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اما من توان ندارم او را نابود  دهدیروحم را آزار م...کنم يتوانستم کار یو من نم چدیپیدر گوشم م غشیج يصدا

بلکه  دانستیننگ م هیاو ما را ما...ییو گدا یچارگیب يمعتاد یکه سال ها کارش شده بود عالف يپدر...کنم

تمام بر تن  یرحم یپدرم با ب...و سرنوشت یاز درد از بدبخت زدیم غیمادرم هنوز ج...ننگ بود ي هیخودش ما

را سر  شیانداخته بودند و حال دق دل رونیر معتاد بودنش او را از شرکت ببه خاط دیکوبیخسته مادرم کمربند م

از در ...از سر درد مادرم گوش بسپارم يها غیو به ج نمیطاقت نداشتم بنش گرید...کردیم یام خال چارهیمادرم ب

من  دنیولو شده بود و با د نیزم يام با درد رو چارهیمادر ب...پدرم به سمتم برگشت دمآم رونیاتاق که ب

 غیو ج دمیبه سمت پدرم رفتم و کمربند را از دستش کش...گرفت یخسته و پر از دردش رنگ نگران يچشمها

 :زدم

 

 يخوایم یتا ک...خونه نیو مرد ا یزن نیشوهر ا یتمومش کن مردك تو مثال پدر من...خسته شدم گهیبسته د_

 ؟يادامه بد تویعالف نیتا آخر عمر ا يخوایم ؟يادامه بد نکاراتویا

 

 :لب اسمم را زمزمه کرد رینگران و گرد شده آرام ز يبا چشمها مادرم

 

 فرشته_مامان

 

را به من هم  شیخو یوانیح يوقتش بود خو گهید...برداشت و من با ترس به عقب برگشتم زیبه سمتم خ بابا

با دخترش  خوادیم نمیبزار بب":با خود گفتم...ستادمیا میابر لبانم آمد و سر ج يفکر پوزخند نیبا ا...نشان دهد

مان برخورد  یرحم خانه کلنگ یسفت و ب نیبا کمربند به جانم افتاد و من محکم بر زم..."کنه؟ کاریچ

داشت به  یوانیح يمرد خو نیا یمرا نجات دهد ول کردیم یمادرم سع...درد تمام وجودم را پر کرده بود...کردم

افتاد به نفس نفس افتاده  نیخسته شد و بر زم گریمادرم د...دانستیرا خوب م نیو او ا کردیرحم نم یکس

است  ستادهیا میکه جلو يمرد نیا...که بتواند مرا نجات دهد ينا گریو نه د شتتوان دا گرینه د چارهیزن ب...بود

از نقاط پوستم خراش  یو بعض سوختیبدنم م يجا يجا...زندیتمام م یرحم یمرد که من را با ب نیپدرم است؟ ا

 نیاز ا رامنجات خود چشمانم آرام آ يحرف زدن داشتم و نه توان برا ينه نا گرید...برداشته و زخم شده بود

 .هم قرار گرفتند يخسته شدند و رو انهیصحنه وحش
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*** 

 

 فیدر اتاقک کث...سرم را به اطراف چرخاندم...به چشمانم برخورد کرد دیتکان خوردند و پرتو نور خورش پلکانم

ملحفه نازك بر بدنم  هیخانه تنم بود و  يلباس ها...اصال نبود گرینبود د نیپخش زم میمیمانتو قد...خودم نبودم

اها صد...است امیخانه عمو ت نجایکه ا دمیمشدم فه ریزتحریم يمتوجه قاب عکس کوچک رو یبود وقت دهیکش

 :شدیم دهیاز پشت در شن

 

رو  یآروم یزندگ کیتا  يشوهرش بد دیبا شهیدست اون مردك پر پر م ریدخترت داره ز نهیبابا تهم يا_امیت

 کنه دایپ

 

 که شهیاگه از سر اجبار ازدواج کنه بدبخت تر م...جان امینه ت_مامان

 

 گریغاز نزن د کیصد من  يخواهر من حرف ها...استغفراهللا_امیت

 

 ............اما_مامان

 

 زنمیخواهر من، من که به ضررش حرف نم...جان نهیتهم_امیت

 

 :پاسخ داد یمکث کرد و بعد به آرام یکم مادرم

 

 زنمیباهاش حرف م...باشه_مامان

 

 يدرباره  گرانیناتوان شده بودم که د نقدریتا حاال ا یاز ک...شد میو روانه گونه ها دیدر چشمانم لغز اشک

انگار ...شدم رهیاتاق خ يواریاجق وجق کاغذ د يبرگشتم و به طرح ها واریبه طرف د...رند؟یگیم میتصم میزندگ

بهتر بود دنبال کار بگردم اما ...کردمیم دهکار آما يخودم را برا دیبا دیشا...کردندیم یهمشون بهم دهن کج
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 چرخاندم؟یم یلیوضع تحص نیرا با ا مانیتا پنجم دبستان بود، چگونه زندگ التمیچگونه؟ من فقط تحص

پاك شود حاال هم که اخراج شده  نیزم ياز رو يموجود نیو وجود همچ ردیدعا کنم تا پدرم بم خواستمیم

 کندیکه دخترش آرزو م دهیرس ییمرد به جا نیا يکارا گهیخدا؟ د ینیبیم...ندارد که زنده بماند یلیاست پس دل

را  نشیتخت نشستم و دستان چروک يرو...رد اتاق شد و به کنار تخت آمدمادرم لبخند بر لب وا...ردیاو بم

 :با بغض گفتم...و او را در آغوش گرفتم دمیبوس

 

 ؟یمامان جونم خوب_

 

 :با بغض جوابمو داد مامان

 

 ؟یتو خوب زمیآره عز_مامان

 

 اوهوم_

 

رفته بودند و  میمن اشک ها...چشمانش لباب از اشک بود..میشد رهیخ گهیو به همد میدر آمد گریکدیآغوش  از

زد و  يام شد و لبخند رهیمتوجه نگاه خ...بودم کردیصحبت م امیکه با عمو ت یموضوع دنیمن فقط منتظر شن

 :گفت

 

وقت  گهیدخترم د... بخت تو هم مثل من بشه خوامیو شوم بود اما نم اهیمن بختم س...فرشته جان_مامان

 فتنتهسروسامون گر

 

 شم؟یازدواج کنم تا بختم روشن بشه؟ اگه من از سر اجبار ازدواج کنم خوشبخت م یکیمن برم و با  یعنی_

 

 :سرش را به دو طرف تکان داد و گفت مامان

 

 تو دربارش فکر کن باشه دختر قشنگم؟ یوجه ول چیبه ه...زمیعز کنمینه من تورو مجبور نم_مامان
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 بم مثبت باشهکه جوا دمیقول نم یباشه ول_

 

 گریازدواج کنم اما مادر است د کنمیعنوان قبول نم چیکه به ه دانستیخودش خوب م...تکان داد يهم سر او

 :از سالن در آمد امیعمو ت يصدا...خواهد دخترش خوشبخت شود یدلش م

 

 شام حاضره دیایب...نه،فرشتهیتهم_امیت

 

 ممنون...بخوابم خوامیم خورمیعمو من نم_

 

 :دیپرس یوارد اتاق شد و با نگران امیت عمو

 

 ست؟یعمو؟ نکنه حالت خوش ن شدهیچ_امیت

 

 نه خوبم فقط اشتها ندارم_

 

 کندیوگرنه زن عمو شروع م میرفتیم نجایفردا از ا دیبا...رفتند رونیتکان دادند و از اتاق ب يو مامان سر امیت عمو

 !به خونه خواهرش رفته اند شیخداروشکر که امشب با آن دختر ناز ناز...هیو کنا شیبه ن

 

 لیدل نیبه هم کردیم ریرا بپوشم چون بعدش با آن لباس مرا تحق) دخترعموم(حانهیر يلباس ها توانستمینم

بر گونه  یدست...مانند فرشته ها...به الن رفتم مامان هنوز در خواب بود...اوردیرا ب میبرود و لباس ها ییخواستم دا

بار در  کی يکنم و برا دارشیب فانهیلط استمخو...قرار دادم شیگونه ها يرا رو میزدم و لب ها نشیچروک

 یحت...اسم را ندارد نیا اقتیپدرم چون ل میگوینم گرید یحت...نشود داریداد آن مردك ب يعمرش با صدا

ادم و تکانش د...چیکه ه چیشود اما ه داریبازوانش را در مشتم فشردم تا ب یمامان تکان نخورد کم يپلکها

تکانش دادم اشک ...کرده بود يزیمامان خونر ایخدا...زدم تشک غرق خون بود رپتو را کهه کنا...زدم شیصدا

دستم به دستش خورد تنم  یوقت...زدینبضش را گرفتم نم...زدم شیبلند بلند صدا...راه خود را باز کرده بودند میها
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 ایکرده؟ خدا يزیکه پدر برتنش زده بود خونر شبید ياز کتک ها یعنی ایخدا...تنش کامال سرد بود...بست خی

بود و مانند من نگران اسم مادرم را بر  دهیرس گریعمو هم د...تونم یمادرم را ببه من برگردون من بدون اون نم

 :گفت عیندارد عمو سر يا جهینت میدید یآورد وقت یزبان م

 بدو...دخترم برو زنگ بزن آمبوالنس...نیحس ای_امیت

لب تمام  ریز...بسته بود خیتنم ...دیلرزیم کردمیم يریکه شماره گ یدستانم زمان...به سمت تلفن دمیود عیسر

 :کردمیمدت زمزمه م

 مامانم رو بهم برگردون اتیخدا...اریدووم ب کنمیمامان خواهش م_

و  هیرسند آنقدر با گر یم گرید قهیآمبوالنس تماس گرفتم و آدرس را دادم و آن ها هم گفتند که تا چند دئق با

عمو  دمیرا پوش میلباس ها....که خودشان قطع کردند یاز آنها خواهش کردم که زود خود را برسانند تا موقع غیج

و ناله  غیج گرید یروانه بود ول میاشک ها...میو به سمت پله ها روانه شد دیمادرم را در آغوش خود کش

 فیبدن نح یوقت...دیآمبوالنس رس...یالکرس تیو آ خواندمیقرآن م رلبیفقط ز...بودم دواریفقط ام...کردمینم

سوال  میاز عمو حانهیزن عمو و ر یبرانکارد گذاشتند تمام مردم محل جمع شده بودن حت يمادرم را رو

 بودم زارینگاه ها ب نیاز ا....کردندیتمام محله مرا با ترحم نگاه م...کردینگاه م رابا ترحمم حانهیو ر دندیپرسیم

مادرم رو  ایخدا":لب با خود گفتم ریز...جان مادرم قرار گرفتم مهیبه داخل آمبوالنس رفتم و در کنار بدن ن عیسر

من رو با  يخوایمامان تو م...امکه چقدر تنه ینیبیم کنمیالتماست م ایخدا...تونمیبهم برگردون من بدون اون نم

 يانداختم تا حد نییمجال ندادند فکرکنم و سرم را پا میاشک ها گرید"آره مامان؟ ؟يبر ياون مردك تنها بزار

به  قهیدق 5سر ...فشردندیکهنه ام را م يدستانم دامنه مانتو...ام برخورد کرد نهیکه نوك چانه ام به قفسه س

افتادم عمو کنارم  نیزم يمادرم با به اتاق عمل منتقل کردند و من پشت در اتاق عمل رو...میدیرس مارستانیب

اشک ...نمیبنش یصندل يبلند شوم و بر رو نیم يحلقه کرد و مرا وادار کرد از رو میستانش را بر شانه هاآمد و د

به جز  امدین رونیاز تاق عمل ب یهنوز کس یشده بود ول میساعت و ن 2...یقطع شده بودند و ذهمن خال میها

مشخص  يزیهنوز چ":دادنیما م یدر پ یپ يپاسخ به سوال ها کیچند تن از پرستار ها و همه آن ها 

من و عمو با شتاب به ...چهره اش در هم بود...آمد رونیساعت که دکتر از اتاق ب 3شده بود  گرید...".ستین

 :میشد ایو از احوال مامان جو میسمت دکتر رفت

 شه؟یدکتر مامانم چطوره؟خوب م_

 شه؟یچ دیدکتر توروخدا بگ يآقا_عمو
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 د؟یشما دخترش هست_دکتر

 بله_

 :انداخت و گفت نییسرش را پا دکتر

نشان از  يزیخونر نیمنتقل شدن و ا مارستانیبه ب رید یلیاما مادرتون خ يکرد میتونست يما هر کار_دکتر

 گمیم تیتسل...است دیشد يضربه ها

سرم  يرو خیسطل آب  ییگو...به دنبال او انیگو نیحس ای نیحس ایاز کنارم گذاشت و عمو  دکتر

بودند مادر من بود؟  دهیرو آن کش دیبود و ملحفه سف دهیآن خواب يکه رو یزن...اوردند رونیبرانکارد را ب...ختندیر

شوم؟  داریب خواهمیمن م ست؟یچه کابوس گرید نیا ایخدا...شوم داریاالن ب نیهم دیبا...خواب است کی نینه ا

 :زدم غیدو گوشم گذاشتم و از ته دل ج يرو ر مینشستم و دستها نیزم يندارد رو ییکابوس معنا نیادامه ا

 مـــــــامــــــان_

ها را تمام  ونیش نیتا بلند شوم و ا کردندیها کمکم م یو بعض کردندیم خیو مرا توب ختندیبر سرم ر پرستارها

 نیکه تمام ا يمادر...مادرم مرده است فهمندیچرا نم خواهند؟یم يزیچ نیکنم اما چگونه؟ چگونه از من همچ

که دورم را جمع کردند من را  ییآدما نیا...يهم برادر يو خواهر يکرد هم مادر يپدر میهم برا يسال ها

باال آمدند و مرا  مارستانیزده بود انتظامات ب غیزدن نداشتم از بس ج غیج ينا گرید...آدم ها نفهمند...فهمندینم

بعد همه جا  قهیرفتم و چند دق یاهیروم و چشمانم سراه ب توانستمینم گرید....کردند رونیب مارستانیبه زور از ب

 .شد یاهیاز س يهاله ا

*** 

زن ...داشت دیسف يبالشت ها نطوریو هم دیسف يناآشنا که چند تخت با ملحفه ها یاتاق...را باز کردم چشمانم

 ياالن به جا...نبود گریمادرم د...چشمانم گذشتند يتمام اتفاقت از جلو دمیتا زن را د...وارد اتاق شد یدپوشیسف

دکتر ... اورمیپول از کجا ب رم؟یبگ ياو مراسم آبرو دار يچگونه برا...برد یتخت گرمش در سردخانه به سر م

 چارهیب يعمو....یدارم و نه پول ينه مادر..........پول را مطرح نکرد اما االن هیقض دیمادرم را د میحال وخ یوقت

هم قرض بدهد زن عمو او را  یرا پرداخت کند اگر بخواهد کم نهیهز تواندیمن هم که دستش تنگ است و نم

 :گفتم کردیکه سرمم را چک م يرو به پرستار...کندینابود م

 که با من اومده بود کجاست؟ ییآقا نیا دیببخش_

 شه؟یم تیک...نگرانته یلیخ...پشت دره_پرستار
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 عموم_

 تو؟ ادیبگم ب_پرستار

ام را  فهیآمد انجام داده بود پس بهتر است من هم وظ یهرچه از او برم...تشکر کردم یرلبیتکان دادم و ز يسر

اسمش را پدر  توانینم یاز آن نردك که حت يریمادرم که خ...بار انجام دهم نیآخر يبه عنوان فرزندش برا

را در دستان گرمم  دستان سردش یبا نگران...به سمتم آمد عیمن سر دنیعمو وارد اتاق شد و با د....دیگذاشت،ند

 :گذاشت و گفت

 ؟یدخترم خوب_امیت

و در تمام مدت طول  یمرد خوب یلیاو خ...پدر نبود هیعمو اصال شب...چشمانم لباب از اشک بود....زدم يلبخند

راه  نیمعتاد شد و دوستان نامردش او را به ا یبود اما از وقت یپدرم مرد خوب...کردیعمر مادرم به او کمک م

 :با بغض به او پاسخ دادم...ض شدکشاندن عو

 .....حاال که مامان یول يکه تا االن کرد ییممنون عمو بخاطر تمام کار ها...آره عمو خوبم_

حس  دادندیرا نوازش م میگرمم که گونه ها يتچهره عمو تار شده بود و اشک ها...نتوانستم حرف بزنم گرید

 :ادامه دادم...را پاك کردم میو اشک ها دمیکش ینفس...کردمیم

 دیبا ینداشته باشم ول یپول ادیز دیشا...رمیبه عنوان فرزندش مراسم بگ دیخودم با ستین گهیاالن که مامان د_

 شهیحل م یکه با اون همه چ میپس انداز دار یکم...خودم خرج دفن و کفنش رو بدم

 یکن کاریچ يخوایاونو م ؟یچ مارستانیپول ب...يخب با اون خرج دفن و کفن رو داد_امیت

 کنمیکه اون پول پرداخت بشه کار م يبه ندازه ا نجایهم ای...رمیگیازشون مهلت م...دونمینم_

و حلوا  گرفتمیمادرم مراسم م يبرا دیکم بود اما با یلیهمان پس انداز هم خ کردم؟یچه م...نزد یحرف گرید عمو

 یمدل نیپدر ا...مردك شارالتان ردیبرود بم...پدرم هم که گم و گور شده است..پختمیم راتیخ يهم برا

پدر  گفتمیآن وقت به او م شدیم ائلارزش ق یخانواده اش کم يدوست داشت و برا یاگر من را کم...خواهمینم

سرم را از ...مبکش رونیخود را از آب ب میگل دیاما من االن تنها هستم و خودم با...مرگ او را نداشتم يو آرزو

 :عمو با عجله گفت...اوردم و از تخت بلند شدم رونیدستم ب

 يایب نییاز تختت پا دینبا يدخترم تا خوب نشد ایب...ادیبابا دستت داره خون م يا ؟یکنیم کاریچ_امیت

 بدم بیمراسمش را ترت يکفن براش بخرم و کار ها دیمهم االن مامان هست، با...ستیمهم دستم ن_

 شه؟یم یچ مارستانیپول ب فیتکل_امیت
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 رو روشن کنم فشیتکل ریدارم م_

 ؟يجوریچ_امیت

 :رفتم و رك و پوست کنده گفتم کردمیآن جا پرداخت م دیکه با يزیکنار م...بهش ندادم یپاسخ

