خشکم زده بود وبه حرفای پرهام فکر می کردممن
می دونستم اون کارش هم به خاطر ..حرفاش واقعا به دلم می نشست..خوشحال بشم..ذوق کنم ..کنم

  ..حرفی بود که بهش زدم
  

می دونستم حرفم درست نبوده ولی اون هم خوب ..)چه فرقی می کنه؟..ه تو نه یکی دیگهار( گفتم بهش
اینکه گفت تنهام نمیذاره ...یعنی حرفایی که اخر بهم زد حقیقت داشت؟..تالفیشو در اورد وحرصیم کرد

  ..؟وای خدا..وکمکم می کنه
  

ولی ای کاش ..که ازم همایت کنه اینجوری حرف می زد احساس می کردم تنها نیستم ویکی رو دارم وقتی
ولی خب چه میشه ..عاشقم بود وبا عشق این کارو می کرد نه بر حسبه اینکه زنشم و در قبالم مسئولیت داره

  ..کرد؟همینش هم از جانب پرهام غنیمت بود
  

  .. رو تا دم در همراهی کردمشیدا
  
  ..واقعا خوشحال شدم..ممنونم گلم که اومدی-
  

وظیفه م بود تو ..تو بهترین دوستمی ومثل خواهرم دوستت دارم..این چه حرفیه فرشته : با لبخند گفتشیدا
واقعا خوشحال شدم با پرهام عقد کردی نه ..مواظب خودت و عشقت هم باش..مراسم عقدت باشم

  خودت چه احساسی داری؟..هومن
  

  ..هنوزم باورم نمیشه..خیلی خوشحالم شیدا: زدم وگفتملبخند
  

  ..ولی باورت بشه:فت  خندید وگشیدا
  

  ..خیلی دلم براش تنگ شده..راستی به مادرت سالم برسون: و گفتمخندیدم
  

  ..حتما عزیزم :شیدا
  
  ..به به انگار جنابه اقای دکترمنتظرته عروس خانم: پشت سرم اشاره کرد وبا چشمک گفت به
  

  ..ه بود و نگام می کردپرهام توی بالکن ایستاد..حق با شیدا بود.. پشت سرمو نگاه کردمبرگشتمو
  

سوار ماشینش شد وبا زدن تک ..تا توی کوچه دنبالش رفتم.. گونموبوسید و از هم خداحافظی کردیمشیدا
  ..بوقی حرکت کرد

  
 تا مرد قوی هیکل ازش اومدن بیرون 2 تا برم تو که یه ماشین ون مشکی جلوم سریع زد رو ترمز وبرگشتم

  ..زور بنشونن تو ماشینودستمو گرفتن و می خواستن منو به 
  

  ...ولم کنید..شماها کی هستید؟..ولم کنید: بلندی کشیدم و داد زدم جیغ
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سعی می کردم مقاومت کنم ولی زور من ..اونا هم هولم می دادن تا برم تو ماشین.. جیغ می کشیدمبلند
  ..برگشتم..دست یکیشون کشیده شد..کجا زور اون دوتا هرکول کجا

  
یه دفعه یه مرده ..خیلی حرفه ای به اون مرد مشت می زد ..اون مرد گالویز شده بود بود که با پرهام

  ..پرهام از پشت دستای اون مردو گرفته بود و محکم فشار می داد..دیگه از تو ماشین پرید بیرون
  

  ...پرهام مواظب پشت سرت باش: زدم داد
  
  ..به گردن پرهام زد  پرهام برگشت اون مرد امانش نداد و با پشت اسلحه محکم تا
  

مات و مبهوت به ..حتی نمی تونستم جیغ بکشم..با دیدن این صحنه قلبم وایساد.. بیهوش شد و افتاد پرهام
  ..کوچه هم کامال خلوت بود...همه این اتفاقا شاید چند دقیقه بیشتر طول نکشید..پرهام خیره شده بودم

  
  ..زود باشید دیگه..طی می کنید؟االن مردم جمع میشناشغاال پس دارید چه غل: از تو ماشین داد زد یکی

  
رییس یه پسره داشت مزاحممون می شد بیهوشش :یکیشون گفت .. پرت کردن تو ماشینمنو

  چکارش کنیم؟..کردیم
  

  ..الزمش دارم..اونو هم بیاریدش: اون مرد رو شنیدم که گفت صدای
  
  .. چشم رییس-
  

اونی که بهش می گفتن رییس ومن فقط ..بعد هم سریع نشستن .. رو بلند کردن وانداختنش تو ماشینپرهام
  ..صداشو می شنیدم دستور حرکت داد

  
  .. چشمان بهت زده به پرهام که جلوم بیهوش افتاده بود نگاه کردمبا
  

  .. داره چه اتفاقی میافته؟خدایا
  

از اینکه یه دفعه ..وی پاهام از اینکه پرهام بیهوش افتاده بود جل..شوکه شده بودم .. دفعه زدم زیر گریهیه
  ..دستمو گرفته بودم جلوی دهنمو گریه می کردم..همه چیز یهویی شد..این ادما جلوی خونه دزدیدنم

  
  .. اون مردی که رییسشون بود رو شنیدمصدای

  
  ..یکی این دختره رو خفه کنه: زد داد

  
خفه میشی یا خودم خفت :داد زد  ازاون مردا که کنارم نشسته بود اسلحه شو گرفت طرفمو با خشم یکی
  ..کنم؟
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از ..نمی تونستم جلوی اشکامو بگیرم.. ترس به اسلحه ش نگاه کردم و دستمو محکم گرفتم جلوی دهنمبا
 ساعتی بود که تو راه 1ولی فکر کنم حدودا ..نمی دونستم داریم کجا می ریم..زور ترس می لرزیدم

  ..بودیم
  

اون یکی هم ..نو گرفته بودن پیاده شدن و با خشونت منو کشیدن بیروناول اون دوتا مرد که م.. داشتنگه
دور تا دورمون ..با چشمای پر از اشکم به اطرافم نگاه کردم..زیر بغل پرهامو گرفته بود و می کشیدش

  ..شبیه باغ بود..درخت بود
  

یکیشون با پا زد ...دکمی جلوتر یه کلبه ی چوبی بو.. دوتا که منو گرفته بودن به طرف جلو هلم دادناون
  ..به درو بازش کرد و منو پرت کرد تو

  
  ..اون یکی هم پرهامو پرت کرد کف کلبه..دستم درد گرفته بود.. کشیدم و افتادم زمینجیغ

  
یه ستون چوبی درست وسط کلبه .. طرف پرهام رفتم که یکیشون از پشت منو گرفت وکشیدم عقببه

اون ..نم ولی هر کاری می کردم نمی تونستم خودمو نجات بدمتقال می کردم تا از دستش فرار ک..بود
  ..مرتیکه زورش زیاد بود ومن هم از پسش بر نمی اومدم

  
  ..چرا منو دزدیدید؟..تورو خدا بگید چی از جونم می خواید؟: گریه داد زدم با
  

  ..خفه شو:  که اسلحه دستش بود با خشونت داد زداونی
  

قیافه ی ترسناکی ..که با ترس تو جام پریدم و نگاش کردم نعره کشید وگفت خفه شو همچین
وای خدا غولی بود واسه ..چهره ی خشن و سرسخت..چهارشونه و قوی هیکل با قد بلند..داشت

  ..البته اون دوتای دیگه هم دسته کمی از این یارو نداشتن ولی این زیادی هیکلش گنده بود..خودش
  

در حالی که از ترس به خودم می لرزیدم ..اهامو هم با طناب بستن پ.. دستامو از پشت بستن به ستونمحکم
  ..وهق هق می کردم به مردی که پرهامو گرفته بود و داشت دست وپاشو می بست نگاه کردم

  
  ..بعد هم بدون هیچ حرفی از کلبه رفتن بیرون.. وپای پرهامو با طناب بست وانداختش کناره دیواردست

  
ایده ای هم نداشت حتما منو اوردن یه جایی که اگر داد و فریاد هم بکنم صدام ف.. دهنمو نبستنخداروشکر

  ..به گوش هیچ کس نمی رسه
  
کنار دیوار افتاده بود وسرش پایین ..یه تکون کوچیک خورد.. چشمای نمناکم زل زده بودم به پرهامبا

انگار هنوز گیج و منگ ..داروم بازشون کر..چشماش بسته بود..اروم اروم با ناله سرشو بلند کرد..بود
  ..به اطرافش نگاه کرد و نگاش روی من ثابت موند..بود

  
  ..چرا دست وپامون بسته ست؟..ما کجاییم؟: و مبهوت گفت مات

  
  ..ما رو دزدیدند: گریه گفتم با
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  ..اخه واسه چی؟..کیا؟..چی؟: با تعجب گفت پرهام

  
  .. که تا مرد بودن3فقط ..نمی دونم: تکون دادموگفتم سرمو

  
با یکیشون درگیر شدم ولی یه دفعه نمی دونم چی شد یکی با اسلحه زد تو ..یادم اومد..اره اره :پرهام

  ..گردنم وبیهوش شدم
  

  .. به نشونه ی تایید تکون دادم و چیزی نگفتمسرمو
  

گاه به یه ن..هر چی تقال می کرد نمی تونست بازشون کنه.. دستاشو که از پشت بسته بودنو تکون دادپرهام
  ..من کرد وخواست به طرفم سینه خیز بیاد که در کلبه باز شد و یه مرد نسبتا جوون وارد شد

  
با اخم غلیظی ..چشمای سبز وحشی..قیافه ی خشن ولی در عین حال جذابی داشت.. ترس نگاش کردمبا

  ..تمومه تنم می لرزید..اومد تو و درو بست..زل زده بود به من و پرهام
  

  ..با ما چکار داره؟..خدایا این مرد کیه؟..یه دور دوره من چرخید بعد به طرف پرهام رفت زد وپوزخند
  

جناب دکتر ..به به :اون مرد جلوش نشست وبا لحن خشنی گفت .. با اخم تو چشماش زل زده بودپرهام
  ..بهتر ازاین نمیشه..چه سعادتی..پرهام بزرگ نیا هم که اینجاست

  
  ..ه صدای بلندی زد زیر خندبا
  

  ..تو کی هستی؟منو از کجا می شناسی؟: با اخم نگاش کرد وبا لحن جدی گفت پرهام
  
  ..از صداش تونستم بفهمم که این مرد همون رییسشونه.. جاش بلند شداز
  
فقط بذار برادرت هم بهتون ملحق بشه ..به زودی می فهمی اقای دکتر: پوزخند رو به پرهام غریدبا

  ..هنوز زوده..بعد
  

  ..با برادرم چکار داری؟اصال تو کی هستی؟..خفه شو اشغال:سرش داد زد  پرهام
  

همه چیز به ..ولی باید صبر کنی..خیلی مشتاقی که بدونی اره؟..من؟: ی وحشتناکی کرد وگفت خنده
  ..به زودی بهتون ملحق میشه..منتظر برادرت باش..موقعش اقای دکتر

  
یه جمع خانوادگی و به یاد ..ون جمع میشهجمعت: دور دور خودش چرخید وسرخوش داد زد یه

  ..چه شود..به به..موندنی
  

در حالی که تو چشمام زل زده ..جلوم زانو زد..با ترس نگاش کردم..به طرفم اومد.. دوخت به مننگاهشو
  ..براش برنامه ها دارم..این خوشگله هم دعوته:بود با لبخند گفت 
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  ..مگه نه عزیزم؟:ستشو کشید رو صورتمو زمزمه کرد د.. اورد جلو که با ترس چشمامو بستمدستشو

  
  .. دادی که پرهام زد چشمامو باز کردمبا
  

  ..دست کثیفتو بهش نزن اشغال :پرهام
  
واستون برنامه ..واسه شب کم میاری ها..انقدر جوش نزن اقای دکتر: جاش بلند شد وبا خشونت غرید از

مهندس ..بذار برادر عزیزت..چیزی نمونده..تحمل کنپس یه کم ..با کلی شوق وذوق ردیفش کردم..چیدم
نمیذارم بهتون بد .. نترس..بعد ازتون به نحو احسنت پذیرایی می کنم..هومن بزرگ نیا هم تشریفشو بیاره

  ..بگذره
  
در حالی که بلند بلند می خندید درو باز کرد ورفت .. صدای بلند زد زیر خنده و به طرف در رفتبا

  ..بیرون
  
منظورش از اینکه شب می خوان ازمون پذیرایی کنند و قراره هومن ..ی که می زد ترسیده بودم حرفایاز

  نکنه میخوان بال مالیی سرمون بیارن؟..هم بهمون ملحق بشه چیه؟
  
  ..پرهام تو این مردو می شناختی؟:گفتم ..زل زده بود به من.. پرهام نگاه کردمبه
  

  ..ولی ..می شناسمشاصال ن..نه: نفس عمیقی کشید وگفت پرهام
  
  ..ولی چی؟-
  

حتما یه برنامه هایی ..ولی از حرفایی که می زد معلوم بود فکرای خوبی تو سرش نیست: کرد وگفت نگام
  ..برامون چیده

  
پرهام اونا می خوان ..چه برنامه ای؟.یعنی چی که فکرایی خوبی تو سرش نیست؟: ترس نگاش کردم با

  ..چکار کنن؟
  

  ..میشه انقدر سوال نپرسی؟..من چه می دونم: کالفه گفت پرهام
  
سکوت کردمو و سرمو ..توقع نداشتم توی این موقعیت اینطوری باهام حرف بزنه.. بغض نگاش کردمبا

  ..انداختم پایین
  

خودشو روی ..داشت تقال می کرد که بیاد سمت من..زیر چشمی نگاش کردم.. هم چیزی نمی گفتاون
سینه خیز به طرفم اومد وبه سختی خودشو کشید باال و ..ی چیزی نگفتمول..نگاش کردم..زمین می کشید

  ..پشتشو چسبوند به ستون
  

  ..دستاشو روی دستام حس کردم..پشتش به من بود.. نفس می زدنفس
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  ..چکار می کنی؟: تعجب گفتم با
  
  ..تکون نخور تا کارمو انجام بدم..می خوام دستاتوباز کنم: لحن جدی گفت با
  

اخه طنابو می کشید دستم درد می گرفت منم مجبور می شدم تکونشون ..م دستامو تکون ندم تونستنمی
  ..بدم

  
  ..خیلی محکم بسته شده..مگه بلدی؟..یواشتر..اخ دستم-
  
  ..اگه انقدر تکون نخوری اره می تونم بازش کنم: حرص گفت با
  
  ..دست خودم نیست..نمی تونم..خب دردم میاد: درد نالیدم با
  

  ..مگه نمی خوای دستاتو باز کنم؟..پس دسته منه؟:پرهام
  
  ..خب چرا-
  

  ..بذار کارمو بکنم..پس انقد وول نخور :پرهام
  

  .. دادم دردشو تحمل کنمترجیح
  

 دستمو فشار داد و طنابا رو کشید که منم از زور درد گریه می کردم و صورتم از اشک خیس شده انقدر
  .بود

  
یه نیم ساعتی طول ..ایی که می تونستم سعی می کردم دستمو تکون ندم فقط ناله می کردم وتا اونجولی

  ..ولی به سختی..کشید تا تونست طناب رو باز کنه
  

ولی با این ..معلوم بود خیلی تالش کرده.. دستم درد می کرد هم اون از سرو صورتش عرق می ریختهم
  ..حال کارشو خوب بلد بودا

  
  ..کبود شده بود و هم درد می کرد وهم می سوخت..الیدم اوردم جلو روی قسمت موچمو مدستامو

  
  ..حاال بیا دستای منو باز کن :پرهام

  
  ..نمی تونم تکون بخورم..اونو هم بستن..پاهامو چکار کنم؟: تعجب نگاش کردم و گفتم با
  

  ... زده بود بهمزل
  
  ..چیه؟چرا اینجوری نگام می کنی؟-
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  .. زور ترس گیج می زنی؟یا االن از..ببینم تو کال گیجی :پرهام

  
  ..به من میگی گیج؟..مواظب حرف زدنت باشا: اخم نگاش کردمو گفتم با
  

د اخه من که دستاتو باز کردم با همون دستات نمی تونی ..پ نه پ با خودم بودم: زدو گفت پوزخند
  ..طنابایی که به پاهات بسته شده رو باز کنی؟

  
لی با این حال به روی مبارک نیاوردم و بدون اینکه نگاش کنم و..چه سوتی دادم.. وای راست میگه هاای

  ..مشغول باز کردن طنابا شدم
  

  ؟.. تو این موقعیت که من از زور ترس داشتم قبض روح می شدم توقع داشت حواسم سرجاش باشهخب
  

ینکه هم طنابا ضخیم بودن وهم ا.. خدایش خیلی خیلی محکم بسته شده بود نمی تونستم بازشون کنمولی
  ..هر کار کردم نشد..گره ش خیلی محکم زده شده بود

  
  ..نمی تونم..خیلی سفته..نمیشه..اه: حرص رو به پرهام گفتم با
  

  ..پس تو چی بلدی؟..حتی نمی تونی از پس باز کردنه یه طناب بر بیای؟: نفسشو داد بیرونو گفت پرهام
  

  ..اگر خودت می تونی بفرما: توپیدم بهش
  

طنابه دستمو ..اینجوری که می تونی:پشتشو کرد به من وگفت ..ه سختی خودشو کشید جلو زد و بپوزخند
  ..باز کن

  
هم دستم درد می کرد ونیرویی توش نداشت ..دقیقه داشتم بهش ور می رفتم ولی خیلی محکم بود10 ده

  ..وهم اینکه گره ی طنابا رو محکم بسته بودن
  

ولی بی .. باز یه تیکه مهمونم می کنه و هران بهم می ندازتشمی دونستم.. چکار کنم نمی تونستم دیگهخب
  ..خیال من عاشق همین تیکه انداختناش بودم دیگه

  
  .. بیرون صدای پا شنیدیماز
  

  ..زود باش..دستاتو ببر پشت: سریع گفت پرهام
  
  !..چی؟-
  
  ..باش دیگه االن میان توزود ..نباید بفهمن دستاتو باز کردم..بهت میگم دستاتو ببر پشت ستون: تشر گفت با
  

  .. دستامو بردم پشتمو پرهام هم ازم فاصله گرفتسریع
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  .. موقع در کلبه باز شد ویه نفر اومد توهمون

  
  .. زده نگاش کردمبهت

  
  ..به نظرت فرشته و پرهام دیر نکردن؟: بزرگ رو به هومن گفت خانم

  
  ..حتما تو حیاطن: نگاهی به خانم بزرگ انداخت وگفت هومن

  
کل باغ را گشت ولی ..از روی بالکن چند بار پرهام را صدا زد ولی جوابی نشنید.. طرف حیاط رفتبه

  ..اثری از ان دو پیدا نکرد
  

  پس خودشون کجان؟..ماشینش که اینجاست: لب با خود گفت زیر
  

  ..خانم بزرگ و ویدا و نسرین خانم توی سالن نشسته بودند.. داخلرفت
  

  ..کجا رفتن؟..؟چی شد هومن: بزرگ خانم
  

  ..االن به موبایل پرهام زنگ می زنم ..همه جا رو گشتم ولی نبودن..نمی دونم واال :هومن
  

  ..دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد: را گرفت شماره
  

  ..موبایلشم که خاموشه..ای بابا :هومن
  

  ..صبر کن باالخره پیداشون میشه..حتما رفتن بیرون: بزرگ خانم
  

  ..ش را تکان داد و کنار ویدا نشست سرهومن
  

  .. ساعت گذشته بود ولی هنوز خبری از پرهام و فرشته نشده بود2دو
  

  ..اصال چرا موبایل پرهام خاموشه؟..نکنه خدایی نکرده تصادف کردن؟: بزرگ با نگرانی گفت خانم
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  ..ی پرهامو بگیرهومن جان مادر یه بار دیگه شماره ..نگران شدم..وای خدا نکنه: خانم نسرین

  
  ..دستگاه مشترک م: کالفه از جایش بلند شد وشماره ی پرهام را گرفتهومن

  
  ..خاموشه..اه-
  

  ..شماره ی پرهام بود..همان موقع تلفن هومن زنگ خورد.. با نگرانی به هم نگاه کردندهمگی
  

  ..کجایی؟..الو پرهام: جواب داد سریع
  
-...  
  

  دی؟چرا جواب نمی..پرهام..الو :هومن
  

  ..احوال شریف..سالم اقای مهندس: مرد ناشناشی را از پشت خط شنیدصدای
  

  ..بدون هیچ حرفی رفت توی حیاط... با تعجب به بقیه نگاه کردهومن
  

  شما کی هستید؟موبایل برادر من دست شما چکار می کنه؟..الو :هومن
  

رت پیش ماست البته اون خانم براد..عجله نکن..بعد می فهمی من کی هستم: ناشناس خندید وگفت مرد
  ..خوشگله هم باهاشه

  
بهت گفتم تو کی : که از حرف های ان مرد چیزی سر در نیاورده بود تقریبا با صدای بلندی گفت هومن

  ..یعنی چی که برادره من پیش شماهاست؟..هستی؟
  

وای باید همین فقط اگر برادرت و اون خانم خوشگله رو صحیح و سالم می خ..اونش مهم نیست :ناشناس
اگر بخوای پای پلیس رو بکشی .. میلیون پول بیای به ادرسی که بهت میدم100 با 6امروز عصر راس ساعت 

  گرفتی چی گفتم؟..وسط جنازه ی برادرتو تحویلت میدم
  

  ..تو به چه جراتی برادره منو دزدیدی؟..خفه شو مرتیکه: با عصبانیت داد زد هومن
  

فقط کاری رو که گفتمو انجام ..کم داد وبیداد کن جناب مهندس:خندید وگفت  ناشناس با صدای بلند مرد
  .منتظر تماسه من باش..پولو اماده کن ..بده

  
  .. قطع شدتلفن

  
  ..الو..الو :هومن
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خانم ..برگشت و پشت سرش را نگاه کرد..کالفه و نگران دستی بین موهایش کشید.. قطع شده بودتماس
هومن بی توجه به انها ..تاده بودند و با نگرانی به هومن نگاه می کردندبزرگ و بقیه توی بالکن ایس

  ..هر چی فکر می کرد به نتیجه ای نمی رسید..برگشت وبه فکر فرو رفت
  

  ..بعد از چند بوق تماس برقرار شد.. سرگرد پناهی را گرفتشماره
  

  ..الو بفرمایید: پناهی سرگرد
  

  ..برادر پرهام..هومن بزرگ نیا..هستمبزرگ نیا ..الو سالم جناب سرگرد :هومن
  

  ..پرهام چطوره؟..یادی از ما کردید..به به سالم جناب اقای مهندس: پناهی با خوشحالی گفت سرگرد
  

االن اداره ..در رابطه با مشکلی که برای پرهام پیش اومده مزاحمتون شدم: لبخند ماتی زد وگفت هومن
  ..هستید؟

  
  ..ه؟چی شد..اره هستم: پناهی سرگرد

  
  ..من االن میام اونجا همه چیزو براتون میگم..بسیار خب :هومن

  
  ..منتظرت هستم..باشه: پناهی سرگرد

  
  ..خداحافظ :هومن

  
  .خدا نگهدار:  پناهیسرگرد

  
  .. همه چیز را برای سرگرد پناهی توضیح دادهومن

  
  .. میلیون پول می خوان100فقط گفتن ..اصال نمی دونم اونا کی هستند..حاال من باید چکار کنم؟ :هومن

  
گفتی که اون شخص ناشناس تورو مهندس خطاب ..من به این قضیه مشکوکم: کمی فکرکرد وگفت سرگرد

  کرد درسته؟
  

  ..درسته :هومن
  

من مطمئنم قصدش تنها گرفتن پول ..پس با این حساب اون شخص شما رو می شناسه: پناهی سرگرد
ه باهاتون خوب نباشه وازتون کینه داشته باشه اطرافتون نمی شما دشمن خانوادگی یا یه کسی ک..نیست

  شناسید؟
  

اون دشمن ..یه زن به اسم زیبا بود که االن چند ساله مرده:بعد از چند لحظه گفت .. به فکر فرو رفتهومن
مرگ پدر و مادرم هم به طرز مشکوکی انجام شد که همه ی ما مطمئنیم کار زیبا ..خونی خانواده ی ما بود
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زیبا که مرد دیگه خبری از پسرش .ولی خب تحقیقات پلیس به هیچ نتیجه ای نرسید.. پسرش بودهو
  ..نه کسی نبوده که با ما دشمنی داشته باشه..االن چند ساله که از اون قضیه می گذره ودیگه..نشد

  
  ..بسیار خب: پناهی که با دقت به حرف های هومن گوش می داد سرش را تکان داد وگفت سرگرد

  
  .. باید برم سر قرار6حاال من باید چکار کنم؟اونا گفتن راس ساعت  :هومن

  
  ..همراه من بیاید: پناهی از جایش بلند شد وگفت سرگرد

  
سرگرد پناهی انتهای راهرو رفت و در یکی از اتاق ها را باز کرد وهر دو وارد .. دو از اتاق خارج شدندهر

  ..اتاق شدند
  
جعبه ای را از ان بیرون اورد ودرش .. و با کلید قفل یکی از کشوها را باز کرد طرف یکی از میزها رفتبه

  ..را باز کرد
  

  ..اینا چیه؟ :هومن
  

راس ساعتی که بهت گفتند تو ..مخصوص ماموریته..اینها فرستنده و ردیاب و میکرفون هستن: پناهیسرگرد
یکی ازاین فرستنده ها رو زیر ..اما..یپول های تقلبی رو که ما در اختیارت میذاریم رو با خودت می بر

تو از اینجا که ..کمربندت و یکی رو هم توی ساعت موچیت و یکی دیگه رو هم زیر لباست جاساز می کنیم
فقط خداکنه اونها ردت رو نگرفته باشن و بفهمن که ..میری بیرون دو تا از مامورای من تعقیبت می کنند

بچه های ما ..انشااهللا که همه چیز بخیر می گذره.. انجام ندهبا این حال عمل مشکوکی..اومدی اینجا
  ..کارشونو بلدن

  
  .. با دقت به حرفهای سرگرد پناهی گوش می دادهومن

  
  اون اینجا چکار می کرد؟یعنی همه چیز زیر سر پارساست؟.. دهان باز به پارسا نگاه کردمبا
  

  .. درو بست وبا لبخند بدی نگام کردپارسا
  
باالخره ..اهوی گریزپای من..چطوری عزیزم؟..به به ببین کی اینجاست:د و کنارم نشست طرفم اومبه

  ..خیلی وقته منتظرتم..پیدات کردم
  

 به خاطر اینکه االن خیالم راحت بود زن پرهام هستم و اون نمی تونه هیچ غلطی بکنه و اینکه عقده شاید
داد ..  بود که باعث شد کمی شجاع بشم ی این همه بدبختی که ازجانب پارسا کشیدم رو دلم مونده

 پیدات برستونیاز کدوم ق..توی زندگیمه.. هر چی می کشم به خاطر وجود نحس تو..خفه شو عوضی:زدم
  ..تو یه اشغالی که..شد و اومدی تو زندگیه من؟

  
 ی محکمی که خوابوند زیر گوشم باعث شد نتونم حرفمو ادامه بدم و گوشه ی لبم پاره کشیده

  .احساس می کردم سرم داره گیج میره..بشه
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  ..انگار نه انگار که من زنشم واون عوضی داره منو می زنه.. کرده بودم که چرا پرهام هیچی نمیگهتعجب

  
فکر نمی کردم دختر اروم وساده ای ..نه مثل اینکه تو این مدت زبونتو خوب تقویت کردی: داد زد پارسا

  .. زبون درازی کنهکه اونشب دیدم اینطور پرخاشگرباشه و
  

زبونه من برای امثال تو : توجه به کشیده ای که خورده بودم تقریبا با صدای بلندی سرش داد زدم بی
چی از جون من می خوای ..دربه در شدم..به خاطر تو من االن به این روز افتادم..همیشه همین قدره

  ..کثافت؟
  

چندشم شده ..هرم نفساش می خورد توصورتم.. با دستش گرفت و صورتشو به صورتم نزدیک کردچونمو
من با تو خیلی کارا ..خودتو می خوام عزیزم:نگاهشو دوخت توی چشمامو وبا لحن پر از هوسی گفت ..بود

  ..دارم
  

چشماشو بسته بود وفکش منقبض شده بود و ..زیر چشمی به پرهام نگاه کردم.. چونم توی دستش بودهنوز
  ..د؟چیزی نمی گفت؟پس چرا کاری نمی کر..می لرزید

  
تورو خدا ..برو سروقته یکی دیگه..مگه قحطی دختر اومده؟..چرا من؟..این همه دختر: به پارسا غریدمرو

  ..دست از سرم بردار
  

  ..از زور درد ابروهامو کشیدم تو هم..دردم گرفته بود.. وچونمو بیشتر فشار دادخندید
  

نی چرا؟من اگر چشمم یه چیزی رو بگیره تا به دستش می دو..من فقط تو رو می خوام..نه عزیزم :پارسا
  ..تو برای من تکی..حتی اگر مجبور بشم تا پای جونم میرم تا به دستش بیارم.نیارم ول کنش نیستم

  
  ..نه..خدایا نه.. اورد جلو صورتشو

  
  ..وای خدا ..کاری نکرد..  کشید عقبسرشو

  
  ..رام جذابیتش بیشترهاون موقع ب..میذارم به وقتش..االن زوده..نه :گفت

  
پرهام چشماشو باز کرد وبا اخم غلیظی زل زد تو ..به طرف پرهام رفت.. ول کرد واز جاش بلند شدچونمو

  ..چشمای پارسا
  

خودش می ..یکی دیگه ست..یعنی طرف حسابم تو نیستی..من با تو کاری ندارم: پوزخند زد وگفت پارسا
  ..دونه چطور از خجالتت در بیاد

  
  ..بلند و وحشتناکی کرد وبه طرف در رفت ی خنده

  
  ..خوشحال باش..امشب اینجا مهمونیه..منتظر برادرت باش اقای دکتر: در ایستاد ورو به پرهام گفت جلوی
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حاال که داشتم طعم عشق رو ..خدایا چقدر من بدبختم.. خنده از در رفت بیرون و درو پشت سرش بستبا

  ..ودم چرا باید این اتفاقات بیافته؟ چرا من یه روز خوش ندارم؟حاال که مال پرهام شده ب..می چشیدم
  

  ..اصال نگاش نمی کردم.. خودشو کشید رو زمین واومد کنارم پرهام
  
  ..حالت خوبه؟: نگرانی گفت با
  

اون موقع که نیاز داشتم ازم دفاع کنه هیچ کاری نکرده بود حاال اومده احوال .. چقدر رو داشتوای
  ..پرسی

  
  ..ندادم و با اخم رومو برگردوندم جوابشو

  
با تعجب ..همون موقع یه دست دیگه نشست روی لبام.. اوردم جلو به گوشه ی لبم دست کشیدمدستمو

  ..دستش باز بود؟..سرمو برگردوندم و به پرهام نگاه کردم
  

همون موقع که اون مرتیکه ..گره ی طناب رو شل کرده بودی..چیه تعجب کردی؟: زد وگفت لبخند
  ..حواسش نبود تونستم دستمو باز کنم

  
خواستم سرمو برگردونم که دستشو گذاشت زیر چونمو و سرمو برگردوند سمت .. دلخوری نگاش کردمبا

  ..با لبخند نگام می کرد..خودش
  

  .. با این لبخند چقدر جذاب میشهخدایا
  

  ..دلیل داشتمولی من برای این کارم ..ازم دلخوری درسته؟: نگاش می کردم که گفت داشتم
  
  ..اون عوضی داشت..چه دلیلی؟: تعجب زل زدم تو چشماشو گفتم با
  

همون موقع هم به اندازه ی کافی حرص ..نمی خواد تکرار کنی..می دونم: گذاشت رو لبامو گفت انگشتشو
اون هنوز نمی ..می دونی چرا در مقابل کاراش هیچی نگفتم؟چون نمی خواستم تحریکش کنم..خوردم

 من عکس گرا..اگر می فهمید چیزی بین ماست مطمئنا برخورد بدی می کرد.. و تو زن و شوهریمدونه من
حاال فهمیدی دلیل سکوتم چی ..نمی خواستم تحریکش کنم..العمل نشون می دادم اون بدتر رفتار می کرد

  ..بود؟
  

گر کاری می اون ا..وقتی خوب فکر می کردم می دیدم درست میگه.. مدت بهش خیره شده بودمتمومه
  ..کرد یا حرفی می زد مطمئنا پارسا بیشتر تحریک می شد و وضع بدتر می شد

  
  .. روم لبخند زد که من هم با لبخند جوابشو دادمبه
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نسرین خانم با شنیدن حرف های هومن غش کرد و .. همه چیز را برای خانم بزرگ و بقیه توضیح دادهومن
هومن هم با خانم بزرگ حرف .. دست نسرین خانم را باد می زدویدا با..خانم بزرگ هم رنگش پریده بود

  ..می زد و سعی در ارام کردن او داشت
  

  .. انقدر برایشان توضیح داد ودلیل اورد تا توانست راضیشان کند که سرقرار با ادمرباها برودباالخره
  

  ..شماره ناشناس بود.. توی سالن نشسته بودند که موبایل هومن زنگ خوردمنتظر
  
  ..الو-
  

  پوال رو جور کردی؟: با لحن خشنی گفت ناشناس
  

  ..کجا باید بیام؟..اره پوال حاضره: نفس عمیقی کشید وگفتهومن
  

فقط یادت باشه اگر کلک تو کارت باشه وبخوای پای پلیسا ..بیا به این ادرسی که بهت میگم..خوبه :ناشناس
  شنیدی؟..رو بکشی وسط هیچ وقت برادرتو نمی بینی

  
  ..خیلی خب ادرس بده:  با عصبانیت دستش را مشت کردمنهو
  

  ..6راس ساعت : (...)ناشناس
  

  ..هومن موبایلش را پایین اورد و با خشم به ان خیره شد.. قطع شدتلفن
  

  ..چی شد هومن؟: بزرگ با نگرانی گفت خانم
  

  ..باید برم سرقرار: از جایش بلند شد وگفت هومن
  

  ..اگر بالیی سرت بیارن چی؟.نرو..نه توروخدا:د وگفت  با ترس از جایش بلند شویدا
  

من با سرگرد پناهی صحبت کردم و کارایی که اون بهم گفته رو ..نترس : با لبخند نگاهش کرد وگفت هومن
  ..احتیاط می کنم..هم انجام دادم

  
 پر از اشک  با چشمان3هر ..خانم بزرگ و نسرین خانم و ویدا.. به جمع کرد واز همه خداحافظی کردرو

  ..نگاهش کردند و زیر لب جوابش را دادند
  

  ..ویدا طاقت نیاورد ودنبالش رفت.. رفت تو باغهومن
  

  .صبر کن..هومن: زد ویداصدایش
  

  .. سرجایش ایستاد و ارام به طرف او برگشتهومن



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

345

  
اگر ..مواظب خودت باش: رو به رویش ایستاد و با چشمان نمناکش زل زد تو چشمای هومن و گفتویدا

  .اجازه می دادی منم باهات می اومدم
  

  ..این کار خطرناکه ویدا.عمرا اجازه بدم : اخم کمرنگی کرد وگفتهومن
  

  ..پس تو چی؟..فقط برای من خطر داره؟: با اعتراض گفتویدا
  

ویدا فقط نگاهش می ..دستش را باال اورد و روی گونه ی ویدا گذاشت.. لبخند زد و نزدیکش شدهومن
  ..ت کرده بودکرد و سکو

  
مطمئن باش .. می دونی که قلبش ناراحته ..نمی تونی تنهاش بذاری..عمه مهناز بهت احتیاج داره  :هومن

  .من امشب بر می گردم
  

منتظر بود هومن یه حرفی بزند و اگر هنوز ..قطره اشکی روی صورتش چکید.. بغض کرده بودویدا
دش پیش قدم شود وجبران اشتباه گذشته را خیلی دوست داشت خو..دوستش دارد به زبان بیاورد

ولی هر بار با سماجت ندا را ..ندایی در قلبش می گفت شاید دیگه نتونی ببینیش پس بهش بگو..بکند
  ..ولی اگر برنگشت چی؟..ولی.. می گرفت و می گفت نه اون بر می گرده من مطمئنمادیدهن

  
سرش را پایین ..ابا از چشمانش جاری شداشک بی مح.. افکار مزاحم باعث شد به گریه بیافتداین

  ..هومن دستش را زیر چانه ی او گذاشت وسرش را بلند کرد..انداخت
  

  ..چرا گریه می کنی؟..ویدا چت شده؟: و مبهوت نگاهش کرد وگفتمات
  

  ..توروخدا مواظب خودت باش..هومن: با هق هق گفتویدا
  

ی می دانست دلیل ان اشک ها چیست با لحن  که طاقت دیدن اشک های ویدا را نداشت و به خوبهومن
  ..به یه شرط بهت قول میدم مواظب خودم باشم وگرنه نمی تونم بهت قولی بدم:ارامی گفت

  
  ..باشه بگو..چه قولی؟: با دست اشک هایش را پاک کرد وبا صدای گرفته ای گفتویدا

  
  ..؟دوستم داری..بهم بگو: در چشمان او خیره شد وبا لحن ارامی گفتهومن

  
  ..باروش نمی شد.. بهت زده نگاهش کردویدا

  
دستش را دور کمر ویدا حلقه کرد واو را در اغوش .. که راز ان نگاه را به خوبی خوانده بودهومن
  ..سرش را روی سینه ی هومن گذاشت..ویدا هنوز متعجب بود..کشید

  
  ..دوستم داری یا نه؟.. کهبهم بگو..نمی خوای جوابمو بدی؟..ویدا: کنار گوشش زمزمه وار گفتهومن
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  .. بغضش را خورد ودستانش را دور کمر هومن محکم حلقه کردویدا
  

  ..دوستت دارم: را به سینه ی او فشرد وگفتسرش
  

ویدا زیر ان نگاه طاقت نیاورد وسرش را پایین .. ارام او را از خودش جدا کرد و نگاهش کردهومن
  ..انداخت

  
  ..اه کن و اون جمله ای که االن گفتی رو یه بار دیگه تکرار کنتو چشمام نگ: با لبخند گفتهومن

  
  ..قلبش بیش از پیش بی قراری می کرد.. سرش را بلند کردویدا

  
  .دوستت دارم..من: عاشقش را در چشمان هومن دوخت و گفتنگاه

  
  .یلیخ..خیلی دوستت دارم..عزیزدلم: با لبخند نگاهش کرد وناگهان او را محکم در اغوش کشیدهومن

  
پس بهم قول بده مواظب خودت : محکم او را به خود فشرد ودرحالی که از زور هیجان می لرزید گفتویدا

  باشه؟.. هستی
  

بهت قول میدم ..تو االن هر امری کنی من برات انجام میدم: سرخوش او را از خود جدا کرد و گفتهومن
  .قول میدم.عزیزم

  
هومن نگاهش را به چشمان او ..ویدا با تعجب نگاهش کرد.. هومن سرش را پایین اورد.. لبخند زدویدا

قلب ..کمرش را محکم چسبیده بود و به خود می فشرد..دوخته بود ارام نگاهش را سر داد روی لبهای ویدا
 لبهای ویدا ویدرست زمانی که هومن خواست لبهایش را ر..ویدا محکم خود را به سینه ش می کوبید

  .وی لبانه او گذاشتبگذارد ویدا انگشتش را ر
  
  ..باشه؟..هر وقت به قولت عمل کردی :ویدا لبخند شیطنت امیزی زد وگفت..هومن با تعجب نگاهش کرد.
  

اینجوری می خوای محکم کاری کنی که ..ای شیطون: لبخند بزرگی زد وسرش را کشید عقب وگفتهومن
  ..من حتما به قولم عمل کنم اره؟

  
  ..همینه..افرین: خندید وگفتویدا

  
مواظب ..خب دیگه من باید برم..هر چی شما امر کنی..باشه من تسلیم: خندید وسرش را تکان داد هومن

  ..خودت و عمه مهناز باش 
  

  ..باشه: با لحنی غمگین گفتویدا
  

  ..خداحافظ: با نوک انگشته اشاره ش به بینی او زد وگفتهومن
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  .خدانگهدار..قولت یادت نره: لبخند ماتی زد وگفتویدا
  

  .. سرش را تکان داد وبه طرف در رفتهومن
  

  .. تا لحظه ی اخر که هومن از در خارج شد نگاهش به او بودویدا
  
  .. بسته شدن در چشمانش را بستبا
  

  ..توروخدا زود برگرد..منتظرت می مونم هومن: لب زمزمه کردزیر
  

  ..ه ی ادم رباها پیدا می شودعقربه های ساعت نشان می داد که هران سروکل.. به ساعتش نگاه کردهومن
  
سرگرد پناهی ..نقطه ی دورافتاده ای خارج از شهر..تا چشم کار می کرد بیابان بود.. اطرافش نگاه کردبه

بدون شک یک جایی که دید نداشته .. تا از مامورای ما تعقیبت می کنند ولی اثری ازانها نبود2گفته بود 
  .باشد مخفی شده بودند

  
جلوی پای هومن ترمز کرد ودو مرد قوی هیکل در حالی ..الی مشکی از دور نمایان شد ماشین مدل بایک

  ..که در دستانشان اسلحه بود از ماشین پیاده شدند
  

  ..برادرم و فرشته کجان؟..بیاید اینم پول: با اخم نگاهشان کرد و کیف را به طرفشان گرفت وگفتهومن
  

هومن ..ت و اون یکی مرد هم درست پشت هومن قرار گرفت از مردها نزدیکش شد وکیف را از او گرفیکی
  ..تمام حرکات انها را زیر نظر داشت

  
  ..خیلی حرف گوش کنی اقای مهندس..افرین: را پرت کرد تو ماشین وجلوی هومن ایستادکیف

  
  ..پوال رو که گرفتید..به جای گفتن این اراجیف بگو برادرم وفرشته کجان؟: داد زدهومن

  
  ..جناب مهندس از پول باارزش ترش اینجا هست ..هه..پول؟:د زد زیر خنده وگفت مرد بلناون

  
  .زود باش..برو تو ماشین: طرف هومن رفت وبا خشونت داد زد به
  

قرار بود پوال رو ..ولی قراره ما این نبود: با تعجب ولی در حالی که هنوز اخم به پیشانی داشت گفتهومن
  مگه غیر از اینه؟..بگیرید وبرادره منو ازاد کنید

  
برو باال تا ..اینجا من میگم که کی چه کار می کنه..زیاد داری حرف می زنی.. خفه شو: مرد غریداون

  .مجبورت نکردم
  

  ..هیچ غلطی نمی تونی بکنی..عوضی: با عصبانیت داد زدهومن
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 و با ارنجش  مرد با خشم به طرفش خیز برداشت که هومن هم جاخالی داد واز پشت گردنش را گرفتاون
  ..صدای ناله ی مرد بلند شد ..به پشت کمرش زد

  
از جات جم بخوری با یه شلیک : گردنش را بشکند که سردی اسلحه را روی گردنش حس کردخواست

  .ولش کن..فرستادمت اون دنیا
  

  .. هیچ حرکتی نکردهومن
  

  ..بهت گفتم ولش کن: زدداد
  

تا هومن خواست برگردد با اسلحه محکم به پشت ..شت ارام دستش را از دور گردن ان مرد برداهومن
  ..گردنش زد و او هم بیهوش افتاد روی زمین

  
  ..همان موقع یک ماشین دیگر درست کنار ماشینشان ایستاد.. را بردن تو ماشینهومن

  
  .. نفر که هم تیپ و قیافه ی خودشان بودند از ماشین پیاده شدنددو
  

  ..چی شد؟:ه بود گفت مردی که هومن را بیهوش کردهمان
  
قربان یه ماشین که ظاهرا سرنشینانش پلیس بودن زیر پل مخفی شده بودند که دست به سرشون -

  ..فکر کنم یکیشون هم زخمی شد..کردیم
  
  مطمئنید فقط همونا بودن؟..خوبه-
  
  ..بله قربان-
  

  .یکیتون هم ماشینشو بیاره.حرکت کن..بسیار خب: را تکان داد وگفتسرش
  

  ..ها پشت سر هم حرکت کردند و از ان محل دور شدند ماشین
  

پرهام پاهای منو خودشو باز کرده بود ولی یه دور با طناب دور پاهامون .. کم کم داشت تاریک می شد هوا
  ..پیچیده بود که اونا شک نکنن

  
ستون تکیه داده به ..داخل کلبه نیمه تاریک بود.. به روم به دیوار تکیه داده بود و زل زده بود به سقفرو

  ..بودم و نگاش می کردم که سنگینی نگاهمو حس کرد وسرشو برگردوند ونگاهشو به من دوخت
  
من که دیگه مجرد نیستم که پارسا بخواد باهام ..به نظرت اونا میخوان با ما چکار کنن؟: نگرانی گفتمبا

  هومن چکاردارن؟ولی نمی فهمم این وسط با تو و ..ازدواج کنه باالخره که اینو می فهمه
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من هم نمی دونم :زانوهاشو بغل کرد وگفت.. نفسشو داد بیرون وبه طرف من اومد و روبه روم نشستپرهام
درسته باالخره متوجه میشن ولی ..و اینکه بفهمن من و تو زن وشوهریم هم هیچ خوب نیست..اونا کی هستن

  ..تربیش..اصال برای خودم نگران نیستم..من نگران اون موقع هستم
  

من مطمئنم ازاین جماعت هر کاری بر ..بیشتر نگران تو هستم: دوخت تو چشمامو با لحن جدی گفتنگاهشو
  ..میاد

  
  ..مگه تو می شناسیشون؟: زده نگاش کردم و با ترس گفتمبهت

  
از تیپ و قیافه و رفتارشون واین دم ..الزم هم نیست بشناسمشون...نه: سرشو تکون داد وگفتپرهام

  .و تشکیالتشون کامال مشخصه خالفکارن و ادمای درستی نیستنودستگاه 
  
من یه دختر بودم که ..خب اگر بگم ترسیدم اون هم خیلی زیاد حق داشتم.. این حرفا بیشتر نگران شدمبا

  ..دزدیده شده بودم و نمی دونستم قراره چه اتفاقی برام بیافته و اونا چه خواب هایی برام دیدن
  

  ..به من...ممکنه اونا:نگاش کردم وبا تردید گفتم..ود سکوت کرده بپرهام
  
از نگاه پر از ..می ترسیدم بهم تجاوز کنن..روم نمی شد بقیه ی حرفمو بزنم.. شرم سرمو انداختم پایینبا

  ..از نگاه جدی و خشنه اون مرد چشم سبز می ترسیدم و هراس داشتم..هوس پارسا می ترسیدم
  

  .. اشاره ش رو گذاشت زیر چونمو سرمو بلند کرد دستشو اورد جلو وانگشتپرهام
  

  ..از اخر وعاقبته این ماجرا می ترسیدم.. تو چشمام جمع شده بوداشک
  

  ..بغض کرده بودم.. عسلی و جذابشو دوخت تو چشمای نمناکه مننگاه
  

ن اونا غلط کردن که بخوا..می دونم چی میخوای بگی ..چرا گریه می کنی؟: با لحن محکمی گفتپرهام
همونطور ..تو االن زن منی وهیچ احدی هم نمی تونه به تو دست درازی کنه.همچین کاری رو با تو بکنن

  .پس نگران نباش.که بهت گفتم تا پای جونم وایسادم و ازت حمایت می کنم
  

اگر اتفاقی ..هر کاری از دستشون بر میاد..ولی پرهام اونا خیلی خطرناکن: شکست و با گریه گفتمبغضم
  ..ته چی؟بیاف

  
بهم ارامش می ..گرمیه دستاش که روی صورتم نشست چشمامو بستم.. اورد جلو وگذاشت رو گونه مدستشو

  ..با شنیدن صداش چشمامو باز کردم..داد ولی ترس رو نمی تونست از دلم دور کنه
  

 هم زودتر چون اگر بترسی و کنار بکشی اونها..سعی کن نترسی..اروم باش و نگران هیچ چیز نباش :پرهام
یادته قبال چی بهت گفتم؟گفتم اگر محکم نباشی نمی تونی با ..فرشته محکم باش.به مقصودشون می رسن

  ..پس قوی باش و با مشکالتت بجنگ..مشکالتت مقابله کنی
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من یه ..ولی پرهام تو جای من نیستی که بتونی درکم کنی: گرفتم جلوی صورتموبا گریه گفتمدستمو
من ...اونا به راحتی می تونند بهم اسیب برسونند.. که امکان داره سرم بیارن می ترسماز بالهایی..دخترم
  ..تنهام..تنهام 

  
با اینکه پرهام همسرم شناخته می ..به اینکه هیچ پشتوانه ای نداشتم..به تمومه بدبختیام.. هق می کردمهق

 نبود بلکه فقط رو این قضیه تعصب به اینکه اگر ازم حمایت می کرد از روی عالقه..شد ولی به اجبار بود
  .داشت

  
دستامو از ..حضورشو از فاصله ی خیلی نزدیک حس می کردم.. کردم دستی دور کمرم حلقه شداحساس

انگارداشتم ..منو کشید تو بغلش و سرمو گرفت به سینه ش..روی صورتم برداشتم و با تعجب نگاش کردم
 اشقشاغوشه اون کسی که با تمام غرورش ع..بودم؟االن تو اغوش پرهام ..یعنی من..خواب می دیدم

  ..بودم؟
  
دستشو کشید پشتمو وبا لحن اروم .. زور هیجان گریه م بند اومده بود ولی هنوز هق هق می کردماز

من که گفتم باهاتم و تنهات نمیذارم پس چرا میگی ..چرا داری خودتو اذیت می کنی؟:وگیرایی گفت
  ..تنهایی و هیچ کس رو نداری؟

  
تو همسرمی ولی به اجبار و اون هم به صورت ..ولی من تنهام: لباسش چنگ زدمو با هق هق گفتمبه

توی این دنیای به این بزرگی فقط یه پدر دارم که اونم داشت با زندگیم واینده م بازی می ..موقت
 من باعث شدم هک..اینو به شیدا گفته بود.داشت بدبختم می کرد واالن اگر بمیرم هم براش مهم نیست..کرد

  ..بی ابرو بشه و مرگم براش هیچ اهمیتی نداره
  

یادته؟خوده تو هم بهم گفتی ..پرهام من از همه تنهاترم: به سینه ش فشار دادم و با گریه ادامه دادم سرمو
می ..چون از زنا متنفری اگر جلوی چشمات منو بکشن هم عین خیالت نیست وبرات هیچ ارزشی ندارم

همه ی .. همسرمیحنه برای پدرم نه حتی تو که به اصطال..برای هیچ کس اهمیت ندارهبینی؟جونه من 
  ..همایتت به خاطر غیرت و تعصبته

  
پس چه توقعی از من داری؟من :اخم کمرنگی رو پیشونیش بود .. از خودش جدا کرد وزل زد تو صورتممنو

  ..ه؟و تو ازدواج صوری کردیم اونم خواسته ی خودت بوده یادت که نرفت
  

فقط تنهام ..الزم نیست بهم یاداوری کنی..همه چیز خیلی خوب یادمه..نه یادم نرفته: داد زدم سرش
  ..بذار به درد خودم بمیرم.. بذار

  
  ..هر دو به در نگاه کردیم.. گرفت و خواست حرف بزنه که صدای درو شنیدیمبازوهامو

  
من هم در حالی که با نگرانی به ..یوار نشست سریع خودشو کشید کنار ودستاشو برد پشتش وکنار دپرهام

  ..از زور ترس واسترس گریه م بند اومده بود..درنگاه می کردم به ستون تکیه دادمو دستاموبردم پشتم
  

با تعجب دیدم هومنه که بیهوش افتاده ..وقتی بهش نگاه کردم.. با صدای بدی باز شد ویکی پرت شد تودر
  ..کف کلبه
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  ..باهاش چکار کردید؟..اشغاالی عوضی: زد با دیدنش دادپرهام

  
 از مردا اومد تو زیر بغل هومن رو گرفت وکشیدش سمت دیوار و در حالی که دست وپاشو می بست با یکی

  ..خفه شو:لحن خشنی داد زد
  

  ..می دونستم منتظره اونا برن بیرون تا بره سراغ هومن.. با خشم نگاهش کردپرهام
  

  ..هومن بیهوش افتاده بود رو زمین..رون پرهام رفت سمتش که اون مردا رفتن بیهمین
  

  ..هومن صدامو می شنوی؟..هومن: شونه شو گرفت وصداش زدپرهام
  

خوابوندش روی زمین واروم ..پرهام دست وپای هومن رو باز کرد.. صدای ناله ش شنیده می شدفقط
  ..گردنشو ماساژ داد

  
  ..پرهام:با صدای بی حالی گفت کم کم چشماشو باز کرد وبا دیدن پرهام هومن

  
هومن با ناله نشست رو زمین ویه نگاه به من وپرهام انداخت ... لبخند کمرنگی زد وکنارش نشستپرهام

  ..اینجا دیگه کجاست؟:ویه نگاه هم به اطرافش وبا تعجب گفت
  

  .. بودهمونی که دنبال فرشته..فقط یه طرف این قضیه پارساست..ما خودمون هم نمی دونیم :پرهام
  

  ..فقط یه طرف قضیه؟پس : با تعجب نگام کرد وبعد رو به پرهام گفتهومن
  

ولی ..دست شخص دومی هم تو کاره که فقط با من و تو دشمنی داره..اره: سرشو تکون داد وگفتپرهام
  ..شاید تو بشناسیش..نمی دونم ..من نشناختمش

  
  ..تو فکره سکوت کرده بود و حالت صورتش نشون می داد که سخت هومن

  
می ..پرهام پاهای منو هومن و خودشو بسته بود..دقیقه به دقیقه بیشتر استرس می گرفتم.. شده بودشب

پرهام تاکید کرده بود به هیچ وجه نباید ..ولی دستامون باز بود..گفت امکان داره بهمون مشکوک بشن
  ..بذاریم اونا بفهمن دستای ما بازه

  
یکشون به طرف هومن رفت واز رو زمین بلندش ..ا مرد قوی هیکل وارد شدن ت4 اینکه در کلبه باز شد وتا

یکی دیگه شون هم به طرف من اومد وبا لبخند بدی نگام کرد واز رو ..یکیشون هم پرهاموبلند کرد..کرد
  .زمین بلندم کرد

  
 نفر دستور داد 3اون نفر چهارم هم که اسلحه به دست کنارمون ایستاده بود به اون .. رو باز کردنپاهامون

  ..که برن جلو خودش هم از پشت دنبالمون اومد
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  ..کمی جلوتر یه عمارت بزرگ نمایان شد.. نفر هولمون می دادن جلو3اون .. رو از کلبه بردن بیرونما
  

واااااای ..از همون جلوی در کل سالن و محیط اطراف عمارت پیدا بود.. باز کردن وما رو بردن تودرو
  ..یعنی صاحب اینجا کیه؟..ر از مجسمه های گرون قیمت و عتیقه جاتیه سالن پ..خدا

  
من وسط بودم و پرهام و هومن هم کنارم .. تو سالن وهر سه تامون رو روی زانو نشوندن رو زمینبردنمون

  ..بودن
  

پارسا و اون مردی که چشمای سبز گیرایی داشت و بهش می گفتن رییس باال روی مبل .. بلند کردمسرمو
  .. گرون قیمتی نشسته بودن و یه لبخند کج که بیشتر شبیه به پوزخند بود هم روی لباشون بودهای

  
سرمو ..به پرهام نگاه کردم با خشم به پارسا خیره شده بود.. کردم از نگام پی به ترس ونگرانیم نبرن سعی

مرد هم با نگاه بدی به اون ..با دهان باز از تعجب زل زده بود به رییس..چرخوندم و به هومن نگاه کردم
  ..هومن خیره شده بود

  
پس ..کثافته حرومزاده:یه دفعه صداش رفت باال وداد زد.. که هومن زیر لب داره یه چیزایی میگهشنیدم

  ..همه ی اینا زیر سر تو بود؟
  

با نگرانی نگاش .. به یکی از مردا اشاره کرد اون هم محکم با ارنجش کوبید پشت هومنرییس
  .. از زور درد ناله کرد وسرشو انداخت پایینهومن..کردم

  
  .. اینا دیگه کی هستن؟یعنی هومن این مرد رو می شناسه؟خدایا

  
جناب ..به به ببینید کی اینجاست:رو به هومن با لحن خشنی گفت.. از جاش بلند شد واومد جلورییس

این خیلی ..وپرایز میشمامروز از همه طرف س...پسر مهندس مهرداد بزرگ نیا..مهندس هومن بزرگ نیا
  ..عالیه

  
تو هنوز دست از سر من وخانواده م بر نداشتی؟اون ..خفه شو عوضی:هومن داد زد.. زد زیر خندهبلند

  ..مادره
  

اسم ..خفه شو عوضی: به طرف هومن خیز برداشت و کشیده ی محکمی خوابوند توصورتش و غرید رییس
  ..مادره منو به زبونت نیار

  
همچین میگه مادرم که انگارداره از یه الهه ی اسمونی حرف می ..هه:کرد وپوزخند زد  سرشو بلند هومن

همه می دونند تنها عاملی ..باعث مرگ پدر ومادرم شد..مادره تو زندگیه منو خانواده مو سیاه کرد..زنه
نی حاال اومدی که مثال چکار ک..که باعث مرگ پدر ومادرم شد تو ومادرت واون دایی کثافتت بودید

  ..اشغال؟
  

  .. و پرهام مات و مبهوت به گفته گوی اون دوتا نگاه می کردیممن
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  ..نه می بینم که دلت حسابی پره: با پوزخند نگاش کرد وگفترییس
  

اره من ..پس گوش کن..می خوای بیشتر حرصت بدم؟..باشه: هومن زانو زد وبا لحن خاصی گفتجلوی
نمی دونی چه صحنه ی لذت ..شمام جون دادنشونو دیدمبا چ..خوده من..باعث مرگ پدر ومادرت شدم

  ..بخشی بود
  

  ..به چه حقی این حرفا رو می زنی؟..خفه شو مرتیکه: دفعه پرهام داد زدیه
  

می خوای بدونی چرا پدر ومادرتونو ..کمتر حرص بخور اقای دکتر: نگاهشو دوخت به پرهامو گفترییس
  ..ن امشب بهتون میگم فقط صبر کنیدهمی..ولی هنوز زوده بفهمید چرا..کشتم اره؟

  
با حرفایی که می زدن معلوم .. صدای بلند و حشتناکی خندید و از جاش بلند شد و رفت رو مبل نشستبا

پس دشمنی این ها با خانواده ی بزرگ نیا هنوز تموم نشده ..بود این مرد همون کامبیز پسر زیباست
  نقش پارسا این وسط چیه؟..بود؟

  
  ..انگار حاال نوبت اون بود.. بلند شد و اومد جلو از جاشپارسا

  
فکرکنم خیلی دلت بخواد بدونی که من با این مرد ..فرشته ی زیبای من چطوره؟: من ایستاد وگفتجلوی

  ..چه نسبتی دارم درسته؟
  
  ..ولی خب..طرفم تو هستی..من با این دوتا پسر کاری ندارم:  پرهام و هومن اشاره کرد وگفتبه
  
قصد اون انتقام بود وقصد من ..پسر عمه زیبای من..این مرد پسر عمه ی منه: اشاره کرد وگفت رییسبه

  ..ولی..پیدا کردنه تو
  

با نفرت صورتمو برگردوندم ولی اون با خشونت چونمو گرفت و صورتمو .. زانو زد ودستشو اورد جلوجلوم
  ..برگردوند سمت خودش

  
شانسی اوردم؟دیگه بهتر از این نمی شد که تو ناخواسته وارد ولی می بینی چه : دوخت تو چشمام نگاهشو

  ..خانواده ی بزرگ نیا بشی ومن به همین راحتی بتونم پیدات کنم
  

همین ..همین امشب تو مال من میشی عزیزم..باالخره تونستم به دستت بیارم: خندید و ادامه دادبلند
  ..امشب

  
  .. ی سرخوشی کرد و از جاش بلند شدخنده

  
چشماش سرخ شده بود واز خشم به خودش می ..نگاهش به من بود.. و با بغض به پرهام نگاه کردمندهدرما

  ..لرزید
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توی کثافت هیچ غلطی نمی تونی بکنی چون : برگردوند و به پارسا نگاه کرد ویه دفعه داد زدصورتشو
  ..فرشته زن منه

  
بهت زده به پرهام نگاه ..خدایا ..همه سکوت کرده بودن..سرجاش خشک شد.. پشتش به ما بود پارسا
  ..ولی اون محکم و جدی به پارسا خیره شده بود..کردم

  
  .. برگشت و با چشمان گرد شده از تعجب به پرهام خیره شدپارسا

  
  ..چی؟توی عوضی چی گفتی؟: کردزمزمه

  
ل از اینکه درست قب..من و فرشته همین امروز عقد کردیم: با پوزخند نگاش کرد وبا لحن جدی گفتپرهام

  ..تو هم هیچ غلطی نمی تونی بکنی..فرشته االن زن منه..دزدیده بشیم
  

 با قدم های بلندی خودشو رسوند به پرهام و یقه شو گرفت وکشیدش باال و با خشم سرش داد پارسا
  ..فرشته بدونه اجازه ی پدرش نمی تونه عقد کنه..چرا چرت وپرت میگی؟..ساکت شو اشغال:زد
  

می تونی زنگ بزنی به همون محضری که ما رو عقد کرده وبپرسی تا مطمئن :ون لحن گفت با همپرهام
  ..من و فرشته االن زن وشوهریم..تمومه کاراش هم قانونی انجام شده..بشی

  
  .. پرهام اینو گفت پارسا دستشو مشت کرد ومحکم کوبید توصورت پرهامتا
  

  ..مت اشغالمی کش..این امکان نداره..بهت میگم خفه شو: زدداد
  

  .. پرت کرد رو زمین وخواست بهش حمله کنه که با شنیدن صدای رییس سرجاش وایسادپرهامو
  
  ..تسویه حساب رو بذار برای بعد..ما هنوز باهاشون کار داریم..بس کن-
  

  .. کتشو مرتب کرد وبا خشم به پرهام نگاه کردپارسا
  

  ..هام با خشونت دستشو پس زدپر.. از اون مردا زیر بغل پرهامو گرفت و نشوندشیکی
  

از اینکه پرهام به پارسا گفت شوهره منه و اینطور ..هم خوشحال بودم هم ناراحت.. نگاش می کردمداشتم
ولی با مشتی که پارسا کوبونده بود تو صورت پرهام گوشه ی لبش پاره ..ازم دفاع کرد خوشحال شده بودم

  .. خورده بودکرده بود که اون به خاطر من کتاین منو ناراحت ک..شده بود وازش خون می اومد
  

نمی دونم تو نگام چی دید که لبخند زد وسرشو .. نگاهمو حس کرد وسرشو برگردوند ونگام کردسنگینی
  ..تکون داد

  
ولی نگاهش .. کنم وقتی لبخند زد لباش درد گرفت چون با درد اخماشو جمع کرد و لبخندشو خوردفکر

  .. کنندههنوز مهربون بود وامیدوار
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  ؟..یعنی راز این نگاه چی بود..خدایا

  
هر دو تقال می ..به طرف پرهام و هومن رفتند و انها را بلند کردند.. نفراز افرادش اشاره کرد4 به کامبیز

  ..ان دو را به اتاقی بردند..کردند ولی دستانشان را محکم گرفته بودند
  

احساس تنهایی می کرد و از پارسا و نگاه ان مرد می .. با ترس و نگرانی به در اتاق خیره شده بودفرشته
  .ترسید

  
در اتاق باز شد وکامبیز در حالی که لبخند .. و هومن را روی صندلی نشاندند و پاهایشان را بستندپرهام

  ..شیطانی به لب داشت وارد شد
  

  میدید چی گفتم؟فه..شماها بیرون باشید وتا صداتون نکردم حق داخل شدن ندارید: به افرادش گفترو
  

  .. نفر اطاعت کردند و از در خارج شدند4 هر
  

 حالی که هنوز همان لبخند را بر لب داشت به طرف میزی که گوشه ی اتاق بود رفت و کشویش را باز در
  ..کرد

  
  ..و یک اسلحه از ان بیرون اورد و روی میز گذاشت..یک چاقو.. سرنگیک

  
  ..نگاه می کردند مدت پرهام و هومن با خشم به او تمام

  
چی از جونه ما میخوای؟همون مادرت ..عوضی برای چی ما رو گرفتی اوردی اینجا؟: داد زدهومن

زندگیمونو سیاه کرد وباعث مرگ پدر ومادر وخواهر وخواهرزاده م شد بس نبود که حاال تو سر و کلت پیدا 
  ..شده؟

  
ی هومن گذاشت و صورتش را جلو برد با دستانش را دو طرف صندل... پوزخند زد وبه طرفش رفتکامبیز

اواره ی کوچه و ..شماها حق مادر منو ازش دزدیدید..اینا هم برای شماها کم بوده..نه:خشم گفت 
  ..ارممی بینی؟منم کم دلیل برای نابودیتون ند..پدر تو باعث مرگ مادر من شد..خیابوناش کردید

  
انتقام از اون کسایی که برای کشتنشون تمامه ..تقامهحاال وقت ان: را برداشت و با خوشحالی داد زددستش

  ..این مدت لحظه شماری می کردم
  

پس مرگش هیچ ربطی به ما ..مردن مادر تو بعد از مرگ پدر ومادر ما بود: با خشم غریدپرهام
د این ماییم که بای..اون زن با حیله وارد زندگی پدر ما شد و برای نابودیمون هم همه کاری کرد..نداشته

 م هرزادهاز تو که پدر ومادرمونو کشتی از تو که مادرت باعث مرگ خواهر وخوا..انتقام بگیریم
  ..انتقام از چی عوضی؟..تازه اومدی واسه انتقام؟..هه..شد

  
  ..صورت پرهام به طرف راست چرخید.. به طرف پرهام رفت ومحکم توی صورتش زدکامبیز



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

356

  
  ..ساکت شو اشغال: زدکامبیزداد

  
هومن با نگرانی به پرهام خیره ..ستانش را از پشت مشت کرد و سعی کرد خودش را کنترل کند دپرهام

می دانست که اگر پرهام عصبانی شود هیچ کس جلودارش نیست و از این می ترسید که پرهام نتواند ..شد
  ..خودش را کنترل کند وکامبیز بالیی سر او بیاورد

  
این مرحله رو به خودتون واگذار می ..خب خب:ند شیطانی گفت جلوی میز ایستاد وبا همان لبخکامبیز

  ..دوست دارین چطوری بمیرین؟..کنم
  

  ..یا با چاقو و یا شاید هم..با یه سرنگ پر از هوا: را گرفت باال سرنگ
  

  ..ولی خب..به نظر من اسلحه بهترین گزینه ست درسته؟:  را به طرفشان گرفت وگفتاسلحه
  
هر کدوم ..من منصفانه عمل می کنم:لی که دور صندلیشان می چرخید ادامه داد  طرفشان رفت و در حابه

  ..من با همون کارتونو تموم می کنم..رو که خودتون بخواین
  

  .. خندید وپشت صندلی هومن ایستاد و اروم صورتش را پایین اورد بلند
  

  ...یاقول میدم زیاد دردتون نیاد و خیلی اروم برین اون دن: گوش هومن گفتزیر
  
نباید ..پدر ومادر عزیزتون اونجا انتظارتونو می کشن: طرف پرهام رفت و زد رو شونه ش و ادامه داد به

  ..بیشتر ازاین منتظرشون بذارید
  
  ..کدوماش؟..بگید دیگه..خب: صدای بلند زد زیر خنده و جلوی انها ایستاد با
  

نش خشم وعصبانیت کامال پیدا بود داد زد  با خشم لبهایش را به هم فشرد ودر حالی که از چشماپرهام
  ..زنده ت نمیذارم عوضی..قسم می خورم که خودم بکشمت:
  

  ..نگو اقای دکتر به گروه خونیت نمیاد..هه..تو؟: ابروشو انداخت باال و با خنده گفتکامبیز
  

  ..بخش بودواقعا لذت ..دوست دارین بدونین چطوری پدر ومادرتونو کشتم؟: زانو زد و ادامه داد جلوش
  

  .. بدی زد وبه هومن نگاه کردلبخند
  

یه ادمه رذل و اشغال که از بدبخت کردنه دیگران هیچ ابایی .. تو یه حرومزاده ای : با خشم گفتهومن
  ..نداره

  
  ..خوبه..نه مثل اینکه خوب منو شناختی: از جایش بلند شد وگفتکامبیز

  



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

357

  ..ه شد صندلی کشید جلو و روی ان نشست وبه ان دو خیریک
  

  ..قبل از کشتنتون می خوام یه داستان براتون تعریف کنم: کامبیز
  

تا اینکه پدرش ورشکست میشه و به گفته ی خودش باعث .. تو یه خانواده ی خیلی پولدار به دنیا اومد زیبا
پدر زیبا سکته می کنه و قبل از ..پدربزرگ شماها..این ورشکستگی هم کسی نبوده جز جمشید بزرگ نیا 

 تجارت از من جلو نمی تومرگش به زیبا میگه که اگر اون با ثروت زیادش و اعتبار بی حد و اندازه ش 
زیبا در کمال زیبایی مغرور هم بوده ونمی تونسته ببینه پدرش به ..افتاد هیچ وقت این اتفاق برام نمی افتاد

اینکه تصمیم می گیره وارد خانواده تا ..بعد از مرگ پدرش حس انتقام در اون بیشتر میشه..این روز افتاده
 سعی می کنه به مهرداد پسر بزرگ نیا نزدیک بشه و اونو عاشق اون..ی بزرگ نیا بشه وازشون انتقام بگیره

  ..خودش بکنه تا سر فرصت نقشه شو اجرا بکنه که همینطور هم میشه ولی زیبا هم واقعا عاشقش میشه
  

به .. این مدت زیبا تصمیم می گیره عشق مهرداد رو از بین ببرهتو.. میره خارج برای ادامه تحصیلمهرداد
.. باالخره موفق میشه وجمشید بزرگ نیا شیفته ی زیبا میشه..پدر مهرداد نزدیک میشه میخواد نابودش بکنه

ولی مادر مهرداد زن زرنگی بوده و از همه چیز مطلع میشه اما دیگه دیر شده بود و جمشید به دام زیبا 
  ..ودافتاده ب

  
جمشید همسرشو از خونه بیرون می کنه و می خواد زیبا .. روز جنگ و دعوا بین زن وشوهر ادامه داشتههر

اون هم از یه خانواده ی ثروتمند بوده وبا کمک چند ..همسر جمشید ساکت نمیشینه..رو به همسری بگیره
  ..رو می کنه..نفر دست زیبا رو 

  
 بر می گرده ولی دیگه همسرش هیچ وقت نمی تونه بهش اعتماد  زیبا رو میندازه بیرون وهمسرشجمشید

جمشید هم توقعی ازش نداشته فقط تنها درخواستش این بوده که پسرشون چیزی از این موضوع ..بکنه
 ختیمشنفهمه واون هم قبول می کنه و به مهرداد میگن که زیبا یه زن بدکاره ست واز خونه اندا

می خواسته بگه جمشید همچین کاری رو ..از اون باردار میشه..شوقه داشتهزیبا تو این مدت یه مع..بیرون
  .کرده ولی با ازمایش مشخص میشه اینطور نیست

  
معشوقه ش تو یه تصادف می میره و وقتی مهرداد بر می گرده زیبا با دیدن خوشبختی این خانواده کینه .