 کنم؟ کاریچ دیندارم بدم با یمن پول_

 :شدگفت که شوکش برطرف یبعد از مدت...کردیبود با تعجب مرا نگاه م زیکه پشت م یزن

 دمینفهم دیببخش_زن

 :حرفم را تکرار کنم که پرستار آمد و گفت خواستمیم

 د؟یایلحظه ب کی شهیم یخانم رحمان_پرستار

 نه تو برو من االن کار دارم_یرحمان

 !بود برگشت و منتظر نگاهم کرد تا دوباره حرفم را تکرار کنم یخانم رحمان شیلیکه فام یزن

 کار کنم تا جبران بشه اونم بدون حقوق؟ نجایپول ا يبه جا تونمیم...ندارم یمن پول_

 :گرد شده گفت يبا چشما یرحمان

 يآقا یعنی مارستانیب سیبه رئ شهیدرخواست مربوط م نیا دونمینم قیمن دق ؟یچــــــ_یرحمان

 نیلحظه صبر کن کی...رمیتماس بگ شونیبا ا دیبا...يدیسع

 :گفت يگریبرود رو به پرستار د نکهیاز ا قبل

 امیمن االن م دیرو برس هیمن کار بق يجا دیایشما ب یخانم فاطم_یرحمان

هنوز ...دستانم گرفتم نیسرم را ب...نشستم یصندل يمن هم رو...نشست یرحمان يگفت و جا يباشه ا یفاطم

مادرم ...میرا پرداخت کن مارستانیپول ب میتا نتوان میپول شده باش یحد ب نیاست که تا ا یباور نکردن میهم برا

 !یفشار مال نهمهیکنم؟ آن هم با ا یچگونه زندگ گرید ستیهم که ن

 میریگیخب قرض م گرانیاز د ؟یکنیرو م نکاریدخترم چرا ا_امیت

 بکشم رونیخودم رو از آب ب میخودم گل دیبا یینه دا_

 :گفتم یصبر کنم رو به خانم فاطم توانستمینم گرید

 سردخونه کجاست؟_

 :گفت یبعد از مدت...من را نگاه کرد یسرش را بلند کرد و کم یفاطم
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 از بستگانتون اونجاست؟ یسردخونه؟کس_یفاطم

 بله مادرم_

 :بروم به او گفتم نکهیآدرس را داد و من قبل از ا یفاطم

 رفتن سرد خونه نیبگ...صبر کنن تا من برگردم یخانم رحمان نیبگ شهیم دیببخش_

 باشه_یفاطم

مامان ...بکند گرید توانستیچه م چارهیآن مرد ب...عمو به خانه خودش رفته بود...به سمت سردخانه رفتم عیسر

تا سردخانه ...مامان يگاه من بود هیتو تنها تک...یگاه هیاست نه تک میبرا ياالن که نه پدر ؟یچرا االن رفت

 کیتب دارم  يبه گونه ها خواستیم دیشا...دادندیو مرا نوازش م دندیغلتیم میگونه ها يبر رو میاشک ها

 :جلو آمد و گفت يمرد دمیبه در سردخانه که رس...بدهند ییشست و شو

 د؟یدار کاریچ نجایا د؟ییبفرما_بهیغر مرد

 نمیمامانم رو بب.........خوامیمن م_

 :مرد گفت...خوب شود میکردم تا صدا يرا پاك کردم و تک سرفه ا میها اشک

 دیبر کنچند لحظه ص_بهیغر مرد

قرار داشت و بخاطر  يآن جنازه ا يکه رو يدیتخت سف...میآمد وارد سردخانه شد یوقت...دیایتا مرد ب ستادمیا

چند نفر تخت را بردند جلوتر نگاهم را از آن ها ...در کنارم بود نم،یصورتش را بب توانستمینم دشیملحفه سف

 :دیپرس بهیمرد غر...گرفتم و مرد دوختم

 ه؟یخانم اسم مادرتون چ_بهیغر مرد

 يباقر نهیتهم_

 ".کردم داشیپ":حرف زدنش که گفت رلبیز قیکه در دستش بود چشم چرخاند و بعد از طر يدیبرگه سف يتو

 :رو به من کرد و گفت...کرده دایکه اسم را پ دمیفهم

 د؟یدار یآمادگ_بهیغر مرد

 !رمیبگ لیا تحوجنازه مادرم ر دیکه حال با شدیباورم نم...دمیکش یقیعم نفس

 بله_

 گرید...شد داریشده بود پد یآورد و صورت مادرم که به رنگ مهتاب نیمرد ملحفه را پا....رفتم يدیتخت سف کنار

خود به خود راهشان را  میاشک ها...شدیلبخندش هم حس نم يگرما یحت...صورتش گرما نداشت زدیلبخند نم
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کارم به هق هق ...و کنار تخت زانو زدم دمیکش یبه صورت مادرم دست....و دوباره نوازش اشک ها...باز کردند

چقدر تنهام؟ عمو هم  ینیبیداشتم؟ مامان م ایدن نیا يرو تو یمگه من به جز تو ک ؟یمامان چرا رفت...بود دهیرس

مرد به ...مامان...نیرو بب مییتنها....نیامان توروخدا چشماتو باز کن و منو ببم...مییفقط من و تو نجایاالن ا ستین

 :سمتم اومد و گفت

 خانم حالتون خوبه؟_بهیغر مرد

 

 ست؟ین گریمادرم د ندیبیزانو زده ام؟ مگر نم نجایکه چگونه ا ندیبیمگر نم...پرسدیچگونه حالم را م...ندادم یپاسخ

آره با ترحم نگاهم  کند؟یم يدلسوز...ندیبب یوقت کندیاز من دوا م يه دردچ ندیخب نب ند؟یبیرا نم مییتنها

اش  ییمن الال يشود و برا داریبکنم تا او ب يکارحاضرم هر...خواهمیمن مادرم م خواهمیمن ترحم نم...کندیم

همه  گفتیراست م ".شهیتموم م ینکن دختر قشنگم همه چ هیگر":دیبر سرم بکشد و بگو یدست...را بخواند

من ...هیحالت چجور شبید دمیمامان منو ببخش من نفهم...انیپا یعنی یستین یوقت...یهمه چ...تموم شد یچ

 کنمیازدواج م یتو گفت یاصال هر چ...من غلط کردم...شو داریب کنمیخواهش م امانم...فقط به فکر خودم بودم

تو رو تو لباس  خوامیم یگفت یمغرور بودم انقدر که هر چ یلیمامان من خ...کنمیازدواج م یبا هر ک...مامان

 یگفت یهرک بهاالن  نیبب ایمامان ب...؟يآرزو به دل بر يخوایمامان تو که نم...نکردم یتو جه نمیعروس بب

 !ببخش...مامان توروخدا منو ببخش...نرو من تنهام یمامان ول...دمیجواب بله م

 خانم_بهیغر مرد

 :م و گفتمدهنم را قورت داد آب

 ساعت چنده؟ دیببخش_

 3:5_بهیغر مرد

 :دمیرا شن امیعمو ت يناگهان صدا...شدندیچشمانم به زور باز م...شده بود 3و حاال  میاومده بود 30/9 ساعت

 ؟یینجایدخترم تو ا_امیت

 ن؟یآقا شما پدرش_بهیغر مرد

عمو به طرف جنازه مامان رفت و به ...عمو دور نماند زیبر لبم نشست که از نگاه ت يحرف مرد پوزخند دنیشن از

جوشش اشک را دوباره در چشمانم ...دیصورت مامان کش يرا بر رو دیملحفه سف...شد رهیخ شیصورت مهتاب
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 یاهیشد س یهمه چ...نمیصحنه ها را بب نیتوان نداشتم که چشمانم را باز نگهدارم و ا گرید...احساس کردم

 .خود فرو رفتم کیتار يایمحض و من در دن

*** 

 مرحومه

 

 يباقر نهیتهم

 

 دیسع فرزند

 

 1340/6/1:متولد

 

 1390/8/15:وفات

 

 مادر يبدهکار توام ا من

 يدیکه به من بخش یجان همه

 

 يدیامن من جنگ يکه برا یلحظات

 بدهکار توام عمرت را و

 

 يدیکه ز من رنج ییروزها

 يدیو به من خند ،يدیها دزد اشک

 

 مارستانیماه گذشت و من از آن ب کی...دهمیم يو فاتحه ا گذارمیشده بود را کنار قبر م یکه آبش خال یسطل

کردم و باعث شد که تمام  يسومش را حلوا نذر...پولشان را بدهم فقط بخاطر مادرم يدرخواست کردم که در د

دوختن با من  يارهاآنجا ک...شروع کردم به کار يخانه ا اطیمدت هم در خ نیدر ا...برود نیپس اندازم از ب

 يتوانستم لباس ها نیو همچن...يخود دست و پا کنم البته اجاره ا يبرا دیجد يکال توانستم خانه ا....بود
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خانه کار  اطیکردم که مانند من در خ دایبه اسم مونا پ دیجد یتا االن هم دوست..خود بخرم يبرا يدیجد

ام بعد از مرگ  هیو روح شدمیخانه آشنا نم اطیوقت با خ چیاو نبود من ه اگر دیشا...دوستش دارم یلیخ...کندیم

 زیخانه و شب ن اطیوظهرش به خ رفتمیم مارستانیبه ب دیفردا با...واقعا از او ممنون بودم...شدیبهتر نم یمادر کم

 یادامه زندگ يبشود اما من تالش خود را برا شتریکارها از فردا ب دیشا....کردمیم یو استراحت رفتمیبه خانه م

 ياز خود بر جا يرد یپدر که خود را گم و گور کرد و حت...داشته باش نانیمامان بهم اطم...کنمیم

و  يبود نجایاگه ا...مامان من االن فقط خدا و مونا رو دارم...مرگ مادر او بود یچون مقصر اصل...نگذاشت

با مونا  یمن که از وقت...ياوردید بال در مآشنا ش يدیکه دخترت هم شروع به کار کرد و با دوست جد يدیدیم

منظورم فرشته ....فرشته ام کیمن  گهیبهم م شهیاون هم...ارمیدو تا بال در م شهیآشنا شدم از سر ذوق هم

شاخ گل را ...زنمیبرم بازم بهت سر م گهیمامان من د...فرشته يهــه بالها...فقط دو تا بال کم دارم گهیم...ینیزم

داشتم که پر بکشم به  ازیواقعا به دو بال ن دیشا...دیکشیپر م شیواقعا دلم برا....قبر گذاشتم يو رو مبو کرد

ترسم  یاز مرگ نم":خوشم اومد یلیدرباره مادر بهم گفته بود که خ يجمله ا کیمونا ...آسمون و دنبالش بگردم

 ".نکنم دایمادرم را پ ایآن دن یمن فقط نگرانم که در شلوغ

 

 ؟یینجایدختر تو ا بابا يا_مونا

 

 نجا؟یا ياومد یا مونا ک_

 

و  یچه زن از خودراض یعیکه رف یدونیم....بدوزم ستمیرو بلد ن یعیاز لباس خانم رف ییجا کیمن  نیبب_مونا

 آخه ادیاز من بدش م یلیخ...کشهیخراب کردم منو م نهیباز اگه بب...هییعوض

 

 ادیاز تو خوشش م یعیظاهرا که پسر خانم رف یول_

 

 تحملش کنم تونمینم...چسبهیبهم م شیریس نهویپسره ع...يبابا باز تو شروع کرد يا_مونا

 

 رونیب میبر ایکردن ب بتیحاال زشته تو آرامگاه غ_
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و به  میگرفت یتاکس میشد یاصل ابانیوارد خ یوقت...ابانیبه طرف خ میشد یتکان داد و با هم راه يسر مونا

و پشت سرش غر  زدیدر طول راه مونا تمام مدت از مدل لباس حرف م میخانه به راهافتاد اطیسمت خ

در  یروش افتاده ول یحاج سماون مرد فقط ا...نازهیبه خود م میلیمحله است و خ یزن حاج یعیخانم رف...زدیم

فقط بلده مال مردمو باال بکشه، ...مردك دقل باز...از بابا هم بدتره یحت...که نگو هیآدم پست کیباطن خودش 

 !خورنیسرشم قسم م يرو یحت...خورنیگولشو م عیسر...مردم محله ما هم که ساده لوح

 

و  یحاج مصطف يچرا که داشتم درباره  دمینفهم شیاز حرفها يزیو من چ زدیمونا حرف م میدیکه رس یزمان تا

 :مونا گفت...کردمیر مفک)یعیخانم رف(حهیمل

 

 گفتم؟ یمن درباره لباس بهت چ يدیتو اصال فهم_مونا

 

 نه_

 

و احترام  ایحجب و ح کمیاونا ...میقد يدخترم دخترا...مونا انگشت شستش را در دهان گذاشت...چه قاطع_مونا

 !واال مـــادر...شدیسرشون م

 

خود  يبرا یمشک يپارچه چادر کی کردمیخانه کار م اطیکه در خ یاز موقع....اوردیها را در م ین ین يادا

 یبزرگه وقت یلیخدا قربونش برم خ...چادر را دوست دارم و االن هم نماز خون شدم یلیخ...شدم يو چادر دمیخر

واقعا هم اسمت ....فرشته یــهـ":به سرم گذاشت گفت یگل گل دیمونا قرآن رو بدستم داد و چادر سف

مرا  هیمدت روح نیمونا در ا..."ما کو؟ ینیفرشته زم يفقط بالها...ینیزم يرشته هاف نهویع يشد...برازندته

 !را جبران کنم شیچگونه محبت ها دیبا دانمینم...شاداب تر کرده بود

 

 بده حیرو برام توض نجایخب فرشته ا_مونا

 

که فقط  يلب طور ریزمونا ...وارد مغازه شد یعیمدل دوختنش که خانم رف ةدادن دربار حیکردم به توض شروع

اش هم  یچادر مشک ریز یآن حت یکه چاغ کلیبا ه یعیخانم رف".بر خرمگس معرکه لعنت":من بشنوم گفت
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گرفته بود اما خود را کنترل  ندمخ یعیرف کلیاز ه یاز حرف مونا و از طرف یاز طرف...بود به سمتمان آد انینما

 :زدم و گفتم يلبخند شیبه رو...کردم

 

 حالتون خوبه؟ یعیسالم خانم رف_

 

 سفارش داده بودم آماده شد؟ دایکه جد یراهنیاون پ دیببخش...خوبم زمیممنون عز_یعیرف

 

 اوممممم_

 

 :شد و گفت رهیبه مونا خ یعیرف

 

 مگه نه؟ نشیقرار بود که شما بدوز_یعیرف

 

به ":گفت واشیبا اعتراض ...گرفتم و او به خود آمد شیاز بازو یشگونیکه ن دیجویرا م شیاز حرص لبها مونا

 !داد یعیرف لیتحو یو لبخند مصنوع ".رسمیحسابت بعدا م

 

 کار مونده کمیهنوز  یعینه خانم رف_مونا

 

 :تکان داد و گفت يسر یعیرف

 

 نمیرو بب دیجد يمدل ها تونمیم_یعیرف

 

 مدل ها نیدتریجد...گرفتم و به دستش دادم زیم يمجله لباس ها را از رو....البته_

 

 !شد شیبه آن انداخت و مشغول بررس یاز دستم گرفت و نگاه یعیرف

 

 گذشت ریبخ_مونا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ١٧ 

 

 اوهوم_

 

 باال يایلحظه ب کی شهیم_مونا

 

 باشه_

 

 :کنارش رفتم و گفتم...طبقه باال شدم یبعد راه یاول به طبقه باال رفت و من کم مونا

 شده؟یچ_

 

 ست دارم خرخرشو بجومدو_مونا

 

 کنهیدر مورد لباسش بدونه گناه که نم خوادیفقط م چارهیآخه چرا؟ زن ب_

 

 برم نجایباس از ا کنمیاوقات فکر م یبعض...منو حرص بده خوادیزن م نیا يآخ فرشته چه ساده ا_مونا

 

 گهیباوشه بابا تو هم انقدر ترش نکن د_

 

 کردیشلوغش م ادیخانم ز حهیهم حق با او بود و مل یمواقع دیشا...نزد یحرف گریانداخت و د نییسرش را پا مونا

زن عمو خودم  ادیاما مرا  ستیزن با ما چ نیمشکل ا دانمینم...نداشت یوقت تمام چیه شیهم طعنه ها دیشا ای

 :بلند شد نییازپا مخان حهیمل يصدا...تک دختر خودش هم مانند خودش بود...ندازدیم

 

 واقعا که زشته به خدا...نیبدرقه کن نیخواینم رمیدخترا من دارم م_حهیمل

 

حاال مگر چه شده بود که ...زدیلب غر م ریو ز دیکشیم شیچادرش را بر سر خو...رفتم نییدوان از پله ها پا دوان

 !مونا نیاز دست ا...اما خب حق داشت کردیم نگونهیا
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 باال میرفت میداشت یکار مهم کی دیتروخدا ببخش ن؟یریم نیدار یعیا خانم رف_

 

 :خانم به من نگاه کرد و گفت حهیمل

 

 کردن نبود؟ بتیکار مهمتون که غ_حهیمل

 

 :مونا بلند شد يصدا

 

 فرشته باالخره شرش کم شد؟_مونا

 

تاسف تکان داد و شروع به نچ نچ  يبعد سرش را به معنا یگرد شده به من زل زده بود و کم یبا چشمان حهیمل

 :گفت...کردکردن 

 

 کم شد ها؟من؟ یشر ک...واقعا زشته_حهیمل

 

 گهیاون موش طبقه باال رو م هیچه حرف نیا یعینه خانم رف_

 

 :زد غیج حهیمل

 

 رشیخدا کو کجاست؟ دخترم توروخدا بگ يموش؟ وا ؟یچـــــ_حهیمل

 

 :که گفتم دیکشیم غیو ج دیپریم نییباال و پا کلشیگرفته بود با آن ه خندم

 

 موش رفت نیآروم باش یعیبابا خانم رف يا_

 

 :گفت رلبیدوان دوان خود را به من رساند و ز مونا
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 کنه؟یم ينجوریا دیخدا مرگم بده حرفمو شن يوا_مونا

 

 !خانم نداشت حهیمل يو داد ها غیبه ج یربط چیمونا که ه يحرفها...بشوم و بخندم نیپخشزم خواستمیم گرید

 

 :گفتم رلبیز

 

موش اومده بود داره در مورد اون  هیمنم گفتم نه بابا  گهیگفت که داره به من م دیحرفتو شن یوقت...نه بابا_

 زدن غیبنده خدائم شروع کرد به ج نیا گهیم

 

 :گفتم عیسر...دیخندیم زیر زیر مونا

 

 فرستاد رونیمونا موش رو ب نیآروم باش یعیخانم رف_

 

 :گفت و دیکش يخانم نفس آسوده ا حهیمل

 

 يلطف کرد یلیممنون مونا جان خ...خداروشکر_حهیمل

 

 !رفت رونیکرد واز مغازه ب یخداحافظ عیمتعجب به او زل زده بود که سر یبا چشمان مونا

 