مهرداد ازدواج می کنه ..گه ازش متنفر شدهش بیشتر میشه می خواد به مهرداد نزدیک بشه ولی مهرداد دی
وصاحب بچه میشه ولی تمومه این مدت زیبا داشته کینه وحس انتقامی که تو دلش داشته رو تقویت می 

  ..کرده تا به موقعش ارامش این خانواده رو بگیره
  

بدبخت بزرگ زیبا تورو دزدید و اوردت پایین شهر و تو مثل یه بچه ی : به هومن با خشم ادامه داد رو
قصد زیبا کشتنش نبود ..اینبار نوبت خواهرت بود..ولی باز به اینجا ختم نشد وپدرت پیدات کرد..شدی

 بود خواهرتون شدهفقط می خواست به پدرت نشون بده که می تونه ولی اون کسی که از طرف زیبا اجیر 
هم نبود اون فقط به فکر انتقام این برای زیبا م..رو می کشه و بچه ش هم ناخواسته این وسط کشته میشه

یکی دیگه ..یه پسر دکتر..ولی با همه ی این ها اون خانواده هنوز محکم پابرجا بود..بوده
  ..خانواده هم در کنار هم..مهندس
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هومن معتاد میشه و به خانواده بر می گرده ولی .. هومن رو می دزده و عذابه روحی وجسمیش میدهاینبار
زیبا وقتی می بینه با هیچ کدوم از این کارا نمی تونه ..اره به درسش ادامه میدهترکش میدن و اون دوب

 بود و هیچ چیز براش ردهجنون پیدا ک..این خانواده رو ویران کنه تصمیم می گیره زن و شوهر رو بکشه
داد و توی تمامه این کارها چه کشته شدن دختر مهر..به پسرش میگه این کارو براش انجام بده..مهم نبوده

  ..پسر زیبا وبرادرش همراهش بودن.. چه اعتیاد هومن
  

چشمان پرهام سرخ شده بود و تمام سعیش را می کرد که .. وپرهام از زور خشم به خود می لرزیدندهومن
  ..خودش را کنترل کند

  
ن  با یاداوری گذشته و کابوس های شبانه ش از زور خشم وعصبانیت فکش منقبض شده بود و با چشماهومن

  ..سرخ شده به کامبیز خیره شده بود
  

مهرداد و زنش تصمیم ..از اینجا به بعدش ماجرا جذاب تر هم میشه: خنده ی وحشتناکی کرد وگفتکامبیز
من خیلی وقت بود ..حال زنش خوب نبوده وبرای تغییر اب و هوا میخوان برن شمال..به مسافرت می گیرن

 اجیر کردم افرادمو تا از 2تو راه برگشت ..شماری می کردمبراش لحظه ..که منتظر چنین لحظه ای بودم
همه چیز دست به دست هم ..دیگه از این بهتر نمی شد..خیابون لغزنده..شب بارونی..که کارشونو بسازه

مهرداد تا لحظه ی اخر به من ..خودم باال سرشون بودم..تصادف بدی کردن..داده بود برای اون اتفاق
  ..جون دادنشون رو دیدم..یدمخودم د...خیره شده بود

  
همه چیز طبق ..ماشینی که بهشون زده بود رو انداختم ته دره: ی بلندی کرد ورو به ان دو ادامه داد خنده

اون سرطان ..ولی بعد از چند ماه زیبا مرد..باالخره شر مهرداد از زندگی زیبا کنده شد..نقشه انجام شد
 و باعث عذاب مادرم نمی شدن ناگر اونها نبود..ی بزرگ نیاستگرفته بود و مرگ اون هم تقصیر خانواده 

  ..مادر من هم بیمار نمی شد ونمی مرد
  
خودم با دستای خودم تنها بازمانده های بزرگ نیا رو ..پسر زیبا..حاال من اینجام: جاش بلند شد وداد زداز

هم نابود بشین دیگه خانواده ی اگر شماها ..شما دوتا تنها وارث جمشید بزرگ نیا هستید..از بین می برم
  ..بزرگ نیا برای همیشه از بین میره

  
اگه شما هم بمیرین دیگه همه چیز تموم : را برداشت وبه طرف ان دو نشانه گرفت وفریاد زد اسلحه
  ..باید..شما دوتا باید کشته بشید..میشه

  
نفری یه .. دست به کار میشمحاال که حق انتخاب رو رد می کنید خودم: امیز خندید و ادامه داد جنون

  ..گلوله کافیه
  
  ..همینجا کارتونو می سازه..اینجا: سرش اشاره کرد وادامه داد به
  

  ..از تو شروع می کنم: را به طرف هومن گرفت وگفتاسلحه
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  ..پرهام نگاهش کرد و با خشم صورتش را برگرداند وبه کامبیز نگاه کرد.. چشمانش را بسته بودهومن
  

  ..جلو رفت واسلحه را روی سر هومن گذاشت..اس کامبیز به هومن بود حوتمام
  

  ..پدر ومادرت منتظرت هستن..اماده باش اقای مهندس: کامبیز
  

 با دیدن این صحنه دیگر طاقت نیاورد واز جایش بلند شد وبا فریاد صندلی را بلند کرد وبه طرف پرهام
  ..کامبیز حمله کرد

  
  ..ام گرفت و شلیک کرد اسلحه را به طرف پرهکامبیز

  
وقتی می خواست وارد اتاق بشه یه ..تا لحظه ی اخر نگام رو پرهام بود.. زور ترس به خودم می لرزیدماز

ولی من بیشتر نگران ..می دونستم نگران منه..توی نگاهش نگرانی موج می زد..لحظه برگشت ونگام کرد
  ..سرشون بیارنمی ترسیدم بالیی ..از اون ادما می ترسیدم..اونا بودم

  
  .. هم بعد از چند لحظه رفت تو اتاقکامبیز

  
  .. از جاش بلند شد وبا لبخند بدی نگام کرد وبه طرفم اومدپارسا

  
نمی خواد ..چیه؟نگرانه شوهرتی؟..بلند شو خوشگله من: یه حرکت زیر بازومو گرفت وبلندم کرد و گفتبا

  ..رایی بشهبهت قول میدم به بهترین نحو ازش پذی..نگرانش باشی
  

انگار این چیزا اصال ..وقتی می خواست بگه شوهرت با مسخرگی اینو می گفت.. و ترسناک خندیدبلند
  ..یعنی باورش نشده که من زن پرهام هستم؟..براش مهم نبود

  
با این دروغات نمی تونی سر پارسا رو ..من با این حرفا خام نمیشم کوچولو: اورد جلو زیر گوشم گفتسرشو
  ..مالیشیره ب

  
منو ..دستاشو انداخت دور شونه م ..سرتاپام می لرزید.. که می خورد به گوشم حالمو بد می کردنفساش

  ..تقال می کردم ولی نمی تونستم از دستش خالص بشم..محکم گرفته بود 
  
ولی قول ..من هم بلدم ازت پذیرایی کنم..بیا عزیزم: طرف یکی از اتاقا رفت وبا لحن سرخوشی گفتبه
  ..دم پذیرایی که من ازت می کنم از اون پسره لذت بخش تر باشهمی
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  ..پارسا میخواد با من چکار کنه؟..خدایا چی در انتظارمه؟.. گریه افتاده بودمبه
  

  ..با من چکار داری؟..تورخدا دست از سرم بردار...نه : کشیدم عقب و با لحن التماس امیزی گفتمخودمو
  

  ..خندید بدون هیچ حرفی فقط می پارسا
  

  .. تو اتاق ودرو هم بستمنوبرد
  

  .. کرد رو زمینپرتم
  

به طرفم اومد که جیغ کشیدم و رفتم .. کشیدم عقب وبا چشمای پر از اشکم بهش زل زده بودمخودمو
  ..وای خدا به دادم برس..پشتم چسبید به دیوار..عقب

  
  ..ی خوای باور کنی؟من شوهر دارم چرا نم..تو رو خدا کاری با من نداشته باش: زدم داد

  
دهنش بوی تند الکل .. خشونت دستمو گرفت وبلندم کرد و دستاشو دورم حلقه کرد و زل زد تو چشمامبا

  ..مثل اینکه مشروب خورده بود ومست کرده بود..خدایا همینو کم داشتم..می داد
  
  ..بدنم یخ بسته بود ومی لرزیدم.. زور ترس داشتم سکته می کردماز
  

فکرکردی اینجوری می تونی از دستم ..چون داری دروغ میگی: فشار داد وبا خشم گفت به خودشمنو
دیگه هر ..فرار کنی؟من به راحتی با پول تونستم دهن پدرتو ببندم تو رو هم به روش خودم رام می کنم

  ..چی باهات راه اومدم بسه
  

رواح خاک مادرم من زن پرهام به ا..توروخدا ولم کن..نه : کرد رو تخت که جیغ کشیدم و داد زدمپرتم
  ..به خدا دارم راست میگم..هستم

  
باشه : رو تخت و در حالی که بهم خیره شده بود و لبخند چندش اوری هم رو لباش بود گفتاومد

  ..برام مهم نیست که اون پسره شوهرته یا نه..ولی من می خوام کار خودمو بکنم..من باور کردم..عزیزم
  

چون کامبیز کارشو خوب بلده و تا اخر ..نگران این موضوع نیستم عزیزم:دامه داد  زد زیر خنده و ابلند
  ..شب دخله به اصطالح شوهرتو میاره

  
  ..جیغ می زدم و با دستام به سرو صورتش چنگ می زدم.. طرفم خیز برداشت ومنو کشید تو بغلشبه
  

اسون ..دیگه بهانه ای نداری عزیزم..یاز فردا تو ماله من: گفت.. اون مست بود وبلند بلند می خندید ولی
  ..به دستت نیاوردم که همینجوری بذارم بری

  
  ..تو که زن وبچه داری پس دست از سرم بردار..تو یه اشغالی:با هق هق گفتم.. خوابوند رو تخت منو
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من تورو در ..کی همچین مزخرفاتی رو بهت گفته؟..زن وبچه؟: صدای وحشتناکی زد زیر خنده وگفتبا
اون پدر پول پرست ونامادری طماعت کلی از کنارم ..کم خرجت نکردم..ال پول به دست اوردم عزیزمقب

  ..سود کردن
  

من برای به دست اوردنت حاضرم همه ی ..می بینی خوشگلم؟: کشید رو صورتمو و ادامه داد دستشو
  ..ماله من..تو ماله منی..داراییمو هم بدم اگر زن وبچه هم داشتم فدات می کردم

  
تمامه فکر ..توی اون موقعیت نمی تونستم به حرفاش فکر کنم..داشتم خفه می شدم.. پرت کرد رومخودشو

  ..به اینکه پارسا می خواد باهام چکار کنه؟..وذهنم پیش ابرویی بود که داشت ازم می رفت
  
نمی ..قفل کرد دستام به بازوش چنگ زدم ولی اون هر دوتا دستامو گرفت وبرد باالی سرمو تو دستاش با

سرشو فرو کرده بود تو موهامو ونفسای تندش می خورد به گردنم ..هیکلش سنگین بود..تونستم کاری بکنم
  ..و حالمو بیش از پیش بد می کرد

  
  ..ولم کن..ازت متنفرم..تو یه حیوونی عوضی: تمام نیروم جیغ کشیدم و گفتمبا
  

اگه اروم نگیری با خشونت باهات رفتار می ..خفه شو: برد باال و محکم خوابوند تو صورتم دستشو
  ..پس ساکت شو..اونجوری ممکنه برات گرون تموم بشه..کنم

  
چشمامو باز کردمودستامو گذاشتم رو ..احساس کردم داره دکمه هامو باز میکنه.. داشت گیج می رفتسرم

  ..چرا دست از سرم بر نمی داری؟..نکن عوضی:دستاش و مانعش شدم 
  

با ..با دستام جلوی بدنمو گرفته بودم..همه ی دکمه هام کنده شد..س زد ومانتومو کشید محکم پدستمو
  ..از چشماش هوس وشهوت می بارید..خشونت دستامو پس زد وبا لذت به بدنم نگاه کرد

  
تو دلم ..می دونستم تا چند دقیقه ی دیگه همه چیزمو توسط پارسا از دست میدم.. وپام یخ بسته بوددست

  ..م که اگر پاکیمو از دست دادم خودمو بکشمقسم خورد
  

  ..پارسا دستامو محکم گرفت وصورتشو اورد جلو..داره چکار می کنه؟.. االن پرهام در چه حاله؟خدایا
  

صندلی را تو هوا گرفت وبهش ..پرهام صندلی رو به طرف کامبیز پرت کرد..  از کنار پرهام گذشتگلوله
هومن از جاش بلند شد وبا مشت محکم زد تو شکم کامبیز ..ین افتادولی اسلحه ش روی زم..برخورد نکرد

  ..کامبیز از زور درد خم شد وشکمش را چسبید..
  

او را برگرداند .. همین موقع که هومن با او در گیر بود پرهام پاهایش را باز کرد و به طرف کامبیز رفتدر
  .ویقه ش را گرفت و هلش داد و او را به دیوار چسباند

  
  .. پاهای خود را باز کرد واسلحه را از روی زمین برداشت و به طرف کامبیز نشانه گرفتنهوم

  
  ..اشغاله عوضی با همین دستای خودم می کشمت:  با خشم غریدپرهام
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تازه اگر بتونی منو هم بکشی باز جون سالم از این ..به همین خیال باش..هه:  پوزخند زد وگفتکامبیز

  ..عمارت به در نمی برین
  

پرهام روی ..کامبیز با درد ناله کرد ومچاله شد.. محکم زد تو شکم کامبیز وپرتش کرد رو زمینپرهام
  ..کمرش زانو زد واز پشت موهای او را گرفت وکشید وسرش را بلند کرد 

  
انتقام خواهرم وخواهر زاده ..من حاضرم بمیرم ولی جونه تو رو بگیرم..کثافته عوضی:  حرص داد زدبا
مادرت تقاص پس ..قام پدر ومادرم وتمومه بدبختیایی که توی این همه سال کشیدیمو ازت می گیرمانت..م

  ..داد تو هم باید پس بدی عوضی
  

  ..گوشه ی پیشانیش شکست وخون جاری شد..کامبیز از زور درد فریاد زد.. را محکم به زمین کوبیدسرش
  

  ..هش پر از کینه بوداز سرش خون می رفت ولی همچنان نگا.. بلندش کردپرهام
  
می دونی ..منو از مرگ نترسون اقای دکتر..من هیچ ترسی ندارم..بکش:  لحن نیش داری گفتبا

می دونی االن خانم خوشگله ت در چه ..چیه؟بذار یه چیزی بگم تا خیلی بیشتر از اینا حرص بخوری
  ..حاله؟

  
بالیی سرش بیاد هیچ کدومتونو زنده اگر ..خفه شو: با عصبانیت مشت محکمی توی صورتش زد وگفتپرهام

  ..نمی ذارم
  

حتما تا ..پارسا خوب باهاش تا می کنه..نترس اقای دکتر بهش بد نمی گذره:  با درد خندید وگفتکامبیز
  ..االن کارو تموم کرده

  
بگو تا با همین چاقو تیکه تیکه ت ..بگو کجا بردنش؟: چاقوی روی میز را برداشت وبرد باال پرهام
  ..بگو..نکردم

  
پرهام دستش را باال برد و همین که خواست پایین .. با لبخند شیطانی نگاهش کرد و چیزی نگفتکامبیز
  ..بیاورد

  
  .اون همینو می خواد..اینکارو نکن..نه پرهام: داد زدهومن

  
  .. با چشمان سرخ شده از خشم به هومن نگاه کردپرهام

  
  .زودباش.. یمنباید معطل کن..باید بریم دنبال فرشته :هومن

  
دسته ی چاقو را در دست فشرد و بعد از چند لحظه او را .. نگاهش را چرخواند وبه کامبیز نگاه کردپرهام

  ..روی زمین پرت کرد
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  پرهام ا.. همچنان با لبخند نگاهش می کردکامبیز
  

  .. به طرف او رفت و به کمک پرهام اورا روی صندلی نشاندند وبا طناب بستندهومن
  

چند اسلحه و چاقو داخل کشو ..پرهام به طرف همان میز رفت ودر کشو را باز کرد..ارشان تمام شد کوقتی
  ..یکی از اسلحه ها را برداشت واز پر بودن ان مطمئن شد..بود

  
شانس اوردیم اسلحه ش صداخفه کن داشت وگرنه تا االن همه ی افرادش ریخته بودن : به هومن گفترو

  ..ممکنه بهوش بیاد وسر وصدا کنه.. ببندبا یه چیزی دهنشو..اینجا
  

  ..گوشه ی پیراهن او را پاره کرد وبا ان دهانش را بست.. سرش را تکان داد وبه طرف کامبیز رفتهومن
  

به هومن اشاره کرد وهر دو ..کسی تو سالن نبود.. ارام در اتاق را باز کرد وبه بیرون سرک کشیدپرهام
  ..ازاتاق بیرون رفتند

  
  ..مراقب باش.. جلو میرم تو هم پشت سرم بیامن :پرهام

  
 نفر روی صندلی نشسته بودند وبا هم گپ می 2..پرهام نگاهی به سالن انداخت.. سرش را تکان دادهومن

  ..زدند ولی اثری از فرشته وپارسا نبود
  

ولی ..باز کردچند تا در انجا بود که ارام یک به یک انها را .. از کنار دیوار گذشت و وارد راهرو شدارام
  ..همه ی انها خالی بودند

  
  .. جیغ شنیدصدای

  
  ..صدای جیغ اومد..تو هم شنیدی؟: به هومن گفترو
  

  ..نه من که چیزی نشنیدم :هومن
  

  ..هر دو به هم نگاه کردن.. موقع صدا واضح تر به گوش رسیدهمان
  

  ..انگار صدا از اونجا بود: به انتهای راهرو اشاره کرد وگفتهومن
  

یکی از ان مرد ها از توی یکی از اتاق ها .. بی معطلی به همان سمت رفت هومن هم پشت سرش رفتامپره
ان مرد را به داخل اتاق ..تا اسلحه ش را باال اورد پرهام بهش شلیک کرد..بیرون امد وبه انها نگاه کرد

  ..پرت کردند ودر را بستند
  

صدای فرشته می امد ..پشت در ایستاد..سمت دویدپرهام به همان .. جیغ همچنان به گوش می رسیدصدای
  ..که اسم پرهام را صدا می زد وکمک می خواست
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  ..بازش کن..صدا از توی همین اتاق میاد :هومن
  

  ..قفل در شکسته شد..با اسلحه نشانه گرفت وشلیک کرد.. دستگیره را گرفت وکشید ولی در باز نشدپرهام
  

  ..شته باشتو هوای بیرونو دا: به هومن گفترو
  

  ..مراقب باش..باشه :هومن
  

  .. با پا به در ضربه زد وارد اتاق شدپرهام
  
  .. صحنه ای که دید بدنش به لرزه افتاداز
  

پارسا هم برای بوسیدن او صورتش را جلو برده .. زیر دست وپای پارسا تقال می کرد وجیغ می کشیدفرشته
  ..بود

  
جوری وانمود .داشت شونمو می بوسید.. شانسمو امتحان کنمخواستم برای اخرین بار.. اورد جلوصورتشو

  ..هر وقت منو می بوسید اه می کشیدم..کردم که فکر کنه دارم لذت می برم
  

من هم فقط زل زدم بهش لباشو اورد جلو گذاشت رو گونه .. بلند کرد وبا چشمای خمارش نگام کردسرشو
انگار بیشتر مشتاق ..رون ودور کمرش حلقه کردماروم کشیدمشون بی..احساس کردم دستامو شل کرده..م

  ..شد چون با هیجان به کارش ادامه داد
  

  ..ذوق مرگ شده بود..هه
  

  .. جای صورتمو می بوسید ولی هر وقت می خواست لبامو ببوسه اروم صورتمو بر می گردوندمهمه
  

  .. ی عوضیمرتیکه
  

فقط تا حدی رفتار می ..ردم و نگاش کردمچشمامو خمار ک.. هلش دادم رو تخت ونشستم رو پاهاشاروم
  ..کردم که باورش بشه دارم لذت می برم

  
با همین کارش ..همینه..یه گلدون کریستال باالی سرش بود..هنوز مانتوم تنم بود.. کشید به بازومدستاشو

  ..ساخته ست
  

 وهمین که بردم باال و دستامو بردم باال وگلدونو گرفتم تو دستام.. کشیدم باال و رو صورتش خم شدمخودمو
  ..خواستم صورتمو بکشم عقب دستمو تو هوا گرفت

  
  ..ولی حواسم سرجاشه خوشگله..درسته مستم: پوزخند نگام کرد وگفت با
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از در ناله ی بلندی کرد وداد .. اینکه ترسیده بودم ولی بازم کم نیاوردم وبا زانو کوبیدم زیر شکمشبا
فتم سمت در ولی هر چی دستگیره رو باال پایین می کردم بی فایده بود ر..سریع از روش اومدم پایین ..زد

  ..و در باز نمی شد
  

  ..جیغ کشیدم.. دفعه موهام از پشت کشیده شدیه
  

  ..من که هنوز کارم باهات تموم نشده..کجا عزیزم: محکم گرفت وپرتم کرد رو تخت منو
  

لبه های مانتومو گرفت واز ..رم بر نمی داشت هنوز از درد مچاله بود ولی به هیچ وجه دست از سصورتش
صورتشو اورد جلو و خواست لبامو ببوسه ولی تقال می کردم ونمی ..هم بازکرد و خودشو کشید روم

  ..قلبم داشت از سینه م می زد بیرون..دیگه شانسی نداشتم..ذاشتم
  

  .. جیغ می کشیدم و گریه می کردمفقط
  
  ..خدایا کمکم کن..م پرها..پرهام..ولم کن کثافته حیوون-
  

 دفعه در با صدای بلندی باز شد و وقتی سرمو چرخوندم دیدم پرهام با چشمای گشاد شده از تعجب یه
تا پارسا خواست سرشو بچرخونه پرهام به طرفش حمله کرد وبا پا ..جلوی در وایساده و داره نگام می کنه

  ..پارسا افتاد کنارم..زد تو پهلوش
  

دم ودر حالی که لبه های مانتومو با دست محکم گرفته بودم وجلوم جمعش کرده بودم  از جام بلند شسریع
  ..رفتم پشت پرهام وایسادم

  
  .. با خشم داد زد و رفت سمت پارسا یقه شو گرفتو کشیدش باالپرهام

  
پرهام مشت محکمی زد تو صورتش .. حسابی مست بود وبا چشمای خمار به پرهام زل زده بودپارسا

  ..رگیر شد و توی درگیری بیهوشش کرد وباهاش د
  
  ..یعنی چه خبر بود؟.. بیرون صدای تیراندازی می اومداز
  

  .. موقع من برگشتم سمت در که با دیدن هومن جیغ بلندی کشیدمهمون
  
  ..پرهام-
  

  ..نگاه منو دنبال کرد وبه هومن زل زد.. برگشت ونگام کردپرهام
  

  ..ماشو بسته بود غرق خون افتاده بود رو زمین وچشهومن
  

  ..هومن: با دیدن هومن با وحشت داد زدپرهام
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  ..هومن..هومن: زانو زدکنارش
  

  ..پرهام با یه حرکت از رو زمین بلندش کرد .. صداش می کرد ولی هومن چشماشو بسته بودمرتب
  

  ..مواظب باش..پشت سر من بیا: به من داد زد رو
  

  ..باشه:بر نمی داشتم گفتم تکون دادمو در حالی که چشم از هومن سرمو
  

انگار یکی بهش .. راهرو چشمم افتاد به یکی از همون ادما که تیر خورده بود وافتاده بود رو زمینتوی
  ..شلیک کرده بود

  
تو قسمت سالن هیچ کس نبود از در .. بیرون صدای تیراندازی می اومد پشت سر پرهام حرکت کردماز

  ..ده به رو به رومون نگاه کردیمبهت ز..زدیم بیرون و وارد باغ شدیم
  

مات .. پلیس و پلیسا و تیراندازی و افراد پارسا وکامبیز که داشتن به طرفشون شلیک می کردندماشینای
باید از ..زود باش ..به چی نگاه می کنی؟:ومبهوت وایساده بودمو نگاه می کردم که پرهام دستمو کشید

  ..اینجا بریم
  

ولی پرهام نمی تونست درحالی که هومن ..یوار انتهایی باغ خیلی کوتاه بودد.. داره میره پشت باغدیدم
  ..پشتش بود ازاونجا بیاد باال

  
  ..زود باش.. برو پیش پلیسا وکمک بیار..تو برو باال: به من گفترو
  
ماشینای ..بدون معطلی به طرف در باغ دویدم.. حرفش گوش کردمو از دیوار رفتم باال و پریدم اونوربه
  ..با شنیدن صدای پام سرشونو برگردوندن..س جلوش ایستاده بودن وچندتا مامور هم اونجا بودنپلی
  

  ..پشت باغ نیاز به کمک داریم..بیاید کمک:جلوشون وایسادمو گفتم.. نفس می زدمنفس
  

 موقع یه مرد تقریبا سی وچند ساله از دراومد بیرون و پشت سرش هم چند نفر دستبند به دست همون
  .. بیروناومدن

  
  ..نگاهش به من افتاد .. مامورا اشاره کرد که اونا رو ببرن داخل ماشینبه
  
  ..شما کی هستید؟: تعجب گفتبا
  
هومن ..پرهام و هومن پشت باغ گیر افتادن..توروخدا یکیتون بیاد کمک: لحن التماس امیزی گفتمبا

  ..تورو خدا کمک کنید.. تیرخورده حالش خوب نیست
  

  ..هر اتفاقی افتاد با بی سیم بهم گزارش بدید..همینجا منتظر باشید تا برگردم: مامورا گفت مرد رو بهاون
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  ..شروع کردم به دویدن اون مرد هم دنبالم اومد.. اطاعت کردنمامورا
  

هنوز نمی دونستم ..من و پرهام و سرگرد پناهی هم پشت سر امبوالنس بودیم.. رو با امبوالنس بردن هومن
  ..سرگرد پناهی بهمون گفت که توی اداره همه چیزو برامون توضیح میده..ر رسیدنپلیسا چطور س

  
سرگرد پناهی برگشت اگاهی و من و پرهام منتظر چشم به در .. رو سریع منتقلش کردن اتاق عملهومن

دکمه های مانتوم کنده شده بود ونمی ..از همونجا یه روپوش گیر اوردم وپوشیدم..اتاق دوخته بودیم
  ..هیچ جوری هم حاضر نبودم از کنار پرهام جم بخورم..تم باهاش راحت باشمتونس

  
هومن برادرش ..می تونستم درکش کنم.. کالفه وسردرگم طول راهرو رو طی می کرد واه می کشیدپرهام

باالخره بعد از چند ساعت دکتر از اتاق ..بود واینکه برادرشو تو یه همچین وضعیتی ببینه براش سخت بود
  .. بیروناومد

  
  .. وپرهام به طرفش رفتیممن

  
  ..حال برادرم چطوره؟..چی شد اقای دکتر؟ :پرهام

  
ما تمومه ..خون زیادی ازش رفته..برادرتون حالش اصال خوب نیست: به پرهام نگاه کرد وگفتدکتر

  ..این که زنده بمونه یا نه..تالشمون رو کردیم
  

معلوم نیست کی ..االن خیلی پایینه..الئم حیاتی بیمار دارهبستگی به ع: شو انداخت باال وادامه داد شونه
  .فقط می تونم بگم براش دعا کنید.. ساعت دیگه شاید هم1شاییک..بهوش میاد

  
چشماش ..بهت زده به پرهام نگاه کردم.. هم بدون هیچ حرفی با قدم های بلند از کنارمون رد شدبعد

  .. می گیره تا اشکش در نیادمعلوم بود خیلی داره جلوی خودشو..سرخ شده بود
  

از اینکه هومن ..من هم فقط سکوت کرده بودم ونگاش می کردم.. چسبید وروی صندلی نشستسرشو
واقعا مثل برادرم دوستش ..حالش خوب نبود وتو یه همچین وضعیتی گیر افتاده اشکم در اومده بود

  ..دلم براش می سوختوقتی یاد شیطنتاش وسر به سر گذاشتناش می افتادم بیشتر ..داشتم
  

  ..من وپرهام دنبالش رفتیم.. رو در حالی که روی برانکارد گذاشته بودنش از اتاق اوردن بیرونهومن
  

  ..کجا می برینش؟: رو به خانم پرستار گفتپرهام
  

  ..بخش مراقبت های ویژه :پرستار
  

حال خانم ..ودشونو رسوندناونا هم سریع خ.. به خانم بزرگ و ویدا و نسرین خانم هم اطالع داد پرهام
خانم بزرگ ..ویدا هم رنگش پریده بود ونگاهش پر از اشک بود..بزرگ ونسرین خانم اصال خوب نبود

  ..هیچ کس حق ورود به اتاق رو نداشت..حالش بد شد وهمونجا بهش سرم وصل کردن
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  ..ش عزیزماروم با:بغلش کردم وگفتم..ویدا اروم اشک می ریخت.. ویدا رفتیم تو محوطههمراه
  

چرا اینجوری شد؟چرا حاال که به عشقمون اعتراف کردیم این اتفاقا ..نمی تونم فرشته: با هق هق گفت ویدا
  ..افتاد؟

  
  .. نگفتم وپشتشو نوازش کردمچیزی

  
وقتی از در باغ رفت بیرون قلبم بیشتر بی قراری ..هیچ وقت نگاه اخرشو فراموش نمی کنم فرشته :ویدا

  ..می کرد
  

  ..من مطمئنم اون خوب میشه..فقط براش دعا کن ویدا: پاک کردم وگفتمواشکام
  

و دوتا از مامورامو هم ..من تو لباس هومن ردیاب و فرستنده کار گذاشتم: پناهی رو به پرهام گفتسرگرد
با وجود احتیاطی که بچه ها کرده ..ولی ظاهرا اون ادما خیلی حرفه ای بودن ..دنبالش فرستاده بودم

وقتی می فهمن پلیسا ..از هم پیداشون کردن واین وسط یکی از مامورای من هم زخمی شدبودن ب
ساعت و کمربندشو که ما توی اون ها فرستنده کار گذاشته بودیم ..تعقیبشون کردن هومن رو می گردن

طبق همون ..اونو تو لباس هومن گذاشته بودم..ولی سومین فرستنده رو گیر نمیارن..وازش می گیرن
تنده ما تونستیم ردتون رو پیدا کنیم ولی یه جایی خارج از شهر بود که چند ساعتی تا اونجا راه فرس
کامبیز ..االن هم کامبیز وپارسا ودارو دسته ش رو دستگیر کردیم..برای همین دیر وارد عمل شدیم..بود

ر قاچاق مواد مخدر بود ولی البته کامبیز اوایل تو کا..سابقه داره و همراه پارسا تو کار قاچاق عتیقه هستن
اونا ..ولی پارسا هر دوتا کارو انجام میده..وقتی گیر افتاد و جون سالم به در برد رفت سمت عتیقه جات

  ..همنیجوری هم جرمشون سنگینه وای به حال االن که ادم ربایی هم کردن
  

  ..قراره چی به سرشون بیاد؟ :پرهام
  

  ..راستی پرهام یه سوال ازت دارم.. برو برگرد اعدام میشنبی..با این پرونده ی درخشانشون:سرگرد
  

  ..چه سوالی؟: نگاهش کرد وگفتپرهام
  

  ..چرا اونو گرفته بودن؟..رابطه ت با اون چیه؟..اون دختری که باهاتون بود:سرگرد
  

  ..بعد از چند لحظه رو به سرگرد پناهی همه چیز را توضیح داد.. نفس عمیقی کشید وسکوت کردپرهام
  

یعنی شماها اون دخترو اوردید تو خونتونو حاال هم داری :سرگرد متعجب گفت.. حرف هایش تمام شدوقتی
  ..میگی زنته؟

  
  .. سرش را تکان دادپرهام

  
درضمن اون ..اخه این چه کاری بود که تو کردی پرهام؟من فکر می کردم تو خیلی فرق می کنی :سرگرد

  .. کنهدختر پدر داره می تونه از دستتون شکایت
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  ..چرا شکایت؟: اخم کرد وگفتپرهام

  
چون دخترشو این همه ..چون بدون اجازه ی پدر دختر رو عقد کردی: نفسش را بیرون داد وگفتسرگرد

  ..بازم بگم؟..مدت پیش خودت نگه داشتی
  

 اون این مدت..به ما پناه اورد..اون دختر از دست همین پارسا فرار کرده بود: با لحن جدی گفتپرهام
اینکه عقد کنیم هم برای این ..خانم بزرگ در جریان همه چیز هست..پیش من نبود پیش خانم بزرگ بود

واینکه به اجازه ی پدرش ..هچون فرشته االن دیگه متاهل..بود که اگر گیر پارسا افتاد اون نتونه کاری بکنه 
  ..نیاز داشتیم هم کامال قانونی انجام شد خود خانم بزرگ در جریانه

  
تو هم در جریان قانونی بودن ..اینها بهانه ی خوبی نیستن پرهام: چشمانش را ریز کرد وگفت رگردس

  ..عقدتون هستی؟
  

  ..اره: نگاهش کرد واروم سرش را تکان دادپرهام
  

  ..میشه دلیلشو بگی؟..که اینطور:سرگرد
  

  . همه چیز را گفتپرهام
  

  ..یشو ندیده بودماینجور..خیلی جالبه: با تعجب نگاهش کرد وگفتسرگرد
  

  ..حاال باز هم به نظرت من کار خالفی انجام دادم؟: سرش را تکان داد وگفتپرهام
  

  ..هیچ کار خالفی انجام ندادی..اگر اینایی که تو میگی راست باشه نه: کمی فکر کرد وگفتسرگرد
  

  .. چیزی نگفت و تنها نگاهش کردپرهام
  

چون هومن ..هنوز هم تو شوک بودم..اون هم یه معجزه بود.. روز عالئم حیاتیش نرمال شد2 بعد از هومن
پرهام با خشونت رو به ..حتی با شوک هم بر نگشت.. دقیقه میشه گفت عالئمش کامال قطع شد5برای مدت 

تو اون لحظه منم از پرهام ..تا اینکه دکتر مجبور شد اینکارو بکنه..دکتر داد می زد که بهش شک بده
  ..ترترسیدم چه برسه به دک

  
  ..انگار دنیا رو به ما داده بودند.. شک دومی که دکتر به هومن داد قلبش به کار افتادبا
  
  ..یه گوشه می نشست وگریه می کرد.. این مدت ویدا درست مثل ادمای افسرده شده بودتو
  

  .. حاال همه خوشحال بودنولی
  

  ..ماشین اومدیم بیرونمن و ویدا هم از ..هومن اروم پیاده شد.. ماشینو نگه داشتپرهام
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خانم بزرگ با لبخند به ما نگاه می .. خانم اسپند به دست اومد جلو ودور سر هومن چرخوندنسرین

  ..جلوی پای هومن گوسفند قربونی کردن..کرد
  

بابا ..چه تحویلی می گیرن..خدا از این لطفا زیاد بهم بکنه: با دیدن این همه استقبال خندید وگفت هومن
  ..گرمدمه همتون 

  
  ..بذار برسی بعد شروع کن:پرهام با لبخند نگاش کرد وگفت..خندیدیم

  
  ..مگه هنوز نرسیدیم؟: نگاش کرد ابرشو انداخت باال وگفت هومن

  
  .. خندید و نگاش کردپرهام

  
  ..بیاید تو بعد شروع کنید به کل کل کردن: بزرگ با لبخند گفتخانم

  
  ..احوال شریف..من چاکر خانمی خودم هم هستم..ه چشمای ب: با لبخند رو به خانم بزرگ گفتهومن

  
  ..خدا هردوتون رو حفظ کنه: بزرگ با نگاه مهربونش به هومن و پرهام خیره شد وگفتخانم

  
  .. و پرهام با لبخند نگاش کردنهومن

  
  .. به سمت در رفتیم وخواستیم بریم تو که صدای اشنایی به گوشم رسیدهمه

  
  ..فرشته-
  

  ..خدایا این صدا.. خشکم زدسرجام
  

  ..خواب نمی دیدم..خودش بود.. توانمو جمع کردم و برگشتمتمام
  

  ..بابا: کردم زمزمه
  

پشتم خورد به یکی ..به طرفم اومد که ناخداگاه رفتم عقب.. اخماش تو هم بود وبا خشم نگام می کردبابا
نمی دونم چرا ..رو به روم بودبابام .. نگاهمو برگردوندم..که وقتی برگشتم دیدم پرهام پشتم وایساده

  ..تا به حال اینطور ندیده بودمش..نگاهش جور خاصی بود..انقدر از نگاه بابا ترسیدم
  

  ..تو اینجا چه غلطی می کنی؟: داد زدبابا
  
  ..من اینجا..من: تته پته گفتمبا
  

  ..نشونت میدم..با ابروی من بازی می کنی اره؟..خفه شو دختره ی خودسر: زدداد
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پرهام دستشو محکم گرفته ..سرمو چرخوندم.. برد باال که بزنه تو صورتم ولی دستش تو هوا موندودستش

  ..بود
  

پرهام اخماش حسابی تو هم ..من هم با نگرانی به دوتاشون نگاه می کردم.. با حرص به پرهام نگاه کردبابا
  ..بود وفکش منقبض شده بود

  
  ..ند می کنی اقای مهندس سپهر تهرانی؟به چه جراتی رو زن من دست بل: لب غرید زیر

  
  ..اسم بابای منو از کجا می دونه؟.. دهان باز به پرهام نگاه کردمبا
  

  ..تو کی هستی؟..زنه تو؟: دستشو کشید وبا تعجب گفتبابا
  

  .. فقط نگاش کردپرهام
  

  ..جلوی در و همسایه خوبیت نداره..بیاید بریم داخل: بزرگ گفتخانم
  

  .. جلو رفت خودش
  

پرهام درست کنارم نشسته بود و با اخم ..بابام هنوز نگاه پر از خشمش به من بود.. سالن نشسته بودیمتوی
  ....زل زده بود به بابام

  
  ..تو کی هستی که میگی فرشته زنته؟: رو به پرهام غرید بابا

  
 بزرگ نیا برات اسم..به جا میارید اقای مهندس؟..پرهام بزرگ نیا..من شوهرشم: با لحن جدی گفتپرهام

  ..اشنا نیست؟
  

  ..مهرداد بزرگ نیا؟..تو پسر مهردادی؟..تو:بهت زده زمزمه کرد.. با دهان باز نگاش کردبابا
  

  ..اینجا چه خبر بود؟..هیچ سر در نمی اوردم .. فقط با پوزخند نگاش کردپرهام
  

من فقط اومدم اینجا ..دارهبه من هیچ ربطی ن..هر کی میخوای باش: از بهت در اومد و یهو داد زد بابا
  ..هیچ شکایتی هم ازتون ندارم..دخترمو با خودم ببرم

  
واقعا از ..چرا انقدر ازخودگذشتگی اخه؟..نه تورو خدا بیا شکایت هم بکن راحت شو: با پوزخند گفتهومن

  ..شما بعیده اقای مهندس؟
  
  ..ی حرف می زدن؟چرا با بابام اینجور..اینا چشون شده؟.. تعجب به هومن نگاه کردمبا
  

  ..یه دفعه از جاش بلند شد وبه طرف من امد.. با خشم نگاش کرد وچیزی نگفتبابا
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  ..زودباش..بلند شو بریم: هوا دستمو گرفت وغریدبی

  
دستتو ..شنیدی؟..تو حق نداری زن منو با خودت ببری..فرشته هیچ کجا نمیاد: با خشم داد زد پرهام
  ..بکش

  
خواب نما ..زنه تو؟..هه..اینا یه مشت دیوونه هستن..مگه بهت نمیگم بلندشو؟:دم کرد  دستمو کشید و بلنبابا

  ..شدی اقای دکتر
  

  ..ای خداااااااا اینجا چه خبر بود؟..بابا پرهامو از کجا می شناخت.. داشتم شاخ در می اوردمدیگه
  

شماها ..ا چه خبره؟گیج شدمتوروخدا یکی به من بگه اینج: از تو دست بابا کشیدم بیرونو داد زدم دستمو
  ..مگه همدیگرو می شناسید؟

  
  .. و هومن و بابا با خشم به هم نگاه کردنپرهام

  
براش تعریف ..چرا براش نمیگی مهندس تهرانی؟..اره خیلی خوب هم می شناسیمش: با پوزخند گفتهومن

  ..کن
  

  ..یدید؟فهم..هیچ کدومتون حق ندارید چیزی به فرشته بگین..خفه شو: داد زدبابا
  

چرا نمی ..بذار همه چیزو همه کسو بشناسه..بذار بدونه باباش کیه..چرا نباید بدونه؟..چرا؟: داد زدپرهام
  ..خوای چیزی بدونه؟

  
اگر نمی تونید حرمتشو نگه دارید برین ..این خونه حرمت داره..همه تون ساکت شید: بزرگ داد زدخانم

  ..بیرون
  

اران هزار سوال بود که برای هیچ کدومشون جوابی توی سرم هز.. سکوت کرده بودنهمه
  ..بزرگترین سوالم هم این بود که بابا از کجا پرهام و هومن رو می شناسه؟..نداشتم

  
  ..وگرنه از اینجا برین..بشینید ومشکلتونو بدون جنگ و دعوا حل کنید: بزرگخانم

  
  .. روم نشستبابا یه نگاه به جمع کرد و با حرص رو به.. و هومن نشستنپرهام

  
بذار پدرشو ..فرشته دیگه بچه نیست..تا کی میخوای پنهون کنی؟بذار بدونه: بزرگ رو به بابا گفتخانم

  ..بذار خانواده ی واقعیشو بشناسه..بشناسه
  

  ..بسه دیگه..هیچی نگو : خواست حرف بزنه که خانم بزرگ گفتبابا
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باید هر چه زودتر از همه چیز مطلع ..سردرگمیمی دونم ..عزیزم من همه چیزو برات میگم: به من گفترو
  ..بشی

  
  ..یعنی سپهر تهرانی پدر واقعی تو نیست..تو فرزند واقعی پدرت نیستی: و منگ نگاش کردم که گفتگیج

  
اخه این حرفا یعنی ..من ..خدایا چی می شنوم؟.. شنیدن این حرف قلبم یه لحظه از حرکت وایسادبا

  ..چی؟
  

  ..پدر واقعی تو زنده ست ولی مادرت نه: بزرگ ادامه داد خانم.. گرفته بودبغضم
  

  ..کیه؟..پدرواقعیم..پدر:تمام توانمو جمع کردمو با بغض گفتم.. داشت گیج می رفتسرم
  

  ..شوهر مریم خواهر شوهرمهناز دخترم..دکتر مهران سماوات..مهران: بزرگ خانم
  

با چیزی ..مادر ویدا..ت شوهر خواهر شوهر مهنازگف.. به کلمه حرفای خانم بزرگ رو تو ذهنم باز کردکلمه
  ...که تو ذهنم اومد چشمام گرد شد

  
  ..برادره منه؟...یعنی شروین: زده گفتمبهت

  
شروین پسر مهران نیست وبا تو نسبتی ..اون پسر مریمه نه مهران..نه عزیزم: بزرگ لبخند زد وگفتخانم

  ..نداره
  

مهران پدر تو ..شهاب و سپهر....مهران.. تا دوست بودن 3 بودی پیش وقتی تو هنوز به دنیا نیومدهسالها
اون شوهر سابق مریم وپدر شروین ..واما شهاب..وسپهر هم همین کسی که به عنوان پدر می شناسیش

سارا تو مشهد گم ..شروین وسارا..ولی همون سال ها تو یه تصادف مرد و زنش با دوتا بچه بیوه شد..بود
مهران دکتر روانشناس بوده و اونو ..از این طرف مریم افسردگی می گیره..نبودههیچ اثری ازش ..میشه 

  ..حال مریم خوب میشه..تحت معالجه قرار میده
  

 تا دوست تصمیم می 2یه شب این ..تو تازه چند روز بود که به دنیا اومده بودی.. زن وبچه داشتهمهران
 داشته ولی بچه دار نمی شده واز این بابت زنش سپهر زن..اون هم با خانواده..گیرن برن مسافرت شمال

همون .. می کنندصادفمهران همراه زن وبچه ش وسپهر هم با زنش میرن سفر ولی تو راه ت..بیمار بوده
ولی حال سپهر و زنش خوب ..مهران همسرشو از دست میده..هیچ اثری از بچه نیست..شب فرشته گم میشه

 ماهه ش و مرگ همسرش کمرش می شکنه وطاقت این همه غم رو 1مهران به خاطر گم شدن بچه ی ..بوده
و دیگه .. خبری ازشون نمیشهچاز اون تصادف به بعد سپهرو زنش میرن تو یه شهر دیگه وهی..نداشته
  ..دیگه هیچ کس ازشون خبر نداشته..هیچی

  
 1..اشو کرده باشهتو این مدت مریم کمکش می کنه تا جبران زحمت.. روز به روز افسرده تر می شدهمهران

از مریم درخواست ازدواج می کنه .. سال می گذره وحال روحی مهران بهتر میشه ولی شکسته شده بوده
 درد دوری از بچه ش ممری..ولی انقدر مهران اصرار می کنه تا اینکه قبول می کنه..مریم قبول نمی کرده

یزانشونو از دست دادن و همدیگرو درک هر دو عز..سارا رو داشته و مهران هم به همین درد دچار بوده



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

374

تا اینکه سارا پیدا میشه اون هم از طریق پرهام که به سارا عالقه ..سالها می گذره و می گذره ..می کردند
  ..مند میشه

  
  ..سرشو انداخته بود پایین وسکوت کرده بود.. اینجاش که رسید به پرهام نگاه کردمبه
  

 کار به این ندارم که تو این مدت چطور زندگی کرده وچه جور بزرگ سارا پیدا میشه و حاال: بزرگ خانم
از دست پدرش ..تا اینکه فرشته ناخواسته وارد خانواده ی بزرگ نیا میشه..اصل ماجرا مهمتره..شده بوده

 ناخواسته بوده وسرنوشت تهمه ی این اتفاقا..سپهر فرار می کنه و به خانواده ی بزرگ نیا پناه میاره
من همسر مهران رو دیده بودم وقتی فرشته رو دیدم به نظرم اشنا اومد ولی نمی ..می خواستهاینچنین 

یه روز هومن بهم گفت که قیافه ی فرشته براش اشناست ولی هر چی فکر می کنه ..دونستم کجا دیدمش
.. ستهدر.. منو یاد شبنم مادرش انداختبااون چشمان سبز واون صورت زی..یادش نمیاد اونو کجا دیده 

ولی سپهر و زنش که ..وفهمیدم فرشته دختر سپهر تهرانیه..اونجا بود که شک کردم وتهو توشو در اوردم
به کمک وکیلم تونستم بفهمم هویت واقعی فرشته ..این باعث تعجبم شده بود!..بچه دار نمی شدن؟

رو در جریان مهران .. هست و سپهر پدرش نیسترانفهمیدم فرشته همون دختر گم شده ی مه..چیه؟
اون روز که رفته بودید کوه مهران ..االن زود بود..می خواست بیاد تا فرشته رو ببینه ولی نذاشتم..گذاشتم

  ..باورش نمی شد که فرشته انقدر شبیه مادرش باشه..هم اومده بود واز دور فرشته رو دیده بود
  

 تونستی با اجازه ی پدرت به عقد عزیزم حاال فهمیدی چطور به صورت قانونی: به من با لبخند گفترو
سختی زیاد داشت وثابت کردنش مشکل ..من از طریق وکیلم همه ی کارا رو انجام دادم..پرهام در بیای؟

من .. زنده بودواقعیتنیازی به اجازه ی سپهر نداشتی چون پدر ..بود ولی باالخره تونستم واینکارو کردم
  ..از مهران اجازه گرفتم

  
خب یه دفعه یکی بیاد بهت بگه تو دختر بابات ..اصال نمی تونستم باور کنم..ده بودم و مبهوت مونمات

من هم گیج و منگ تو جام ..نیستی واین همه مدت هویتت یه چیز دیگه بوده چه احساسی پیدا می کنی؟
  ..نشسته بودم و به خانم بزرگ نگاه می کردم

  
  .. همدیگرو از کجا می شناسن؟بابا و پرهام و هومن..خب پس: به خانم بزرگ گفتم رو
  

  ..اون همه چیزو برات میگه..چرا از پرهام نمی پرسی؟: بزرگ لبخند زد وبه پرهام اشاره کردخانم
  

  ..به من خیره شده بود ولبخند کمرنگی رو لباش بود.. برگردوندم و نگاش کردمسرمو
  
  ..نکنه تو هم این وسط یه نسبتی با من داری؟اره؟: تعجب گفتمبا
  
  ......عمرا:زیر لب زمزمه کرد.. این حرفم سریع اخم کرد ولبخندشو خوردبا
  

  .. بابا باز این شروع کردای
  

  ..اصال تموم جذابیتش به این غرور و اخمش بود.. این اخم کردنش بودمعاشق
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پدر من سال ها پیش درست چند ماه قبل از مرگش با مهندس تهرانی : نگاهی به همه انداخت و گفتپرهام
اونها با هم رابطه ی صمیمی تری پیدا می کنند ولی فقط در حد همون شرکت و کارخونه ..ریک میشه ش

پدر من یه چندتا کتاب خطی داشته که یادگار خانوادگیمون بوده این کتاب ها نیاز به ..بوده نه بیشتر
انی به پدرم میگه یه روز تو شرکت بحثش پیش میاد که مهندس تهر..صحافی داشتند وباید ترمیم می شدند

بابا میگه مورد اعتماد هست یا نه؟که ..من یه نفرو می شناسم که از اشناهامه و می تونه اینکارو برات بکنه
  ..مهندس هم تاییدش می کنه

  
ولی بعد از مدتی مهندس به .. کتاب هارو در اختیار مهندس میذاره چون بهش اعتماد کرده بودهپدرم

اون کتابا عالوه بر ..پدرم خیلی ناراحت میشه..ید شده واثری از کتابا نیستپدرم میگه که اون مرد ناپد
 می کرد ولی تیاطارزش معنوی که برای پدرم داشته ارزش مادیش هم زیاد بوده برای همین همیشه اح

  ..اینبار به مهندس اعتماد کرده بود واینطور شد
  

از مهندس هم بازجویی کردند ولی بی ..د به پلیس گزارش میده اونا هم گفتند پی گیری می کننپدرم
اتاق پدرم ..یه روز من اتفاقی به شرکت پدرم رفتم..فایده بود و هیچ اثری هم از اون مرد پیدا نکردند

خواستم .. شنیدمتگووقتی خواستم برم تو اتاق از توی اتاق مهندس صدای گف..ومهندس درست کنار هم بود
کتابها ..درسته..ی به گوشم خورد کنجکاو شدم ببینم موضوع چیهتوجه نکنم ولی وقتی اسم کتاب های خط

  ..رو مهندس برداشته بود وبه دروغ به پدرم گفته بود اونا رو دزدیدند
  

درست همون .. رفتم تو اتاق وبهش گفتم اون کتابارو برگردونه ولی اون اصال به روی خودش نیاوردسریع
دیگه درگیر کارهای ..ه اونها تصادف کردند وفوت شدندموقع که من می خواستم به پدرم بگم موضوع چی
اون موقع ..شدمزمان زیادی گذشت و دوباره پی گیر ..فوت پدرم شدم واین موضوع برام کمرنگ تر شد

  ..برام یه سری مشکالت پیش اومده بود ودرگیره اون بودم برای همین دیرتر اقدام کردم
  

 به مهندس تذکردادم که اون کتابا رو برگردونه ولی به هیچ  هومن رو هم در جریان گذاشتم بارهااینبار
کال هر دفعه می زد ..بهش گفتم از دستت شکایت می کنم گفت من کاری نکردم که بترسم..وجه گوش نکرد

  .....تا اینکه هومن یه پیشنهاد داد..زیرش وانکارش می کرد
  

  ..م اخر این ماجرا به کجا کشیده شده؟همه چشم به اون دوخته بودیم ببینی.. سکوت کوتاهی کردپرهام
  

من به کل این پیشنهادو رد ..هومن پیشنهاد داد که یه شب بریم واون کتابا رو از تو خونه ش برداریم :پرهام
دوما اینکه بدون اجازه بریم تو ..کردم وگفتم اوال ما نمی دونیم اون کتابا رو تو خونه مخفی کرده یا نه 

می گفت اون .. که اینکارو بکنیمشتولی هومن اصرار دا..وممکنه گیر بیافتیمخونه ی طرف اسمش دزدیه 
کتابا یادگار خانوادگیه ماست ونباید بذاریم دست اون نامرد بمونه که اون هم بعد پولش کنه و دیگه اون 

  ..موقع دستمون هیچ وقت بهش نمی رسه
  

لی با این حال چاره ی دیگه ای می دونستم کارمون درست نیست و.. مجبور شدم قبول کنمباالخره
البته اینو هم بگم من یه بار رفته بودم اگاهی وشکایت تنظیم کرده بودم ولی اخرش این اقا ..نداشتیم

 ازش تونستندخیلی وارد بود حتی پلیسا هم ن..جوری رفتار کرد که مجبور شدم برم شکایتمو پس بگیرم
 بار به اون خونه رفتیم تا تونستیم اون کتابا رو پیدا 3ما ..پس فقط می موند همین یه راه..مدرک گیر بیارن



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

376

و شب سوم هم .. شب وقتی رفته بودن مسافرت1.. شب وقتی خانواده ی تهرانی رفته بودند مهمونی1..کنیم
  ......همون شبی بود که

  
خونه که اومده بودی تو اشپز..تو منو دیدی: کرد سمت منو و در حالی که زل زده بود تو چشمام گفتروشو

اتفاقا همون موقع من کتابا رو پیدا کرده بودم وداشتم از در می رفتم بیرون که تو از ....متوجه من شدی
هومن تو حیاط .. رفتمنموقتی بیهوش شدی م..اتاقت اومدی بیرون من هم تو اشپزخونه مخفی شده بودم

  ..مراقب بود
  

یش خودم می گفتم اون دزده کی بود که اون همیشه پ.. از زورتعجب اندازه ی نعلبکی شده بودنچشمام
این یکی ..شب اومده بود خونه ی ما و منو بیهوش کرد حاال فهمیده بودم اون دزد کسی نبوده جز پرهام

  ..رو دیگه نمی تونستم باور کنم
  

 هومن از کجا مادر منو دیده بوده که قیافه ی:رو به خانم بزرگ گفتم .. دفعه یه چیزی به ذهنم رسید یه
  ..من براش اشنا بود؟

  
یه بار عکسشو خونه ی ویداشون دیده ..عزیزم اون مادرت رو ندیده : بزرگ لبخند زد وگفتخانم

ظاهرا یه روز مریم زن مهران میاد اونجا و ویدا میگه خیلی دوست داره عکس زن اول مهران رو ببینه ..بود
 بود رابطه ی خیلی دهاون موقع هم که شبنم زنمریم ..مریم هم میگه اینبار با خودش میاره تا اونو ببینه

ظاهرا اون روز هومن هم اونجا بوده و اون عکس رو یه ..مثل خواهر دوستش داشت..خوبی باهاش داشت
نظر وقتی دست ویدا بوده می بینه ولی بیشتر از همه زمانی شک می کنه که تورو جلوی خونه تون می 

ولی خب اون دور بوده و کامل .. خونهوکتابا می خواستن بیان توقتی پرهام و هومن برای برداشتن ..بینه
تا اینکه هومن وپرهام میان تو خونه و کتابا رو بر می ..نتونسته صورتتو ببینه و اینجوری براش اشنا میای

  ..دارن
  

  .. سرمو تکون دادماروم
  

 اجازه ی من وارد خونه م شماها حق نداشتید بدون:  دفعه بابا با عصبانیت رو به پرهام و هومن گفت یه
  ..همین االن هم می تونم از دستتون شکایت کنم..بشید

  
مگه اون موقع که فرشته رو دزدیدی از پدرش اجازه گرفتی که : با خشم و لحن کامال جدی داد زدپرهام

  ..من برای پس گرفتن یادگار خانوادگیمون باید می اومدم ازت اجازه می گرفتم؟
  

  ..انگار جوابی نداشت که بده.. وبا خشم به پرهام نگاه می کرد سکوت کرده بودبابا
  

من برای اون کم زحمت ..این چیزا برای من مهم نیست فرشته هنوز هم دختره منه: رو به من گفتبابا
  ..درسته دختر واقعیم نبود ولی کمتر از بچه ی خودم بهش توجه نکردم..نکشیدم

  
این حرفو ..یدی ولی کسی مجبورت نکرده بود بدزدیشتو براش زحمت کش..درسته: بزرگ گفتخانم

زمانی باید بزنی که فرشته یه بچه ی سر راهی باشه واون موقع تو می تونی بگی براش زحمت کشیدی 
این با اون چیزی که تو میگی فرق می ..ولی تو اونو از خانواده ش دزدیدی..وخیلی کارا انجام دادی
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 20االن هم ..از یه خانواده ی بی شخصیت هم نیست..وز زنده ستپدرش هن..فرشته خانواده داره..کنه
  ..تصمیم با فرشته ست که به کی بگه پدر وبا کی بمونه..سالشه ومی تونه برای خودش تصمیم بگیره

  
  ..نگاه مستقیم بابا روی من بود.. ی نگاه ها به طرف من برگشتهمه

  
وزم شما رو پدر خودم می دونم و از اینکه توی این همه من هن: نگاهی به همه انداختم و رو به بابا گفتمنیم

با این همه اتفاق که برام افتاده ..االن واقعا گیج شدم..سال برام زحمت کشیدید واقعا ممنونم
 م یه کسای دیگه وادههنوزم باورم نمیشه من این همه سال هویتم یه چیز دیگه بوده وخان..سرگردونم

به هر حال این همه سال نقش پدرمو داشتید ومن .. تونم فراموش کنمولی شما رو هیچ وقت نمی..بودن
  ..ولی..هرگز..نمی تونم فراموشتون کنم..بهتون می گفتم پدر

  
میخوام جبران این همه ..می خوام از این به بعد پیش پدر واقعیم باشم: همه نگاه کردمو و ادامه دادم به

  ..اشته رو بکنمسال رو که ازش دور بودم واون منو در کنارش ند
  

  ..بابا سرشو انداخته بود پایین وچیزی نمی گفت.. سکوت کرده بودنهمه
  
من امشب زنگ می زنم مهران بیاد اینجا ..خب این هم از تصمیم فرشته: اینکه خانم بزرگ رو به بابا گفتتا

  ..تو هم می تونی..و دخترشو ببینه
  

نمی خوام چشمم تو چشم مهران ..من میرم..یی ندارممن دیگه اینجا جا..نه:  از جاش بلند شد وگفتبابا
  ..بیافته و شرمنده ش بشم

  
  .....بابا: طرف در رفت که از جام بلند شدم و صداش کردم به
  

  ..من که پدرت نیستم..دیگه چرا به من میگی بابا؟:با اخم گفت.. برگشت و نگام کرداروم
  

درسته که پدر واقعیم نیستین ولی من هنوزم شما :مبا صدای گرفته ای گفت.. وبی صدا گریه می کردماروم
هیچ وقت اون روزهای خوشی که در ..هیچ وقت محبتاتون رو فراموش نمی کنم..رو مثل پدرم دوست دارم

 کردم اراحتتونو از اینکه این مدت رنجوندمتون ون..کنار شما و مامان داشتم رو فراموش نمی کنم
  .فقط همین..متاسفم

  
من در حقت بد ..منو بیشتر از این شرمنده نکن دختر:اروم سرشو تکون داد وگفت..ه بود نمناک شدنگاهش

  .خداحافظ..حاللم کن..کردم
  
  .. قدم های بلند از در رفت بیرونبا
  

بدون اینکه برگردم وبه بقیه نگاه کنم به طرف اتاقم دویدم ورفتم تو ودرو .. گرفتم جلوی دهنمدستمو
  ..بستم
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تموم خاطرات گذشته اومده بودن جلوی چشمامو اذیتم می ..رتمو گرفتم تو دستام تخت نشستم وصوروی
واقعا خوشبخت بودیم ولی ..وقتی مامان زنده بود رفتار بابا با االن زمین تا اسمون فرق می کرد..کردند

  ..وقتی شراره وارد زندگیمون شد خوشبختیمون هم از بین رفت
  

از ..از همه چیز واز همه کس..دلم خیلی پر بود..ریختمبی صدا اشک می .. تخت دراز کشیدمروی
از پدرم که منو از خانواده م جدا کرد که االن به این روز ..سرنوشت که چه بازی هایی با من کرد

  ..وقتحتی از پرهام که شوهر دائمی من نیست واز روی اجبار باهام ازدواج کرده اون هم م..افتادم
  

خوب به منم ..س رو بین بنده هات تقسیم می کردی من کدوم گوری بودم؟ اون موقع که داشتی شانخدایا
ولی نمی تونم ..اگه بابا منو نمی دزدید اینجوری نمی شد..یه کوچولو شانس می دادی تا به این روز نیافتم

  ..دارم دیوونه میشم..اه..ازاون هم دلگیر باشم
  

  ..ام گرم شد وخوابم برد کردم وروتختی رو چنگ زدم که نفهمیدم کی چشمانقدرگریه
  

اولش فکرکردم دارم خواب می بینم ولی وقتی هوشیارتر .. کردم یکی داره صورتمو نوازش می کنهحس
  ..شدم دیدم نه خواب نیست واقعیته

  
  ..وای خدا.. ضرب تو جام نشستمیه
  
  ..همچین دستشو کشید انگار می خوام گازش بگیرم.. تعجب زل زده بودم به پرهامبا
  
  ..چته تو؟:م گفت اخبا
  

  ..تو بودی داشتی رو صورتم دست می کشیدی؟: زده گفتم بهت
  

  ......نه: باز شد وگفتاخماش
  

  ..پس کی بود؟..نه؟: نگاش کردم وگفتممشکوک
  

  ..حتما خواب دیدی: انداخت باال وگفتابروشو
  

حاال ..بخودم دیدم سریع دستشو کشید عق..مطمئن بودم خودش بود.. مشکوک نگاش می کردمهنوز
  ..داشت می زد زیرش

  
  ..تو اینجا چکار می کنی؟: کردم وگفتمنگاش

  
  ..اومدم تو اتاق زنم موردی داره؟: گفتجدی

  
چند وقت دیگه ..من که زن دائمی تو نیستم..میشه انقدر به من نگی زنم زنم؟: نگاش کردم وگفتمکالفه

  ..ی این موضوع تاکید نکنپس انقدر رو..مدتش تموم میشه و منو بخیر و شما رو به سالمت
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اینکه بهت میگم زنم برای اینه که ..من هم از خدام نیست تو زن دائمی من باشی: غلیظی کرد وگفتاخم

  ..توی این مدت کوتاه چه بخوای چه نخوای همسرمی ومن نمی تونم اینو ندید بگیرم
  

  ..اره میره رو اعصابماخه دیگه کم کم د..میشه ازت خواهش کنم ندید بگیری؟: زدمو گفتمپوزخند
  

  ..مثال عصبی بشی چکار می خوای بکنی؟: توپیدبهم
  

منم روش خودمو ..مگه همه مثل تو هستن که تو عصبانیت یه کاری بکنن؟..هه:  زدم تو چشماشو گفتمزل
  ..فهمیدی؟..چون اینا همه ش توهمه..پس بهتره انقدر به من گیر بیخود ندی و هی زنم زنم نکنی..دارم

  
از ..دیگه خسته شده بودم..ولی از یه چیز مطمئن بودم..ونم چرا باهاش اینجوری برخورد می کردم دنمی

بس بود دیگه هر چی کوتاه می اومدم وهیچی نمی گفتم اونم بیشتر دور ..این بالتکلیفی خسته شده بودم
چیک کنم هم برام  کومودرسته عاشقشم ولی اینکه بخوام خود..دیگه در برابرش کوتاه نمیام..بر می داشت

  ..گرون تموم می شد
  

  .. اخم نکرده بود به جاش با تعجب نگام می کرددیگه
  

یا عاشقم میشی و اینو به زبون میاری ودست ..دیگه کوتاه نمیام..هه.. نمی شد اینجوری بهش بپرمباورش
ه هر طور من که عروسکش نبودم ک.. از غرورت بر می داری یا کال بی خیال من میشی ومی کشی کنار 

  ..بخواد باهام بازی کنه
  

پس نباید ..ولی احساسم داشت دست این ادم مغرور نادیده گرفته می شد.. هم ادمم و احساس دارمممن
  ..کوتاه می اومدم

  
چون مطمئن بودم اگر عکس العملی نشون بدم اون بدتر می .. اومد جلو ولی من از جام جم نخوردمکمی

  .. تو چشماشفقط با اخم زل زده بودم..کنه
  

  ..درست کنارم نشست.. اخمی رو صورتش نبود ولی نگاهش کامال جدی بودهیچ
  
یه سبز وحشی که ..چشمات وقتی عصبانی میشی وحشی تر میشه: چشمام خیره شد وبا لحن خاصی گفتتو