 ؟يکردینگاهش م ينجوریچته؟ چرا ا_

 

همش از تو تشکر  دوختمیکه اون همه لباس براش م یزمان...نخستن بار در عمرم ازم تشکر کرد يبرا_مونا

 یالیموش خ کی....موش ازم تشکر کرد کیانگار نه انگار که من اون رو دوختم اما حاال بهخاطر  کردیم

 

 :کردم و گفتم یصندل يسرشانه اش گذاشتم و او را مجبور به نشاندن رو يرو دستمو

 

 بود؟ یبا اون پسره اسمش چ یاز وقت....یخواهر نداشتم نیمونا تو هم ع_
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 کامران_مونا

 

 کمی ایب...کو گوش شنوا یول قهیبا هزارنفر رف ستین یکه پسره خوب گنیهمه محل م نیبب...آها همون کامران_

 نه؟ ای خورهیم یبه درد زندگ نیکن بب قیبرو دربارش تحق

 

که نداشتم و ندارم رو برام  ییزایچ یلیدارم اون خ نانیمن بهش اطم...هیقسم بخورم که پسر خوب یبه چ_مونا

 گنیخودش بهم گفت که مردم محل همه دروغ م...زهیاما اون مثل تو برام عز ایفرشته ناراحت نش....کنهیپر م

 اون واقعا منو دوست داره

 

 گه؟یوفقط کامران راست م میگیمن و مردم محل دروغ م یعنی_

 

 :و گفتم دمیکش یبلند شد و خواست برود که مچ دستش را به آرام مونا

 

 مونا جان به حرفم گوش کن_

 

راحت بگو اونو  ؟یمنو ازش دور کن يخوایکه م ادیچته نکنه ازش خوشت م...دارم فرشته مانیمن بهش ا_مونا

 خودتم خالص کن خب يخوایم

 

 کرد؟یفکر م نوریچگونه در مورد من ا...شدم رهیتعجب بهش خ با

 

 ندارم؟ ينظر چیدوست پسر مونا هنه من به  دهد؟ینشان م نطوریرفتارم ا یعنی

 

مونا دستش را از ...ام دهیحرفش رنج نیبفهمد که از ا خواستمیانداختم بغض کرده بودم اما نم نییرا پا سرم

 :گفت رلبیز دیدستم محکم کش
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 برات متاسفم_مونا

 

 خواستمینم...گذاشتم شیرا جمع کردم و هرکدام را سرجا یعیخانم رف يمجله و چا...چشمانم محوشد يجلو از

 حهیلباس مل هیگذاشتم و مشغول دوختن بق تشیعصبان يحرفش را پا نیبه حرف مونا فکر کنم ا

 .لباس را بدوزد نیحوصله ندارد ا دانستمیم....شدم

 

*** 

 

 مونا بدو سحر خانم اومد_

 

مدت هم مغازه را به ما واگذار کرده  نیا یط...را به مشهد رفته بود يهفته ا کیخانم صاحب مغازه بود و  سحر

 نیتا امروز مونا باهام سرسنگ میکه حف زد روزیاز د میکن زیاو را سوپرا میخواستیحال بازگشته بود و ما م...بود

خانم  حهیکامران مل نیبخاطر هم....ستین یپسر درست نتا به او بفهمانم کامرا میچه بگو دانستمینم گرید...است

 !کردیروزها هم فکر م نیبه ا دیاز کارش بدم امد اما مونا هم با یلیکرده بود خ ریمونا را تحق

 

 کنم تاج بزارم سرش؟ کاریاومده باشه چ_مونا

 

 یسرش خال ي.را ر یلیاکر يسحر خانم وارد مغازه شد و من تمام کاغذا...بهش کردم یکوچک اخم

 :سرفه کرد و گفت یشوکه شده بود کم ییگو....کردم

 

 چه خبره؟ نجایا ده؟شیچ_سحر

 

 :و گفت دیبه طرف سحرخانم رفتم و او را در آغوش کش يبا شاد مونا

 

 قبول ارتیز...نیخوش اومد یلیخ....سالم سحر خانم_مونا
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 :آمدم و گفتم نییکه پشت در گذاشته بودم پا ینردبان يهم از باال من

 

 قبول باشه ارتتونیز...نیخوش اومد یلیسالم سحرخانم خ_

 

 ممنونم ن؟واقعایچرا زحمت کشد....زمیمنون عزم_سحر

 

 !میو او را به داخل دعوت کرد میداد لیبه او تحو يو مونا لبخند من

 

 !با سحر خانم شدیو از فردا کارها شروع م میدیآخر شب با هم خند تا

 

 !در را قفل کرده و به سمت خانه حرکت کردم يزکاریخود رفتند و منبعد از تم يخانم و مونا به خانه ها سحر

 

بعد  میکنیم زیتم میایفردا صبح زود م میبر ایب زمیعز":حرف سحرخانم افتادم ادیبود و من  کیها تار کوچه

 ".میکنیکارها رو شروع م

 

پنج ...خودمو به تو سپردم ایخدا....خورمیحاال دارم چوب کارمو م یکردم ول يمن گوش ندادم و دوباره لجباز اما

وحشتناك  یلیخ ییمدل باال نیکه ماش داشتمیآرام آرام و شمرده شمرده قدم برم...صلوات به حق پنچ تن آل ابا

و حشت زده به آن  دمیآمد و من خود را عقب کش رونیبه ب نیبود از ماش یو راننده که پسر جوان ستادیکنارم ا

 !ستمیپسر نگر

 

عجله  لیدل نیکار مهم داشتم به هم کیجلوتون اومدم اما من  ينجوریکه ا دیببخش_جوان پسر

 که نشد؟ تونیطور...دارم

 

 با اجازه...نه نه خوبم_
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 لیفام نیمردم محله از ا دانمیکه م ییتا جا...ست؟یکنجکاو بودم بدانم آن پسر ک یلیخ...از کنارش گذشتم عیسر

 یاده اش مدل باال نبود اما خانواده او هم وضع چندان خوبخانو یکس یبه جز حاج....پولدار نداشتن يها

 دونمیاسمشم نم ین مدل باال که حتیماش هی نیا یول...دارند یمعمول دیپرا ای 405همشون پژو...نداشتم

 زنه؟یپرسه م نجایوقت شب ا نیکه ا هیک نیا ینی...داشت

 

*** 

 

داد و  لمیتحو يچشم غره ا...به سمتم آمد دیمرا د یبود وقت ستادهیخانم کنار پله ها ا هیمرض...خانه شدم وارد

 :گفت

 

دختر تا  گهیم نتیآخه به نظر تو د ؟یو مسلمون يزاریکه چادر سرت م ؟تویکشیواقعا که خجالت نم_هیمرض

بکنه  نکارارویاون دوستت مونا ا دیشا...پرسه بزنه؟ از تو انتظار نداشتم فرشته جون رونینصف شب ب 12ساعت 

 يدخترم هر کار دوست دار....فتهیسرت م زچادرتم ا نیالبد فرا پس فردا ا...تو اثر گذاشته يا انگار اونم روام

 چادر حرمت داره...چادر نکن نیبا ا یبکن ول

 

را کنترل کنم  تمیعصبان کدمیم یکه سع یدر حال کرد؟یفکر م نطوریشدم چگونه درباره من ا یعصبان یلیخ

 :گفتم

 

چادر حرمت داره  دونمیتازشم من خودم مم...کردمیم زیمن داشتم مغازه رو تم نیخانم زود قضاوت نکن هیمرض_

فکر  ینی...گهیم یچ نمید دونمیمن خودم م....نیشما بهم بگ خوادینم گهیازش سوءاستفاده کنم د دیو نبا

 متاسفم کنم؟واقعایکر مچه ف کنهیم نمیج نیصاحبخونه داره س نمیبیتو م امیکه تا من از در م نیکنینم

 

 کرد؟یچه م کردمیم فیتعر شیپدرم را برا ياگر ماجرا...نزد و من از کنار او گذشتم یحرف گریخانم د هیمرض

 کردمیدر حال حاضر فقط به مونا فکر م...کردیم ياز حد کنجکاو شیب یبود اما در مواقع یخانم زن خوب هیمرض

کامران کامال مغزش را شست و شو داده ...من که هر چه به او گفتم قبول نکرد د؟یایکه چه بر سرش م

من و مردم محله درباره کامران اشتباه  دوارمیام...دیاین شیپ شانیبرا یمشکل دوارمیفقط ام...است
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زور چشمانم از ...کردم ضیرا تعو میوارد اتاقک خودم شدم و لباس ها...ندیبب يمونا لطمه ا خواهمینم...میکن

بعد از ...پهن کنم نیزم يباز نگه داشتم تا بتوانم تشک و پتو را بر رو ااما به ناچار آن ها ر ماندیباز نم یخستگ

چشمانم را ....فکر کنم يزیبه چ خواستمینم گرید...دمیدراز کش شیجست بر رو  کیآماده کردن رخت خود به 

 .فرو رفتم ینیریبستم و به خواب ش

 

*** 

 

را کنار  یتنبل...به سرکار بروم رید توانستمیخواستم قطعش کنم اما نم...زدیساعت در گوشم زنگ م يصدا

لباس چند  ضیبعد از تعو...رخت را جمع و جور کردم و در کمد قرار دادم...گذاشتم و زنگ ساعت را قطع کردم

 .در را قفل کرده و به راه افتادم انهخوردم و بعد از مسواك زدن و چک کردن خ نیریش يبا چا ریلقمه نون و پن

 

 دمیدقت کردم د یکم...کرده است ستیمغازه ا يجلو یرنگ دیسف نیمغازه بودم که متوجه شدم ماش یکینزد در

 :مونا بلند شد يجلو تر رفتم که صدا...بود مرا له کند کینزد شبیاست که د ینیهمان ماش

 

 بهت بفهمونم هان؟ يتت ندارم مگه زوره؟ چطوردوس ؟یشیریچرا انقدر س....خسته شدم از دستت_مونا

 

 :بلند شد يپسر يصدا

 

 ه؟یک رونیب يریاون پسره که هر روز باهاش م_پسر

 

 :بلند تر داد زد و

 

 ه؟ید بگو ک_پسره

 

 دوست پسرمه تو رو سننه؟....صداتو واسه من نبر باال_مونا
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 ؟یزنیپسر العوباش من رو پس م نیبه خاطر ا نطوریکه _پسر

 

 :داد زد مونا

 

 رونیبرو ب نجایاز ا_مونا

 

 باور کن...کنمیمونا من تو رو خوشبخت م_پسر

 

 ـــــــرونیبرو ب_مونا

 

 مینیبیم گرویباز هم همد_پسر

 

خودم را جمع و جور کردم و عقب گرد کردم و دوباره به سمت مغازه ...شدیم کیبه در نزد شیقدم ها يصدا

 نییسرم را پا...ستیمتعجب شده به من نگر ییبه من انداخت و گو ینگاه...آمد رونیآمدم که پسر از مغازه ب

 .انداختم

 

که دو انگشتش  دمیپرده را که کنار زدم مونا را د...از کنارش گذشتم و وارد مغازه شدم...آن نگاه معذب بودم ریز

 يچادر را از سرم در اوردم و تا کرده کنار...زندیم ینامفهوم يحرفها رلبیو ز کشدیم شیشونیپ يرا بر گوشه ها

 :زدم شیبه سمتش رفتم و صدا...فیگذاشتم به همراه ک

 

 مونا_

 

 :و گفت ستیسرش را بلند کرد و به من نگر مونا

 

 ؟ياومد یک...سالم_مونا
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 ؟یتو خوب...االن نیهم_

 

 آره آره خوبم_مونا

 

پسر  نیبود که ا بیعج میبرل...میهر دو شروع به دوخت و دوز کرد...خود نشستم زیرا تکان دادم و بر سر م سرم

و  دمیدست از کار کش...به مغازه آمده بود و با مونا بحث کرد یاصال به چه حق کرد؟یکه بود که با مونا بحث م

 :رو به مونا گفتم

 

 ؟یکنیم یرو از من مخف يزیافتاده؟ چ یمونا اتفاق_

 

 :رش در کار خود بود،گفتکه س یدر حال مونا

 

 چطور مگه؟...نه_مونا

 

 :گفتم لیدل نیکنم به هم ياز حد کنجکاو شیب خواستمینم گرید

 

 یچیه_

 

و او  میبا او گپ زد یرد و بدل نشد و هر کدام سرمان در کار خود بود تا سر خانم آمد و کم نمانیب یحرف گرید

همان لباس  زیمونا ن يو برا دیسف يو با خال ها یمن لباس و شلوار آب يبرا...ها را آورد یسوغات مانیامروز برا

من عطر  يبرا تواندیکرده بودم که اگر م درخواستاز او ...یمشک يبا خال ها یو شلوارك البته به رنگ صورت

 يبو....دماز او تشکر کردم و عطر را استشمام کر...دیخر میهمان کار را کرد و عطر را برا زیمشهد را بخر و او ن

 دانمیم....خواستمیهر روز سر نمازم از خدا م...پابوس امام رضا بروم يواقعا دوست داشتم روز...عطر مستم کرد

 !و من منتظر آن روز هستم گذاردیجواب نم یرا ب میرضا دعا مکه اما

 

 نیدیچرا زحمت کش....ممنون_مونا
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 قابلتو نداشت زمیعز کنمیخواهش م_سحرخانم

 

 فیک يرا تو میها یمن هم سوغات...گذاشت فشیزد و لباس و شلوارك را برداشت و داخل ک يلبخند مونا

 .تشکر کردم اریگذاشتم و باز هم از سحر خانم بس

 

 لباسش رو نگرفت؟ یمدت پ نیا ي یعیخانم رف_سحرخانم

 

 رهیبگ ادیب میزنیزنگم میامروز تمومش کرد یول...بود ادیز يکار يخب مشغله ها یچرا دو سه بار اومد ول_

 سفارشو

 

سحرخانم آمد و  شیدر هم پ يا افهیمونا با ق...میمشغول کار خود شد کیتکان داد و هر  يخانم سر سحر

 :گفت

 

 نمیکنه برم بب کاریچ دونهینم چارهیبابام ب...ششیبرم پ دیناخوش احواله با یمادرم کم دیسحرخانم ببخش_مونا

 تونم؟یم...چشه

 

 :بلند شد و گفت یخانم با نگران سحر

 

 ام؟یمنم ب يخوایم ؟یگیراست م يوا يا_سحرخانم

 

 مادرم شیبرم پ نیبد یامروز رو مرخص هی....دستتون درد نکنه ستین يازینه نه ن_مونا

 

 یاگه دوست داشت....یبرو امروز رو مرخص...مهم تر از کارت باشه دیباشه دخترم مادرت با...بال به دور_سحرخانم

 ياین یتونیفردا هم م
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 :گفت یبا خوشحال مونا

 

 واقعا ممنونم_مونا

 

 .زد رونیرا جمع کرد و بعد از آماده شدن از مغازه ب لشیوسا مونا

 

 ببرم رونیآشغاالرو ب نیرفت ا ادمیباز  يوا يا_سحرخانم

 

 :لند شود که گفتم خواست

 

 برمیمن م نینیسحر خانم شما بش_

 

ناگهان مونا را ....زدم رونیکرد و من بعد از گذاشتن چادر بر سرم و گرفتن زباله ها از مغازه ب يتشکر سحرخانم

شد و کامران هم  نیوارد ماش عیمونا سر...دندیخندیداده بود و به هم م هیتک نیکه کنار کامران به ماش دمید

خانم درو گفته باشد؟ مونا که مونا به سحر هک شدیوباورم نم..دور شد عیداد و سر يگاز نیماش...پشت سرش

را درون سطل زباله انداختم و دوباره وارد  سهیبه خودم آمدم و ک....زباله ها از دستم افتاد سهیک...نبود ينجوریا

 .مشغول يمغازه شد آن هم با فکر

 

*** 

و در را قفل اومدم  رونیبعد از سحرخانم من هم از مغازه ب یکم....خانه خود شد یراه یکه تمام شد هرکس کار

 یلیخب خ....از من نگرفت یخانم سراغ هیمرض ندفعهیا...وارد خانه که شدم همه چراغ ها خاموش بود....کردم

پدرم ...خودم و مادرم و به پدرم نگاه کردم يهابه عکس ....وارد اتاقک خود شدمو آلبوم را در اوردم....بود بیعج

محبت هم  یکاش کم....شدند ریسراز میاشک ها....مرده ایکه دخترش زنده است  ندیبب امدیبار هم ن کی یحت

 !شدیاش جا م یدر دل سنگ
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ساعت آخر  نیاز دست ا دانمینم....به او انداختم یساعت بلند شد با ترس از رخت خود برخاستم و نگاه يصدا

 رونیغذا از خانه ب یلباس را انجام دادم و بعد از خوردن کم ضیتعو....رخت را جمع کردم...دیایچه بر سرم م

 !آمدم

 

بلند ...من شروع به کار خود کردم که سحرخانم وارد مغازه شد....نه سحرخانم آمده بود نه مونا...مغازه شدم وارد

 :زد و گفت يسحرخانم لبخند...شدم و به او سالم دادم

 

 ؟یخوب...ماهت يسالم به رو_سحرخانم

 

 ومده؟یمونا هنوز ن....ونممن_

 

 دادم یرفته امروز بهش مرخص ادتی_سحرخانم

 

 آخ اصال حواسم نبود_

 

خانم وارد مغازه  حهیمل میکه مشغول کار بود یبعد از مدت...خود نشست يزد و بر جا يلبخند سحرخانم

 :زدیلب غر م ریهمچنان ز...شد

 

 زارنیمحل نم نیآبرو واسه ا...شنیم دایپ ییچه آدما يوا يوا_حهیمل

 

 د؟یکنیگله م یخدا بد نده باز از چ....نیخوش اومد....خانم حهیسالم مل_سحرخانم

 

 دختره مونا نیبگم از دست ا یچ یه...قبول ارتیز...نیاوا سحرخانم شما از مشهد برگشت_حهیمل

 

 :دیبا تعجب پرس سحرخانم
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 مگه مونا چش شده؟_سحرخانم

 

اون وقت با اون پسره  یکرده به جه خوب دایخواستگار پ هیبشه؟ دختره  یچ نیخواستیم گهیبابا د يا_حهیمل

 رهیم رونیکامران ب

 

 :خانم گفتم حهیرو به مل...خود به خود جمع شد و بلند شدم میها اخم

 

 ه؟یک گهیخواستگار د....خانم حهیمل نیگیم یچ_

 

 گنیکه نم زایتو محله چه چ نیدونینم یه...تو محله افتاده هیداره چند روز دیپسره که سانتافه سف نیهم_حهیمل

 

 نیزود قضاوت نکن...چرا عقلتون به چشمتونه دهیخانم از شما بع حهیمل_

 