  ..نمونه شو هیچ جا ندیدم
  

 هم تو سینه م تند تند می قلبم..همین طور زل زده بودم بهش.. کرده بودم ولی به روم نیاوردمتعجب
  ..دیگه کم مونده بود بپره بیرون..زد
  
معلوم ..چون..بهت پیشنهاد می کنم هیچ وقت به هیچ مردی اینجوری زل نزنی: همون لحن ادامه داد با

  ..نیست بعد چی پیش بیاد
  
  .. جاش بلند شد وبدون اینکه نگام کنه از اتاق رفت بیروناز
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  ..ره شده بودم مات و مبهوت به در خیمنم

  
دل تو دلم نبود که بدونم چی .. بزرگ به بابام یا همون مهران زنگ زده بود که امشب بیاد اینجاخانم
  ..میشه

  
اخه چندبار رفتم تو اشپزخونه دیدم اونم بلند .. می کردم پرهام مرتب دنبال فرصته تا باهام حرف بزنهحس

  ..اونم این رو خوب فهمیده بود. .شد دنبالم اومد ولی من کامال بهش بی توجه بودم
  
اروم وقرار نداشتم ودست وپام از زور استرس ..وای خدا یعنی خودشه؟.. شنیدن زنگ در از جام پریدمبا

  ..می لرزید
  
  .. اینکهتا
  
قدبلند وبسیار شیک پوش تو .. ساله50قامت مردی حدودا .. باز شدن در همه ی نگاه ها چرخید سمت دربا

  ..شددرگاه در نمایان 
  

بهت زده نگام کرد ..نگاه سرگردونش روی ما چرخید تا اینکه رو من ثابت موند..این مرد پدره منه؟..یعنی
وسط سالن ..ناخداگاه رفتم عقب..با قدم های بلند اومد سمتم..منم مات و مبهوت زل زده بودم بهش

  .. کنده می شدجاششت از قلبم دا..همه سکوت کرده بودن..هر دو تو چشم هم خیره شده بودیم..ایستاد
  

فقط نگام ..قدرت هیچ کاری رو نداشتم نه حرف زدن نه حتی حرکت کردن.. پر از اشک شده بودچشمام
اشک نشسته بود تو چشمای مشکیش و ..نگاهی که گویای هزاران حرف که تو دلم بود..روی اون بود

  ..نگاهش سرگردون بود
  

  ..عزیزم..دخترم: وار گفتزمزمه
  
  ..ذهنم قفل شده بود..ولی من نمی تونستم هیچ کاری بکنم.. به طرفم اومد ومحکم بغلم کرد یه خیزبا
  

  ..دخترم..باالخره پیدات کردم..عزیزبابا: به خودش فشرد وزیر گوشم گفتمنو
  

صورت من هم خیس از اشک .. گرفته بود واز لرزش شونه هاش فهمیدم داره گریه می کنهصداش
  .. می کردماروم و بی صدا گریه..بود

  
  ..بابا..ب: به خودم اومدم وزمزمه وار زیر لب گفتمباالخره

  
کمرم شکست ..کجا بودی تو دخترم؟..عزیزدلم..جان بابا:با بغض گفت.. از خودش جدا کردمنو

  ..چرا دخترم؟..چرا این همه مدت تنهام گذاشتی؟..باباجان
  

  ..روم دستشو گذاشت رو سینه ش و اه کشیدا.. اصال متوجه اطرافش نبود وچشماش فقط منو می دیدانگار
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  ..با نگرانی نگاش کردم.. سریع اومد سمتشو زیر بغلشو گرفت ونشوندش رو مبلپرهام

  
  ..اقای سماوات حالتون خوبه؟ :پرهام

  
  ..خوبم..خوبم پسرم: سرشو تکون داد و زیرلب گفتاروم

  
  ..بازشون کرد ونگاه مهربونشو به من دوخت.. بسته بودچشماش

  
  .. زدم که اون هم با لبخند جوابم رو دادلبخند

  
حال بابا بهتر شده بود و داشت از خاطرات اون زمانش واینکه چطور گم .. توی سالن نشسته بودیمهمگی

همه ی اون چیزایی رو که خانم بزرگ برامون گفته بود بعالوه ی دوستی واعتمادی ..شده بودم می گفت
  ..که به سپهر داشته

  
اونجا تمام و کمال .. یعنی خونه ی خودت..از امشب میای خونه ی من دخترم: من با لبخند گفت رو بهبابا

میخوام دخترمو درکنارم ..دوست دارم این عمر باقی مونده رو در کنار تو بگذرونم..متعلق به خودته
  ..داشته باشم

  
  ..فرشته چند لحظه بیا :همون موقع پرهام از جاش بلند شد و رو به من گفت.. زدم و سکوت کردملبخند

  
  ..از جام بلند شدم ودنبالش رفتم..خیلی جدی بود.. تعجب نگاش کردمبا
  

  .. رو به همه عذرخواهی کرد و گفت تا چند دقیقه ی دیگه بر می گردیمپرهام
  

روی تخت ..هر دو وارد اتاق شدیم و درو بست..درو نگه داشت تا من برم تو.. می رفت سمت اتاقمداشت
  ..اون هم روی صندلی رو به روم نشست..نشستم

  
  ..چیزی می خواستی بگی؟: نگاش کردم وگفتمجدی

  
  ..اره: تکون داد وگفتسرشو

  
  ..خیلی خب بگو-
  

  ..سرشو انداخت پایین وتو موهاش دست کشید.. نگام کردکالفه
  

  ..تو واقعا می خوای بری خونه ی پدرت زندگی کنی؟: از چند لحظه سرشو بلند کرد وگفتبعد
  
  ..قبال هم گفتم می خوام از این به بعد با پدر واقعیم زندگی کنم..پس کجا برم؟..معلومه: تعجب گفتمبا
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  ..اخه چرا؟ :پرهام
  

اون سالها ..خب این حقه منه که از این به بعد با پدر واقعیم باشم..منظورت چیه؟: از قبل تعجب کردمبیشتر
درسته هیچ وقت نمی دونستم سپهر پدرم نیست ولی حاال ..منو در کنارش نداشته ومن هم ازش دور بودم

 دوباره برگردم تو اون رارهبه هیچ وجه حاضر نیستم با وجود ش..که فهمیدم می خوام در کنار پدرم باشم
  ..خونه

  
  ..منظور من یه چیز دیگه ست..من هم نگفتم برگردی تو اون خونه: کالفه از جاش بلند شد وگفتپرهام

  
  ..میشه دقیقا بگی منظورت چه چیزه دیگه ست؟:اش کردم وبا لحن جدی گفتم به سینه نگدست

  
  .. کرد وچیزی نگفتنگام

  
  ..منتظرم..بگو دیگه..پس چی شد؟: انداختم باال وگفتمابرومو

  
  ..من شوهرت هستم یا نه؟: نگام کرد وگفت پرهام

  
  ... خودم هم نمی دونم تکلیفم چیهدر این یه مورد اصال از من سوال نکن که: مو انداختم باال وگفتمشونه

  
دارم ازت می پرسم تو شرایط فعلی تو زنه ..یعنی چی که نمی دونی تکلیفت چیه؟: ریز کرد وگفتچشماشو

  ..قانونی من هستی یا نه؟
  

  ..ظاهرا که اینطوره: تکون دادم وگفتمسرمو
  

هت میگم که نمیخوام بری پس تو زنه منی و منم ب..منم همینو میگم..خیلی خب: تکون داد وگفتدستشو
  ..خونه ی پدرت زندگی کنی

  
  ..این چی داره میگه؟.. و منگ نگاش کردمگیج

  
  ..یعنی چی که من نباید برم خونه ی پدرم زندگی کنم؟..معلوم هست چی داری میگی؟-
  
من شوهرتم و بهت میگم که با وجود شروین صالح نیست بری توی اون ..همین که گفتم: لحن جدی گفتبا
  ..همینجا می مونی..ونه خ
  
  .. چشمای گشاد شده نگاش کردمبا
  

یه دفعه یه فکری زد ..به خاطر شروین داره اینقدر حرص می خوره..پس بگو دردش چیه..اهاااااااااااان
البته اگر حرفی برای گفتن داشته ..بهترین راه برای به حرف اوردن پرهام..این میشه نقطه ضعفش..به سرم

  ..م داره ولی از بس مغروره به روی خودش نمیارهکه مطمئن..باشه
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ولی من کاری به شروین ندارم من میرم خونه ی پدرم وبا اون زندگی : به روی خودم نیاوردم وگفتماصال
  ..می کنم

  
  ..من این اجازه رو بهت نمیدم..ولی شروین هم داره توی اون خونه زندگی می کنه: حرص گفتبا
  

  ..اااا داشت پررو می شدااادیگه
  
من پدر دارم اون می تونه برام ..کسی هم به اجازه ی تو نیاز نداره: جام بلند شدم وجلوش وایسادم از

  ..تصمیم بگیره
  

  ..قابل توجه شما که منم شوهرتم واجازه ت دسته منه..هه: زد وگفتپوزخند
  
من ..ار روشنت کنم پس بذ..چه خیال خامی..نگو توروخدا خنده م می گیره..هه شوهر؟: مسخرگی گفتمبا

اگر پیشنهاد دادم این ازدواج صوری انجام بشه تمامش به خاطر وجود پارسا تو زندگیم بود که خداروشکر 
 می خواستی از دتهمونطور که خو..شرش کم شد پس دیگه الزم نیست این صیغه ی محرمیت بین ما باشه

پس بیا یه کاری کن ..تت از زن ها هستممی دونم که از خداته چون کامال در جریان نفر..هم جدا میشیم
  ..شما رو بخیر و مارو به سالمت..همین فردا بریم واین عقد رو باطل کنیم..
  

اره دیگه ..خیلی خوشحالی؟..بهترین پیشنهاد و دادم درسته؟..چطوره؟: انداختم باال وادامه دادم ابرومو
  ..این که عالیه..شر یه دختر مزاحم از تو زندگیت کنده میشه

  
  ..از بس تند حرف زده بودم.. نفس می زدمنفس

  
انگار توقع این حرفا ..هه..دهانش باز مونده بود.. چشمام خیره شده بود ومات و مبهوت نگام می کردتو

  ..رو از جانب من نداشت
  

در .. باید چکار می کردم؟بهش می گفتم تورو خدا بیا منو به عقد خودت در بیار تا بشم زن دائمیت؟خب
پس منم کوتاه نمیام و جوری رفتار می کنم که فکر نکنه ..ی که هی داره بهم زخم زبون می زنه؟حال

  ..اینجوری که نیمشه..باالخره اون هم باید دست از این غروره بیجاش برداره ..خبریه
  
من هم ..همون اخم همیشگی که من عاشقش بودم.. خودش اومد و اخم کمرنگی نشست رو پیشونیشبه

  ..جدی زل زده بودم بهش و تکون نمی خوردمهمونطور 
  

وای خدا ..چشمام از تعجب گرد شد.. دفعه دستشو اورد باال و چونمو محکم گرفت تو دستشو فشار دادیه
  ..باز چش شد؟

  
هیچی نمی گفتم وفقط زل زده بودم تو چشمای ..اخ کمرم خورد شد.. هل داد و چسبوندم به دیوارمنو

  .. زور خشم سرخ شده بودنعسلی و جذابش که االن از
  



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

384

پس می خوای باطلش کنی ..که اینطور: وایساد و در حالی که چونمو فشار می داد با خشم گفتنزدیکم
  ...انگار فکر همه جاشو هم کردی..اره؟

  
عقد رو باطل کنم که بری زن اون پسره ی عوضی ..فکرکردی دختر جون: با صدای بلندی ادامه داد تقریبا
تو میدونی من از شروین خوشم نمیاد و داری به وسیله ی اون عذابم ..رم دستش بهت برسهعمرا بذا..بشی؟

 عوضی بهت ونشده باشه عقد دائمت می کنم ولی نمیذارم دست ا..ولی کور خوندی..میدی درسته؟
  ..شنیدی چی گفتم؟..برسه

  
اضرم تا اخر عمرم ح..عمرا اگه زن دائمی تو بشم..فکر کردی..هه چه خوش خیال: زدمو گفتمپوزخند

هرگز همچین اشتباهی ..با یه دیوونه که ملکه ی ذهنش نفرته به زناست..ازدواج نکنم ولی زن تو هم نمیشم
  ..رو نمی کنم اقای دکتر

  
  ..وای خدا چونم خورد شد.. بیشتر فشاردادچونمو

  
.. در کنارتاون هم ..ولی چه بخوای چه نخوای باید این ادم دیوونه رو تحمل کنی: خشم غرید با

  ..فهمیدی؟
  

تا ادمای عاقل اطرافم هستند ..ولی من با دیوونه ها هیچ کاری ندارم: داشتم بیشتر حرصش بدم دوست
  ..چرا بیام سمت توی دیوونه؟

  
این تا همه ی تن و بدن ..ای دستم.. اورد پایین ومحکم دوتا بازوهام وگرفت وفشارم داد به دیواردستشو

خب عزیز من اگه منو دوست داری یه کالم بگو و راحتمون کن ..ول کن نیستمنو خورد وخاکشیر نکنه 
 بازم بهم بگو و یارهاگرهم دوستم نداری که خدا اون روز رو ن..دیگه چرا انقدر من و خودتو حرص میدی؟

  ..تکلیفمو روشن کن
  

به پدرت میگی همین االن که از اتاق رفتیم بیرون :  اورد جلو و زمزمه وار ولی با حرص گفتصورتشو
  ..انقدر هم با اعصاب من بازی نکن..فهمیدی؟..باهاش نمیری واینجا میمونی

  
  ..مثال اگر بازی کنم چی میشه؟:  لجبازی گفتمبا
  

  ..مطمئن باش اتفاقای خوبی نمیافته: زد وگفتپوزخند
  

  ..من اینکارو نمی کنم..منو بیخود نترسون:  پوزخند زدم وگفتممنم
  
  ..می کنی: لحن محکمی گفتبا
  
  ..اصال..نمی کنم-
  

  ..چون من میگم..می کنی :پرهام
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  ..اونم به خاطر اینکه تو میگی..نمی کنم-
  

  ..اتفاقا چون من میگم می کنی :پرهام
  
  ..حاال ببین..عمرا اگر بکنم-
  

  ..ولی من مطمئنم اینکارو می کنی :پرهام
  

  ..اخه.. مخالفت کنم که نتونستمخواستم
  

انگار بهم شوک ..قدرت هیچ کاری رو نداشتم..سرجام خشک شده بودم..بود رو لبام پرهام نشسته لبای
چشمام از زور تعجب گشاد شده بود ولی اون چشماش بسته بود و اروم منو می ..وارد کرده بودن

 دور کنمحسابی تحریک شده بودم که منم دستامو حلقه ..تمام سعیم رو کردم که هیچ کاری نکنم..بوسید
  ..ولی خیلی خودمو کنترل کردم..خداییش سخت بود..مراهیش کنمگردنش و ه

  
شال ..دستاشو کشید رو بازومو دست راستشو اورد باال وشال روی سرمو کشید.. و نرم لبامو می بوسید اروم

گرمی ..لباشو به لبام فشارداد ..دستشو کرد تو موهامو سرمو کشید جلو..از روی موهام افتاد رو شونه م
  ..واقعا جذبش شده بودم..دیوونه م می کردلباش داشت 

  
انقدر نرم و زیبا ..محکتر از قبل منو می بوسید.. چپش رو حلقه کرد دور کمرمو منو به خودش فشرددست

برای اینکه ..چشمام خمار شده بود..اینکارو انجام می داد که دیگه داشتم اختیارمو از دست می دادم 
اگر من ..دوست داشتم اون پیش قدم باشه..تم پی به احساسم ببرهنمی خواس..تابلو نشم بسته بودمشون

شاید ..پس اینجوری بهتر بود..خودمو در اختیارش بذارم اون هم امکان داره از این طریق اذیتم کنه
  ..اینجوری می تونستم اونو به اعتراف وادار کنم

  
به خودم می ..ر گردنش مشت کرده بودم تا یه وقت اختیارمو از دست ندم و نندازم دودستامو
  ..این دیگه دست خودم نبود..لرزیدم

  
منو چسبوند به .. به لبام می کشید ومنو می بوسید ومن از نرمی وگرمی لباش داشتم اتیش می گرفتملباشو

  ..دیوار وهنوز هم دستش دور کمرم حلقه بود
  

سهاشو زیر گوشم احساس گرمی نف..چشمامو باز نکردم که رسوا بشم.. لباشو از رو لبام برداشتاروم
  ..کردم

  
  ..من مطمئنم..تو اینجا می مونی: وار در حالی که صداش لرزش خاصی داشت گفتزمزمه

  
  .. روی الله ی گوشمو بوسید وبعد یه دفعه ولم کرد و با قدم های بلند از اتاق زد بیروناروم
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به هیچ وجه باورم ..قفل شده بودمغزم .. چشمامو باز کردم و بی حال سر خوردم و کنار دیوار نشستماروم
احساس رو به راحتی می شد تو بوسه ..نمی شد پرهام تا چند لحظه قبل اینجا بود و داشت منو می بوسید 

  ..نوازش هاش یه جور خاصی بود..هاش حس کرد
  

اگر دوست نداشت که اینجوری عکس العمل نشون نمی ..پرهام منو دوست داره؟.. باور کنم ؟یعنی
  ..لی راحت می گفت میریم وعقد رو باطل می کنیم ولی اون اینو نگفتخی...داد

  
  ..چکار کنم تا اینو بفهمم؟..باالخره منو دوست داره یا نه؟..سردرگمم.. باید چی رو باور کنم؟خدایا

  
چند تا نفس ..صورتم هنوز از هیجان سرخ شده بود..یه کم سرو وضعمو مرتب کردم..  اینه ایستادمجلوی

  ..دم و از اتاق رفتم بیرونعمیق کشی
  

  ..پس کجاست؟..ولی خبری از پرهام نبود.. تو سالن بودندهمه
  

با نگاهی مهربون در حالی که لبخند دلنشینی رو ..به بابا نگاه کردم.. مبل کنار خانم بزرگ نشستمروی
  .من هم با لبخند جوابشو دادم..لباش بود به من نگاه می کرد

  
  ..؟اماده ای دخترم: گفتاروم

  
  ..حاال چی جواب بدم؟.. خدا رسیدم به جای حساسشوای

  
خدایا حاال باید چکار )..من مطمئنم..می دونم اینجا می مونی( صدای پرهام تو گوشم زنگ می زد هنوز
  ..کنم؟

  
باالخره زنش هستم یا ..من هنوز نمی دونم رابطه م با پرهام در چه حده.. به نظرم باید می رفتمولی

من باید می رفتم اون ..که خب موقتی هستم نه دائمی پس نمی تونستم روش حساب کنمنه؟اگر هستم 
 بکنه اصال اداینکه من به هر سازش برقصم و بذارم هر کار دلش می خو..اگرهم منو بخواد میاد دنبالم

پس باید باهاش ..نه اینو نمی خواستم..ولی از طرفی هم نمی خواستم با غرورش بازی کنم..درست نبود
  ..حرف بزنم

  
  ..میشه کمی صبر کنید؟: به بابا گفتمرو
  

  ..البته دخترم: نگام کرد واروم سرشو تکون داد وگفتکمی
  

  .. زدم و تشکر کردملبخند
  
درست بین درختا وایساده بود و ..حدسم درست بود..حتما اونجاست.. جام بلند شدم و رفتم تو باغاز

  ..با شنیدن صدای پاهام سرشو برگردوند و نگام کرد..ود باالدستاشو کرده بود تو جیباش و سرشو گرفته ب
  

  ..سنگینی نگاهشو به خوبی حس می کردم..سرمو انداختم پایین.. وایسادمکنارش
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  .. ی اون حرفایی که می خواستم بهش بزنم رو اوردم تو ذهنم و بهشون نظم دادمهمه

  
و از من میخوای بمونم و اینکه با پدرم زندگی ت..فقط اومدم حرفامو بزنم و برم: بلند کردم و گفتمسرمو

  ..نکنم اون هم به خاطر وجود شروین توی اون خونه
  

دلیل اولم اینه .. دلیل2اون هم به ..ولی من میخوام با پدرم زندگی کنم: عمیقی کشیدم وادامه دادم نفس
یگی من نرم اونجا ولی تو م..دلیل دومم هم اینه که..که اون پدرمه و این حقه منه که در کنارش باشم

 می دونی که شوهر وبولی خودت هم خ..فقط میگی شوهرمی و این اجازه رو بهم نمیدی..دلیلشو نمیگی
موقت من هستی و خیلی راحت با خوندن یه خطبه ی ساده این عقد صوری باطل میشه که البته خودت از 

 بر اساس این حرف تو که میگی توی من نمی تونم تنها..اول هم همینو می خواستی و جای انکار نداره
  .. بی پایه و اساسهچونشرایط فعلی شوهرم هستی ونباید برم خونه ی پدرم اینکارو بکنم 

  
این حرف تو زمانی برای من جنبه ی محکم تری داره که شوهر دائم من : چشماش زل زدمو گفتمتو

  ..ی االناون موقع من وظیفه دارم با جون و دل به حرفت گوش کنم ول..باشی
  

از اول هم این ازدواج صوری بود تا همین االن که عقد بین ..من االن بالتکلیفم: دادم بیرون و گفتمنفسمو
  ..پس می بینی؟به هیچ وجه نمیشه روش حساب کرد..من و تو موقت و صوریه

  
  .خداحافظ..فقط یه راه می مونه که اون هم غیر ممکنه:  کردم و گفتمنگاش

  
  ..وخواستم برم که صداش سرجام میخکوبم کرد کردم بهش پشتمو

  
  ..تصمیمت رو گرفتی؟ :پرهام

  
  ..اره: تالشمو کردم که صدام و لحنم جدی باشه ونلرزه تمام

  
  ..پس حاال که اینطوره میشه بدونم اون یه راه چیه؟..خیلی خب: سکوت کوتاهی کرد وگفتپرهام

  
  ..برای چی می خوای بدونی؟: بی قراری می کرد قلبم

  
  ..تو فکر کن همینجوری: لحن بی تفاوتی گفتبا
  

ولی من زمانی اون یه راه رو میگم که تو هم تصمیمه خودت رو گرفته ..همینجوری؟: زدم وگفتمپوزخند
  ..باشی

  
  ..چه تصمیمی؟: پر از تعجب شد صداش

  
  ..اینو دیگه از خودت و:مستقیم زل زدم تو چشماش .. و نگاش کردمبرگشتم
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  .خداحافظ..هیچ وقت دروغ نمیگه..از این بپرس:ره کردم و گفتم سینه ش اشابه
  

جلوی در چند تا نفس عمیق ..با قدم های بلند رفتم تو.. پشتمو کردم بهش تا اشک رو تو چشمام نبینهسریع
  .می تونیم بریم..من حاضرم:رفتم تو سالن و با لبخند کمرنگی رو به بابا گفتم..کشیدم تا اروم بشم

  
  ..بسیار خب دخترم:زد وسرشو تکون داد  لبخند بابا

  
از : خانم بزرگ رو بوسیدم و در حالی که تو چشمام اشک جمع شده بود گفتم.. همه خداحافظی کردمبا

  ..خیلی دوستتون دارم..ازتون خیلی چیزا یاد گرفتم..اینکه تو این مدت بهتون زحمت دادم شرمنده
  

خدا شاهده به اندازه ..قربونت برم عزیزم:چشمام نگاه کرد  بزرگ پیشونیمو بوسید وبا مهربونی توی خانم
خوشحالم می کنی ..بیا و بهم سر بزن..فراموشمون نکن فرشته جان ..ی ویدا برام عزیزی دخترم

  ..خدا پشت وپناهت..دخترم
  
  ..خداحافظ..حتما: بغض سرمو تکون دادم با
  

شما دوتا لیاقت ..امیدوارم خوشبخت بشین: به ویدا و هومن افتاد با لبخند نگاشون کردم و گفتمنگام
  ..همدیگرو دارید

  
چه اون شب جلوی اون اراذل و اوباش ..از اینکه این مدت بهم کمک کردی..ازت ممنونم: به هومن گفتمرو

ازت واقعا ..و چه اون شب از دست اون مزاحم و حتی توی اون گروگان گیری به خاطر من تیر خوردی
  ..ممنونم

  
باورکن همه ش از روی ..چوب کاریمون نکن توروخدا..ای بابا این حرفا چیه :د وگفت لبخند زهومن

  .همین..وظیفه بوده
  
برات ارزوی :اومد جلو و گونه مو بوسید و با مهربونی گفت.. لبخند سرمو تکون دادم و به ویدا نگاه کردمبا

  ..مو باهات قطع کنمدوست ندارم ارتباط..میشه شماره ت رو بهم بدی؟..موفقیت می کنم فرشته
  
  ..چرا که نه..البته عزیزم-
  

  ..شماره رو دادم بهش..چون فعال همینو داشتم.. ی شیدا رو نوشتمشماره
  

  ..مواظب خودت باش..مرسی عزیزم :ویدا
  

نمی ..ولی اون اینجا نبود..منتظر حضورش..نگام منتظر بود..به اطراف نگاه کردم.. سرمو تکون دادماروم
برگشتم وپشت سرمو نگاه ..ماشین حرکت کرد..همراه پدرم سوار ماشین شدم..دونستم کجاست

از همین االن حس ..ولی نبود..خدایا ای کاش می تونستم برای اخرین بار ببینمش..ندیدمش..نبود..کردم
  ..اینکه داشتم ازش جدا می شدم ..دلتنگی داشت کالفه م می کرد
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  .. برگشتم و به رو به رو نگاه کردماروم
  

  ..ما هر دوتامون باید امتحان بشیم..اینکاره من الزم بود..الزم بود: بستم و زیر لب زمزمه کردمچشمامو
  

پس باید مثل همیشه خودمو ..این دوری وجدایی برای هردوی ما الزمه..درسته: چشمامو باز کردم اروم
از اینجا به ..ی سپرم به خدابقیه ش رو هم م..تا اینجاشو رفته بودم..بسپرم دست تقدیر و ببینم چی میشه

 بهم عالقه داشته باشه تو ممن از ته دلم عاشقش بودم و اگر اون ه..بعدش دیگه به خود پرهام بستگی داره
  ..اگر هم عالقه نداشته باشه که..این مدت متوجه میشه

  
  ..خدا نکنه: عمیقی کشیدم و اروم تو دلم گفتمنفس

  
ماشینو به داخل ..چندتا بوق زد تا اینکه در باز شد..گه داشت جلوی یه خونه ی بزرگ و ویالیی نبابا

  ..هدایت کرد وگوشه ای پارک کرد
  

  ..پیاده شو دخترم رسیدیم:بابا
  

هیچی از اون خونه با خودم نیاورده بودم فقط همون کوله ای که از روز .. مو برداشتم و پیاده شدمکوله
  ..اول باهام بود

  
وسط حیاط یه ..حیاطش پر بود از درخت و گل ..ا اینجا چقدر خوشگلهوای خد.. اطرافم نگاه کردمبه

ساختمون ..فواره ی خوشگل گذاشته بودن و کمی که رفتیم جلوتر یه استخر بزرگ هم سمت چپ نمایان شد
  ..یعنی اینجا برای پدر منه؟..خیلی شیک و بزرگ بود..هم که همه چیز تموم بود

  
  ..نه ی خودت خوش اومدی عزیزمبه خو: دستشو گذاشت پشتم وگفتبابا

  
از همون جلوی در بابا با صدای بلند صدا ..رفتیم تو .. کردم وبا لبخند تشکرکردمنگاش

  ..بیاید ببینین کی اومده؟..شروین..مریم:زد
  

 ساله یا شاید هم کمتر باشه در حالی که 45تا اینکه یه زن شیک پوش وزیبا که می خورد .. ایستادمهمونجا
  ..باش بود اومد جلولبخند رو ل

  
  .. دیدن من به طرفم اومد و بغلم کردبا
  
  .خوش اومدی..سالم عزیزدلم: صدای گرم وگیرایی گفتبا
  

  ..عزیزم تو خیلی شبیه مادرت شبنمی..خدایا بزرگیتو شکر: از خودش جدا کرد وزل زد تو چشمام منو
  
  ..د درسته؟شما باید مریم خانم باشی..ممنونم: لبخند سالم کردم و گفتم با
  
  تو منو می شناسی؟..من مریم هستم...درسته عزیزم: لحن مهربونی گفتبا
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  .نه اما تعریفتون رو از خانم بزرگ و ویدا جان شنیدم-
  

  ..خانم بزرگ و ویدا جان به من لطف دارن: خندید و گفتاروم
  

  ..چرا دم در وایسادی..بیا تو عزیزم: گذاشت پشتم و گفتدستشو
  

  ..فتیم تو سالن کردم و رتشکر
  

  ..با دیدن من لبخند زد و اومد جلو..شروین داشت می اومد پایین.. به پله ها افتادنگام
  

  ..خوش اومدی..سالم فرشته جان: حالی که نگاهش گرم و صمیمی بود گفتدر
  
  ..ممنونم..سالم: لبخند جوابشو دادم با
  

  ..بشین عزیزم: دستشو گذاشت پشتمو گفتبابا
  

  ..به خدمتکار سپردی اتاق فرشته رو اماده کنه؟:بابا رو به مریم گفت.. مبل نشستمروی
  

  ..خیالت راحت..بله همه چیز اماده ست:مریم
  

  ..خوبه: لبخند زد وگفتبابا
  

  ..من هم به روش لبخند زدم.. رو به روم نشست و با لبخند نگام کردشروین
  

خدایش تنهایی تو خونه ی به این ..خوشحالم خواهردار شدم..به خونه ی خودت خوش اومدی :شروین
  ..ولی از این به بعد با وجود خواهر خوبی مثل تو دیگه تنها نیستم..بزرگی خیلی سخته

  
گرچه ..اینجوری خیالم راحت تر بود.. خیلی خوشحال شدم که اون منو خواهرخودش خطاب کردراستش

  ..خوام برداشت اشتباه بکنممن تو نگاه شروین جز مهربونی وپاکی چیز دیگه ای نمی دیدم که ب
  
من هیچ وقت طعم داشتن برادرو نچشیدم ولی االن خدا یکیشو ..من هم خوشحالم برادری مثل شما دارم-

  ..بهم داده
  

اگر منو به عنوان برادرت قبول داری پس باهام ..میشه با من رسمی صحبت نکنی؟: خندید وگفتاروم
  ..قبوله؟.. صمیمی باش

  
  ..هقبول: لبخند گفتمبا
  

  ..حاال شد..افرین دخترخوب:شروین
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اینکه االن داره چکار می کنه؟به ..همه ی فکر و ذهنم پیش پرهام بود.. اتاقم روی تخت نشسته بودمتوی

  ..کال ذهنم درگیرش بود و نمی تونستم تمرکز کنم..چی فکر می کنه؟اصال به یاد منم هست یا نه؟
  

  .. ای به در خوردتقه
  

  ..بله؟:فتم تخت نشستم و گروی
  

  ..منم دخترم: بابا رو شنیدم صدای
  
  ..بفرمایید: لبخند گفتمبا
  

  ..مزاحمت نیستم دخترم؟:با لبخند نگام کرد وبه طرفم اومد.. اتاق باز شد و بابا اومد تودر
  

  ..نه بابا این چه حرفیه: زدم وگفتملبخند
  

چی خواستی به مریم بگو برات هر ..دخترم به چیزی احتیاج نداری؟:  صندلی نشست و نگام کردروی
  ..فراهم می کنه

  
  ..ازتون ممنونم که به فکرم هستید..به چیزی احتیاج ندارم..نه بابا -
  

همون ..هر وقت نگام بهت میافته یاد مادرت میافتم..قربونت برم دخترم: به اشک نشسته بود چشماش
  ..همون چشما..صورت

  
  ..خیلی دوست دارم ببینم چه شکلی بوده..بینم؟بابا میشه عکس مادرمو ب: بی قراری گفتم با
  

  ..چرا که نه..البته دخترم: ماتی زد وگفت لبخند
  
  .. توی جیب پیراهنش یه عکس بیرون اورد و زل زد بهشاز
  

  ..این عکس شبنم مادرته..بیا دخترم: از چند لحظه به طرفم گرفت وگفتبعد
  

این زنی ..اشتن بهم بگن تو خیلی شبیه به مادرتیدیگران حق د..وای خدا.. رو گرفتم و نگاش کردمعکس
  ..با تعجب بهش خیره شده بودم..که تو عکس بود فوق العاده شبیه به من بود

  
چون در غیر این صورت ..شاید این هم خواست خدا بوده..تو خیلی بهش شبیه هستی..دیدی دخترم؟:بابا

  ..من نمی تونستم پیدات کنم
  
ای کاش مادرم زنده ..اشک توی چشمام جمع شده بود..ض نشست تو گلوم دیدن عکس دلم گرفت و بغبا

  ..بود
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  .. بابا نگاه کردمبه
  

تو یه ..خیلی ساده ولی در عین حال خنده دار ..می دونی من ومادرت چطور با هم اشنا شدیم؟:گفت
داشت نوشابه ..مادرت کنار من ایستاده بود ولی هنوز صورتشو ندیده بودم..سر میز شام بودیم..مهمونی

افتاد .. تو گلوشدمی خورد که یکی از بچه های مهمونا که اونجا بازی می کردند خورد بهش و نوشابه پری
قصدم فقط ..نمی دونستم دارم چکار می کنم..خم شده بود وسرفه می کرد..به سرفه منم هل شده بودم

منم محکم .. تا راه تنفسش باز بشهنجات جونش بود تنها راهی که به ذهنم رسید این بود محکم بزنم پشتش
یه دفعه ... گرفته بود به کمرشستشوسرفه هاش کم شده بود ولی از زور درد د..با دست زدم پشت کمرش

درست یادمه با حرص سرم ..چشماش پر از اشک بود ولی با خشم زل زده بود به من..برگشت و نگام کرد
  ..کمرمو شکوندی..چه خبرته اقا؟:داد زد 

  
  ..چشمان سبز وحشی.. و مبهوته اون نگاه شده بودم ماتمن

  
  ..قصدم فقط کمک بود..ببخشید خانم:گفتم

  
مطمئنا با ضربه هایی که شما ..اقا داشتی کمرمو می شکوندی اگر از سرفه خفه نمی شدم ..کمک؟ :گفت

  ..می زدی پشتم قطع نخاع می شدم
  
تموم شد ولی اون نگاه سبز وحشی با من اون شب .. حرفش زدم زیر خنده که بیشترحرصش در اومداز

انقدر رفتم و اومدم و اینور و اونور باهاش حرف زدم تا ..رفتم خواستگاریش ولی جواب رد داد..موند
یه ازدواج رویایی و ..کارمون به ازدواج کشید..اینکه فهمیدم اونم خیلی وقته عاشقم شده ولی بروز نمیده

  ..به یاد موندنی
  
  ..واقعا جالب بود..مادرم فکر می کردم گذشته ی پدر وبه
  

اینو بدون از اینکه ..دخترم استراحت کن: از جاش بلند شد وگفت .. عمیقی کشید واشکاشو پاک کردنفس
تنها ارزوم پیدا کردن تو بود و خدارو هزاران بار شکر می کنم که ..اینجا در کنارمن هستی واقعا خوشحالم

  ..این ارزوم رو براورده کرد
  
وقتی فهمیدم سپهر پدرم نیست ..من تا همین امروز نمی دونستم هویتم چیه:گفتم..بغض نگاش کردم با

یکی اینکه سپهر .. چیز تصمیم گیری رو برای من اسون کرد2ولی ..کال تو شوک بودم..خیلی ناراحت شدم
دوم .. خونهاوندیگه نمی تونستم برگردم توی ..منو از شما دزدیده بود ومن یه بچه ی سرراهی نبودم

اینکه االن پدر واقعیم رو پیدا کرده بودم و وقتی خانم بزرگ گفت شما منتظرمن هستید و توی این مدت 
  ..هم خیلی خودتونو کنترل کردید که نیاید پیشم این تصمیم گیری رو برام اسون کرد که با شما بمونم

  
  .شبت بخیر دخترم.. خوشبختی تودیگه هیچ ارزویی ندارم جز..خیلی خوشحالم..خوشحالم عزیزم :بابا

  
  ..شب بخیر بابا: زمزمه کردماروم
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  .. لحظه ی اخر که از در رفت بیرون نگاه مهربونش به من بودتا
  

از ..واقعا جالب بود..به گذشته ی بابا و لحظه ی اشناییش با مامان فکر می کردم.. تختم دراز کشیدمروی
  ..مخوشحال بود.. اینکه اینجام و درکنارش هستم

  
  .. فکرم رفت سمت پرهامباز

  
  ..یعنی اونم االن داره به من فکر می کنه؟.. کشیدماه
  

  .. با قدم های بلند رفت داخل فرشته
  

  ..اه عمیقی کشید و به اسمان خیره شد.. کالفه به موهایش دست کشید وسرش را بلند کردپرهام
  

حسی که به ..حسی اشنا ولی قوی ومحکم.. دانست باید چکار کند تا این حس دستت از سرش برداردنمی
از ادامه دادنش وهمراه ..حسی که او را می ترساند..هیچ وجه دوست نداشت بیش از این پیشروی کند

از این حالت های ضد ..دوست داشت خودش را از این حس مزاحم رها کند ..شدن با ان هراس داشت
  ..ونقیضی که به او دست می داد

  
  .. افتاد گفتگویش با فرشتهیاد

  
  ..تصمیمت رو گرفتی؟:پرهام (
  

  ..اره :فرشته
  

  ..پس حاال که اینطوره میشه بدونم اون یه راه چیه؟..خیلی خب :پرهام
  

  ..برای چی می خوای بدونی؟ :فرشته
  

  ..تو فکر کن همینجوری:پرهام
  

  ..ه باشیولی من زمانی اون یه راه رو میگم که تو هم تصمیمه خودت رو گرفت..همینجوری؟ :فرشته
  

  ..چه تصمیمی؟ :پرهام
  

  ..هیچ وقت دروغ نمیگه..از این بپرس..اینو دیگه از خودت و :فرشته
  
  ..)هیچ وقت..هیچ وقت دروغ نمیگه.. این بپرساز
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حالتش معمولی ..بی قرار بود..دستش را روی سینه ش گذاشت.. فرشته تو ذهنش تکرار می شدصدای
اینها باعث می شد قلبش دیوانه وار در سینه ش ..این حس.. اشفتگیاین..انگار منتظر بود..انگار..نبود
  ..بتپد

  
نمی خواستم ..نمی خوام..خدایا دارم دیوونه میشم: را در دست گرفت و زیر لب زمزمه کرد سرش

  ....اینجوری بشه
  

  )هنوزم نمی خوای؟( ندایی شنید گویی
  

  ..ی منول!..نمی خوام؟:با خودم زمزمه کرد .. به لرزه افتادتنش
  

فرشته بود که ..با شنیدن صدای او پشت درخت مخفی شد..کالفه شده بود.. برای این سوال نداشتجوابی
قادر نبود نگاه از او ..نگاه سرگردانش را به او دوخته بود..با خانم بزرگ و بقیه خداحافظی می کرد

  ..نشد....تمام سعیش را کرد ولی..بردارد
  

فرشته سوار ماشین ..ارام به ان طرف نگاه کرد..ودش را پشت درخت کشیدخ.. به اطرافش نگاه کردفرشته
پرهام خواست جلو برود ولی ..انگار او هم منتظر بود..ولی نگاهش هنوز به اطراف بود..پدرش شده بود

  ..قدم برداشت..نیرویی مانعش می شد
  

صدا نزد فقط ..اشین دویدپرهام قدم هایش را تندتر کرد و به طرف م..هیچ کس نبود.. رفتند داخلهمه
ماشین از در باغ ..نتوانست پرهام را ببیند..فرشته به روبه رو نگاه می کرد..وسط حیاط ایستاد..می دوید

  ..خارج شد وسرایدار در را بست
  

  .. گیج و سردرگم وسط حیاط ایستاده بود وبه در بسته نگاه می کردپرهام
  

  .. همیشهبرای..رفت..دیگه تموم شد: دل با خود گفتدر
  

پرهام از باغ ..با زدن چند بوق سرایدار در را باز کرد..  راست به طرف ماشینش رفت و پشت ان نشستیک
از ان نگاه ..از فرشته ..مقصدش نامعلوم بود فقط می خواست دور شود از همه چیز از همه کس..خارج شد

  ....دیگر طاقت نداشت..سبز وحشی
  

پایش را .. صدای خواننده فضای ماشین را پر کرد.. ان را روشن کرد ناخداگاه به طرف پخش رفت ودستش
  ..روی گاز فشرد

  
  * که رفتی نفســـم گرفته بی تو تو

  
   نگاهم مهــربونی رفته بی تواز

  
   این شبـــهای دلگیرتــوی
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   جوری بـــی تو بمونمچه
  

   جـــوری سـایه مرگچه
  

   تــو خـــاطرم بـــرونماز
  
  ..کالفه دستی بین موهایش کشید وبه رو به رو زل زد..ان کوبید حرص روی فرمبا
  

  بــــی تـو تو خلوت دردم* 
  

   تــــه گــــریه رسیـــدمتا
  

   کـــــه از دلــم بـریدیتو
  

   از دنیـــا بـــریدممنــــــم
  

   مـرگ و زنده بودندیگه
  

   من فرقی ندارهواســـــه
  
   با همه رنگشزندگـــــی
  

   من تیره و تارهواســــــه
  

فضای ..ماشین را گوشه ای نگه داشت..هر بار بی تاب تر از قبل می شد.. بار این اهنگ را گوش کرد2دو
  ..اطرافش سرسبز بود و فقط تا چشم کار می کرد درخت بود

  
به ان طرف ..یک صخره کمی دورتر از انجا که ایستاده بود نظرش را جلب کرد.. ماشین پیاده شداز

از همه چیز ..دلش پر بود..به اندازه ی کافی بلند بود..ودش را باال کشید وروی صخره ایستادخ..دوید
  ..فریاد زد..چندتا نفس عمیق کشید و با صدای بلند داد زد..وهمه کس

  
اشک تو چشماش جمع شده ..سرش خم شد..دستانش را روی پاهایش گذاشت .. صخره زانو زدروی
دیگه هیچ کس شاهد ..خودش بود و خدای خودش..که جلویش مغرور باشداینجا دیگه هیچ کس نبود ..بود

عقده های چند ساله ش داشت ..اینجا می توانست خودش را خالی کند..غروره بیش از حدش نبود
  ..حاال وقتش بود.. کردمینابودش 

  
از ..ه بوداز حس بدبینی که گریبان گیرش شد..از ادما..از احساسش.. می زد واز خدا گالیه می کردداد

  ..اینکه نمی خواست از کسی متنفر باشد ولی بود
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.. از غرور.. ازاد و رها از کینه..یه بنده ی ازاد..اونجا دیگه ازاد بود.. می زد وبا خدا حرف می زدفریاد
  ..ارومش می کرد..این ازادی رو دوست داشت..از دروغ و انکار

  
  ..دارم دیوونه میشم..چرا؟..چرا من؟..مو می شنوی؟صدا..من اینو نمی خواستم خدا..نه: داد زد پرهام

  
خدایا کمکم ..دیگه نمی خوام اشتباه کنم..اینبار نه..دیگه طاقتشو ندارم..چکار کنم؟:  داد زد بیشتر

  ..تنهام نذار..کن
  

  ..دستش را روی قلبش گذاشت..سرش را بلند کرد.. را روی چشمانش گذاشت وفشردانگشتش
  
  ..چکارش کنم؟..با دلم چکار کنم؟..خدایا:ن وگرفته ای گفت لحن اروم ولی لرزابا
  

  .. رفته رفته اروم تر می شدصدایش
  

دل ادما هیچ وقت دروغ ..ببین خودت و دلت چی می خواین:صدای اشنا .. صدا در سرش پیچیدهمان
با ..همون حرفی که خودت همیشه می زدی وبهش ایمان داشتی...بخواه و براش مبارزه کن..نمیگن

نذار تاریکی وجودتو فرا ..قلبتو از کینه و نفرت پاک کن..بذار احساست پیروز باشه..بدبینی بجنگ
  ..تو هیچ وقت تنها نیستی..خدا با ماست..بگیره

  
  ..تنها نیستی..تو هیچ وقت تنها نیستی.. با ماستخدا

  
  ..قلبش به لرزه افتاد.. صدا بارها در سرش پیچیداین

  
از جایش بلند شد واز صخره ..نمی دانست چند ساعت است که انجا نشسته..ود از دستش در رفته بزمان

ولی هنوز خیلی کارا داشت که باید انجام می ..ارامش پیدا کرده بود..احساس سبکی می کرد..پایین امد
  ..داد

  
  ..سرش را بلند کرد..در را باز کرد.. طرف ماشینش رفتبه
  

  ..چه تصمیمی؟:ام پره( فرشته در گوشش طنین انداز شد صدای
  

  ..)هیچ وقت دروغ نمیگه..از این بپرس..اینو دیگه از خودت و :فرشته
  

  ..تصمیمم رو گرفتم..درسته..تصمیم:زمزمه وار گفت.. زدلبخند
  
  ..فقط..امروز تونستم باورش کنم..بهم دروغ نگفت: سینه ش اشاره کرد وگفتبه
  

  .. داشتدر سرش برنامه ها.. پررنگتر شد وچیزی نگفتلبخندش
  

  .. ماشینش شد وحرکت کردسوار
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هر روزغروب می .. قرن گذشت2ولی برای من به اندازه ی ..برای دیگران مثل برق وباد.. ماه گذشت2دو

نگاهم هنوز ..روز ها رو یکی یکی می شمردم..رفتم پشت پنجره ی اتاقم وبه غروب خورشید نگاه می کردم
  ..منتظر بود

  
 بار هم به دیدنم 2تلفنی با ویدا در تماس بودم .. اومد اینجا ودلداریم داد این مدت چند بار شیداتوی

  ..پرهام اونجا نبود..یک بار هم طاقت نیاوردم و رفتم دیدن خانم بزرگ ولی اونو ندیدم..اومد
  

یکیش مربوط به شروین می شد که فهمیده بودم به .. تا خبر خیلی خوشحالم کرد2 این مدت فقط توی
اینطور که معلوم بود شیدا هم از شروین خوشش ..مند شده و قراره خواستگاری گذاشته بودنشیدا عالقه 

 روز دیگه مراسم عروسی هومن و ویدا 2خبر دوم هم اینکه اخر همین هفته یعنی درست ..می اومد
 و از ته دلم براشون.. واقعا براشون خوشحال بودم..عروسیشون خونه ی خانم بزرگ برگزار می شد..بود

  ..ارزوی خوشبختی می کردم
  

یه وقتایی اونو با شراره مقایسه ..فوق العاده زن مهربونی بود.. این مدت رفتار مریم با من عالی بودتوی
مثل مادرم ..اصال احساس نمی کردم که اون نامادری منه..تفاوتشون مثل زمین تا اسمون بود..می کردم

  ..دوستش داشتم
  

 روز دیگه تا پایان عقد من و 3فقط ..م نشسته بودم و بیرونو نگاه می کردم هر روز پشت پنجره ی اتاقمثل
  .. روز دیگه مدت عقدمون تموم میشد وما دیگه به هم محرم نبودیم3یعنی درست ..پرهام مونده بود

  
پرهام اگر منو می خواست ..دوست نداشتم تحمیل بشم.. بار خواستم از ویدا شماره ش رو بگیرم ولیچند

  .. مدت یه اقدامی کرده بود ولیتوی این
  

غرورش بیشتر براش مهم ..اون نیومد چون منو نخواست..مثل همیشه باید می گفتم چه خیال خامی..هه
  ..بود

  
  ..بازش کردم..پیام اومده بود.. گوشیم منو به خودم اوردصدای

  
  تو نباشی و نمانی دل من میماند(
  

  ) من عهد شکن نیست خدا میدانددل
  

 هفته می شد که یکی از یه شماره ی 1با امروز دقیقا ..ودم به گوشیم و پیامکی که برام اومده بود زده بزل
همیشه هم پیاماش در ..باهاش تماس هم گرفته بودم ولی جوابمو نداده بود..ناشناس بهم پیام می داد

  ..همین حد بود
  

  .. دونستم کیه و قصدش چیهنمی
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یه لحظه هم ..ولی بعد از خنده روده بر شدم.. که شاید کاره پرهامه بار یه فکر خنده دار زد به سرمیه
  ..نمی تونستم فکرشو بکنم که پرهام با اون همه غرورش بهم پیام عاشقانه بده

  
  !.. کی؟ پرهاماونم

  
دوست داشتم ..مطمئن بودم امشب می بینمش..دل تو دلم نبود.. روز عروسی هومن و ویدا بودامروز

  ..شم وبه زیبایی بدرخشمبهترین لباسمو بپو
  

 همین از قبل لباسمو اماده کرده بودم ولی دوست نداشتم برم ارایشگاه تا اونا هم یه کوه ارایش رو برای
  ..یه ارایش ملیح وزیبا..شیدا زحمتشو می کشید....صورتم پیاده کنن

  
  .. رسیدباالخره شب فرا.. جون عمه ی ویدا می شد برای همین با خانواده دعوت بودیممریم

  
یه لباس مجلسی شیک به رنگ ابی مالیم که روی ..واقعا عالی شده بودم.. خودم تو اینه نگاه کردمبه

یه نیم کت به همون رنگ هم تنم کرده بودم تا لختی شونه م رو ..قسمت سینه و یقه ش سنگ دوزی شده بود
 کج ریخته بود تو لوبود واز جموهامو شیدا برام اتو کشیده بود وپایین موهامو حالت داده ..بپوشونه
  ..در کل فوق العاده شده بود..ارایش مالیم وخوشگلی هم رو صورتم نشونده بود..صورتم

  
می دونستم امشب می بینمش برای همین بی صبرانه منتظر اون لحظه ... همین االن هیجان داشتماز

  ..بودم
  

  ..تاق رفتم بیرون رو روی لباسم پوشیدم و شالمو انداختم رو سرم و ازامانتوم
  

  ..بابا و مریم جون جلو رفتن و من وشروین هم پشت سرشون بودیم.. باغ بودیمجلوی
  

دارم پس ..خدایا امشب رو بخیر بگذرون.. دیگه قلبم دیوانه وار خودشو به سینه م می کوبیدحاال
ه اونوقت نیاد مجلس مثال عروسی برادرش..ای بابا خب معلومه اینجاست..یعنی اونم االن اینجاست..میافتم

  ..این امکان نداره..عروسیش؟
  

بابا و مریم جون زودتر رفتن ..توی باغ شلوغ بود..صدای بزن وبکوب به گوش می رسید.. باغ شدیموارد
  ..تو من وشروین هم شونه به شونه ی هم وارد شدیم

  
  .. بیشتر بشهباعث می شد هیجانم..صدای بزن و بکوب گوشو کر می کرد.. چقدر اینجا شلوغهاوه

  
با مریم جون روبوسی کرد وبه بابا خوش امد گفت با شروین هم .. بزرگ با لبخند به طرفمون اومدخانم

  ..سالم و علیک واحوالپرسی کرد تا رسید به من
  
دلم خیلی براتون تنگ ..سالم خانم بزرگ:اروم بغلش کردم .. نگاه همیشه مهربونش زل زد تو صورتمبا

  ..شده بود
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  ..خیلی خوش اومدی..دل منم برات تنگ شده بود عزیزم..سالم دخترم:زرگ  بخانم
  

  .. و لبخند زدمتشکرکردم
  

 و شروین رو به طرف سالن هدایت کرد من و مریم جون هم رفتیم تو اتاق مخصوص مهمون تا مانتومونو بابا
  ..در بیاریم

  
یغ و دست وسوت بهمون فهموند که وقتی تو اتاق بودیم صدای ج.. واماده از اتاق اومدیم بیرونحاضر

  ..عروس وداماد اومدن
  

ویدا واقعا توی اون لباس زیبا شده ..هومن جذاب وشیک کنار ویدا وایساده بود.. سالن شدیموارد
  ..خیلی بهم می اومدن..هر دو جذاب وزیبا..درست مثل فرشته ها..بود

  
  .. ماه دیدمش2 از بعد..دستام یخ بسته بود..وای خدا..دیدمش.. چرخوندم کهسرمو

  
اصال نمی شد نگاه ..واقعا جذاب شده بود.. شلوار طوسی خوش دوخت با پیراهن رنگ روشن و شیککت

  ..کنار هومن وایساده بود وداشت باهاش حرف می زد..ازش برداشت
  

پرهام با .. خانم دود اسپند رو روی سر عروس وداماد گرفت و دور سر پرهام هم اسپند گردوندنسرین
ند از تو جیبش یه تراول در اورد و دور سر عروس وداماد چرخوند و گذاشت تو سینی به عنوان شاباش لبخ

  ..هومن هم همین کارو کرد
  

ولی نمی تونستم ..تا فرداشب من و اون به هم محرم بودیم.. فقط اونو می دید اون هنوز شوهرم بودنگاهم
  ..دبی تابش بودم واین جدایی ازارم می دا..کنارش باشم

  
سرشو بلند کرد و نگاهشو بین جمعیت .. نگاش کردم تا اینکه سنگینی نگاهمو حس کردانقدر

  ..یه دفعه نگاهش برگشت و روی من ثابت موند..نگاهش از روی من رد شد ولی..چرخوند
  

 سعیمو کردم تا از نگاهش اون چیزی که االن تو دلش هست رو بخونم ولی اون سریع نگاهشو تمام
  ..خدایا..یعنی منو برای همیشه فراموش کرده؟..چرا اینجوری کرد؟..برگردوند

  
دستشو دور ..از همونجا دیدم که کتی رفت طرف پرهام.. پخش شد وجوونا ریختن وسط سالنموزیک

  ..نکنه..قلبم داشت از جاش کنده می شد..بازوی پرهام حلقه کرد وبا عشوه زیر گوشش یه چیزی گفت
  

نمی دونم زیر لب چی به کتی گفت که کتی هم اروم دستشو از دور ..نی پرهام غلیظی نشست رو پیشواخم
لب خونیم ضعیف بود وگرنه می تونستم ..ولی هنوز با عشوه براش لبخند می زد..بازوی پرهام برداشت
  ..بفهمم چی بهم میگن

  
و هم و بعد از اخمای کتی هم رفت ت.. دونم کتی بهش چی گفت که پرهام هم با همون اخم جوابشو دادنمی

  ..دیگه داشتم سکته می کرد..اخیش شرش کم شد..چند لحظه از کنار پرهام رد شد
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 داشتم برم و با ویدا و هومن سالم واحوال پرسی کنم و بهشون تبریک بگم ولی مگه پرهام از کنار دوست

دلیلشو می خودم ..پاهام می لرزید..اخرش هم مجبور شدم با وجود اون برم جلو..هومن جم می خورد
  ..همه ی وجودم می لرزید..از زور هیجان..دونستم

  
  ..با دیدن من ازجاشون بلند شدن.. به روی هومن و ویدا ایستادمرو
  
  .ایشااهللا خوشبخت بشی..بهت تبریک میگم..سالم عزیزم: ویدا رو بوسی کردم با
  

  ..ایشااهللا قسمت خودت..ممنونم فرشته جان: لبخند زد وگفتویدا
  

  ..دم وچیزی نگفتم زلبخند
  

  ..بهتون تبریک میگم.سالم اقا هومن: به هومن گفتمرو
  

  ..ممنونم..سالم زن داداش: اروم خندید وگفتهومن
  
بی خیال وایساده بود ونگام می ..نگام به پرهام افتاد.. گفت زن داداش لبخند از رو لبام محو شدتا

  ..دیگه تابلو بود اگر چیزی نمی گفتم..کرد
  

  ..سالم اقای دکتر:با لبخند گفتم همین برای
  

مگه اینجا مطبه که منو اقای دکتر خطاب می ..سالم : نگام کرد وبعد لبخند کم رنگی زد وگفتکمی
  ..کنی؟

  
  .. و ویدا نشستنهومن

  
  ..ببخشید پس باید چی صداتون کنم؟: به پرهام با تعجب گفتمرو
  

  ..همونجوری صدا کن..؟قبال چی صدام می کردی..نمی دونم: جور خاصی بود نگاهش
  
  ..همه چیز..تو..من ..خب من قبال بهت می گفتم پرهام ولی االن همه چیز فرق کرده: دلم گفتمتو
  

  .. لبخند کمرنگی زدم و با گفتن با اجازه از کنارش رد شدمفقط
  

  ..رفتم کنارش ایستادم.. گوشه ی سالن ایستاده بود وبه جمعیت نگاه می کردشروین
  

  ..خوش می گذره خواهری؟: لبخند گفت کرد وبانگام
  

  ..به تو چی؟..ای بدک نیست: جمع کردمو گفتملبامو
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ولی یه جوری بهم خوش می گذره که ..به من ای بد نمی گذره: خیلی بامزه لباشو جمع کرد وگفتاونم

  ..بستگی به تو داره
  
  ..چی؟: تعجب گفتم با
  

  ..یه دور باهام برقصیاینکه افتخاربدی و : ودستشو گرفت جلومو گفتخندید
  

ببین اگه نیای باهام برقصی منم میرم از بین این دخترا : به سینه نگاش کردم و لبخند زدم که گفتدست
یکی رو انتخاب می کنم همپای رقصم بشه اونوقت داداشت اغفال میشه این وسط سر شیدا بی کاله می 

  ..مونه ها
  
  ..چطور؟-
  

  ..دستم خشک شدا..حاال افتخار میدی یا نه؟..نگو که نگرفتی..هدیگه دیگ: انداخت باال وگفتابروشو
  

اونم چون دلم واست ..اره بهت افتخار میدم یه دور باهام برقصی:  و دستمو گذاشتم تو دستشخندیدم
  ..سوخت وگناه داری

  
  ..بازم جای شکرش باقیه دل یکی برای ما سوخت: جمع کرد وبا لحن بامزه ای گفت لباشو

  
با حرفایی که شروین حین ..رو به روی هم می رقصیدیم..تمو کشید و رفتیم وسط سالندس..خندیدم

  ..رقصیدن می زد یه لحظه لبخند از رو لبام محو نمی شد
  

سرجام خشک .. و همین که برگشتم نگام روی صورت سرخ شده از خشم پرهام خیره موندچرخیدم
  ..وای خدا این چش شده؟..شدم

  
یه دفعه .. سمت دی جی ونمی دونم چی تو گوشش گفت که اونم سرشو تکون دادرفت.  ازم گرفت نگاهشو

وای من همیشه عاشق همچین فضایی بودم نیمه تاریک و ..برق سالن قطع شد و رقص نورا روشن شدند
  ..نور روی سر همه می چرخید..رمانتیک

  
 بشینم که یه دفعه دستم خواستم برگردم برم..ای بابا پس کجا رفت؟.. دیدم شروین جلوم نیستبرگشتم

  ..کشیده شد
  
  ..کشید فر خوردم وافتادم تو بغلشدستمو .. خدا این دیگه کیه؟یا

  ..چشمم تو یه جفت چشم عسلی گیرا قفل شد.. کردمنگاش
  

دیگه ..با شروین جانت رقصیدی..حاال نوبتی هم باشه نوبت منه..کجا؟: اورد پایین وزیر گوشم گفتصورتشو
  .. می کنی؟چرا از شوهرت دریغ
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 ساعت 24یادت که نرفته تا ..چیه؟چرا تعجب کردی؟:تو چشمام نگاه کرد وگفت.. و مبهوت نگاش کردممات
  ..دیگه هنوز زنه منی

  
  ..دستمو گرفت ومنو چرخوند.. دفعه موزیک با صدای بلندی تو سالن پیچیدیه
  

   خوشحالیم به خاطر اینه که تو دوستم داریتموم
   تا ته دنیا تنهام نمیذاری می دونم اینو کهخوب

   خوشحالیم برای اینه که بهم وفاداریتمام
  همیشه باهامی تو خواب وبیداری.. رو لبهامهاسمت

  
شروع کردیم به رقصیدن ولی بیشتر اون منوهدایت می کرد من که گیج و منگ مونده بودم چکار 

پرهامی که هنوز .. شده بود پرهامهمه ی فکر وذهنم..اصال انگار رقصیدن به کل از یادم رفته بود..کنم
  .. بار هم نیومد منو ببینه1خودشو شوهر من می دونه ولی تو این مدت 

  
سرمو گرفته بودم باال و .. اهنگ که رسید سفت منو چسبوند به خودش ودستشو دور کمرم حلقه کرداینجای

  ..اون هم نگاه ازم بر نمی داشت..مستقیم توی چشماش زل زده بودم
  

  
   من ارومم خنده رو لبامه به خاطر عشقهاگه
   نگاه تو هر شب تو رویامه به خاطر عشقهاگه
   بدی ها رو دیگه نمی بینم به خاطر عشقهاگه

   برای تو رفته دل و دینم به خاطر عشقه بخاطرعشقهاگه
  

  ..از گرمی صورتش گونه م اتیش گرفت..لبخند زد و صورتش وبه صورتم چسبوند
  

   خوشحالیم به خاطر عشقه عشقی که بین ماستتموم
  

  رجاست که بین ماست همیشه می مونه همیشه پابرجاست پابعشقی
  

نفس های داغ و سوزانش پوست گردنمو نوازش می کرد وحال .. فرو کرد تو موهامو نفس عمیق کشیدسرشو
  ..درونیم رو منقلب می کرد

  
از حال و هوای رقص خارج شده بودم ولی اون ..برد زیر موهام.. از روی کمرم کشید و اورد باالدستشو

  ..ارو می کردخیلی هم همانگ اینک..خودشو با من تکون می داد
  

چون قبال طعم لب ها وبوسه هاشو چشیده بودم برام سخت بود که .. بیش از پیش بی قرارش شده بوددلم
  ..خودمو کنترل کنم

  
موزیک ..از زور هیجان نفس نفس می زدم.. لباشو می کشید رو گردنم که محکم خودمو کشیدم کنارداشت

  ..ستمو از تو دستش در اوردم و از سالن زدم بیروند..پرهام بهت زده نگام می کرد..هنوز پخش می شد
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جایی که ..اونجا هیچ کس نبود..رفتم بین درختا.. می کردم اکسیژن برای نفس کشیدن کم اوردماحساس

به ..داشتم خفه می شدم..پشتمو چسبوندم به درخت ونفس عمیق کشیدم..برام خاطره های زیادی داشت
  ..ولی با سماجت بغضمو قورت دادم..نفسمو بسته بودراه ت..خاطر بغضی که تو گلوم بود 

  
 ماه محکم بودم وتونستم خودمو کنترل 2همونطورکه توی این ..من باید محکم باشم.. باید گریه کنم؟چرا
  ..من می تونم..اره...پس بازم می تونم..کنم

  
  ..ترس برگشتمجیغ کشیدم وبا .. به خودم دلداری می دادم که دست یه نفر نشست رو شونه مداشتم

  
  ..لبخند بی سابقه ای که خیلی کم رو لباش دیده بودم..پرهام بود داشت با لبخند نگام می کرد.. خداوای

  
  ..نزدیک بود سکته کنم..چرا اینجوری می کنی؟: گذاشتم رو سینه م وگفتمدستمو

  
  ..عیبی نداره: لبخند اومد جلو و گفتبا
  
  .. منم میشم پزشک معالجت واونوقت:خندید وگفت.. تعجب نگاش کردمبا
  

  ..و تو هم بیمار مخصوص من:  نزدیک تر ودرست رو به روم وایساداومد
  

  ..اونوقت اگر افتادم مردم چی؟: زدم تو چشماشو گفتمزل
  

  ..مگه من میذارم خانمی؟..هیسسسسس: اشاره شو گذاشت رو لبامو با لحن گیرایی گفتانگشت
  

یعنی ..از بس تعجب کرده بودم..رم چشمام شده بود اندازه ی نعلبکیاز اونو.. هنوز رو لبام بودانگشتش
  ..نه بابااااااااااا..به من گفت خانمی؟..این پرهامه داره این حرفا رو می زنه؟

  
با شروین چیا می گفتین که مرتب :دیگه لبخند رو لباش نبود ولی اخم هم نکرده بود .. برداشتانگشتشو

  ..بهش لبخند می زدی؟
  

افرین حاال شدی همون پرهام قبلی دیگه داشتم نگرانت می شدم .. انداختم باال و نگاش کردمابرومو
  ..حرفامون خوا..چیز خاصی نمی گفتیم..هیچی:
  

پس چون چیزی بهت نمی ..که چیز خاصی نمی گفتین اره؟: ادامه ی حرفمو بزنم با لحن جدی گفتنذاشت
  ..گفت می خندیدی؟

  
  ..گفتم که حرفامون خوا-
  
پس داری لحظه شماری می کنی مدت عقدمون تموم بشه ..هیسسسسس نمی خوام چیزی بشنوم :رهامپ

  ..وبری زن اون پسره ی مزاحم بشی اره؟
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  ..من و شروین مثل خوا.. نه اصال موضوع این نیست:  بابا داشت اشتباه برداشت می کردای

  
  .. چقدر بهشخودم امشب با چشمای خودم دیدم..گفتم هیچی نگو فرشته :پرهام

  
  ..چشماش گرد شده بود..وای چقدر حرف می زنه این.. گذاشتم رو دهنشدستمو

  
همین طور تند تند واسه خودت می بری ومی ..به منم فرصت بده حرفمو بزنم :  زدم تو چشماشو گفتمزل

رابطمون از همون روز اول ..من و شروین مثل خواهر وبرادریم..ای بابا..دوزی وبه زور می کنی تنه من؟
  ..درضمن شروین ..همین طور بود

  
نکنه ..پس چطور انقدر با عشوه تو بغلش می رقصیدی؟..که خواهر و برادرین؟..هه: پس زد وگفتدستمو

  ..اره..به خاطر اینه که چون خواهر وبرادرین؟
  

  ..نخیر باز کوتاه اومدم دور برداشت.. داشت شورشو در میاوردادیگه
  

محض اطالعت حضرت اقا عرض کنم که ..رام مهم نیست که تو چی فکر می کنیب:  نگاش کردم وگفتمجدی
حاال می خوای باور ..من و شروین رابطه مون خواهر وبرادریه ..شیدا و شروین قراره با هم ازدواج کنند

  ..اصال برام مهم نیست..کن می خوای نکن
  

من کاری به شروین ..ش میاری؟خیلی خب چرا یهو جو:  کرد بهش وخواستم برم که دستمو گرفتپشتمو
  ..فقط برام مهمه که زنم با مرد غریبه نرقصه..ندارم

  
  ..چرا مهمه؟..چرا؟: و نگاش کردم برگشتم

  
  ..من هم همونطور که گفتم روی زنم خیلی غیرتی هستم و تعصب دارم..خب چون زن منی  :پرهام

  
 ساعت 24 نمی دونی بدون من و تو تا پس بذار اینو بهت بگم که اگر..تعصب؟..هه: زدم وگفتم پوزخند

یه چیزی بگو ..پس خواهشا انقدر زنم زنم نکن..یعنی عقد خود به خود باطل میشه..دیگه از هم جدا میشیم
  ..بگنجه

  
  ..من تصمیمو گرفتم: وخواستم برم که صداش سرجام میخکوبم کرد برگشتم

  
  .. تعجب برگشتم و نگاش کردمبا
  

همون تصمیمی که اون روز همینجا قبل از رفتنت درموردش باهام حرف : جذابی رو لباش بود لبخند
بهم گفتی تا تصمیمم رو نگیرم اون راه ..بهم گفتی یه راه سراغ داری برای موندنت ولی غیرممکنه..زدی

راهی که تو می خواستی بگی با ..ولی االن منظورتو فهمیدم..اون روز نفهمیدم چی گفتی..رو بهم نمیگی
من هم االن دارم بهت میگم که ..هر دو یه چیزه که به وسیله ی اون موندنت حتمیه ..یکیهتصمیم من 

  ..تصمیمم رو گرفتم
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  ..چه تصیمیم؟: نگاش کردم وگفتمجدی

  
  ..دستشو اورد جلو و دور کمرم حلقه کرد..رو به روم وایساد..نزدیکتر وباز هم نزدیک تر.. نزدیکاومد