لباس خود و پرداخت پول از  لینزد و بعد از تحو یحرف گریخانم د حهیمل...باور نداشتم زدمیکه م یبه حرف قلبا

خانه  یبعد قفل را زدم و راه یکرد و از مغازه رفت من هم کم لیعطسحرخانم زودتر ت....زد رونیمغازه ب

 .دوان دوان خودم را به در خانه رساندم...کرده بود دنیشروع به بار يدیباران شد...شدم

 

با شتاب از ) خانم هیدختر مرض(لویبعد ن یکم...امدیخانم م هیجر و بحث از خانه مرض يصدا...شدم اطیح وارد

تا متوجه من ...بود سیصورتش از اشک خ يمدرسه اش هنوز بر تنش بودند و پهنا يلباس ها...آمد رونیخانه ب

 :شد خواست از کنارم رد شود که مچ دستش را گرفتم و گفتم

 

 کجا؟ لوین_

 

 :به سمتم برگشت و گفت لوین

 

 ولم کن کنمیخواهش م...ستیحالم اصال خوب ن...فرشته جون ولم کن_لوین
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 خونه من میبر ایب ؟یکن کاریچ يخواین مبارو نیتو ا_

 

 نتیکاب يو از تو دیایرفتم به آشپزخانه، آب را گذاشتم جوش ب...و او را به اتاقک خود بردم دمیرا کش دستش

به سمت او ...دیچکیم شیآب از سر و رو...نشسته بود يگوشه ا لوین...ختمیر یرا در آورده داخل ظرف تییسکویب

 :رفتم و گفتم

 

 شده؟یچ یبگ ياخوینم_

 

کنارش نشستم و ....بد با مادرش دعوا کرده بود که حال صورتش درهم است یلیخ ییگو...نگاهم کرد فقط

 :دستانش را در دست گرفتم و گفتم

 

 ؟یکن سیمن رو خ یکه کل قال يخواینگو اما نم یبگ يخواینم_

 

 امشب خونه مامان برم خوامیمن نم یکه باعث زحمتت شدم ول دیفرشته جون ببخش_لوین

 

 یکن فیبرام تعر ازیتا پ ریرو از س هیقض دیبا یول...زمیباشه عز_

 

را بر سر کردم و به درب منزل  میچادر گل گل...انداختم ییرخت شو نیکردم و در ماش ضیرا تعو میها لباس

در  عیبود که سر ستادهیخانم پشت در ا هیمرض ییبود که گو دهیهنوز دستم به زنگ در نرس...خانم رفتم هیمرض

 :دیپرس یبا نگران...را باز کرد

 

 تو؟ شیپ لویدخترم ن ؟ییا فرشته جون تو_خانم هیمرض

 

 ستیروبه راه ن ادیکه حالش ز نیدونیم...من باشه شیپ لویامشب ن نیاگه صالح بدون خواستمیم...بله_
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سرکش شده  یلیم تو هم شد، خفرشته جون مزاح دیببخش...مگه خودش خونه نداره یچ یعنی_خانم هیمرض

 شمینم فشیحر

 

 هست؟ یموضوع چ...خونه من و شما نداره_

 

کاسه اش  مین ریز يکاسه ا کنمیمنم فکر م ارهیجوش م عیسر کنهیم کاریچ پرسمیازش م یوقت_خانم هیمرض

 که بساط لب تابو راه انداخته درسشم رفته کنار یاومد از وقت ریامروزم که د...هست

 

 شد؟ یعصب نقدریکه ا نیبهش گفت یحاال چ_

 

 نیا گمیبا دوستم بهش م گهیبه من م گردهیکرد برم رید یواسه چ ادیم رهیم یبا ک دمیازش پرس_خانم هیمرض

دوست پسرم منم زدم تو  گهیم گهید یچیه يگردیساعت م نیتو باهاش تا ا شناسمویکه من نم هیچه دوست

 باال ادیتا ب مباهاش حرف بزن دیالفرار االنم باو  دهیجواب منم نم هیگر هیصورتش خالصه گر

 

 هستم تیشمام نگران نباش مراقب امانت...ارمیرو در م هیقض يمن ته و تو...من بمونه شیامشب پ نیبزار_

 

 :گفتم...تکان داد يخانم سر هیمرض

 

 شده سیخ سیخ چارهیب نیرو به من بد لویچند دست از لباس ن ستین یاگه زحمت دیببخش_

 

 ارمیباشه االن م_خانم هیمرض

 

 :به دستم داد و گفت یشلوار بلند آب کیبلند به همراه  نیبافت آست کیخانم  هیمرض یاز مدت بعد

 

 دختره لجباز تو رو هم تو دردسر انداخت نیاز دست ا...دخترم دستت درد نکنه_خانم هیمرض
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 گهید نهیهم یگیبهرحال رسم همسا...هیچه حرف نیا...کنمیخواهش م_

 

 :زد و دستش را بر شانه زود و گفت يخانم لبخند هیمرض

 

 ینیبب تیاز جوون ریخ گمیبگم فقط م یچ دونمینم_خانم هیمرض

 

 بود یمن کاف يبرا رتونیخ يدعا نیهم_

 

 ییرختشو نیدر آشپزخانه بود و مانتو و شلوارش را در در ماش لوین...کردم و به اتاقک خود رفتم یاو خداحافظ از

 :به سمتش رفتم و گفتم...بر تنش بود رشیتنها لباس ز و چپاندیم

 

 توش یبچپون ينجوریا ستیالزم ن_

 

 :باالتنه اش برد و گفت يدستپاچه بلند شد و دستش را جلو لوین

 

 ؟ياومد یا فرشته جون ک_لوین

 

 يبپوش سرما نخور نویا ایب...االن_

 

 ممنون_لوین

 

را جمع و  لویلباس مدرسه ن...رفت تا لباسش را بپوشد يپاسخ به تشکرش تکان دادم و او به گوشه ا يبرا يسر

 :از پشت سر آمد لوین يصدا...گذاشتم ییرختشو نیجور کردم و آن را در ماش

 

 دم کنم؟ ییچا يخوایفرشته جون م_لوین

 

 ارمیقبال دم کردم االن واست م زمینه عز_
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 باشم دهیفا یب خوامینم...ارمینه خودم م_لوین

 

در  ییچا يو چند حبه قند به همراه استکان ها تییسکویو ب ختیرا در استکان ها ر ينزدم و او چا یحرف گرید

 .داد و به سالن برد يجا ینیس

 

 دستت درد نکنه_

 

 کنمیخواهش م_لوین

 

باهاش حرف  دیبا..بودم را آماده کردم و به سالن بردم دهیکه صبح خر ییها وهیم خوردیم ییکه چا ینیح در

 .اوردمیسر در م هیو از قض زدمیم

 ها وهیاز م نمیا دییخب بفرما_

 

 ستیباور کن گشنم ن...يدیچرا زحمت کش يوا_لوین

 

 :گفتم يزدم و به حالت دستور يلبخند

 

 خوب مراقبت کنم شیمن به مامانت قول دادم از امانت...يبخور دیبا_

 

 ستیبه فکر من ن کممیبه نظرم مامانم _لوین

 

 تو رو دوست داره یلیاون خ ه؟یچه حرف نیا زمینه عز_

 

 :بهم انداخت و گفت ینگاه لوین
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 یلیخ کنهیمحدود م زایچ یلیاون منو از خ...ازادتر باشم زاشتیم کردیمنو درك م کمیاگه دوست داشت _لوین

 کنم حق ندارم آزاد باشم؟ یزندگ يخب من چجور...دهیم ریگ

 

 یکن تیرو هم رعا ییزایچ کی دیتو با یول زمیچرا عز_

 

 تازشم من که خالف نکردم کنمیقبول م گهیم یمن که هر چ ؟هوم؟ییزایمثال چه چ_لوین

 

 ؟يواقعا دوست پسر دار...دونمیم_

 

من با ....دادن ریع کرد به گمن فقط خسته بودم اونم که شرو...اونم زد در گوشم دینه فقط از دهنم پر_لوین

 حیمرجان رفته بودم تفر

 

 یکنیخونه فکر نم يایم 4و ساعت  یشیم لیتعط 2تو ساعت  نیبب..موندن رونیوقت ب نیتا ا نیخب بب_

 .یخونه و با مادرت صحبت کن يفردا بر دیبا...خوانیاونا فقط صالح تو رو م شن؟یخانوادت نگران م

 

 .......دیمدرسه با_لوین

 

 فردا پنجشنبه هست_

 

 :شانه اش زدم و گفتم يدستم را بر رو...انداخت نییسرش را پا لوین

 

 ؟يناهار که خورد...میها رو بخور وهیم نیا ایب ریحاال غمبرك نگ_

 

 ندارم لمینه م_لوین
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راغ کمد س...فردا با مادرش به تفا هم برسد دوارمیام...کردیافکارش را جمع و جور م دیبا...نگفتم يزیچ گرید

 لوین....نشستم و شروع کردم به ادامه کار... تمام بود را در اوردم مهیو ن دوختمیخود م يکه برا یرفتم و لباس

 .نباشد حتتا نارا کردمیسرش را مشغول م یکم دیبا...غرق در فکر بود

 

 لوین_

 

 :به سمتم آمد و گفت...دستم يشد و بعد به لباس تو رهیمن خ به

 

 ؟یکنیم کاریچ يدار_لوین

 

 دوزمیدارم لباس م ؟ینیبیمگه نم_

 

 نیخودتون دامنش رو طرح زد...چه خوشگله_لوین

 

 دوزمینه اون قسمت رو مادرم دوخت و من دارم باالتنه اش رو مثل اون قشنگ م_

 

 لباس عروسه هیشب...دیچرا حاال سف_لوین

 

 اما عجل مهلتش نداد دوختیمن م يآره مادرم برا_

 

آن مرد زحمت  يکرده بود؟ مگر کم برا یام چه گناه چارهیمادر ب...پدرم مهلتش نداد گفتمیبهتر بود م دیشا

 .است یبیغر يواژه  گریمن د يپدر برا...نمیآن مرد را بب گریبار د کی خواهمینم یحت د؟یکش

 

 ؟یفرشته جون خوب_لوین

 

 زمیآره عز_
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 يدوزیم يچه جور يبد ادیبهم  یتونیم_لوین

 

 زمیالبته عز_

 

آمد نگاه  یلباس فرئد م يو سوزن رو رفتیم نییکه چگونه باال پا میزد و مشتاقانه به دستها يلبخند لوین

 .آمد رونیاز حصار خود ب یخوشحال بودم که توانستم او را سر گرم کنم و کم...کردیم

 

*** 

 

 صبح شده...شو داریب لوین....لوین_

 

 :پلکانش را باز کرد و گفت يال لوین

 

 شده؟یچ_لوین

 

 ساعت خواب_

 

 :از رخت بلند شد و گفت عیسر لوین

 

 مدرسه يوا يا_لوین

 

 :گفتم زدمیرا هم م وانیکه شکر داخل ل یحال در

 

 رفت؟ ادتی..امروز پنجشنبه هستا یخانم_

 

 خوابمیم ریدل س کیچه خوب پس منم ...رفت ادمیآخ _لوین
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 :در ذهنش جرقه زد رو به من گفت يزیانگار چ يا کدفعهی

 

 ن؟یبود لیشما هم مگه تعط_لوین

 

 کنم يمهمون دار دیبهرحال با...گرفتم یمن بخاطر تو مرخص....زمینه عز_

 

 :برخاست و گفت يسر لوین

 

 یلیخ...خونه تا با مامان حرف بزنم رمیمن م....نیادبم باعث شدم شما هم سرکار نر یمن چقدر ب يوا_لوین

 که مزاحم شدم دیببخش

 

 صبحونتو بخور بعد برو خونت نیچه خبره؟ بش_

 

 برم دیتنگر خوردم لنگر انداختم با گهینه زشته د_لوین

 

 :که راهش را سد کردم و گفتم رفتیبه سمت درب اتاقک م زدیکه حرف م نطوریهم

 

 بره فرستنینم یمهمون را با شکم خال...يبر ییجا زارمینم يتا صبحونه نخور_

 

 .....اما_لوین

 

نزد و با هم  یحرف گرید لوین...بود نشان دادم شیرو زین مرویو ن ریهن کرده بودم و پنکه پ يچشم سفره ا با

 :لباس مدرسه اش را برداشت و خواست برود و گفت لوین یبعد از مدت...میصبحانه خورد

 

 خونه ما؟ نیایفرشته جون شما نم_لوین

 

 شمیدستت درد نکنه مزاحم نم زمینه عز_
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حاال منم  يتو منو تو خونت راه داد...شمایناراحت م ینه بگ زارمیباور کن که نم...یشما مراحم ه؟یمزاحم چ_لوین

 جبران کنم دیبا

 

 بعد يجان باشه برا لوین_

 

 برم باال ییتنها خوامیتازشم من نم کنمینه خواهش م_لوین

 

 چرا؟_

 

 :را باال انداختم و گفتم میشونه ها...رنگ التماس به خود گرفت چشمانش

 

 بهت گفته باشم...نجایهم گردیکنون تموم شد برم یمراسم آشت یوقت یول مایباشه م_

 

 یزنگ را فشردم و بعد از مدت...میشد لویدرب منزل خانه ن یتکان داد و با هم راه دنیفهم يبه معنا يسر

 .چهار چوب در ظاهر شد نیخانم ب هیمرض

 

 ریصبحتون بخ...خانم هیسالم مرض_

 

 افتاده یاتفاق لوین يبرا ؟یصبح یوقت نیا رهیسالم فرشته جان خ_خانم هیمرض

 

 رو اوردم تونیامانت....نینه نگران نباش_

 

 لویخانم به سمت ن هیمرض...داد یلب سالم ریانداخته بود و ز نییسرش را پا لوین...ندیرا بب لویرفتم تا بتواند ن کنار

 .دیرفت و او را در آغوش کش

 

 ؟یترم خوبدخ_خانم هیمرض
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 :چشمانش لباب از اشک بود و گفت لوین

 

 یباش دهیخوبم که تو منو بخش یزمان_لوین

 

 زدمیم يتو رو اونطور دیتو هم منو ببخش نبا دمتیبخش_خانم هیمرض

 

 :خانم گفت هیمن هم به سمت اتاقک راه افتادم که مرض...بهم زدن و وارد خانه شدند يدو لبخند هر

 

 ؟يریاوا دخترم کجا م_خانم هیمرض

 

 رمیم یگفتم بعد از آشت لویبه ن...خونم رمیدارم م_

 

 :و مرا به داخل خانه برد و گفت دیخانم دستم را کش هیمرض

 

 نجایا نیبش ایب...یاتفاقات خوب نیا يتو باعث همه  هیحرفا چ نیمن ا زینه عز_خانم هیمرض

 

کم نگ بود و مبل  یسالت نارنج واردیکاغذ د....انه نگاه کردمبه خ یکه توس سالن بود نشستم و کم یمبل يرو

 کیبود با  بایز یلیکه خ یو براق نارنج یصنوع يگلدون هم پر از گلها کی...لوازم خانه هم ستش بودن.... و 

 يهم نداشتم برا یمن که پول چندان...دیبخشیمرنگ بود نشاط را به آدم  یخانه شان نارنج...بایز یگلدان نارنج

 .نشستند میآورد و هردو رو به رو لویرا با کمک ن ییرایپذ لیخانم وسا هیمرض...یلیوسا نیهمچ دیخر

 

 کردم ییرایاالن از خودم پذ نیمن هم نیباور کن ه؟یچه کار نیا_

 

 ات نزدم حاال نوبت توئه نهیمن دست رد به س يکرد ییرایتو از من پذ....فرشته جون ستینه قبول ن_لوین

 زمیممنون عز_
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به  گذاشتندیمگر م....غروب شده بود گرید...به اتاقک خود رفتم یبه سر بردم و بعد از مدت لویدر خانه ن یکم

از آنجا  میاتاقک خود بازگردم تا غروب مرا خانه خودشان نگه داشتند و من سر آخر با تعارف ها و ترفند ها

را آماده کردم و بعد از خوردن وضو  امش...با او آشنا شوم شتریخانم خواست تا ب هیمرض....آمدم رونیب

خود  يرکعت مغرب اعشا سر به مهر گذاشتم و از ته دل با خدا 7سجاده را پهن کردم و بعد از خواندن...گرفتم

 .خانم و مونا را از او طلب کردم هیو مرض لوین یخوشبخت...کردم ازیراز و ن

 

*** 

 

خانم چهار پنج تا  حهیبه لطف مل ماندیکارها عقب م دینبا...دمیرا پوش میاس هااز جا برخاستم و لب عیسر صبح

لباس از خانه  ضیبعد از خوردن غذا و تعو....میماندیدر مغازه م دیو فکر کنم تا شب با میکرد دایپ دیجد يمشتر

به سمتش  عیسر....ددر مغازه قفل بود و سحرخانم هم پشت در بو....را تند تند برداشتم میزدم وقدم ها رونیب

 :رفتم و گفتم

 

 نیندار دیمگه کل ن؟یستادیا نجایشما چرا ا...سالم_

 

 بندمیم لیتو دارم قند میبر يخداروشکر زودتر اومد...خونه جا گذاشتم یچرا ول_سحرخانم

 

 فکر کنم امروز هم قراره بارون بباره....باشه_

 

و رو به  کردمینم داینخ را پ...میمشغول کار بود...میجمع و جور کرد یومغازه را کم میدو وارد مغازه شد هر

 :سحرخانم گفتم

 

 کجاس؟ ییسحرخانم نخ طال_

 

 :گونه خود زد و لبش را به دندان گرفت و گفت يرو سحرخانم
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از هر  گرفتمیچند بسته م رفتمیم دینخ تموم شده بود با يسر کی...رفت بگم ادمی يوا_سحرخانم

 فتهیتا کار خودتم راه ب یکشیدخترم تو زحمتشو م....کدوم

 

در محله با  دایجد...به سمت فروشگاه رفتم....زدم رونیتکان دادم و بعد برداشتن پول و چادر از مغازه ب يسر

بود که به او  فیح...امدیاز آن مرد خوشم نم ادیز...کنهیم تیریاونجارو مد یزدن که حاج یکمک همه فروشگاه

است و در تعجبم که چرا  ییمرد دو رو الک...کرد يشرمانه از من خواستگار یبار ب کی یحت...یحاج گفتنیم

 !زنش تا االن متوجه نشده است

 

 .فروختیم یاطیخ لیشدم که وسا يمحمد يمغازه آقا وارد

 

 يمحمد يسالم آقا_

 

 .از من استقبال کرد ییزد و با خوشرو یلبخند گرم يمحمد

 

 دخترم؟ یسالم فرشته جان خوب_يمحمد

 