  
  ..مای هم خیره شده بودیمهر دو تو چش.. اورد جلوصورتشو

  
  ..با من ازدواج می کنی؟..فرشته: وار با لحن گیرا وجذابی گفت زمزمه

  
اگر بگم توهمه که خب باز می ..اگر بگم خواب دیدم که خب بیدار بودم.. چشمای گرد شده نگاش کردمبا

  ..نه حتما رویاست..یعنی من درست شنیدم؟..اگر بگم داشتم پس میافتادم دروغ نگفتم..دیدم نه واقعیته
  

  ..چی؟: کردم زمزمه
  

  ..با من ازدواج می کنی؟..خانمی:منو بیشتر به خودش فشار داد وگفت.. پررنگتر شدلبخندش
  
واال از این هر چی بگی بر ..موقت یا دائمی؟..پس واقعا ازم خواستگاری کرد؟.. دیگه این واقعی بودنه

  ..حتما االن میگه بیا بریم تمدیدش کنیم..میاد
  

ازت می خوام همسر دائم من : چون با همون لبخند گفت.. دونم از تو نگام خوند چه حسی دارم نمی
برای ..برا اینکه بتونم نگهت دارم..همون راهی که تو جلو پام گذاشتی..این اون تصمیمی که گرفتم..بشی

  ..برای اینکه تنهام نذاری..اینکه پیشم بمونی
  

زورت ..یه دوستت دارم هم می گفتی و یه ابراز عشق هم می کردی دیگه عزیزمن همه ی اینا رو گفتی خب
  ..نخیر تا از زبونت نشنوم دوستم داری عمرا جواب بله بدم..میاد؟

  
  ..یعنی تو االن از من خواستگاری کردی؟: چشماش زل زدمو گفتم تو
  
  ..خب این که معلومه: همون لبخند نگام کرد وگفت با
  

پس هر وقت با خانواده تشریف اوردید جواب می ..خیلی خب:ختم باال وگفتم زدمو ابرومو اندالبخند
  ..گیرین

  
  ..ولی روی لبای من همچنان لبخند بود..لبخند رو لباش خشک شد... کشیدم کنارخودمو

  
  ..خب همین االن جوابمو بده..چی؟: تعجب گفت با
  

ه تو مراسم خواستگاری عنوان می منم یه شرط وشروط هایی دارم ک..نه: انداختم باال وگفتم ابرومو
  ..اینجوری نمیشه..کنم
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  ..شب خوش اقای دکتر..هر وقت با خانواده اومدید جوابمو رو میگم: عقب رفتم وگفتمعقب
  

منم کم ..خیلی خب:صداشو بلند و واضح شنیدم .. برگردوندم وبا قدم های بلند به طرف دررفتمرومو
  ..پاشم وایسادم.. تصمیمو گرفتمگفتم که..فرداشب منتظرمون باش..نمیارم

  
هنوزم باورم نمی شد اون ازم خواستگاری ..لبخند بزرگی زدم ورفتم تو.. لحظه وایسادم ولی برنگشتمیه

  ..باورش برام سخت بود..انگار داشتم خواب می دیدم..کرده
  

زیزم من که از فکرکرده بود همینجوری سریع می پرم بغلشو میگم بله ع.. با این حال خورد تو حالشاولی
  ...خدامه

  
 ماه منو ول کرده بود به امان خدا و اون 2اول اینکه توی این .. اون به دو دلیل باید تنبیه می شدولی

دلیل دوم هم این بود که اون تا بهم نگه دوستم داره و از روی ..وقت امشب اومده ازم خواستگاری می کنه
  ..معشق اومده جلو من هیچ وقت جواب بله بهش نمید

  
  .. اگر تصمیمشو گرفته باید تا اخرش برهپس

  
  .. راه به همین جا ختم نمیشه اقای دکتر پرهام بزرگ نیااین

  
  ..من منتظرتم..باید تا تهشو بری.. عشق طوالنیهراه

  
زیاد اشتها نداشتم برای همین فقط یه کم ساالد ریختم تو .. صرف شام همراه شروین رفتیم سر میزموقع

  ..بشقابم
  

  ..لطفا برای منم بریز: برای خودم تو لیوان نوشابه می ریختم که صداشو کنار گوشم شنیدم شتمدا
  

  ..چه رنگیشو می خوای؟:سرمو تکون دادم وگفتم ..همون لبخند رو لباش بود.. نگاش کردمبرگشتمو
  

  ......هر رنگیشو که خودت بخوای منم همونو می خورم: گوشم گفتزیر
  

  ..وای خدا این می خواد امشب منو دیوونه کنه؟.. گوشم نفس هاش خورد بهگرمی
  

  .. خودم لیموناد ریخته بودم برای اون هم از همون ریختم وبه طرفش گرفتمبرای
  
  .....ممنون عزیزم: دستم گرفت وبا همون لبخند زل زد تو چشماموگفت از
  

پس حتما با من بوده ..نیستنه خب کسی هم اینجا ..به اطرافم نگاه کردم..با من بود؟.. گرد شدچشمام
  ..ولی اخه..
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مگه غیر از تو کسی هم اینجا ..چرا تعجب کردی؟: دید دارم با تعجب نگاش می کنم خندید وگفت وقتی
  ..عزیز من هست خانمی؟

  
  ..پرهام هم از این حرفا بلد بود؟..باورم نمی شد.. خدا یکی بیاد منو بگیرهوای

  
  ..بعد از شام بیا تو باغ کارت دارم: اورد پایین وزیر گوشم گفت صورتشو

  
  ..چکار؟: نگاش کردم وگفتم سریع

  
مگه میخوام بخورمت اینجوری ..هیچکار به خدا: دونم تو نگام چی دید که زد زیر خنده وگفت نمی

  ..میگی؟
  
  ..زود منو جو می گیره .. راست می گفت.. شرم نگامو ازش گرفتمبا
  

بهتره نیست یه کم فاصله ت رو با من حفظ :ومو کردم طرفش و گفتم  اینکه فکر نکنه ذوق مرگ شدم ربرای
  ..اخه کسی که نمی دونه من وتو ..کنی؟

  
دراصل این موضوع اصال برام مهم نبود ولی خب به وسیله ی .. ادامه ندادم و به اطرافم نگاه کردمدیگه

  ..همین می تونستم بفهمم تو دلش چی می گذره
  

تو زن منی وقراره زن دائم من هم بشی پس باالخره که ..دیگران چه مربوط؟به :  کمرنگی کرد وگفتاخم
  ..اینو یادت باشه..درضمن حرفای دیگران اصال برام مهم نیست..می فهمن

  
حاال کی خواست به عقد تو در بیاد که از االن واسه ش : انداختم باال و زل زدم تو چشماش وگفتمابرومو

  ..برنامه هم چیدی؟
  

  ..اگر منو دوست داشته باشی بله رو میدی عزیزم:بخند نشست رو لباش وگفت  همون لباز
  

ولی باید ..بی قرار بود می دونستم.. این گفت عزیزم این قلب بی جنبه ی من هم دیوونه بازی در اوردباز
  ..خودمو کنترل می کردم

  
  ..توچی؟:  لحن جدی گفتمبا
  
  من چی چی؟: تعجب گفت با
  
  ..ری که ازم توقع داری دوستت داشته باشم؟تو مگه منو دوست دا-
  

  ..یه جرعه از نوشابه ش رو خورد وسکوت کرد.. از روم برداشت وبه رو به رو نگاه کردنگاشو
  

  .. چرا چیزی نمی گفت؟پس
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بعد از اینکه شامتو خوردی بیا تو : از چند لحظه نگاهشو به من دوخت وبا لحن جدی گفتبعد
  ..منتظرتم..باغ

  
به ظرف ..منم مات و مبهوت مونده بودم که این چرا اینجوری کرد؟..رد و رفت اونطرف سالن کنارم از

  ..دیگه کوفت هم از گلوم پایین نمی رفت چه برسه به غذا..ساالدم نگاه کردم
  

  .. جرعه نوشابه خوردم و خواستم برم کنار که کتی جلوم ظاهر شدیه
  

  ..خوش می گذره؟..ببین کی اینجاست..به به : حالی که پوزخند رو لباش بود گفت در
  

  ..مرسی..سالم: تفاوت نگاش کردم بی
  

:  نیم نگاهی به پرهام که اونطرف سالن ایستاده بود وبا یکی از اقایون حرف می زد انداخت وگفت کتی
  ..معلومه تو کارت استادی..انگار خیلی خوب تونستی پسر دایی منو به تور بندازی

  
  ..کور خونده..هه.. پس اومده که مثال با حرفاش اذیتم کنهاهااااااان.. کردمنگاش

  
ولی خب اقا پرهام عقل و شعور دارن ومی دونند ..من صیاد نیستم کتی خانم: پررنگی زدم وگفتملبخند

  ..باید با کیا صمیمی بشن وباهاشون خوب تا کنند
  
حتما خیلی .. بندازیشنمی دونم چطوری تونستی به دام..اره تو که راست میگی..هه:  حرص گفتبا

ولی االن می ..چون من خیلی وقته میخوام اونو بکشونم سمت خودم ولی هیچ وقت بهم پا نداد..زرنگی
معلومه تو ..بینم با تویی که هنوز از راه نرسیده شدی مالک همه چیز وهمه کسش اینطور میگه و می خنده

  ..کارت حرفه ای هستی
  
  ..متوجه میشی؟منظورمو که : پوزخند ادامه داد با
  
االن داری از حسادت می ترکی دیگه ..بله خیلی هم خوب متوجه شدم: همون لبخند جواب دادم با

  ..الزم نبود انقدر پیچ وتابش بدی..اینوبگو
  

  ..سیماش اتصالی کرد..اوه اوه.. داشت از گوشاش دود می زد بیروندیگه
  

بود که بخوام به خاطرش خودمو به اب و همچین اش دهن سوزی هم ن: مشت کرد وبا خشم گفت دستاشو
اون الیق من نبود .. درضمن کارم جور شده دارم میرم امریکا..بهتر از پرهام الیق من هستن..اتیش بزنم

مطمئنا تو امریکا خواهان برای من ..لیاقت من بیشتر از این حرفاست..که بخواد طعم خوشبختی رو بچشه
  ..زیاده

  
گربه دستش به گوشت نمی رسید می گفت پیف پیف بو ..اره خب:بغلمو گفتم  ریلکش دستمو زدم زیر خیلی
  ..میده
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ایشاهللا یه دونه از اون خوشگل خوش ..تو امریکا بهتون خوش بگذره کتی خانم: انداختم باال وگفتمابرو

  ..می دونی چرا؟..تیپاش نصیبت بشه
  

  ..شب خوش کتی خانم.. داریچون فقط لیاقت اونا رو:  روش وایسادمو زل زدم تو چشماش روبه
  
  ..اروم از کنارش رد شدم.. پیروزی نگاش کردمولبخند زدمبا
  

  .. از زور خشم سرخ شده بود وبه خودش می لرزیدصورتش
  

  ..فکر کرده بود می تونست با این حرفاش اذیتم کنه..هه
  

اد رو بدرقه عده ای هم وایساده بودن تا عروس ودام.. شب بود ودیگه مهمونا داشتن میرفتناخر
ولی خب از اونجایی که دلم می گفت برم منم از خدا خواسته به ..دودل بودم که برم تو باغ یا نه..کنند

  ..حرفش گوش کردم وبه طرف باغ رفتم
  

من هم ..با دیدنم لبخند زد..با شنیدن صدای پام برگشت ونگام کرد.. جای همیشگی ایستاده بودهمون
  ..لبخند کمرنگی تحویلش دادم

  
  ..زود باید برگردم بابا اینا می خوان برن..خب بگو: به روش وایسادمو گفتم رو
  
  ..پس نگران نباش..بهش گفتم خودم می رسونمت..من با بابات حرف زدم: همون لبخند اومد جلو وگفت با
  
می دونستم پرهام رو دوست داره و بهش اعتماد ..یعنی بابام اجازه داده بود؟.. تعجب نگاش کردمبا

  ..البد برای همین این اجازه رو بهش داده ..داره
  
  ..حاال میشه حرفتو بزنی؟..خیلی خب باشه-
  
  ..منم رفتم عقب.. لبخند زل زد تو صورتمو اومد جلوبا
  

  ..کدوم حرف؟..حرف؟ :پرهام
  
  ..خودت گفتی بیام تو باغ کارم داری..اره دیگه: تعجب نگاش کردمو رفتم عقب با
  

  ..اخه پشت ساختمون بودیم..ر چسبید به دیواپشتم
  

من گفتم بیا باغ : رو به روم تو فاصله ی کمی ازمن ایستاد و دستاشو گذاشت دو طرفمو اروم گفت درست
  ..نگفتم می خوام باهات حرف بزنم..کارت دارم 

  
  ..خب کارتو بگو: انداختم پایین وگفتم سرمو
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  ..تو سرتو بلند کن تا بگم :پرهام

  
  ..دموبه یقه ش نگاه کردم سرمو بلند کراروم

  
  ..حاال بگو..خیلی خب-
  

  ..نه دیگه تو چشمام نگاه کن :پرهام
  

  .. باباای
  

همون لبخندی ..روی لباش لبخند بود..چشماش برق خاصی داشت.. گرفتم باال و زل زدم تو چشماشسرمو
  ..که من بی نهایت عاشقش بودم

  
اروم صورتشو کشید رو صورتمو سرشو .. رو گونه م صورتشو اورد نزدیک صورتم وگونه ش رو گذاشتپرهام

  ..فرو کرد تو موهام و نفس عمیق کشید
  

بدنم می ..از بوی ادکلنش داشتم دیوونه می شدم.. تنشو حتی از روی لباس هم حس می کردمگرمی
  ..خدایا داره چی به روزم میاد؟..از زور هیجان قلبم تندتند خودشو می کوبید به سینه م..لرزید

  
  ..فرشته: گرمشو کشید رو گردنمو وزمزمه وار گفت یلبا
  

  ..از قلبم فرمان می گرفتم نه ازمغزم..اصال نمی تونستم کاری بکنم.. دست خودم نبوداختیارم
  

  ..همون جایی که تمام و کمال متعلق به پرهام بود..قلبم
  

  ..جانم: وار گفتم زمزمه
  

دستاشو دور کمرم حلقه کرد وخودشو بهم ..امو بسته بودمچشم.. کشید و اورد باال و زیر چونمو بوسیدلباشو
  ..فشرد

  
  ..چشماتو باز کن :پرهام

  
  ..اروم پیشونیمو بوسید وباز تو چشمام خیره شد..با لبخند زل زد تو چشمام .. کردمباز

  
  ..امشب می خوام اعتراف کنم: لحن زیبا وگیرایی که منوشیفته ی خودش کرده بود گفت با
  
  ..چه اعترافی؟-
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همین ..میخوام بگم..یه اعترافی که برای گفتنش لحظه شماری می کردم..یه اعتراف خاص :پرهام
  ..همین جا..امشب

  
  .. نگاش کردممنتظر

  
  ..یادته تو سالن ازم چی پرسیدی؟..فرشته :پرهام

  
  ..اره یادمه: سرمو تکون دادم اروم

  
  ..پس یه بار دیگه بپرس :پرهام

  
تو منو دوست :در حالی که صدام لرزش محسوسی داشت گفتم .. مله یادم بیاد فکر کردم تا همون جکمی

  ..داری؟ که ازم توقع داری دوستت هم داشته باشم؟
  

  ..ندارم..نه : پررنگ تر شد وگفتلبخندش
  
دوستت دارم ..می خوامت..دیوونه تم..چون عاشقتم:  تعجب نگاش کردم که با همون لبخند گفت با

  ..دوستت دارم..فرشته
  

  ..یعنی درست شنیده بودم؟.. نمی شدباورم
  

به اینکه قلبمو مال ..اعتراف می کنم فرشته به عشقم اعتراف می کنم: اورد پایین وزیر گوشم گفت سرشو
فرشته ..به اینکه خیلی وقته این حس رو تجربه کردم ولی هر دفعه ازش سر باز زدم..خودت کردی

 ودیوانه قتمبهت اعتراف می کنم که عاش..اهدمون هم خداستکه ش..زیرسقف همین اسمون..همینجا..امشب
  ..ترکم نکن فرشته..وار دوستت دارم

  
خودشو بیشتر بهم فشرد و سرشو اورد پایین ولباشو به لبام ..کمی نگاش کردم.. بلند کرد ونگام کردسرشو

  ..منتظر همین لحظه..منتظر بودم..نزدیک کرد
  

بی اختیار دستامو اوردم ..لباشو می کشید رو لبامو منو می بوسید..م که گذاشت رو لبام چشمامو بستلباشو
اولش اروم بود ولی رفته رفته سرعتش ..اینبار من هم همراهیش کردم..باال و دور کمرش حلقه کردم

یقه ی کتمو .. کردمهدستامو محکمتر دورش حلق..بیشتر شد وحاال محکمتر وگرم تر همدیگرو می بوسیدیم
رفت پایین تر رو شونه مو .. لباشو رو صورتم حرکت داد و گذاشت رو گردنم و بوسید..یینگرفت و کشید پا

زل زد تو صورتمو با صدای گرفته ..چشمامو باز کردم..بوسید دستشو کشید رو بازومو سرشو بلند کرد
  ..تو نمی خوای ب:ولرزانی گفت 

  
  ..قرار فرداشب سرجاشه؟: گذاشتم رو لباش و گفتم انگشتمو

  
  ..به نشونه ی مثبت سرشو تکون داد.. انگشتم رو لباش بودزهنو
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  ..فردا شب جوابتو بگیر..پس یه امشب هم صبر کن: زدمو گفتم لبخند
  

یه امشب هم خواب رو از چشمام ..باشه عزیزم..می خوای تالفی کنی؟:با لبخند گفت .. برداشتمانگشتمو
  ..ب هم روشامش..االن دوماهه که خواب درست وحسابی ندارم..بگیر

  
  ..پس منتظرم باش..من فرداشب خیلی حرفا دارم که باید باهات بزنم: لبخند نگاش کردم که گفت با
  

  ..منتظرتم..باشه: سرمو تکون دادم وگفتم اروم
  

ویدا هم با لبخند ...لبخند شیطنت امیزی زد وبه طرفش رفت.. در خانه را بست وبه ویدا نگاه کردهومن
اما هومن او را از پشت بغل کرد و روی دست بلند .. وبه طرف اتاق خواب دویدبرگشت..عقب عقب رفت 

  ..کرد
  

  ..االن میافتم..ولم کن هومن: جیغ کشید و با خنده گفت ویدا
  

  ..عمرا: با صدای شادی گفت هومن
  
ا وید..هومن با پا در اتاق را باز کرد وداخل رفت..ویدا مرتب دست وپا می زد.. طرف اتاق خواب رفتبه

  ..را روی تخت گذاشت و کنارش نشست
  
  ..یاال رد کن بیاد: لبخند گفت با
  

  ..چی رو؟: اروم خندید وبا تعجب گفت ویدا
  

اون بار گفتی به شرطی که سالم برگردی که خب سالم .. ماهه قولشو بهم دادی2همون بوسه ای که  :هومن
 که امشب به من محرم شدی پس رد کن حاال..بعد گفتی تا محرم نشیم نه..برنگشتم ولی بعدش سالم شدم

  ..زودباش.. ماهه منو گذاشتی تو خماریش2بیاد که 
  

  ..حاال نمیشه چند دقیقه صبر کنی لباسامو عوض کنم بعد؟: لب باز کرد وگفت ویدا
  

  ..من همینجوری بیشتر دوست دارم..نخیر نمیشه: نگاهش کرد وبا شیطنت گفت هومن
  
قلبم داره از جاش کنده ..اخه نمی دونی چه فرشته ای شدی که:زمزمه کرد  طرف ویدا رفت و با لبخند به

  ..بوسو رد کن بیاد..میشه
  

ویدا خواست ار رو تخت بلند شود ..هومن هم با لبخند شیطنت امیزی رفت جلو.. خندید و رفت عقبویدا
  ..ویدا افتاد تو بغلش..که هومن دستش را گرفت و کشید

  
  ..بودی حاال..کجاااااا :هومن
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  .. نشست تو بغلش و دستش را دور گردن هومن حلقه کردویدا
  

  ..دوستت دارم: را جلو برد وزیر گوشش زمزمه کرد صورتش
  

  ..عاشقتم...من بیشتر: لبخندش پررنگتر شد وگفت هومن
  

لبهایش را جلوی لبان هومن نگه داشت وبا شیطنت در چشمانش .. اروم خندید وصورتش را جلو بردویدا
چند بار این کار را تکرار کرد ..هومن لبانش را جلو برد تا او را ببوسد ولی ویدا عقب کشید ...رد نگاه ک

   ..گذاشتتا اینکه هومن دستش را پشت گردن او گذاشت و لبانش را محکم روی لبان اون 
  
سرش ..اندهومن او را بغل کرد و روی تخت خواب..ویدا هم او را همراهی می کرد.. ولع او را می بوسیدبا

  ..را پایین برد و روی گردن و شانه و سینه ی او را بوسید
  

  .. سرش را بلند کردهومن
  

  .. دو با چشمان خمار و پر از نیاز در چشمان هم خیره شدند ولبخند زدندهر
  

من از ..به جاش مریم جون رفت تا کادوی هومن و ویدا رو بهشون بده.. پاتختی بود ولی من نرفتمامروز
  ..اینکه امشب چی میشه و چه اتفاقاتی میافته؟..الن برای شب استرس گرفته بودمهمین ا

  
 صبح خانم بزرگ زنگ زد خونمون وبه مریم جون گفته بود که شب برای امر خیرمی خوان بیان امروز
  ..مریم جون هم با بابا مشورت کرد و بابا هم موافقت کرده بود..اینجا 

  
  .. تو دلم نبوددل

  
خیلی بهم ..یه کت و دامن بنفش مالیم خوش دوخت تنم کرده بودم..ه توی اتاقم نشسته بودم وامادحاضر

  ..مخصوص امشب..شیک وسنگین بود..می اومد
  
  ..مریم جون هم تو اشپزخونه بود..بابا تو سالن نشسته بود.. اتاق رفتم بیروناز
  
  ..مریم جون کمک نمی خوای؟-
  

  ..همه چیز اماده ست..نه عزیزم : کرد وبا لحن همیشه مهربونش گفتنگام
  

  ..وای اومدن.. موقع صدای زنگ در به گوش رسیدهمون
  

فرشته جون دخترم تو همینجا باش هر وقت پدرت صدات کرد با سینی ..اومدن: جون با لبخند گفت مریم
  ..چای بیا تو سالن باشه عزیزم؟

  
  ..باشه مریم جون: لبخند گفتم با
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سریع رفتم پشت پنجره ی اشپزخونه و به بیرون سرک ..نه رفت بیرون تکون داد واز اشپزخوسرشو

  ..در حیاط باز شد وپرهام همراه خانم بزرگ و مهناز خانم مادر ویدا وارد شدن..کشیدم
  

یه سبد گل شیک و زیبا هم ..کت و شلوار مشکی خوش دوختی تنش بود..  روی پرهام ثابت مونده بودنگام
  ..تو دستاش گرفته بود..خ و سفید که پر بود از گل های رز سر

  
با ..سرمو گرم چای کردم..صدای سالم و احوال پرسیشون با بابا و مریم جون می اومد.. خونه شدنوارد

ولی دست خودم هم ..وای حاال چه وقت ویبره رفتن بود؟..دستای لرزونم داشتم می ریختمشون تو فنجون
  ..از زور استرس وهیجان می لرزیدم..نبود

  
  ...دخترم چای بیار..فرشته جان: دقیقه گذشت تا صدای بابا رو شنیدم چند

  
چند تا نفس عمیق کشیدم تا اروم تر بشم ولی هیچ تاثیری .. وای رسیدم به مرحله ی سختشای

وای اینجوری برم تو سالن که ..می خوردن به هم..سینی رو برداشتم که صدای فنجونا در اومد..نداشت
 رودوباره سینی ..اهان حاال شد.. گذاشتم رو میز وبین فنجونا فاصله دادمسینی رو..تابلو میشم

  ..یه لبخند زدم و از اشپزخونه رفتم بیرون..دیگه صدا نمی داد..برداشتم
  
  ..سالم-
  
  ..وای زیر اون همه نگاه از شرم داشتم اب می شدم.. صدای من همه ی سرها به طرفم چرخیدبا
  

خیلی اروم و سنگین ..ن اون همه صدا صدای پرهام برام لذتبخش بودفقط بی.. یکی جوابمو دادنیکی
  ..سالم کرد

  
به ..مهناز خانم هم همینطور..نگام کرد وتشکرکرد و چای رو برداشت.. رو جلوی خانم بزرگ گرفتمچای

سینی رو ..رفتم سمتش..وای حاال نوبت اصل کاری بود..طرف بابا و مریم جون رفتم و چای تعارف کردم
  .. چسبیدم تا یه وقت از دستم در نره وبریزه روشمحکم

  
  ..بفرمایید-
  

  ..ممنونم:لبخند مالیمی زد ودستشو اورد جلو وفنجون رو برداشت .. بلند کرد وزل زد تو صورتمسرشو
  

  ..نوش جان: ازش گرفتمو گفتم نگامو
  

سنگینی نگاهشو حس گاهی ..درست رو به روی پرهام.. رو گذاشتم رو میز وکنار مریم جون نشستمسینی
  ..می کردم
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از جام بلند شدم ..بابا گفت بریم تو اتاق من.. های اولیه زده شد و نوبت گفتگوی من وپرهام رسیدصحبت
روی تختم نشستم اون ..رفتم تو اتاق اون هم اومد تو و درو بست..پرهام هم پشتم می اومد..وجلو افتادم 

  .. نگاه کردهم روی صندلی میز ارایشم نشست وبه اطرافش
  

  ..من هم با لبخند جوابشو دادم.. هم نگاهشو به من دوخت ولبخند زدبعد
  

  ..حاال می تونی بهم بگی جوابت چیه؟..خب :پرهام
  

  ..صبر داشته باش..چقدرهولی: مالیمی زدم وگفتم لبخند
  

  ..این مدت صبر کردم این چند دقیقه هم روش..خیلی خب: خندید و گفت اروم
  
از همه ..تمومه اون حرفایی که می خواستی بهم بزنی رو برام بگو..حاال بگو..افرین:م  لبخند گفتبا

  ..من منتظرم..هر چی که می خوای ومی دونی که من باید بدونم رو بگو..چیز
  

خانم بزرگ که مادربزرگ ..خب خودت با خانواده ی من اشنایی:گفت .. کرد ونفس عمیق کشیدنگام
کم ..چند سال پیش با دختری اشنا شدم..ور که خودت می دونی از دست دادمپدر ومادرم رو همونط..منه

 من طرتا جایی که حاضر شد به خا..اون هم می گفت که منو دوست داره..کم حس کردم ازش خوشم میاد
رفتم خواستگاریش که پدرش ..ولی من بهش گفتم این کار درست نیست وبرگرده..از خونه فرار کنه

و هیچ وقت همه چیز رو پیش من نمی ..سارا دختر زیبا وباهوشی بود..ردیمعقد ک..موافقت کرد
 عکس ریتا اینکه از طرف یه ناشناس یه س..همیشه حس می کردم یه چیزی رو از من مخفی می کنه..گفت

یه سری عکس که توی اونا شروین داشت صورت سارا رو می بوسید وچند جا هم بغلش ..اومد در خونه
  ..کرده بود

  
به معنای واقعی کلمه نابود ..تا اینکه سری دوم عکسا هم اومد اینبار داغون شدم.. دیوونه می شدمتمداش

  ..با دیدن اون عکسا دیوونه شدم..توی اون عکسا سارا برهنه توبغل یه مرد خوابیده بود..شدم
  

ماه پیش فکر می  2تا همین ..اولش انکارکرد ولی بعد قبول کرد وگفت که اینکارو کرده.. نشون دادمبهش
کردم شروین باهاش بوده ولی وقتی خانم بزرگ بهم گفت شروین برادر ساراست واون پسری که با سارا 

ولی غرورم له شده ..سارا رو طالق دادم..بوده کامران نامزد سابق ویداست فهمیدم اشتباه برداشت کردم
دواج کنم باز زنم بهم خیانت می فکر می کردم اگر روزی از..از همه ی زن ها متنفر شده بودم..بود
  ..هیچ کدوم از اینا دست خودم نبود..تعصبی شده بودم..کنه

  
دست اون اراذل و اوباش گیر افتاده ..اون شب.. به روز نفرتم از زنها بیشتر می شد تا اینکه تورو دیدمروز

اخه ..نده شده بودبا دیدنت انگار خاطره ی گذشته برام ز..قبول کردم..هومن گفت نجاتت بدیم..بودی
 می کنند که سارا هم بینشون ونپلیسا دستگیرش..سارا اون شبی که از خونه فرار کرد گیر اراذل افتاده بود

همه ش می گفتم همه ی دختر فرارایا همینجورین واین دختر از همهشون بدتره که شب عروسیش ..بوده
  ..فرار کرده
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نمی ..ترسیدم..که یه حس های جدید رو تو خودم پیدا کردمتا این.. خاطرنفرتم رفتارام ضد ونقیض بودبه
ولی دست ..اینبار برام سخت تر بود چون یه تجربه ی تلخ تو زندگیم داشتم..خواستم دوباره گرفتار بشم

 تونستم چون دلم نمی مین..این حس روز به روز بیشتر می شد ومن نمی تونستم جلوشو بگیرم..خودم نبود
گ هومن وشروین رو پیشنهاد کرد وبه منم گفت من هم تو لیست باشم قبول وقتی خانم بزر..ذاشت
چون می دونستم اگر قبول کنم امکان داره وضعم بدتر ..چون نمی خواستم نفرتم از زنها از بین بره..نکردم

  ..بشه و این حس کار دستم بده
  

داشتم بگی هیچ دوست ..داشتم دیوونه می شدم.. شروین رو رد کردی وهومنو قبول کردیوقتی
اون شب از زور خشم نمی تونستم خودمو کنترل ..ولی تو هومن رو انتخاب کردی..پشیمون شدی..کدوم

  ..ولی به نتیجه ای نرسیدم..تا صبح تو اتاقم راه رفتمو وفکرکردم..کنم
  

ی می خواستم با کالمم بهت نیش بزنم وازارت بدم ول.. می دیدمت نمی تونستم جلوی خودمو بگیرموقتی
نمی خواستم منو ..وقتی می دیدم با حرفام اذیت شدی از کارم پشیمون می شدم و خودمو لعنت می کردم

 کردم تو دختر واقعی یدوم اینکه فکر م..اول اینکه از زن ها متنفر بودم.. تا دلیل داشتم2قبول کنی چون 
 که میراث خانوادگیمون اون سر ما کاله گذاشت وکتاب هایی.سپهر هستی ومن هم دل خوشی ازش نداشتم

توی این راه هومن خیلی ..بازم راه خودشو رفت..ولی دل من این چیزا حالیش نبود..بود رو از ما دزدید
اون عاشق ویدا بود و کشید کنار ولی به نفع من کار کرد وبرنامه رو جوری تنظیم کرد که من ..کمکم کرد

  ..افتادم جلو و با تو عقد کردم
  

فقط ..حس می کردم مال منی..یه حال خاصی داشتم .. خونده شد یه حالی پیدا کردم موقع که عقدهمون
  ..دوست داشتم اون چشمای سبز وحشی فقط مال من باشه..دوست نداشتم بدمت به کسی ..من

  
به خدا ..از خدا تو دلم کمک می خواستم..پاکی تو.. دزدیدنمون فقط به یه چیز فکر می کردموقتی

برای همین اون لحظه ذهنم اشفته ..رو حفظ کنه و نذاره ذره ای پاکیتو از دست بدیالتماس می کردم تو
 داشتم ودوستولی وقتی اشک رو تو چشمات می دیدم دلم طاقت نمی اورد ..بود وباهات بد تا می کردم

  ..بغلت کنم وبه خودم فشارت بدم وتو گوشت بگم که تنها نیستی ومن باهاتم
  

لی کلمات و جمالتم جوری بود که تورو به این باور می رسوند که من از روی  اینا رو می گفتم وتمومه
من دوستت داشتم وهمه ی اینا از ..مواظبتم ولی اینطور نبود..تعصب واینکه فقط شوهرتمو وظیفه دارم 

  ..روی عالقه م بود
  

 توی اون وضعیت وقتی پیدات کردم و تورو.. من و هومن رو بردن تو اتاق همه ی فکرم پیش تو بودوقتی
دوست داشتم بزنم پارسا رو تیکه وپاره ..برای یه لحظه قلبم از حرکت ایستاد..دیدم به خدا داغون شدم

  ..کنم که جرات کرده بود به تو دست درازی کنه
  

 پدر واقعیت اومد وخواست تورو با خودش ببره حس کردم داره جون منو هم با خودش می وقتی
نمی تونستم بینم که داری از کنارم میری وتنهام ..ی خواد از جسمم جدا بشهحس می کردم روحم م...بره

  ..دوست داشتم یه کاری کنم بمونی..میذاری
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از روی ..تمامش از روی احساسم بود..بوسه ای که از روی اجبار نبود..بوسیدمت.. کارو تو اتاق کردماون
گفتی یه راه برای موندنت هست ولی بهم ..ولی تو رفتی..عشقی که با لجبازی پسش می زدم..عشقم

اون موقع نفهمیدم چی گفتی ولی رفتم یه جای دور وبا خدای خودم خلوت ..بستگی به تصمیم من داره
همونجا تونستم تموم کینه و نفرتی که تو دلم بود رو بریزم دور ..اون با من بود..خدا تنهام نذاشت..کردم

تصمیمی که با ..من تصمیمم رو گرفته بودم..م دروغ نگفته بوددلم به..وبه جاش عشق تورو گذاشتم تو قلبم
اینجوری می .. و ما برای همیشه مال هم بشیمهعشقم به تو که تهش به ازدواجمون ختم بش..راه تو یکی بود

  ..تونستم برای همیشه تورو برای خودم داشته باشمت
  

به خودم برای اینکه ..ت فرصت دادمبه خودم و خود.. ماه همه ی کارامو سر و سامون دادم2 این توی
البته ناگفته نمونه هومن هم واقعا ..خیلی رو خودم کار کردم..یه پرهام جدید..بتونم خودمو کامل پیدا کنم

 می شد تا خودتو ادهبه تو هم فرصت د..توی اینم مدت که من خودمو از نو می ساختم..بهم کمک کرد
من از خودم مطمئن .. افتاده هنوز عالقه ای به من داری یا نهببینی با این فاصله ای که بینمون..بسنجی

  ..نمی دونستم تو هم منو می خوای یا نه..بودم ولی از تو نه
  

همونی که خودم دوست .. همین اول باید رو خودم کار می کردم تا بشم همونی که تو می خوایبرای
 نیاورد وشماره ت رو با هزار جور بهونه ولی بازم دلم طاقت..داشتم باشم ولی باید براش تالش می کردم

همه ی برنامه ..دمبهت پیام می دادم واینجوری دل بی قرارمو اروم می کر..به کمک هومن از ویدا گرفتم
تا اینکه دیشب ..خودمو اماده کرده بودم..می دونستم میای..هامو چیدم برای شب عروسی هومن

  ..شق نگاهت بودمعا..دلم برای سبزی چشمات تنگ شده بود..دیدمت
  

می دونستم شروین تورو مثل خواهرش دوست .. کامال در جریان رابطه ی شروین و تو و شیدابودممن
همه ی اینا رو می دونستم ولی می خواستم یه کم هم تورو ..می دونستم قراره با شیدا ازدواج کنه..داره

  ..هم بودصداقتت برام م..که تو هم صادقانه بهم همه چیزو گفتی..محک بزنم
  

سر میز شام از کنارت رفت ..وقتی نور قطع شد شروین از کنارت رفت.. در جریان همه چیز بودشروین
اون ..از شروین واقعا ممنونم..همه ی اینا با برنامه بود که خودم تنظیمش کرده بودم..ومن و تو تنها شدیم

 خواهر وبرادرن نه چیز رام اون و سااالن هم که فهمید..قبل از جریان سارا یکی از بهترین دوستام بود
  ..دیگه دوباره شد بهترین دوستم

  
بهت حق دادم .. ازت خواستگاری کردم و جواب خواستم گفتی باید رسما با خانواده بیام خواستگاری وقتی

اروم ..رو ابرا بودم..اخر شب که بهت ابراز عشق کردم..چون تصمیم خودمو گرفته بودم..وقبول کردم
ولی توباز تاکید کردی بیام خواستگاری ..دوست داشتم اگر تو هم بهم عالقه داری بهم بگی..شتموقرار ندا

چون دیوانه وار عاشقت بودم وبرای عشقم هم ..چون دوستت داشتم..قبول کردم..واونجا حرفاتو بهم بزنی
  ..هر کاری می کردم

  
حاال جواب ..ه می خواستم بهت بزنماین هم همه ی اون حرفایی ک..خب خانمی: کرد وبا لبخند گفت نگام

  ..من چی شد؟
  

  .. زدمو نگاش کردملبخند
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  ..خب بگو دیگه منتظرم:پرهام
  

  .. سال اختالف سنی داریم این برات اهمیت نداره؟10من و تو :  زدم تو چشماشو گفتمزل
  

سط بی اهمیت اصل عالقه ایه که من به تو دارم سن وسال این و..به هیچ وجه: با لحن محکمی گفتپرهام
  ..ترین چیزه

  
  ..من چند تا شرطو شروط دارم قبول می کنی؟-
  

  ..بگو..خب تا چی باشه..شرط؟: انداخت باال وگفت ابروشو
  

می خوام به درسم ادامه بدم وتا تمومش نکنم نباید عروسی بگیریم فقط عقد می : کردم جدی باشم سعی
تم ونباید رابطه ی نزدیکی بینمون باشه یعنی فقط اخر تو مدتی که عقد هستیم من خونه ی بابام هس...کنیم

 درسم تموم شد می خوام یبعد هم اینکه وقت....در همین حد..هفته ها می تونی بیای وبا هم بریم بیرون
یه ماشین برام بخر وبه ..برای مهریه هم یه خونه به نامم بزن..نباید غیرت بیخودی داشته باشی..برم سرکار

و اینکه باید برای همیشه دوستم داشته ..ازه ی سال تولدم سکه می خوام وبه اند..نامم کن
  ..ماگر قبول می کنی منم موافق..نه دیگه همین..اومممم..باشی

  
خشکش زده .. مدت که داشتم حرف می زدم دهان پرهام باز مونده بود ومات و مبهوت نگام می کردتموم

  ..بود
  

  ..دستمو جلوی صورتش تکون دادم که به خودش اومد.. خودمو کنترل کردم نزنم زیر خندهخیلی
  
  ..فرشته: تعجب گفت با
  
  ..بله؟-
  

می خوای فردا رو هم بهت فرصت بدم تا بشینی خوب فکراتو بکنی یه وقت خدایی ..خجالت نکشا  :پرهام
  ..نکرده چیزی نمونده باشه فردا روزی شرمنده ت بشم؟

  
  .. تظاهر کردم که دارم فکر می کنممثال

  
  ..من ف..خب باشه چون اصرار می کنی قبوله: جمع کردمو گفتم لبامو

  
فرشته همه ی اینا رو راست ..چه از خدا خواسته هم هست..چی چی رو قبوله؟: پرید وسط حرفمو گفت تند

  ..گفتی؟یا داری سر به سرم میذاری؟
  

  ..شک نکن..معلومه جدی گفتم: نگاش کردمو گفتم جدی
  

  ..به خاطر خودم نمی خوای؟..منو..پس تو: نگام کرد وگفت گرفته
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  ..بگو به جون پرهام داری راست میگی:گفت .. کردمسکوت

  
  .. انداختم پایین و بازم سکوت کردمسرمو

  
  ..فرشته :پرهام

  
ولی باید از اینکه ..من حاضرم تمومه این شرط ها رو قبول کنم:با شک نگام کرد وگفت .. بلند کردمسرمو

  ؟..می خوام بدونم دوستم داری یا نه..ئن بشممنو دوست داری مطم
  
  ..واقعا حاضری به همه ی شرطام عمل کنی؟:رفتم پشت پنجره ی اتاقمو گفتم .. جام بلند شدماز
  

  ..فقط به همون شرطی که برات گفتم..شک نکن: و جدی گفت محکم
  

  .. پشت سرم حس کردمحضورشو
  

  .....کیشجز ی..هیچ کدوم از شرطای من حقیقت نداشت :گفتم
  

  ..درست پشت سرم ایستاده بود..برگشتم
  

  ..کدوم ؟: نگام کرد وگفت گنگ
  
  ..چون..اینکه برای همیشه دوستم داشته باشی: چشماش خیره شدمو گفتم تو
  

  ..چون چی؟: جذابی زد وگفت لبخند
  
  ..چون منم دیوانه وار دوستت دارم: لبخند گفتم با
  

  ..ی خوای سر به سر بذاری؟بازم م..واقعا؟: پررنگ تر شد لبخندش
  

هیچ ..برام فقط عشقت مهمه..منم دوستت دارم پرهام..اینبار جدیه جدی هستم..نه: خندیدمو گفتم اروم
  ..فقط تو برام اهمیت داری..کدوم از این چیزایی که گفتمو نمی خوام

  
  ..قربونت بشم عزیزم: باز کرد وبا خوشحالی گفت دستاشو

  
  .. کنار بغلم کنه که کشیدمخواست

  
  .. تعجب نگام کردبا
  
  ..ما االن چند ساعته که دیگه به هم محرم نیستیم..یادت رفته؟..اقای خوش حواس.. استپ: شیطنت گفتم با
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  ..حاال نمیشه یه کاریش کنی؟..ای بابا: داد بیرونو کالفه نگام کرد وگفتنفسشو

  
  ..ر ممکن نیست ولی االن وقتش نیستولی یه راه هست که غی..نه نمیشه: انداختم باال وگفتم ابرومو

  
  ..؟..چه راهی: زد وگفت لبخند

  
  ..ولی االن نمیشه پس تا اون موقع باید صبر کنی..اینکه عقد بکنیم: خندیدمو گفتم اروم

  
  ..سخته ها..ای بابا: کمرنگی کرد وگفت اخم

  
  .. مو انداختم باال و نگاش کردمشونه

  
  ..دق کردم من..حاال جوابتو بهم میگی یا نه؟ :گفت

  
  ......بله: پررنگی زدمو گفتم لبخند

  
  ..چی بله ؟: شیطنت گفت با
  
  ..جوابمو گفتم دیگه-
  

  ..باشه خب یه بار دیگه بگو :پرهام
  
  ..وقتی میگم که هر دوتامون پای سفره ی عقد باشیم.. نه نمیگم-
  

  ..نگاهش جور خاصی بود.. ونگام کردخندید
  

  ..می کنی؟چیه؟چرا اینجوری نگام  :گفتم
  

ولی حیف که نمی ..انقدر دوست دارم االن بغلت کنم وببوسمت : اورد پایین واروم زیر گوشم گفت سرشو
  ..تونم

  
  .. این حرفش با شرم لبخند زدمو سرمو انداختم پایینبا
  

  ..برای اینکه هر چه زودتر تو رو مال خودم بکنم لحظه شماری می کنم: شنیدم صداشو
  

  ..روی لبای اون هم لبخند جذابی نشسته بود..ا لبخند نگاش کردم بلند کردمو بسرمو
  

به کمک ویدا یه لیست تهیه کرده بودم وحاال .. پرهام برای خرید عقد وعروسی اومده بودیم بیرونهمراه
  ..داشتیم یکی یکی اونا رو تهیه می کردیم
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م قبول نکردن وگفتن دو نفری  مریم جون و ویدا خیلی اصرار کردم که همراهمون بیان ولی هیچ کدوبه

  ..بهتون بیشتر خوش می گذره
  

همراه پرهام رفتیم تو یه کافی شاپ تا هم .. شده بود عروسی رو خونه ی خانم بزرگ بگیریمقرار
  ..خستگیمونو در کنیم هم بستنی بخوریم

  
  .. که مدت ها ذهنمو به خودش مشغول کرده بود رو به زبون اوردمسوالی

  
  ..پرهام ؟-
  
  ..جانم ؟ :هامپر
  
  ..تو دلیله اینکه خانم بزرگ اقایون رو به باغ راه نمیده رو می دونی؟-
  

خانم بزرگ وقتی ..اتفاقا بعد از عروسی هومن فهمیدم..اره می دونم: نفس عمیقی کشید وگفت پرهام
 کنه شوهرش بهش خیانت می کنه از همه ی مردا بیزار میشه و حتی زمانی که شوهرش اظهار پشیمونی می

 میمیره خانم رگموقتی اقا جون یعنی همون پدربز..هم نمی تونه اونو ببخشه چون خیلی بهش اعتماد داشته
  ..بزرگ ورود اقایون رو ممنوع می کنه به جز پدرم

  
سال .. اینطور بوده تا اینکه به خاطر اعتراض دختراش و شوهراشون اعالم می کنه که می تونن بیان مدتی

خانم بزرگ توی اتاقش بوده بچه هاش تو ..م بزرگ بیمار میشه همه برای عیادتش میانخان..ها می گذره 
  ..سالن بودن

  
اون روز درست یادمه که سیروس پدر کتی که شوهر عمه ماهرخ ما میشه گفت .. من وهومن هم بودیماتفاقا

ونند اون پولو به که اگر هر کدوم از دخترا ارث خودشونو از خانم بزرگ بگیرن بهتره و اینجوری می ت
 حق نداره به این سمن وهومن گفتیم تا خانم بزرگ زنده ست هیچ ک..کاری بزنند وسود زیادی هم توشه

این خودش یه جور بی احترامی به خانم بزرگ محسوب می ..اینکار درست نبود..ارثیه چشم داشته باشه
  ..شد

  
نکار درست نیست و سیروس وکامران پسرش و  باال گرفت ومن و عمه مهناز وهومن و ویدا می گفتیم ایبحث

خود کتی وعمه ماهرخ هم اصرار داشتن که نه باید اینکار انجام بشه و می گفتن که حقشونو می 
بدترین حرفی که سیروس زد این بود که خانم بزرگ مدت زیادی زنده نمیمونه پس چه بهتر این ..خوان

  ..ارثیه االن تقسیم بشه
  

وقتی اومد پایین همه سکوت ..باالی پله ها ایستاده بود و حرفای ما رو می شنید مدت خانم بزرگ تمومه
خانم بزرگ چند تا حرف بهشون زد واز خونه بیرونشون ..قیافه ی سیروس واقعا دیدنی بود..کردن

  ..گفت که اونا حرمت شکستن..کرد
  



   من   فرشته        

  
goldjar@   
 

 

422

البته من ..ه ممنوع کردولی ورود اقایون رو دوبار.. تموم و کمال حق عمه ماهرخ رو بهش دادفرداش
در اصل قصد خانم بزرگ این بود که سیروس وکامران پاشونو اونجا ..وهومن حق داشتیم بیایم ولی بقیه نه

  .. حرفی نزنندهولی چون نمی خواست دوباره صداشون در بیاد اینجوری گفت تا اونا هم دیگ..نذارن
  

عمه ماهرخ وکتی گه ..رگ احترام نمی ذاشت هم همیشه دنبال فرصت بود و هیچ وقت به خانم بزکامران
خانم بزرگ هم با احترام باهاشون رفتار می کنه ولی خب اونا اینطور ..گاه به خانم بزرگ سر می زنند

  ..نیستن
  
دو بار ضربه خورده اون ..پس اگر اینطور باشه که خانم بزرگ حق داشته.. حرفای پرهام فکر می کردمبه

یه بار هم از ..هرش که وقتی بهش اعتماد داشته به خانم بزرگ خیانت میکنهیه بار شو..هم از طرف مردا
  ..جانب دخترش و شوهرش

  
  ..پس چرا خانم بزرگ عمه ماهرخ رو راه میده؟مگه اونم با شوهرش هم دست نبوده؟-
  

اونجا خونه ی پدریه عمه ست وخانم ..خب به هر حال مادره ودلش نمیاد بچه ش رو بیرون کنه :پرهام
عمه ماهرخ به خاطر اینکه خانم بزرگ اجازه نمیده ..رگ هم این رو حق اون می دونه که بیاد اونجابز

  ..شوهرش و پسرش بیان اونجا خیلی کم میاد ولی کتی گه گاهی میاد اونجا
  
  ..یه سوال دیگه که البته امیدوارم ناراحت نشی-
  

  ..بپرس خانمی: زد وگفت لبخند
  
  ..اون شخص ناشناسی که از سارا برات عکس می فرستاد رو می شناختی؟: لبخند نگاش کردمو گفتم با
  

  ..ولی بعد شناختمش..اون موقع نه: کمرنگی زد وگفت لبخند
  
  ..چطور بگم؟..پرهام..واقعا؟: تعجب گفتم با
  

  ..دوست داری بدونی اون کیه درسته؟: وگفت خندید
  

  ..اره خیلی: هم اروم خندیدمو گفتم من
  

  ..کتی بود..اون شخص:ه گفت  بی مقدمپرهام
  

  ..چی؟ کتی؟:بهت زده گفتم ..  از زور تعجب گرد شدچشمام
  

ظاهرا کتی ازاینکه من سارا رو انتخاب کردم ناراحت بوده ودنبال یه راه ..اره: تکون داد وگفت سرشو
ارا با برای جدایی ما می گشته اول عکسای سارا و شروین رو برام می فرسته بعد هم اون عکسایی که س

 برادرش تهیه مرانالبته خودش می گفت عکسایی که سری دوم فرستاده بود رو به کمک کا..کامران بوده
ظاهرا کامران همیشه در تعقیب سارا بوده واز قراراش با کامران با خبر بوده و اون عکسا رو ازشون ..کرده
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تذکر می دادم اون هم حواسش یه بار وقتی از کارای کتی عصبانی شده بودم و داشتم بهش ..می گیره
  ..نبود وهمه چیزو لو داد

  
  ..خب تو شک نکردی که شاید اون عکسا ساختگی باشه؟: تعجب گفتم با
  

  ..نه :پرهام
  
  ..چطور؟-
  

بعد هم کامران اون روزکه میخواست با ویدا عقد کنه اعتراف کرد که ..چون خود سارا اعتراف کرد :پرهام
درضمن حرفای خانم بزرگ هم خیلی بهم ..شد من مطمئن بشم اون عکسا واقعیهاین ها باعث ..با سارا بوده

 اعتراف کرده ینکارشولی من بیشتر به حرفای سارا اهمیت می دادم که تمام و کمال به ا..کمک کرد
  ..اون هم جلوی خودم..بود

  
  .. باشهفکر نمی کردم اون عکسا کاره کتی..راست می گفت.. تکون دادمو به فکر فرو رفتمسرمو

  
  .. هفته مثل برق وباد گذشت2.. روز بقیه ی خریدامونو کردیم وبرگشتیم خونهاون

  
واقعا محشر شده ..هر دو به هم خیره شدیم.. در ارایشگاه اومدم بیرون که چشمم به پرهام افتاداز

ستم نمی تون..شیک وزیبا ..کت وشلوار سفید و خوش دوخت با پیراهن سفید براق وکراوات دودی..بود
 و هومن ردارتازه متوجه فیلمب..به طرفم اومد وبا لبخند دستشو به طرفم دراز کرد..چشم ازش بردارم

در رو برام باز کرد ..هر دو به طرف ماشین رفتیم..با لبخند دستمو بردم جلو و گذاشتم تو دستش..شدم
 راننده رفت ودر ماشین به طرف صندلی..دامن لباسمو جمع کرد و درو بست..وکمکم کرد تو ماشین بشینم

  ..رو باز کرد ونشست
  

  .. و هومن هم سوار ماشین شدند وپشت سرمون می اومدند فیلمبردار
  

  ..صدای خواننده توی ماشین پیچید.. ضبط ماشین رو روشن کرد وحرکت کردپرهام
  

   نمی تونم بی تو بمونمدیگه
  

   نمی تونم از تو نخونمدیگه
  

   نمی تونی عشقم نباشیدیگه
  

   نمی تونی ازم جداشیگهدی
  
  ..پرهام دستشو اورد جلو و دستمو گرفت تو دستاشوگذاشت رو دنده ودست خودشو گذاشت رو دستم*
  

  ..لبخند زدمو سرمو انداختم پایین..لبخند جذابش روی لباش بود.. نگاه کردمبهش
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  اگه نباشی میمیره/  دلم پیشت گیره اخه

  
  دلگیرهبی تو داغون و/  ش بهونه می گیره همه

  
وقتی االن به گذشته فکر ..تموم خاطراتمو از روز اول که دیدمش تا االنو داشتم تو دلم مرور می کردم*

از این بازیه سرنوشت ..می کنم می بینم سرنوشت چه بازی هایی با من کرد ولی این بازی رو دوست داشتم
  فقط باید.. گله می کردمیدپس نبا..باعث شد پدر واقعیمو پیدا کنم..راضی بودم که تهش پرهامو بهم داد

  
  ..خدایا شکرت.. شکر می کردمخدارو

  
   تو جونمی ، عمرمی ، مهربون منیاره

  
   دوست دارم تنهام نذار تو بهار منیاره

  
  فقط تورو می خوام تویی عشق من/  دارم ومی دونی عاشقم دوست

  
  نگو نمیشه تو باشی مال من/  جدا بشی تو از دلم نکنه

  
  اگه نباشی میمیره/ پیشت گیره  دلم اخه

  
  بی تو داغون ودلگیره/  ش بهونه می گیره همه

  
  ..مطمئن بودم عالی از اب در میان..با ژست های مختلف .. رفتیم اتلیه وعکس انداختیماول

  
بابا یا همون سپهر ..و..خانم بزرگ و نسرین خانم..مریم جون..بابا ..همه به طرفمون اومدن.. باغرسیدیم

من هم در ..جلو اومد وبا لبخند رو به من و پرهام تبریک گفت..باورم نمی شد.. شراره اومده بودنهمراه
 ش اومد جلو باهام دست هشراره با همون فیس وافاده ی گذشت..حالی که هنوز تو بهت بودم تشکر کردم

ده فرشته خدا شانس ب:داد وصورتشو به قصد بوسیدن اورد جلو ولی به جای بوسیدن زیر گوشم گفت 
  ..جون

  
  ..ممنونم:منم لبخند بزرگی زدمو گفتم .. هم لبخند کجی تحویلم دادبعد

  
جنس این زن واقعا حسود ..هنوز عادت های بدشو داره..هه.. گوشه ی چشم نگام کرد ولباشو جمع کرداز

  ..هیچ جوری هم درست نمی شد..بود
  

ی کرده بودند و روی سرمون نقل وپول می جلوی پامون گوسفند قربون.. دستمو گرفت و رفتیم توپرهام
  ..ریختن
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ولی اینبار ..عاقد اومد وصیغه ی عقد رو جاری کرد.. توی اتاقی که مخصوص عقد تزیین شده بودرفتیم
  ..عقد دائم بود نه موقت

  
  .. رو باز کرده بودیم وهر دو نگاهمون به ایات بودقرآن

  
  ..بله..ی پدرم وخانم بزرگ وبزرگترای جمعبا اجازه :از ته دلم گفتم .. بله می دادمباید

  
  .. ازتوی اینه نگام کرد ولبخند زدپرهام

  
  .. برامون دست زدن و جیغ و هورا کشیدنهمه

  
  .. به پرهام رسید اون هم با لبخند بله دادنوبت

  
یکی یکی می اومدن جلو و تبریک می گفتن وکادوهاشونو می .. دست زدن وبهمون تبریک گفتنبرامون

  ..من و پرهام هم با لبخند ازشون تشکر می کردیم..دادن
  

خونه ای که قرار بود ..من وپرهام توی ماشین نشسته بودیم وبه طرف خونه مون می رفتیم.. شب بوداخر
  ..ماشین هومن وبابا وچند تا از فامیل پشت سرمون بود..زندگی مشترکمون رو توش شروع کنیم

  
زمزمه های عاشقانه ش ..من وپرهام در حال رقص..رقصیدنمون.. خاطرات امشب رو مرور می کردمداشتم

  ..همه چیز امشب عالی بود..ونگاه بی قرارش
  

  ..پیداه شد واومد سمت من وکمک کرد تا منم پیاده بشم.. جلوی خونه نگه داشتپرهام
  
پسرم پاره ی :اومد جلو و دستمو گذاشت تو دست پرهام و رو به پرهام گفت .. لبخند به بابا نگاه کردمبا

یه نصیحت پدرانه برای ..می دونم خوشبختش می کنی..من دخترمو تازه پیدا کردم..تنمو می سپرم دستت
به همدیگه  .. نکنیدهمیشه با هم صادق باشید وتو مشکالت پشت همو خالی ..بهتر شدن زندگیتون دارم

شید واینو بدونید دعای خیرمن همیشه انشااهللا همیشه سالمت با..اعتماد داشته باشید وبه هم احترام بذارید
  ..همراهتونه

  
مطمئن باشید فرشته رو خوشبخت می :با لحن محکم و مردونه ای گفت.. تشکرکرد وبابا رو بغل کرد پرهام

  ..کنم
  

  ..ممنونم پسرم: اشکاشو پاک کرد وگفت بابا
  
  .. همگی خداحافظی کردیم وپرهام در رو بستاز
  

  ..ق تا منم برم یه دوش بگیرمو بیامتوبرو تو اتا: به من گفت رو
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پرهام بلندم کرد ومنو ..برگشتم برم تو اتاق که یه دفعه دیدم رو هوام.. جمع کردمو سرمو تکون دادملبامو
  ..جیغ کشیدم وبا ترس نگاش کردم..رو دستش گرفت

  
میرم دوش می اول تورو میذارم بعد ..مگه من میذارم تنهایی بری تو اتاق؟: لبخند نگام کرد وگفت با

  ..گیرم
  

خب نمی شد ارومتر اینکارو می ..وای خدا ترسیدم.. تند تند می زد با لبخند نگاش کردمقلبم
  ..عاشق همین غافل گیری هاش بودم..کردی؟

  
بعد هم با لبخند رفت سمت حموم تا دوش .. رو باز کرد و رفت تو اتاق ومنو گذاشت رو تختدراتاق

می خواستم گیره ها رو باز ..به سختی زیپشو پایین کشیدم ..باسمو در بیارماز جام بلند شدم تا ل..بگیره
  .کنم ولی سخت بود بی خیال بعد باز میکنم

  
مخصوص امشب گذاشته بودم .. سمت کمد واز بین لباسام یه لباس خواب سفید کوتاه در اوردمرفتم
تنم کردم و داشتم ..ف بودجنسش نرم ولطی..جذب بود وروی قسمت سینه ش تور دوزی شده بود..کنار

 در یجلوی اینه واسه خودم ژست می گرفتم که در حموم باز شد وپرهام در حالی که حوله تنش بود جلو
  ..وایساد ومات و مبهوت به من نگاه کرد

  
سرمو انداختم ..قلبم تند تند می زد.. یه دفعه داغ کردم..از زور شرم داشتم اب می شدم.. خداوای

  ..نی نگاهش دست وپامو گم کرده بودمزیر سنگی..پایین
  

داشت می اومد طرفم که ناخداگاه دویدم سمت در قبل از اینکه دستم به دستگیره .. خدا چکار کنم؟وای
  ..وای دیگه داشتم غش می کردم..برسه از پشت منو گرفت

  
  ..چرا فرار می کنی؟..کجا خانمی؟:زمزمه وار زیر گوشم گفت .. میخورد به گوشمنفسش

  
سرم همچنان پایین ..اروم شونه مو گرفت ومنو برگردوند سمت خودش.. زور هیجان نفس نفس می زدماز

موهاش نمناک ..نگاهشو دوخت تو چشمام..انگشت اشاره ش رو گذاشت زیر چونم و سرمو بلند کرد..بود
  ..جذاب تر شده بود..بود کمی از موهاش ریخته بود رو پیشونیش

  
زیبا ..واقعا زیبا شدی..از سر شب خیلی خودمو کنترل کردم ..خوشگل شدیخیلی : صدای ارومی گفت با

  ..و خواستنی
  

دستشو دور ..قلبم هنوز بی قراری می کرد..صورتشو اورد پایین و پایین تر.. رفته رفته اروم شدصداش
  ..بغلم کرد منوبرد سمت تخت..کمرم حلقه کرد ومنو به خودش فشرد

  
وی چشماش خیره شده بودم و هیچ جوری هم نمی تونستم نگاهمو از عسلی منم فقط ت.. نگام می کردهنوز

منو کشید تو بغلش وسرشو اورد پایین ..انداختم رو تخت و خودش هم کنارمم دراز کشید..چشماش بگیرم
  ..وروی گردنمو بوسید
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  ..دوستت دارم..دوستت دارم فرشته: که من رو می بوسید زمزمه وار گفت همونطور
  

با نگاهمون با ..سرشو بلند کرد ونگاه خمارشو دوخت تو چشمام..دم باال ودور کمرش حلقه کردم اوردستمو
  ..از نیاز..از عشق و خواستن.. از دوست داشتن.. هزار تا حرف..هم حرف می زدیم

  
  ..منم دوستت دارم پرهام: کردم زمزمه

  
اولش کاری نکرد ..ذاشت رو لبام توی کل صورتم چرخوند و یه دفعه سرشو اورد پایین ولباشو گنگاهشو

منو سفت به خودش فشرد وبا ولع ..من هم همراهیش می کردم..بعد اروم اوم شروع کرد به بوسیدنم
روی گردنمو ..بعد از چند لحظه لبامو ول کرد و رفت پایین تر وزیر چونموبوسید ..شروع کرد به بوسیدن

  ..چشمامو بسته بودم..بوسید
  
داشتم واز اینکه با اون بودم و داشتم طعم یکی شدن رو باهاش می چشیدم  تمومه وجودم دوستش با

  ..راضی بودم
  

همه و همه رو اون ..حرارت بوسه هاش..لطافت نوازش هاش .. گیرایی صداش.. نرمی لباش..  تنشگرمی
ی دنیا..با دنیای دختر بودنم خداحافظی کردم وپا به دنیای جدیدی گذاشتم..شب با پرهام تجربه کردم

  ..دنیایی که می خواستم با پرهام ودر کناراون داشته باشمش..زن بودن
  
جیغ ..از زور هیجان نمی دونستم چکار کنم.. خوشحالی از در مطب زدم بیرون و نشستم تو ماشین با

  ..داد بزنم..بزنم
  

ت میزش منشی پش.. مطب پرهام نگه داشتم واز ماشین پیاده شدم و با ریموت قفلش کردم ورفتم توجلوی
با لبخند رفتم سمت در وهمین که خواستم دستگیره رو بکشم پایین صدای گفته وگوی پرهام رو با یه ..نبود

  ...گفتم شاید بیمارش باشه ولی اون زن پرهام رو عزیزم خطاب کرد..زن شنیدم
  

  ..گوش تیز کردم ببینم اینجا چه خبره؟.. خداوای
  

  ..اخفه شو و از اتاق برو بیرون سار :پرهام
  
  ..عزیزم چ..پرهام بذار منم حرفامو بزنم-
  

تویی که بهم خیانت ..من تورو فراموش کردم..برو گورتو گم کن..به من نگو عزیزم: داد زد پرهام
من یه مرد بودم و وقتی پی به خیانت زنم بردم ..به شخصیتم توهین کردی..غرورمو له کردی..کردی

 بودم شنیده..چیه؟..چون قدرتشو نداری..چیزا رو درک نمی کنینه تو اصال این ..اینو می فهمی؟..شکستم
  ..باهاش خوشبخت نشدی یا اونو هم بدبخت کردی وحاال اومدی سراغ من؟..ازدواج کردی

  
زنم به معنای واقعی اسمش یه فرشته ..من زن دارم..پس بذار روشنت کنم: تر داد زد وادامه داد بلند
انقدر ..می فهمی؟.. خاطر اسایش وخوشبختیش جونمو هم بدمدوستش دارم وحاضرم به..عاشقشم..ست

 پیدات جاپس همین االن گورتو از مطب من گم کن ودیگه هم این..دوستش دارم که جونم برام بی ارزشه
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اگر یه ..وگرنه زنگ می زنم پلیس تا بیان به جرم مزاحمت وایجاد اختالل تو زندگی دیگران بگیرنت..نشه
  ..شنیدی؟..ا افتابی شدی ازت شکایت می کنمبار دیگه ببینم اینور

  
اومده بودم تا ببینم همون ..من امشب دارم میرم المان..فکرکردی چی؟..خیلی خب: هم داد زد سارا

دیگه نمی ..ولی می بینم تو خیلی تغییر کردی..پرهام گذشته ای که منو دوست داشت یا نه؟
  ..دیگه اون پرهام گذشته نیستی..شناسمت

  
دیگه اون پرهام ساده ی گذشته نیستم که تونستی با دوتا ..اره تغییر کردم:ندتر از اون داد زد  بلپرهام

اره تغییرکردم وهمه ی ..عشوه وناز خرش کنی وبعد هم به راحتی بهش خیانت کردی و نادیده گرفتیش
ره بهت میگه که  دایسادهاین پرهامی که می بینی اینجا جلوت وا..مدیون فرشته..اینارو مدیون عشقم هستم

  .برو بیرون..برو از اینجا بیرون ودیگه هم اینورا پیدات نشه..تو براش یه غریبه ای
  

  ..روز خوش اقای دکتر..باشه میرم: با حرص گفت سارا
  

بدون اینکه به من نگاه کنه از در زد بیرون ودرو .. مطب به شدت باز شد وسارا از اتاق اومد بیروندر
  ..محکم به هم کوبید

  
نفسشو داد بیرون ..جدی نگاش کردم..با تعجب نگام کرد..نگاش به من افتاد.. تو درگاه ایستادپرهام

  ..پشت سرش رفتم تو و درو بستم..وکالفه دستی بین موهاش کشید و رفت تو اتاق
  

  
  

  ..من..من همه چیزو برات توضیح میدم..فرشته: نگام کرد وگفت پرهام
  

  ..من همه چیزو شنیدم..هیسسسسس: لباش  جلو و انگشتمو گذاشتم رورفتم
  
به ..به اینکه عاشقتم ..من بهت افتخار می کنم پرهام:انگشتمو برداشتمو لبخند زدم .. چشمام نگاه کردتو

  ..به اینکه تو شوهرمی..اینکه دوستت دارم
  

اینکه در از ..از اینکه دارمت..عزیزم تو برای من تکی: لبخند زد ودستاشو دور کمرم حلقه کرد پرهام
  ..فرشته من.. دوستت دارم..کنارمی خوشحالم

  
  ؟..تو بابا بشی چی میشی: شیطنت لبخند زدم و گفتم با
  

  ..چی؟: نگام کرد وگفت گنگ
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امروز جواب ازمایش رو .. ماه دیگه شما پدر میشی بنده هم مادر7تا .. بهت تبریک میگم اقای پدر-

  .. ماهه باردارم2من ..گرفتم
  

خدایا :یه دفعه منو رو دستاش بلند کرد ودر حالی که منو می چرخوند با خوشحالی گفت .. نگام کردمات
  ..ممنونم فرشته..خبر از این بهتر نمی شد..شکرت

  
  ..وای داره سرم گیج میره..بذارم زمین: گفتمخندیدمو

  
  ..پس من وهومن همزمان پدر میشیم درسته؟: گذاشت رو زمین وبا لبخند نگام کرد منو

  
  .. ماه زودتر به دنیا میاد2نی نی اونا ..نه : انداختم باال وگفتم وموابر

  
  ..دیگه بهتر از این نمیشه..وای خدا هم عمو میشم هم بابا: وگفت خندید

  
  ..منم هم زن عمو میشم هم مامان..اره واقعا : خنده گفتم با
  
اینده ای ..به روی اینده..زدزندگی هم به روی ما لبخند می .. چشمای هم نگاه کردیم ولبخند زدیمتو

  ..خوش درکنار پرهام و فرزندی که توی راه داشتم
  

  ..خدایا بزرگیتو شکر.. برای این همه خوشبختی که بهمون دادی شکرتخدایا
  

   یعنی خون دل یعنی جفاعشق
   یعنی درد و دل یعنی صفاعشق
   یعنی یک شهاب و یک سرابعشق
   یعنی یک سالم و یک جوابعشق

  یک نگاه و یک نیاز یعنی عشق
   یعنی عالمی راز و نیازعشق

  

  پایان 
  فرشته تات شهدوست

Fereshteh27 
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