 راستش چند بسته رو سحرخانم قبال سفارش داده بودن....نون به مرحمت شمامم_

 

 ؟ییچه بسته ها_يمحمد

 

 بودن نایا....گرفتم شیکه سحرخانم را داده بود جلو يکاغذ....نخ يبسته ها_

 

 :به کاغذ کرد و گفت ینگاه

 

 ارمیمتوجه شدم االن واست م...آهان_يمحمد
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 .وارد مغازه شد یبود که حاج رونیچشمم ب...اردیکردم و او رفت تا بسته ها را ب يتشکر

 

 ا سالم فرشته خانم_یحاج

 

 :انداختم و جوابش را دادم نییرا پا سرم

 

 سالم حاج آقا_

 

 ن؟یانشاهللا که خوب_یحاج

 

 بله_

 

 يدر دل خدا را شکر کردم و دعا...با چند بسته بزرگ در دستش آمد يمحمد يکه آقا دیبگو يزیچ خواست

 :گذاشت و گفت زیم يبسته ها را باال...کردم يمحمد يآقا يهم برا يریخ

 

 هم هست؟ يا گهید يامر...از بسته نمیدخترم ا ایب_يمحمد

 

 :شد و با لبخند به سمت او رفت و گفت یپاسخش را بدهم که متوجه حاج خواستم

 

 ن؟یزد يفقرا هم سر ریطرفا؟ به ما فق نیاز ا...کمیاج آقا سالم علا ح_

 

 دمیبهتون زحمت م شهیمن که هم ه؟یچه حرف نیا_یحاج

 

 :بودند که گفتم یاحوالپرس گرم

 

 با اجازه...گذاشتم زیم يپول رو رو...يمحمد يآقا دیببخش_
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 ؟يخوایکه نمکمک ...باشه دستت درد نکنه...دخترم حواسم نبود دیآخ ببخش_يمحمد

 

 نه ممنون_

 

 :گفت یتکان داد و حاج يسر

 

 به سالمت_یحاج

 

سحرخانم در حال صحبت ...خانه شدم اطیوارد خ...بود يخفقان آور طیمح...زدم رونیرا ندادم و از مغازه ب جوابش

 لیگذاشتم و بعد از گرفت وسا يبسته ها را در انبار....کردیم ادداشتیرا  يزیکردن با تلفن بود و همچنان چ

 :شد سحرخانم رو به من گفت متلفن که تمو...خود نشسته و مشغول شدم يدر سر جا ازمیمورد ن

 

 ؟ياومد یا تو ک_سحرخانم

 

 االن نیهم_

 

 ؟يدیخر...آها_سحرخانم

 

 بله_

 

 دستت درد نکنه_سحرخانم

 

 :به سحرخانم گفتمپرسشگر ...هم در مغازه نبود فشیک...چشم دنبال مونا گشتم با

 

 ومده؟یسحرخانم، مونا هنوز ن_

 گمیفرشته م...ومدهینه هنوز ن_سحرخانم    
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 .کردیحرفش را در دهانش مزه مزه م...نگاهش کردم    

 

 شده؟ يزیچ_    

 

دو روز رو که بهش  نیا یعنی...چند روزه سر به هوا شده نیا یلیمونا خ...نباشه بتیغ گمیم زهیچ_سحرخانم    

 شدن ادیز یلیها خ يکرد؟ مشتر ریدادم واسه مادرش اما امروز چرا د یمرخص

 

 نیباهاش حرف بزن دیبا...بله متوجه ام_    

 

 تو با هاش حرف بزن یفهمیتو که بهتر اونو م...فرشته جان_سحرخانم    

 

 باشه_    

 

وارد مغازه شدند سحرخانم  يچند مشتر...بود یلیخ ریساعت تاخ مین...تکان داد و دوباره مشغول کار شد يسر    

داشته  یموجه لیدل رشیتاخ نیا يبرا دیبا...زدمیبه او زنگ م دیبه طبقه باال رفتم، با...دادیکار آن ها را انجام م

 .باشد

 

 :بعد از سه بوق جواب داد    

 

 الو_مونا    

 

 ؟ییدختر تو کجا نمیبب...سالم...الو مونا_    

 

 امیداشتم االن م دیچند تا خر...رونمیب_مونا    

 

 نه؟ یبه من دروغ نگو مونا، با کامران_    
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 گزارش کنم؟ دیداره؟ مگه هرجا هستم با یبه تو چه ربط_مونا    

 

 سر کار ایب میدار يمونا ما االن مشتر_    

 

 امیباشه االن م_مونا    

 

 خداحافظ_    

 

 خداحافظ_مونا    

 

به  دیبا...کردمیرا روشن م فشیو تکل زدمیبا او حرف م دیبا...شورش را در اورده بود گریقطع تماس را زدم؛ د    

 .چشمانش را باز کنم دیبا...شده شیکامران تمام زندگ...بدهد تیسرکار خود اهم

 

 .ه بودماند یباق يها رفته بودند و فقط دو مشتر يرفتم دو سه تا از مشتر نییبه طبقه پا    

 

 سحرخانم_    

 

 :کرد و به سمتم امد یعذرخواه يسحرخانم از دو مشتر    

 

 کجاس؟ شد؟یچ_سحرخانم    

 

 کرد یعذرخواه شیبابت سهل انگار...مهم داشت دیچندتا خر...ادیاالن م_    

 

آماده بود در  را که ییسفارش ها...رفت تا کارشان را روبه راه کند يبه سمت دو مشتر...سرش را تکان داد    

ها بفرستد  يمشتر يچند جعبه را به پست خانه بردم تا برا...آن ها بود گذاشتم يکه مشخصات رو ییجعبه ها

 .دور بود یها راهشان کم یچون بعض
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 .باشد دهیانگار که دو زدمینفس نفس م...وارد مغازه شد...مونا باالخره آمد قهیدق 10بعد از     

 

 يخوش اومد...سالم_    

 

 سحرخانم کجاس؟...ممنون...سالم_مونا    

 

 ؟يدیدو....يها رفته خونه مشتر ياز مشتر یکیبا _    

 

 ؟ياب بهم بد وانیل هی شهیم...اوهوم_مونا    

 

 باشه_    

 

را  شیگره روسر...مونا بردم شیو پ ختمیر وانیآب را در ل...آشپزخانه هم که نه آبدارخانه...وارد آشپزخانه شدم    

 .زدیکرده بود و بادبزن در دست خود را باد م باز

 

 ایب_    

 

 :را بهم بازگرداند و گفت وانیل...دینفس سر کش کیآب را از دستم گرفت و  وانیمونا ل    

 

 ممنون_مونا    

 

 کنهیباد زمستون که داره هوهو م ؟یزنیخودت رو باد م يمگه هوا گرمه دار...خواهش_    

 

 هوا سرده من گرممه...واال دونمینم_مونا    

 

را چک  دیرفتم تا سفارشات جد زیسر م شیو قرار دادن آن سرجا وانیتکان دادم و بعد از شستن ل يشانه ا    

 .کنم
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 خانم به تمام اهل محل لباسشو نشون داد حهیمل...شد ادیز یلیاوففف سفارش ها خ_    

 

بدون قمپز در  تونهینم ینباشه ول نیتوه...دهیزن کار دستمون م نیا دونستمیم...اونا هم هجوم اوردن_مونا    

 کنه یکردن زندگ

 

هر که طاووس خواهد جر هندوستان ...میکار کن دیبا میبه مزد کارمون برس میخوایم یبهرحال وقت...ولش_    

 کشد

 

 یگرفت ادیهوممم ضرب المثل _مونا    

 

 چطور؟_    

 

 .باال انداخت يمونا شانه ا    

 

 یگرفت ادیضرب المثل از کجا ...یآخه مدرسه نرفت_مونا    

 

 يزیو سرخود چ کردیاوقات حرف را در دهان خود مزه مزه نم یمونا گاه...شدم ریلحظه حس کردم تحق کی    

به حال او  يکردن من چه سود ریرسد؟ آخر مگر تحق یبه چه م ست؟یچ شیحرفا نیا لیدل دانمینم...گفتیم

 دارد؟

 

 ضرب المثال ورد زبون همه خانم نیا_    

 

 :بود گفت لشیکه سرش در موبا یتکان داد و درحال يمونا سر    

 

 آها_مونا    
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امشب خانه  یول ماندیچشمانم بزور باز م...خسته شده بودم یلیخ...میو تا غروب کار کرد مینگفت يزیچ گرید    

 .خانه شدم یبعد از رفتن همه قفل را زدم و راه...خانم دعوت بودم و زشت بود نروم هیمرض

 

    *** 

 

 شام با من باشه دیخانم با هینه مرض_    

 

 میاصال با هم درست کن ایب_خانم هیمرض    

 

 باشه_    

 

 يخانم رو هیها را مر ض يسبز...میدرست کن يکوکو سبز میخواستیشام م يبرا...میهر دو وارد آشپزخانه شد    

 .میشروع به خورد کردن کرد گریگذاشت و با کمک همد زیم

 

 .وارد آشپزخانه شد لوین    

 

 ياومد یسالم فرشته جون ک_لوین    

 

 .میکرد یبه سمتم آمد و با هم روبوس...بود فیدستانم کث    

 

 ؟یخوب...زمیسالم عز_    

 

 ؟یتو خوب...ممنون_لوین    

 

 ره؟یم شیدرسا چطور پ...آره_    

 

 گذرهیم یهــــ_لوین    
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 :زد و گفت يلبخند یخانم راض هیمرض...را اثبات کند لویخانم نگاه کردم تا حرف ن هیبه مرض    

 

سراغ لب تاب و  رهیکمتر م گهید...درسش بهتر شده میکه با هم خوب شد یاز موقع یلیبچم خ_خانم هیمرض    

 زایچ نیا

 

 پس خداروشکر...آها_    

 

 من کمکتون کنم؟_لوین

 

 نه تو برو درستو بخون_

 

 االن خوندم نیبابا هم يا_لوین

 

 برو درس بخون گهیفرشته راست م_خانم هیمرض

 

 .رفت رونیکرد و از آشپزخانه ب یپوف لوین

 

 شهیمنم تموم م ماین يسرباز گهیماه د هی_خانم هیمرض

 

 یپس به سالمت ؟يا جد_

 

رو  نجایو دوست ندارم ا ادیخوشم نم يکه من اصال از سرباز زدیغر م یلیخ شیسرباز لیآره اوا_خانم هیمرض

 یلیخ نجایا...برم نجایاز ا خوامیم کنمیحس م یوقت شمیناراحت م یلیمامان خ يوا گهیحاال م....فالن و فالن

 رهیم دتای مرو ه يسرباز گهیمن زنت بدم د ایتو ب گمیمنم بهش م...خاطرات دارم

 

 .دمیمنم خند..دیخند يحرفش نخود نیاز ا بعد
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 ؟يزود نیبه ا نیزنش بد نیخوایحاال چرا م...عجبا_

 

 سالش شده 24...ترشهیچون داره م_خانم هیمرض

 

 کنهیوگرنه فرار م ينجوریا....نیو بعد دربارش حرف بزن ادیب نیاالن بزار_

 

 :و گفت دیخند ينخود دوباره

 

 عروس خوب سراغ دارم کیالبته ...رهیپسر حرف تو گوشش نم نیا_خانم هیمرض

 

 ؟یک_

 

 :زد و گفت يلبخند معنا دار....انداخت ینگاه بهم

 

 فرشته ها نهویع_خانم هیمرض

 

 فرشته؟ نیهست ا یحاال ک...پس خوشبحال پسرتون ؟يجد_

 

 تو_خانم هیمرض

 

 نییسرم را پا...گونه هام پر التهاب و سرخ شدن....يخند يدوباره نخود...چشمان گشاد شده نگاهش کردم با

 .رفتم رونیخانم از اتاق ب هینگاه مرض ریزدم و ز یصورتم را آب...رفتم و دستانم رو شستم نکیانداختم و سمت س

 

به سمتش رفتم و کنارش ...جلوش باز بود یکتاب فارس...هال نشسته بود و غرق در فکر يتو لوین

 :شد و گفتمتوجه حضورم ...نشستم
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 ؟يکردیخرد نم يمگه با مامان سبز_لوین

 

 .در ذهنم روشن شد يجرقه ا...بدم یجوابشروچ دونستمینم

 

 به تو کمک کنم نوریا امیخانم گفت ب هیمرض_

 

 :نگاهم کرد زیدوباره سرش را بلند کرد و با چشمان ر....تکان داد و دوباره مشغول شد يسر لوین

 

 ؟يمگه تو سواد دار_لوین

 

 :گفتم عیسر...شد داریپد میدر گلو یحال بغض نیدر ع...کرده بودم يدوباره خرابکار يوا

 

 شهیسرم م ییزایچ هیباالخره ....زهیچ_

 

 چرا مادر و پدرت تو رو مدرسه نفرستادن؟ یول ایناراحت نش...سوال هی_لوین

 

 :گذشته ها شد ریذهنم درگ لویسوال ن با

 

 بره مدرسه دیشده با یسالگ 7وارد سن  نیبب....بابا بهادر گناه داره بچه يا_مامان

 

اگه داشتم که دست ....باال مدرسه هیمخصوصا شهر لشیپرداخت تحص ياما پول ندارم برا نهیتهم دونمیم_بابا

 کردمیدست نم

 

 :زدم و گفتم يلبخند شیبه رو....به زمان حال برگشتم دوباره

 

 منو بده لیر نبود که بتونه خرج تحصچون پدرم پولش اونقد_
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 :گفت رلبیکتابش رفت و ز یچشمانش دوباره پ لوین

 

 اوهوم_لوین

 

سر شام هم ...میسفره را آماده کرد گریکه شام آماده شد با کمک همد یزمان...تا زمان شام مینزد یحرف گرید

 یخانم زمان هیبه گفته مرض....شناختیسر از پا نم یاز خوشحال لوین...داد لویخانم خبر آمدن پسرش را به ن هیمرض

خوشحال  یلیخبر آمدن برادرش خ دنیحال از شن...کردیم یتاب یب لویاز همه ن شتریقرار بود برود ب مایکه ن

خانم  هیپسر مرض يبه زود نکهیاز فکر ا یول...میدیخند یکل لویخانم و ن هیمرض یمیآن شب در جمع صم...است

 .میایخود درب ییتنها لهیتوانستم به خانه شان بروم و از پ ینم گرید رایز تگرفیغمم م امدیم

 

*** 

 

رخت ...کردیخانم ازپنجره به من سالم م دیآفتاب در امده بود و خورش...زنگ ساعت چشمانم را گشودم يصدا با

 دمیخر تییسکویب کیدر راه ...مغازه شدم یراه...زدم رونیرا جمع کردم و بعد از انجام تمام موارد الزم از خانه ب

 .که اگر گشنه ام شد بخورم

 

مغازه را مرتب کردم و تابلو بسته را برعکس ...پرده ها را کنار زدم...را در قفل چرخاندم و در گشوده شد دیکل

 مخصوص و يآماده شده را در جعبه ها يسفارش ها تییسکویخودن ب یخود نشستم و بعد از کم يجا...کردم

به من زنگ  شبیسحرخانم د...بدهم ندیایم لیتحو يکه برا ییها يگذاشتم تا مشتر يرا در کنار گرید یبعض

 امدهیمونا هنوز ن...میچرخاندیامروز مغازه را م دیناخوش احوال است و من و مونا با یزده بود و گفت که کم

 .وارد مغازه شد) يمشتر( ییخانم رضا...میکار دار یلینکند جون خ رید روزیمثل د دوارمیام....بود

 

 نیخوش اومد یلیخ....ییسالم خانم رضا_

 

 ممنون...سالم فرشته جان_ییرضا
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 سفارشتون آماده هست_

 

 رمیبگ لیاومدم تحو...سحرخانم گفت_ییرضا

 

 دیچند احظه صبر کن...حتما_

 

دادم و او هم بعد از  لشیآماده تحو...بودم دهیکش لونیآن نا يو رو یکرده بودم بر چوب لباس زانیرا آو لباسش

تلفن زنگ ....بود ومدهیگذشته بود و مونا هنوز ن يساعت از زمان کار مین...رفت رونیپرداخت از مغازه ب

 :به سمتش رفتم و برداشتمش....خورد

 

 الو_

 

 الو فرشته؟_سحرخانم

 

 ن؟یخوب...سالم سحرخانم_

 

 ه راهه؟رو ب یهمه چ....خداروشکر خوبم_سحرخانم

 

دفترتون  يتو...گرفتن رنیبگ لیکه امروز قرار بود لباساشون رو تحو ییها يمشتر....مرتبه یهمه چ....بله_

 .عالمت هم زدم

 

 مونا اومده؟ یراست...کردمیم کاریچ دیفرشته من اگه تو رو نداشتم با یفعال یلیتو خ....ممنونم_سحرخانم

 

 نه هنوز_
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 يصدا...مطمئنا از دست مونا آزرده خاطر شده است....قطع کرد زینگفت و بعد سفارش چند چ يزیچ سحرخانم

ناگهان ...ها بود ياز مشتر یکیالبد ...ماندم رهیتمام وجودم چشم شد و به در خ...مغازه آمد يجلو ینیپارك ماش

 دیمرا د یوقت...شدم رهیه او خبا تعجب ب...همان خواستگار مونا است دمیدقت که کردم د...وارد مغازه شد يپسر

 :آمد و گفت زیبه سمت م

 

 ومده؟یمونا هنوز ن...سالم_پسر

 

 ن؟یخواستگار مونا باش دیشما با...نه هنوز...سالم_

 

 به مونا زنگ بزن...نجایا چهیپیچه زود خبرا م_پسر

 

 :جمع شد و گفتم اخمام

 

 تونمینم_

 

 .ترسناك شده بود یلیخ افشیق....او همجمع شد يها اخم

 

 .اومده ایزنگ بزن و بگو برد_پسر

 

 د؟یدیو به من دستور م دیوارد مغازه شد یمگه شهر هرته؟ اصال شما به چه حق یچ یعنی_

 

 .شماره رو بده زنگ بزنم یزنیبزن نم یزنیبه مونا زنگ م...ستیدخترخانم من االن اصال حالم خوب ن_ایبرد

 

 محترم در اونطرف يآقا_

 

 دیخانم محترم شمارش رو بگ_ایبرد
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 و؟یشماره ک_مونا

 

 .کردیبود و پرسشگر نگاهمان م ستادهیچهارچوب در مغازه ا نیمونا ب...میو من هر دو برگشت ایبرد

 

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا_مونا

 

 هیپسره ک نیبکنم؟ مونا ا تونمیم کاریچ_ایبرد

 

دست خود را  ایدست برد ریمونا هر کار کرد نتوانست از ز...سمت مونا رفت و مچ دستش را محکم گرفت به

 :گفت يمانند غیج يبا صدا...نجات دهد

 

 ولم کن دستم شکست_مونا

 

 :دستش را ول کرد و با حالت مظلوم گفت عیسر ایبرد

 

 ؟یخوب_ایبرد

 

 ستمیخوب ن یینجایتو ا یتا وقت...ستمینه خوب ن_مونا

 

 خوب یپول عشق زندگ زمیریبه پات م ینکن من همه چ ؟یکنیآخه خانم چرا با من و خودت لج م_ایبرد

 

باش  یپولدار هست...امثال تو خرابش کنن خوامیآروم دارم نم یزندگ هیمن االن ...خوامیمن پول مول نم_مونا

 رونیحاال هم برو ب

 

 کنمیمن ولت نم_ایبرد

 

 رونیبرو ب_مونا
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 یصندل يو رو دیکش يرفت مونا هم نفس آسوده ا رونیو از مغازه ب دییرا به سا شیدان هادن ایبرد

 :با خود گفت رلبیز...نشست

 

کنم که مامان و بابا من رو به  يخودم کار دینه نه با...بد جلوه اش بدم دیبا...کنم که ولم کنه يکار دیبا_مونا

 کامران بدن

 

 .کردیم یاشت حماقت بزرگ...کنارش رفتم...دمیرا شن شیحرفها تمام

 

 تو سرته مونا؟ يچه نقشه ا_

 

 یچیهوم؟ ه_مونا

 

 مونا؟_

 

 تو مغازه؟ يپسره رو راه داد نیفرشته چرا ا...ندارم ينقشه ا گمیم ه؟یچ_مونا

 

 من راه ندادم خودش اومد_

 

 دیخر میبر خوادیم یظهر کام...خوب شد رفت_مونا

 

 ؟یبه سالمت یچ دیخر_

 

 یساقدوشم بش دیفرشته تو با...مینیچیبرنامه م مونیواسه عروس میاز االن دار_مونا

 

 ؟یعروس ؟یچــــ_

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ٥٨ 

 .گرفت میمن مونا چقدر زود تصم يخدا...شدند یاندازه نلعبک چشمانم

 

 ؟یبا کامران ازدواج کن يخوایکه م یمونا تو مطمئن_

 

 حوصله ندارم چیفرشته تروخدا دوباره بحث رو وا نکن که ه...معلومه_مونا

 

 :و گفتم ستادمیچهارچوب درب ابدارخانه ا نیب...شد و وارد آبدار خانه شد بلند

 

 کاریچ رهیکجا م نیکن بب بشیکن اصال تعق قیبرو خودت تحق یکی....گمیمونا جان من که به ضررت نم_

 ؟يخوایم یچ گهید يهم دار یخوب نیتازه خواستگار به ا...کنهیم

 

 نداشته باشم يعالقه ا چیبه شوهرم ه میتو زندگ خوامیمن نم_مونا

 

 ادیم شیخب کم کم عالقه پ_

 

 واس خودت ریبگ يبه خواستگارم عالقه دار یلیاگه خ...بحث رو تموم کن نیفرشته ا_مونا

 

 واقعا که_

 

ساعت ....رد و بدل نشد نمانیب یحرف چیخود ه يآمدم و مشغول کار خو شدم تا آخر وقت کار رونیآبدارخانه ب از

خودش رو آماده کرد و  یمونا با شوق و ذوق خاص...مغازه پارك کرد يکامران جلو نیبعدازظهر بود که ماش 4

 :گفت

 

 خوشگل شدم؟_مونا

 

 :تکون دادم و گفتم سرمو
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 يشد یعال_

 

 دوارمیام...داشت يمنحصر به فرد ییبایز...شدیخوشگل م یلیخ زدیلبخند م یوقت....زد ییلبخند دندون نما مونا

 .منم دوست دارم کمکت کنم...يتو کمکم کرد میتو تموم زندگ....کامران خوشبختت کنه مونا

 

 يبا...من رفتم_مونا

 

 خداحافظ_

 

 .خانه شدم یراه...مغازه را مرتب کردم و قفل را زدم....محو شدم دمیزد و از د رونیمغازه ب از

 

*** 

 

 ن؟یدیسحرخانم شن يوا يوا_حهیمل

 

 و؟یچ_سحرخانم

 

 يزیبگم آبرور دیبا ینی_حهیمل

 

 :گفت شیو تشو یبا نگران سحرخانم

 

 شده؟یچ دیتروخدا بگ_سحرخانم

 

 مونا استغفراهللا...کرده یکار نابخشودن هی...مونا نیا_حهیمل

 

 .گریحرف بزن د...میکردیاو را نگاه م یمن و سحرخانم با نگران....دهانش مشت کرد يرا جلو دستش
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 :خانم ادامه داد حهیمل

 

 مونا حامله هست_حهیمل

 

محل عقلشون به  نیبکشد؟ تمام ا نهایاز دست ا دیدوستم چقدر با چارهیب....را نداشتم نیتوان ا گرید ایخدا اه

کمکش کنم و  دیمطمئنا حال مونا خراب است با...آخر چرا انقدر عذاب...توانم درکشان کنم ینم...چشمشان است

 :خانم نگاه کردم و گفتم حهیبا غضب به مل...بدهم شیدلدار

 

 ن؟یکنیاساس رو باور م یب يحرف ها نیخانم دوباره چرا؟ چرا ا حهیمل_

 

 جا بود؟ دختره خودش گفتاساس ک یبابا ب يا_حهیمل

 

 ؟یچ ینیخودش گفت؟ _

 

آنقدر مطمئن ....گوش دادم شیو به حرفها ستادمیبه زور همان گونه ا...خود را سرپا نگه دارم توانستمینم گرید

 .دیگویم انیهز میبگو توانستمینم گریکه د زدیحرف م

 

باشه اون  یهر چ...ناراحتتون کردم دیآخ شما ببخش...دخترا دور و زمونه نیاز دست ا یهـــ_حهیمل

 داشتم دیسفارش جد...دارم کارتونیرفت چ ادمیاصال ....شاگردتونه

 

مغازه را به من ...سحرخانم حالش بد و بود و خواست به خانه برود...خانم سفارش خود را گفت و رفت حهیمل

 مونا کجا است؟ کجا رفته؟....شد شانیدایهمه دردسر از کجا پ نیا...شده بودم جیخودم هم گ....سپرد و رفت

 

 .رفتن سحرخانم مونا شاد و سرحال وارد مغازه شد قهیدق 10 بعد

 

 که ناراحتت نکرده؟ يزیحالت خوبه؟ چ...سالم_
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 کرد؟یناراحتم م دیبا ینه ک...بپرس یکی یکیچه خبره؟ _مونا

 

 ؟یدونیکه مردم درست کردن رو نم ییها عهیشا یبگ يخوایم ینی_

 

 خودم درست کردم....مردم درست نکردن...آها_مونا

 

 ها؟_

 

 کنمیم فیبرات تعر نمیبزار بش_مونا

 

 :به اطراف انداخت و پرسشگر گفت ینگاه...رفت و نشست یسمت صندل به

 

 سحرخانم کجاست؟ نکنه امروز هم ناخوش احوال بود؟_مونا

 

 نه ناخوش احوالش کردن_

 

 کرده؟ نکارویا یک....يوا يا_مونا

 

 یگفت یتو رفت ینیدر اومد؟  عهیشا نیا يمونا باز چجور گفت؟یتو م یو درباره حاملگ نجایاومده بود ا حهیمل_

 ؟يحامله ا

 

 من فقط خواستم از شر اون پسره راحت بشم ه؟یمگه اشکالش چ_مونا

 

 ؟یراحت بش یاز شر ک ؟یچ ینی_
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بلند داد ....دیآن زبانه کش کیوشن بود که در آتش در دلم ر....را با خودش بکند نکاریمونا ا کردمینم گرفکرید

 :زدم

 

 تمومش کن....يکامران کرد ریخودتو درگ یاصال واسه چ ه؟یچه کار نیمونا ا_

 

 :هم بلند و شد و داد زد مونا

 

 یزنیدفعه آخرت باشه که سر من داد م ؟يدیفهم....یمن دخالت کن یتو زندگ يتو حق ندار_مونا

 

نداره تو  اقتیل یهر آدم...شنیم تیوارد زندگ ییچه آدما یبفهم دیبا....یچشماتو وا کن دیبا...که هست نهیهم_

 پا بزاره متیحر

 

منو باش که ....نیاز اون خواستگار سمج راحت بشم فقط هم خواستمیمن م....يهه کاسه داغ تر از آش شد_مونا

 یکنیفکر کردم تو بهتر منو درك م

 

 گریآنقدر خسته که د..خسته بودم...از حد گذشته بود گرید..رفت رونیمغازه بتاسف تکان داد و از  ياز رو يسر

 ؟ییدلم برات تنگ شده مامان کجا...دوستم را از دست دادم نیاز امروز بهتر دیشا...نداشتم ستادنیتوان ا

مغازه  خواستمیخسته بودم اما نم نکهیبا ا...وارد مغازه شد يمشتر...توان نداشتم گریچقدر خسته ام؟د ینیبینم

 .مشغول کار شدم...امانت سحرخانم بود فتدیازکار ب

 

*** 

 

ترمز  میپا يجلو يدیناگهان سانتافه سف...به سمت خانه راه افتادم...ظهر بود...تمام شد و مغازه را بستم کار

 :ستادیا میامد و جلو رونیب نیاز ماش ایبرد...بود ایبرد نیهمان ماش نیا...کرد

 

 سالم_ایبرد
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 امرتون؟...المس_

 

 مزاحم شدم ریامر خ يبرا_ایبرد

 

 ریامر خ هیچه؟ نه البد منظورش  ینی ریامر خ...ستادیو زمان ا نیلحظه زم کی يبرا...تعجب نگاهش کردم با

 .است گرید

 

 کجاست دونمیاگه درمورد مونا نم ن؟یدار یشیچه فرما_

 

 بود يمنظورم خواستگار ریامر خ...به مونا نداره ینه ربط_ایبرد

 

 داریمن خوابم ب...یکنیم الیخ....يدینه البد اشتباه شن":زدم بیدر ئدل خود نه...ياالن چه گفت؟ خواستگار او

 ".کن يکار هی عیفرشته سر االی...شهیحرفا پشت سرم زده م یلیخ....شهیبد م یلیخ نهیبب یکیاگه  يوا...شو

 

 نکنه دلتون از مونا زده شده؟ هیچ_

 

چه  ایخدا...کندیسرم از من سواستفاده م يرا ندارم باال یکس دهید دیشا...افتادم میپناه یب ادیحرف خود  نیا با

 .پناه شدم یب

 

 من از نجابتتون خوشم اومده....به مونا نداره یگفتم دخل_ایبرد

 

 کنار دیبر...کنهیکه نم ییچه فکرا ادیم یکیاالن ...کنار آقا دیبر_
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را  شیقدمها يصدا...داشتمیبرم عیرا سر میقدم ها....از فرصت استفاده کردم و راه افتادم عیرفت و من سر کنارتر

را تندتر کردم اما حس کردم گوش چادرم  میقدمها...امدیدنبالم م...با ترس به عقب نگاه کردم...دمیپشت سرم شن

 :و گفتم دمیرا کشچادرم ..گرفته بود راگوشه چادرم  ایخدا...با ترس به عقب برگشتم..افتاده ریگ

 

 نجایاز ا دیبر ه؟یچه کار نیا_

 

 عیسر...نندیبب ایو من را با برد زنیبر رونیها ب هیدر و همسا دمیترس....گفتم ينسبتا بلند يحرف را با صدا نیا

 یدرپ یپ ينفس ها...دادم هیدر را بستمو به آن تک عیسر...را در قفل چرخاندم و وارد خانه شدم دیکل

به  نیغمگ يا افهیبا ق...کنندیاستفاده م ناز م گرانیشدم که د چارهیچقدر ب...آخرش بود گرید نیا...دمیکشیم

پر از غم وارد  یبا دل...نبود يمادر گریکنم اما د هیدوست داشتم در آغوش مادرم گر...سمت اتاقک خود رفتم

 .اتاقک شدم

 

برنج در  ختنیدر حال ر....پهن کردم زیرا ن لیوسا سفره را پهن کردم و...لباس ناهار را آماده کردم ضیاز تعو بعد

 وارد خانه شده است؟ اینکند برد...در باعث شد دست از کار بکشم و به طرفش بروم يظرفم بودم که صدا

 

لبخندش را ...بود ستادهیچهارچوب درب ا نیب ییبا لخند دندون نما لوین...چادر را سرم کردم و در را گشودم عیسر

 :پهن تر کرد و گفت

 

 ؟یسالمت...سلوم فرشته جون_لوین

 

 ؟یداشت يکار..زمیممنون عز_

 

 يما ناهار بخور شیباال پ يایمامان گفت بهت بگم ب_لوین

 

 نه ممنون_
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 تعارف هم نکن ایچرا ب_لوین

 

 اما من ناهار درست کردم_

 

 بزار واسه فردا_لوین

 

 تو ایب دیببخش اوا...پس چند لحظه صبر کن_

 

 نه راحتم_لوین

 

زدم تا  رونیموارد از اتاقک ب ریگاز و سا يو گذاشتن پلو رو خچالیگفتم و بعد گذاشتم خورشت داخل  يا باشه

 :بلند گفت لوین...خانم شدم هیوارد خانه مرض...بخورم لویخانم و ن هیناهار را با مرض

 

 مامان فرشته اومده_لوین

 

 .کرد یگشوده با من احوالپرس ییامد و با رو رونیخانم خندان از آشپزخانه ب هیمرض

 

 ؟یخوب...سالم دخترم_خانم هیمرض

 

 ن؟یشما خوب...ممنون_

 

 شمیبهتر نم نیاز ا_خانم هیمرض

 

 :دمیشد و پرس داریدر چهره من هم پد لبخند

 

 مگه؟ شدهیچ_
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 ادیم گهیسه روز د ینی....شهیتموم م شیسرباز گهیگفت سه روز د...زنگ زد ماین_خانم هیمرض

 

 مایبا حضور ن...اما من واقعا شاد نبودم....میهر سه شاد بود...همانا ياز سر شاد لوین غیپهن من همانا و ج لبخند

مادر و دختر چه  نیبب...يانصاف نبود یفرشته تو انقدر ب":با خود گفتم...میایب نجاینتوانم به ا گرید شدیباعث م

 ".تمومش کن...یحرفات و فکرات ناراحتشون کن نیبا ا ستین فیح...شادن

 

در  دیمن دوباره با...بودم کیآن ها شر ياما در شاد...هر چند سرد...هرچند تلخ...بر لبم نشاندم یزورک لبخند

نسم مو...همدمم...دوستم نیبهرتر...میتنها...که ناراحتم ارودمیخود نم يو به رو زدمیخود چمپانته م ییحصار تنها

 .آن هم به دست خودم...را امروز از دست دادم

 

 مادر؟ یکنیم هیچرا گر...فرشته جان_خانم هیمرض

 

را نوازش  میاشک ها گونه ها یلیآمدند؟ دوباره س یک...اشک ها از کجا آمدند نیا دمیهم نفهم خودم

 :زدم و گفتم یلبخند مصنوع...دادندیم

 

 مامانم افتادم ادیلحظه  کیشما  یاز خوشحال یچیه_

 

 :نگاهم کرد و گفت يخانم با دلسوز هیمرض

 

و حاال ما ...رفتن ینیاونا که رمردن ...منم مثل مادرت...اصال ناراحت نباش...ـــــزمیعز_خانم هیمرض

 مگه نه؟...میروح اونا هم شده از نو بساز يبخاطر شاد یخودمون رو حت یزندگ دیبا...میموند

 

 اوهوم_

 

 که ناهار آماده هست نیبش نجایا ایب...زمیعز ایب_خانم هیمرض
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رد  میپلکانم را به زور باز نگه داشته بودم و غذا را هم به زور از گلو...دادم و نشستم لشیتحو یگرم لبخند

با مونا آن گونه صحبت  دینبا...تا پوست و استخونم نفوذ کرده بود یناراحت..نداشتم يزیبه چ لیم دایشد...کردمیم

تنها از خاطرات خود و برادرش  لوینداشت، ن یربط چیخودش بود و به من ه یحق با او بود زندگ...کردمیم

و ....و دوباره تنها شدن من مایآمدن ن دنیخبر شن...امروز صبح خود با مونا بودم يحرفاها ریو من درگ...گفتیم

 گفت؟یامروز چه م ایمن برد يخدا...ایبرد يحرفها نطوریهم

 

 .....گفتیم انیهذ دیشا

 

 .....کند تیمرا اذ خواستیاز طرف مونا به او فشار امده بود و فقط م دیشا

 

 ...ساده بود یشوخ کی دیشا

 

 .نداشتم نانیکه خود به آنها اطم یاساس یب يدهایشا

 

خانم با لهجه  هیخانم از آنها خواستم که بگذارند بروم اما مرض هیو من بعد از کمک به مرض میرا خورد ناهار

 :خود گفت نیریش

 

 بمون نجایهم...يبر زارمینه مادر مگه م_خانم هیمرض

 

 نیمن واقعا ا...نیخودتون رو آماده کن دیاومدن پسرتونه با کینزد گهید...خانم دستتون درد نکنه هینه مرض_

 چند وقت سربارتون بودم

 

 مایبه ن یچه ربط...زمیخداست عز بیمهمون حب ؟ییدختر جون؟ مگه تو سربار ما هیحرفا چ نیوا ا_خانم هیمرض

 تو رو باهاش آشنا کنم خوامیتازه م....باال داد طنتیابروانش را با ش...داره آخه؟

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ٦٨ 

 دیشا...آن جو را تحمل کنم توانستمینم گرید...دیچرخ نمانیب لویگلگون شد و نگاه سردرگم ن میگونه ها دوباره

 ییهنوز تنها...من هنوز در حصار خود بودم یول کردیال ممرا سرگرم و سرح یخنده ها کم نیها و ا طنتیش نیا

شدم از بس خود را شاد نشان دادم، آن  ستهخ گرید ست؟یچ یحس لعنت نیا دانمینم...داشت انیجر میدر رگ ها

 :مرا متوقف کرد لوین ياز آن جو خالص شوم که صدا عیکنم و سر یعذاب آور بود خواستم خداحافظ میجو برا

 

 امینم يخونت فرشته جون؟ البته اگه خسته ا ایب تونمیمنم م_لوین

 

 :کرد و گفت ینچ نچ...دستش زد يخانم لبانش را بر دندان گرفت و بر رو هیمرض

 

مزاحم فرشته  رینخ ؟یکشیخجالت نم....بارهیم یخستگ افشیاز ق ینیبینم...دختر زشته بابا_خانم هیمرض

 بزار استراحت کنه...نشو

 

 :را جلو آورد و گفت شینییپامانند بچه لب  لوین

 

 باشه_لوین

 

 ادیب نیبزار ن؟یدار کارشیچ...ستمیخسته ن نیخانم باور کن هیبابا مرض يا_

 

 ادیروبه راه به نظر نم ادیکه ز افتیآخه دخترم ق_خانم هیمرض

 

 نه نه من خوبم_

 

دل مهمان خود را  خواستمیحال و حوصله نداشتم اما نم ادیز نکهیبا ا...کردمینم دییحرف را خودم تا نیا

 "خداست بیمهمون حب"خانم هیبه قول مرض...بشکنم

 

*** 
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 ییگو...رفتیبه سمت در م...آنجا نبود...برگشتم لویبه سمت ن...را در قفل چرخاندم و درب اتاقک باز شد دیکل

واضح  یبا نگران و ختیر يآمده باشد دلم هر ییهوی ماین نکهیاز فکر ا دم؟یپس چرا من نشن...در زده بود یکس

 .نمیشدم تا عکس العملش را بب رهیخ لویبه ن

 

 :دیرس یمرد جوان يصدا...کردیاز درب نگاه م رونیگرد به ب یبا چشمان...را گشود درب

 

 سالم_جوان مرد

 

بعد ...داد هیدرب را بست و به آن تک يادیز جانیبا ه لوین...باشد ماین کردمیفکر نم...داشت ییتن آشنا یلیخ

 :دوان دوان به سمتم آمد و گفت یمدت

 

لحظه  کیفرشته جون قلبم  يآ....ستادهیا رونیب دیسانتافه ملوس سف کیبه  پیخوشت یلیخ يآقا هی_لوین

 ستادیا

 

 .....نبود جز یشخص کس نیمن ا يخدا يوا پ؟یخوشت يآقا د؟یسانتافه سف گفت؟یچه م لوین

 

 :گفتم عیسر..کردینگاهم م جانیشدم که با ه رهیخ لویبه ن!...ایبرد

 

 برو تو ایب...ول کن_

 

 ه؟یک ینیبب يخواینم ؟یچ_لوین

 

 خوامینه نم_
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را هل دادم  لویو ن اوردمیخود ن يبود اما به رو يعاد ریغ یلیرفتارم خ دانستمیم...شده بود رهیمتعجب بهم خ لوین

 :گفت یطونیبا لحن ش لوین...داخل

 

 با تو کار داره پهیآقا خوشت نینکنه ا نمیبب_لوین

 

در دلم  يآمده بود؟ ذوق کودکانه ا نجایتا ا ایچطور برد...قرمز شده بودم...گلگون شد میحرفش گونه ها نیا از

 نیا...فرشته خاك تو سرت":به خود تشر زدم...به خاطر من آمده است نجایمتشخص تا ا يآقا هینشست که 

 ".ایکرده؟ به خودت ب يواستگاراز تو خ یگنیخواستگار دوست توئه اونوقت تو ذوق م

 

 .امدمیبه خودم م دیبود با یکاف يجنبه باز یب آره

 

 شناسمشینه من که نم_

 

 بره گمیداره وگرنه به مامان م کاریچ نیبرو بب یول...آها_لوین

 

 :گفتم عیسر دیخانم بگو هیرا به مرض زیهمه چ ایبرد نکهیترس ا از

 

 رمینه نه خودم م_

 

خود را با او روشن  فیتکل دیبا...رفتم رونیچادر از اتاقک ب کی دنیتکان داد و من بعد پوش يسر رتیبا ح لوین

 .دادمیم صلهیموضوع را ف نیا دیشورش را در اورده بود با گرید...کردمیم

 

نفسم را فوت کردم ..ضرب گرفته بود نیزم يزده بود و با پاهش رو هیخود تک نیبه کاپوت ماش...را گشودم درب

 :و گفتم

 

 د؟یدار کاریچ نجایا_
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 :به سمتم آمد و گفت...انداختم نییسرم را با شرم پا...نگاهم کرد يجور...طرفم برگشت

 

 رمیاومدم تا جوابم بگ_ایبرد

 

ترحم  ایمورد تمسخر  خوامیمن نم...نجایاز ا نیلطفا بر...خاك بشه نجایهم دیاون موضوع هم با...ستین یجواب_

 رمیقرار بگ گرانید

 

 :پرسشگر نگاهم کرد و گفت ایبرد

 

 ه؟یچرا تمسخر؟ترحم چ_ایبرد

 

خداروشکر ...نیو از من سواستفاده کن نیایکه ب ستین نیا شیمن پدر و مادر ندارم معن نیدید یوقت نینیبب_

 دیبر جانیاز ا...دیستین یشما اصال آدم درست...مونا بهتون جواب مثبت نداد

 

 .که دستش را مانع کارم کرد ندمیدرب را بب خواستم

 

 دیرو اشتباه برداشت کرد زیهمه چ...دیبه حرفام گوش کن دیبا_ایبرد

 

 دیحاال هم بر...دمیرو درست فهم زینه من همه چ_

 

 ن؟یچرا انقدر لجوج و عجول_ایبرد

 

خواستم پا ...گستاخ و لجباز بود یلیخ...شدینم نگونهینه ا...را بلند کردم و در چشمان گستاخش زل زدم سرم

 .دیخانم لبم را دوز هیمرض يسخش را بدهم که صدا

 

 ه؟یفرشته جان ک_خانم هیمرض
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 :خانم بتواند بشنود گفتم هیکه مرض ییدهانم را به ضرب و زور قورت دادم و با صدا آب

 

 ...از یکی...یچیه_

 

 نجامیدختر؟ من ا یزنیچرا داد م_خانم هیمرض

 

 :گفت ایشانه به شانه ام شد و رو به برد...بود ستادهیپشت من ا...خانم نگاه کردم هیتعجب و ترس به مرض با

 

 د؟ییبفرما...سالم_خانم هیمرض

 

 :که گفتم دیبگو يزیخواست چ ایبرد

 

 ها هستند ياز مشتر یکیبرادر _

 

 دیگند زدم اما با دانستمیاه م کرد؟یچه م نجایمن ا يخب واقعا برادر مشتر....خانم مشکوك مرا نگاه کرد هیمرض

 .کردمیخودم جمع و جورش م

 

 ممنون و خدا نگهدار...دیگوشزد کن نقدریا خوادینم دونمیمن سفارش خواهرتون رو م ایآقا برد_

 

 :گفتم کردینگاهم م رتیخانم که با ح هیرا محکم بستم و رو به مرض درب

 

 شده؟یچ_

 

من هم قبول ....ا دعوت کردم به اتاقک خود اما او رد کرد و کار خانه را بهانه کردزدم و او ر ییدوندون نما لبخند

 :پرسشگر گفتم...ستینگریو مرا م ستادهیوار کنار درب ا طنتیبا تجب و ش لوین...کردم و به سمت اتاقک رفتم
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 شده؟یچ_

 

قرار بود ...بود ییعا روز پر ماجراواق....من هم پشت سر او رفتم...شانه باال انداخت و به داخل اتاقک رفت لوین

آن هم خواستگار ...وسط چه بود نیا يخواستگار نیخدا ا د؟یایقرار بود سرم ب ییمن چه شود؟ چه بال ندهیآ

 .شمیم وانهیآه خدا دارم د...دوستم نیبهتر

 

*** 

 

 برم گهیمن د_لوین

 

 گهید يموندیا چرا؟ م_

 

 کشهینه باور کن مامان منو م_لوین

 

 یلیهرجور ما...زیباشه عز_

 

 دمیخند یلیخ شییخدا یول يتو زحمت افتاد...دستت درد نکنه_لوین

 

 مونا حرف نداره ياوهوم جوکا_

 

 خداحافظ...قایدق_لوین

 

 به سالمت_
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او ....تکان دادم یدست شیبرا...خود از اتاقک دور شد يها ییدمپا دنیبعد از پوش...درب اتاقک همراهش رفتم تا

 یرخت را با ب...باز باشند توانستندینم گریپلکانم د..درب را بستم...محو شد دمیتکان داد و از د یدست دیقلهم به ت

 .دمینفهم يزیچ گریرخت و د يرا پرت کردم رو ودخ...حوصله نداشتم شام بخورم یحت...پهن کردم یحوصلگ

 

*** 

 

 قهیاول متوجه مکان و زمان نشدم اما بعد از چند دق...را باز کنم میپلکها یزنگ ساعت باعث شد تا زورک يصدا

 کی دنیرا کردن و بعد از نوش میتمام کارها یشگیطبق روال هم...فتمیراه ب دیکه با دمیسرخاراندن تازه فهم

راه  دوان دوان به سمت مغازه به...دمیپر رونیب اطیدرب را قفل کردم و از ح...زدم رونیاز اتاقک ب يچا وانیل

سحرخانم جعبه ها را جا به جا ...وارد مغازه شدم نیشرمگ...سحرخانم آمده بود ییگو...درب باز بود..افتادم

 .خود گذاشتم و به سمتش برگشتم يدر جا...به سمتش رفتم و جعبه که در ستش بود را گرفتم...کردیم

 

 اصال حواسم به ساعت نبود نیباور کن...کردم رید دیببخش...سالم_

 

 :زد و گفت يلبخند دلگرم کننده ا رخانمسح

 

 يکرد رید قهیدق 5 هیحاال فوقش ...نداره یاشکال زمینه عز_سحرخانم

 

 دیبازم ببخش...ممنون_

 

گرفتند و همه شان  لیسفارشات خود را تحو يمشتر 7امروز ...میمشغول کار شد کیبر شانه ام زد و هر  یدست

 :و سحرخانم گفت میدیکش يهر دو نفس آسوده ا...تموم شدند

 

 باالخره تموم شدن_سحرخانم

 

 اوهوم_
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 کرد باز؟ ریمونا چرا امروز د_سحرخانم

 

 میهم بحث کرد روزیتازه د...چند روزه سر به هوا شده نیاصال ا...دونمینم_

 

با ...بلدمنه خانه او را ...نمشین گرینکند استعفا بدهد و د...بود امدهیبود و ن دهیاز دست من رنج دیشا...کردم بغض

 یب ياه فرشته حرف ها":خانه خود نرود؟ با خود گفتم گهیاصال د اینکند خانه خود را بفروشند ...زنمیاو حرف م

 :گفتم رلبیسرم را تکان دادم و ز".نه بابا ن؟کامرا شیپدر و مادرشو کجا ول کنه بره؟پ...ربط نزن

 

 درسته_

 

 :پرسشگر گفت سحرخانم

 

 درسته؟ یبحث؟ چ_سحرخانم

 

 ادیاالن م..نبود یبحث خاص...یچیها؟ ه_

 

 :بلند شد رونیجر و بحث از ب يکه صدا کردیهنوز پرسشگر نگاهم م سحرخانم

 

 از اون مردك شارالتان؟ يحامله ا یگیمن م يتو رو یکشیخجالت نم_ایبرد

 

 حاال هم برو دمیخبر م سینشه وگرنه به پل داتیپ نورایا گهید....یمردك شارالتان خودت_مونا

 

با غرور  يسرتو باال برد دمینازتو کش یهر چ....ستمیمسخرت ن يباز نیتو ا گهیاتفاقا اومدم که بگم من د_ایبرد

 نره ادتی....يخودت خودتو بدبخت کرد....يجات منو رد کرد یب

 

 :داد زد مونا
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 ستیبرام مهم ن_مونا

 

 یاگه او هنوز به مونا دلبستگ....خود شد و از مغازه دور شد دیسوار سانتافه سف ایبرد...رفتم رونیترس از مغازه ب با

به سمت ....دمیمن دم به تله او نم یول...کندیاز من سواستفاده م دانستمیکرد؟ م يداشت چرا از من خواستگار

 .را گرفتم شیمونا رفتم و شانه ها

 

 ؟یخوب زمیمونا عز_

 

 .مرا تکان داد تا دستانم را کنار بزن شیشانه ها مونا

 

 ؟یشناخت یگفتیکه م یهمون آدم خوب نمیا....ندارم تیبه همدرد يازین....ولم کن_مونا

 

 مونا_

 

 ستیمن حالم خوب ن...ساکت باش_مونا

 

 :گفت یبه سحرخانم با شرمندگ رو

 

 رم؟یبگ یامروز رو مرخص کی تونمیسحرخانم االن واقعا حالم بده م_مونا

 

 بره شیکه کارا کند پ ستیبه صالح مغازه ن...میدار يمشتر یما کل زمیاما عز_سحرخانم

 

 خب یلیخ_مونا

 

 :ادامه داد دیبا ترد سحرخانم
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 يبر یتونیم ستیرو به راه ن ادیاما چون حالت ز_سحرخانم

 

 :زد و گفت یمونا برق خاص چشمان

 

 نیممنون که درك کرد....اوه واقعا ممنونم سحرخانم ؟يجد_مونا

 

 :خواست برود که دستش را گرفتم و گفتم...درهم و بر هم بود زیچند روز همه چ نیواقعا ا...تکان دادم يسر

 

 میبا هم حرف بزن دیبا...سایلحظه وا هیمونا _

 

 عجله دارم باشه واسه بعد یلیفرشته من االن خ_مونا

 

 صبر کن_

 

 :انداختم که گفت یسحرخانم نگاه به

 

 خداحافظ...ایلطفا زود ب....میکار دار یه کلک ایفردا ب...یباشه پس مونا جان شما مرخص_سحرخانم

 

 بازم ممنون خدانگهدار....چشم_مونا

 

و من  میستادیا ریکنار ت...بود بردم یکیکه در آن نزد یچراغ برق ریمونا را به سمت ت....وارد مغازه شد سحرخانم

 .دستش را ول کردم

 

 ؟یبگ یخواستیم یخب چ_مونا

 

که چشماتو  خوامیمن فقط م....اون جروبحث هم فراموش کن...زنمیمونا جان من که به ضررت حرف نم نیبب_

 ستین ریهنوز هم د...یباز کن شتریدرباره کامران ب
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 کار دارم یلیوسطمن برم که خ یاون بحث رو بکش يخوایفرشته اگه م_مونا

 

 ؟يمثال چکار_

 

 یعروس دیخر_مونا

 

 هان؟ زننیحرف م يمردم محله دربارت چجور ینیبیچته تو مونا؟ نم_

 

حرص  یابک...محل چفت و بست نداره نیدهن مردم ا....ازشون گرفت شهیحق رو که نم نیبزار بزنن ا_مونا

 نخور

 

 :را مرتب کرد و ادامه داد شالش

 

 يبا....منتظرمه یبرم کام دیاالنم که با_مونا

 

 دیاالنم با"حرفش دوباره در ذهنم مرور شد....را به من نداد یفرصت خداحافظ یدوان از من دور شد و حت دوان

 "يبا...منتظرمه یبرم کام

 

دارد  یاون چش شده است؟ چه اتفاق....همان کامران است؟ نه مونا دوباره به سحرخانم دروغ گفت یکام ایخدا

مشکل  ی؛کل......غازه و م ادیز يها يمشکالت و مشتر...ایمنتظره برد ریغ يخواستگار....شدن مونا میج فتد؟یم

 یکیهم  نیا....شدمیآمد و من دوباره تنها م یمخانم  هیفردا پسر مرض....روز فکر کرد کیدرباره آن ها  دیکه با

ها را جمع  یخسته تر از آن بودم که خراب...شدندیمشکل پشت سر مشکل بر سرم آوار م...از مشکالت بود

 .خسته بودم یلیخ....کنم

 

*** 
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 داحافظخ_سحرخانم

 

 به سالمت_

 

و چند نوع  دمیچند گوجه از بازار خر...میتمام شده بود و هر کدام به طرف خانه خود رفت يکار ساعت

 ایبه سمت خانه حرکت کردم که برد....کرده بودم دیهم خر روزیرا در خانه کم داشتم چون د نهایتنها ا...يسبز

 کرد؟یچه م نجایاو ا...ستمیبا تعجب به او نگر...چشمانم سبز شد يجلو

 

 سالم فرشته خانم_ایبرد

 

 د؟یچرا دوباره اومد....سالم_

 

رو  ازهاتونین یحت...کنمیتمام و کمال پرداخت م یشما رو ب اجاتیفرشته خانم من تمام احت...جواب يبرا_ایبرد

 کنمیهم برطرف م

 

 نهیبیم یکس دفعهیکنار  دیهشا برخوا....ندارم يازین ای اجیاحت چیشما ه تیمن به پول شما و حما ندیبب_

 

 دیفکر کن کمیحداقل _ایبرد

 

ابنکه  يبرا....خواستیاو از من چه م....نه غم اقینه اشت...دادیرا نشان نم زیچ چیچشمانش ه...او نگاه کردم به

 :کنده شود گفتم هیزودتر غال قض

 

 دیهفته رو به من فرصت بد کی نیخب ا یلیخ_

 

 خدانگهدار....پس تا آخر هفته بعد...البته_ایبرد

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ٨٠ 

 خداحافظ_

 

 خواهدیم يزیاست؟ به چه چ يزیاز سر چه چ شیکارها دانستمینم....رفت رونیمن دور شد و از کوچه ب از

 .گشوده شد اطیرا در قفل چرخاندم و در ح دیکل....فکر کنم زهایچ نیبرسد؟ خسته تر از آن بودم که به ا

 

خانم  هیمرض...دندیلغزیآب م يپخش بودند و رو اطیآب حوض کوچک وسط ح يرخ روو س زیتم يها بیس

 .دیرا شن میقدم ها يمتوجه من شد که صدا یزمان...آبکش در دست به کنار حوض آمد

 

 یخسته نباش....يسالم دخترم خوش اومد....اوا فرشته جان_خانم هیمرض

 

دستتون رو به  دیواقعا سرتون با د؟یکنیکه نم ییپسرتون چه کارها يبرا...یشما هم خسته نباش...ممنون...سالم_

 زحمت مادرانه ببوسه نهمهیخاطر ا

 

 نه؟ ایبراش همه کار کنم  دیپسر رو دارم با کی نیکنم؟ هم کاریچ_خانم هیمرض

 

 گهید يبهرحال حس و حال مادر...بله_

 

 .آن دوران افتادم ادیچشمانم را بستم و ...کردیا مکارها ر نیمادر من هم هم یزمان...لباب از اشک بودند چشمانم

 

را باال زده  شیگل گل رهنیپ يها نیمامان آست...ییبایچه صحنه ز...دندیرقصیسرخ در آب حوض م يها بیس

 .ها را به رقص در اورده بود بیبود و س

 

 کمکت کنم؟ يخوایمامان م_

 

 شهیاالن تموم م زمینه عز_مامان
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 کمکت کنم خوامینه م_

 

 شهیم فیکث کتیکوچ يدستا زمینه عز_مامان

 

 خوامیمنم م زهینه مامان اب تم_

 

 ایخب ب یلیخ_مامان

 

دستان ...کوچکم را شل کردم يرا باال زدم و گره روسر میعروسک رهنیها پ نیآست...دوان به سمتش رفتم دوان

 .کنم یطونیش یخواستم کم...دمیصورت مادرم را در آب د...عاشق آب بودم...کوچکم را در آب حوض گذاشتم

 

 دمیکشیم غیج...کرد سیاول در شوك بود اما کم کم به خود آمد و مرا هم خ...را پخش صورت مامان کردم آب

کاش قدرش را ...است ادمیرا از آن موقع  شیبایز يخنده ها ریتنها تصو...دیخندیمامان هم م...کردمیو خنده م

 :خانم رشته خاطراتم پاره شد هیمرض يبا صدا...دانستمیم شتریب

 

 ؟یفرشته جان خوب_خانم هیمرض

 

 کمک امیها رو بزارم تو خونه االن م دیمن برم خر...بله خوبم_

 

 خوادینم_خانم هیمرض

 

 امیاالن م هیچه حرف نینه ا_

 

تم که خانم رف هیبه سمت مرض...آمدم رونیلباس از اتاقک ب ظیو تعو لیاتاقک شدم و بعد از گذاشتن وسا وارد

کنارمان  لوین...گذاشتمیها را م بیو من هم دانه دانه س داشتیبرم بیدانه دانه س...ها را دست خود داشت بیس
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هستم البد از پنجره  نجایمن ا دانستیاو که نم...بود ینیدر س ییسه استکان چا...در دستش بود يچا ینیآور س

 :ندادم و گفتم یتیاهم...است دهیمرا د

 

 درسا چطورن؟ ؟يخانم چطور لویخب ن_

 

 رسوننیاونا هم سالم م...خوبم_لوین

 

 :خانم گفتم هیکه مرض میدیخند هردو

 

 لوین_خانم هیمرض

 

 جونم؟_لوین

 

 کمکمون کن ایبر و بر نگاه کردن ب يبه جا_خانم هیمرض

 

 :گوشش گفت ریو ز چاندیمادرش پ يدستانش را از پشت دور شانه ها لوین

 

 چشم مادر خوشگلم_لوین

 

 :تکان داد و گفت يزد و سر يخانم لبخند هیمرض

 

 نجایا ایحاال ب...خودتو لوس نکن_خانم هیمرض

 

 چشم_لوین
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 سینگهان تمام صورتم خ...حرکتش نگاه کردم نیبا تعجب به ا...زد یطونینشست و چشمک ش میروبرو لوین

نگاه  سشیخ يتر اوردم و به دستا نیینگاهمو پا...شدم رهیخ لویبا تعجب چشمانم را باز کردم و به ن....شد

 :دستش زد و گفت يخانم بر رو هیکردم؛مرض

 

 فرشته جان؟ شدیچ...خاك به سرم يوا_خانم هیمرض

 

او هم ...دمیپاش شیشمردم و دستم را پر از اب کردم و به رو متیکه من هم فرصت را غن دیخندیم زیر زیر لوین

من ...دیو آب پاش دیاو هم خند...باال دادم یطانیرا با حالت ش میزدم و ابروها یثیبخند خبل....مرا متعجب نگاه کرد

 هیمرض...کرد خکوبیدر همه را م يصدا یتا زمان تکار ادامه داش نیا...دمیآب پاش شیکردم و رو یهم تالف

 :لب گفت ریز...سرش انداخت و به سمت درب رفت يرا رو شیخانم بلند شد و چادر گل گل

 

 ه؟یک یعنی...بسم اهللا_خانم هیمرض

 

 باال رفت غشیج يرا گشود و بعد از چند لحظه صدا درب

 

 فتدیب شیگونه ها يرو یکه باعث شده بود چال يبا لبخند یپسر جوان م،یبا ترس به سمتش رفت لویو ن من

 .شده ام یکهم باال رفت و من ماندم چشمان اندازه نعلب لوین غیناگهان ج...بود ستادهیدرب ا يجلو

 

 سلوم وونهید ماین_لوین

 

به من اشاره  مایرو به ن لویآخرش هم ن...یهم ابراز دلتنگ یکردن و کل یهر سه با هم روبوس...بود ماین نیا پس

 :کرد و گفت

 

 دیهم فرشته خانم مستاجر جد شونیا_لوین

 

 هستم ییرزایفرشته م...خوشبختم_
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 خوشوقتم...هستم مایمنم ن_ماین

 

جمع سه نفرشان را به هم  خواستمینم...خانم درخواست کردم که بروم هیاز مرض یزورک مایبا ن ییاز آشنا بعد

بعد از خوردن شام ....گوش بدهد شونیخانوادگ يو به حرفها ندیآنجا بنش بهیغر کیبزنم؛بهرحال درست نبود 

 .مگذاشتم و چشمانم را آرام بست نیبال يسرم را رو...رخت را پهن کردم

 

*** 

 

 :خانم با آه و ناله گفت هیمرض

 

 پسرم پسر دست گلم....سوزهیداره م گرمیج....خدا يآ_خانم هیمرض

 

 شده؟یخانم چ هیمرض_

 

را محکم تکان  شیبه سمتش رفتم و شانه ها...ستیگریگوشه نشسته و آرام م کیبرگشتم که  لویسمت ن به

 :دادم

 

 شده؟هان؟یداداشت چ لوین فته؟یداره م یچه اتفاق لوین...لوین_

 

 :خانم روانم را بهم زد هیدوباره مرض يصدا...چه خبر است نجایا...زدیآه و ناله اش هنوز در گوشم زنگ م يصدا

 

 به سرم اومد؟ پســــــرم یچ يدیفرشته د....پسرم يوا_خانم هیمرض

 

 کرد؟یچه م نجایا ایبرد...بودم جیگ

 

 فرشته_ایبرد
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 .مچ دستانم را گرفت ایبرد...من يخدا...را تکان دادم سرم

 

 ایبود،برد بیبرام عج یول...رهیکه خ شاهللایبود؟ ا یچه خواب نیآه خدا ا...بود کیتار مهیهوا ن...را گشودم چشمانم

 کرد؟یم کاریاونجا چ

 

 آمده بود؟ مایبر سر ن چه

 

بعد از خواندن دو ...وضو گرفتم و جانماز را رو به به قبله پهن کردم...بود 4:15ساعت ...مزاحم را پس زدم افکار

کم کم خواب ...چشمانم را دوباره بستم...رکعت نماز صبح جانماز و چادر نماز را جمع کردم و داخل کمد گذاشتم

 .دعوت شد میپلکها یدوباره به مهمان

 

*** 

 

باعث خواب  نیشده بودم و ا داریب شبیباز کنم،د خواستمینم...اما باز نشدند دندیپلکانم لرززنگ ساعت  يصدا با

 یتمام مرا از خواب ب یرحم یو با ب گذرندیچه زود م قیدقا دمیبخوابم که د خواستمیم...از حدم شده بود شیب

خانم آمد و بعد گشودن درب  هیاز خانه مرض ییصدا...زدم رونیبعد انجام تمام موارد از خانه ب...کنندیخواب م

 :گفت لویخود را جمع کرد و ن مایمن ن دندیبا د...رونیخندان آمدند ب مایو ن لوین...خانه

 

 فرشته جون ریصبح بخ...سالم_لوین

 

 ریصبح تو هم بخ...سالم_

 

 :گفتم رلبیز مایانداختم و رو به ن نییرا پا سرم

 

 سالم_
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 :گفتم عیسر...رفتندیم يتمام به جلو یرحم یبودم که با ب یقینگران دقا...داد یهم در پاسخ من سالم ماین

 

 خدانگهدار....شد ریبرم سرکار د دیمن با_

 

 یموفق باش_لوین

 

 :بلند گفتم رفتمیگونه که م همان

 

 تو هم_

 

 دیخدا مونا کل يوا...بود ستادهیمغازه ا يکامران جلو نیماش...دوان دوان خود را به مغازه رساندم...درب را بستم و

مونا در آغوش کامران فرو رفته و  دمیتند تند وارد مغازه شدم که د...مغازه را به کامران داده است

 .اوردمیسر از کارش در م دیانبودم اما ب یاصوال آدم فضول...شدم میپشت پرده قا...خندندیم

 

 پسره هنوز ولت نکرده؟ نیا_کامران

 

 رفت بابا...دربارش حرف نزن...امروز رو خراب نکن...زمیبابا عز يا_مونا

 

حس مردم پرده ...را گرفتم میچشمانم را بستم و گوش ها...لب مونا برد کیزد و لبش را نزد يلبخند کامران

گند  ایخدا يوا...اخمو مونا و متعجب کامران رو به رو شدم افهیچشمانم را باز کردم و با ق يال...کنار رفته

 .ازم بگذر ایخدا...نگرانش بودم عاکرده بود که واق يرا بکنم اما خودش کار نکاریا واستمخینم...زدم

 

 سالم_
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 نجایا...ینیبب کیرمانت يصحنه ها نیاز ا یلیخ ينکنه دوست دار ؟يبود ستادهیفالگوش ا...سالم کیعل_مونا

 ؟یکنیم کاریچ

 

 چه طرز برخورد بود؟ نیا

 

آقا کامران ...تمومش کن...یتو سرکارت رو با کاواره اشتباه گرفت يانگار یول...من اومدم سرکارم ؟یچ ینی_

 د؟یکنیم کاریچ نجایشماا

 

 بزنم يام سر ندهیاومدم به همسر آ_کامران

 

 زشت بود یلیفرشته کارت خ...بحث رو عوض نکن_مونا

 

 :کردم و گفتم اخم

 

 يبریم رونیپسره رو از مغازه ب نیاالن ا نیاما تو هم دیمن کارم زشت بود ببخش...درسته_

 

 رمیاالن م...نیفرشته خانم انقدر حرص نخور_کامران

 

 نمتیبیکه بعدا م نجارویا تیوضع ینیبیم...یببخش کام_مونا

 

 يبا نمتیبیبعدا م...متوجه ام_کامران

 يبا_مونا

 .از مغازه خارج شد و مونا به سمتم آمد کامران

 

 ؟یملت قرار گرفت يحرفا ریتو چته هان؟ نکنه تحت تاث_مونا
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مسلما سحرخانم هم خوشش  ادیب نجایکامران ا ادیخوشم نم چیتازه من ه...گمیم نمیبیکه م يزیمن چ_

 وضعو نیتمومش کن مونا ا...ادینم

 

 يلبه چادرم را گرفتم و ال...بشنوم يزیچ گرید خواستمینم...را تند تند برداشتم و طبقه باال رفتم میقدمها

از قبل خود فکر کنم؛  شیب ییبه تنها یبرگشته بود و من خسته تر از آن بودم که حت ماین...انگشتانم چرخاندم

بگذرون قراره  ریبخ ایخدا....خواب بود کی نینه ا"و..هست شبمیکه ذهنم را مشغول کرده خواب د يزیتنها چ

نم تمام موانع رو پشت سر گذاشتم و االن هم ک کاریچ دیبا دونمیمن واقعا نم...یمیخودت کر فته؟یب یچه اتفاق

 ".تنهام نزار...خودت کمکم کن ایخدا...گهیکه مشکالت د

 

 ؟یچرا نشست نجایا فرشته جان ا_سحرخانم

 

 چیحواسم به ه گرید...زدم يزهرخند دم؟یآمده بود که من نفهم یاو ک...سحرخانم پاره شد يافکار با صدا رشته

جواب من  دیبا...مانده یهفته باق انیروز تا پا 3فقط ...تمام مشکالت مونا مرا هم آزرده کرده...ستین يزیچ

 .از من سو استفاده شود خواهمینم...باشد یمنف

 

 فرشـــته؟_سحرخانم

 

 بله؟_

 

 اومده؟ شیپ یمشکل...کنمیدخترجون دوساعته دارم صدات م_سحرخانم

 

 چطور مگه؟...نه_

 

 دیتو و مونا هم مواظب مغازه باش...رمیبگ گهید لیمن برم چندتا بسته نخ و وسا نییپا ایب یچیه_سحرخانم

 

 رم؟یمن برم بگ نیخوایم_
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 فعال خدانگهدار...کار دارم يمحمد ينه خودمم با آقا_سحرخانم

 

 خدانگهدار_

 

 شیکجا رفته است؟ صدا یعنی...مونا نبود...رفتم نییبعد پا قهیمن هم چند دق...رفت نییاز پله ها پا سحرخانم

 :کردم

 

 مونـــا...مونا_

 

 هوم؟_مونا

 

 يخود نشت؛ نفس آسوده ا يآمد و سرجا رونیدر دست از آبدارخانه ب ییدر دهان و استکان چا تییسکویب

 :کنارش نشستم و گفتم...لحظه فکر کردم کار را ول کرده و همراه کامران رفته است کی...دمیکش

 

 ؟يایم...زهرابرم بهش  خوامیامروز م_

 

 امروز کار دارم...نه_مونا

 

 باشه_

 

 يتفاوت شدم و غرق در شاد یمن ب دیشا...تفاوت شده بود یناراحت شروع به کار کردم، چقدر ب يا افهیق با

و جلف بو؛  غیلباسش ج...وارد مغازه شد يدختر...شده ام يچه فرزند بد...بودم که نتوانستم به مادر خود سر بزنم

 :مونا رفت و گفت زیبه سمت م

 

 سالم_دختر
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 سالم امرتون؟_مونا

 

 من با مامانم کار داشتم_دختر

 

 :ابروانش را باال داد و گفت مونا

 

 ه؟یمامانتون؟ مامانتون ک_مونا

 

 نجایمغازه اش ا....يسحر مراد_دختر

 

 :زد و گفت يلبخند مونا

 

 هستم پوریمونا عل...هستم شونیخوشبختم من شاگرد ا...نیسحرخانم کهیپس شما دختر کوچ...هووووم_مونا

 

و مرتبش  دیسف يزد که باعث شد دندان ها يلبخند...فشرد یدستش را جلو آورد و دست مونا را به گرم دختر

 .شوند دهید

 

 هستم دهیسپ...منم خوشبختم_دختر

 

 يفکرها دنشیاز طرز لباس پوش...میکنارمان نشست و با هم گپ زد يا قهیکردم؛ چند دق یاحوالپرس دهیسپ با

ذوق  یکل دهیسپ دنیسحرخانم وارد مغازه شد و با د...بود یگل اریاما در باطن دختر بس زدیاشتباه به سرت م

 .رفتند رونیدو دست در دست از مغازه ب هررا جمع کرد و رو به ما تذکرات الزم را داده و  لشیوسا عیسر...کرد

 

 کنهیدستم گز گز م...باس دوختماوففف خسته شدم از بس ل_مونا

 

 استراحت کن کمیخب _
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 هیفکر خوب_مونا

 

مطمئنا شخص مقابل ...شد يدر اورد و مشغول اس ام اس باز بیرا از ج لشیو موبا دیدست از کار کش مونا

 چکدامیه يساعت کار انیتا پا...تکان دادم يشانه ا رفت؛یلبانش کنار نم يهمش لبخند از رو رایکامران بود ز

 .هشوق آمدن دخترش حواسش را برد دیسحرخانم هم زنگ نزده شا م،ینزد یحرف

 

 رمیفرشته من دارم م_مونا

 

 خداحافظ....باشه_

 

 خداحافظ_مونا

 

قفل را زدم و سمت خانه ...همه جا را مرتب کردم و بعد از خاموش کردن در را بستم...رفت رونیاز مغازه ب مونا

 .شدم یراه

 

*** 

 

رفتم که  اطیبه سمت درب ح...بهیغر يگریبود و د ماین یکی...زدندیبودند و حرف م ستادهیخانه ا يپسر جلو دو

 :را از حرکت منع کرد میپاها ماین يصدا

 

 سالم فرشته خانم_ماین

 

انداختم و  نییسرم را پا امد؛یاز نگاهش خوشم ن..زدم که چشمان دوستش برق زد يلبخند شیبه رو...برگشتم

 :ادامه داد ماین...سالم کردم یرلبیز

 

 ن؟یخوب هست_ماین
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 ممنون_

 

 شمیمزاحمتون نم...به درب اشاره کرد و ادامه داد...خداروشکر_ماین

 

 با اجازه_

 

برق را  دیبعدا وارد شود، وارد اتاقک شدم و کل مایباز نگهش داشتم تا ن...و درب را باز کردم دمیکش یراحت نفس

 یمیلباس چشمم به قاب عکس کوچک و قد ضیبعد از تعو...کردم زانیآو یلباسجا يچادر را رو...زدم

وصل کرده بودم و سمت  یکوچک نهیکنار قاب عکس آ...دادیآرامش م یلیلبخند مادرم درآن عکس بهم خ...افتاد

 کمد کیقاب عکس بود و  يرو به رو قایدرب اتاقک هم دق...قدم باهاش فاصله داشت 4اپن بود که  نهیچپ آ

کوچک هم خود  یبرق يبخار کی...وصل شده بود و سمت راست اتاقک قرار داشت واریرنگ هم به د دیسف

سرد  يدر شب ها رایز دیارزیدست بدهم اما خب م ازماهم را  کیکرده بودم آن هم باعث شد پول  هیته

 نیماش کیآشپزخانه هم شامل ...هم کف اتاقک پهن شده بود یمیکهنه و قد یقال کی...زمستان گرم بودم

 خچالیهم کنار  یکوچک زریکه از خانه خودمان آورده بودم و فر یمیقد یلیخ خچالیو  یمیقد ییرخشو

رنگ  یآب يبود و دسته ها دیها هم به رنگ سف نتیکاب...بودم گرفتهخانم هم  هیمرض یمیگاز قد...بود

 .هم کوچک یلیبود و خ دیو سف یاز آب یبیکال آشپزخانه ترک...داشت

 

*** 

 

به درب اتاقک باعث شد تا لقمه  یضربه دست يصدا خوردم؛ناگهانیکه سرخ کرده بودم را م ییها ینیزم بیس

کاسه  کیکه  یخانم را در حال هیدرب را باز کردم و مرض....که درست کرده بودم را گوشه بشقابم بگذارم يا

 .دمیآش دستش بود د

 

 ن؟یداشت يکار...خانم هیا سالم مرض_
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 :خانم کاسه آش را جلو آورد و گفت هیمرض

 

 واسه تو هم اوردم...مایسالم برگشتن ن تیپختم به ن يآش رو نذر نیا_خانم هیمرض

 

 تو دم در بده دییبفرما...قبول باشه_

 

سر  شاهللایا...کار دارم یمن اوردم وگرنه کل نیخواب بود بخاطر هم لوین...برم غذارو بکشم دینه با_خانم هیمرض

 هم تو میایفرصت هم ما م

 

 ارمیکاسه آش رو بشورم واستون ب نیا دیپس چند لحظه صبر کن...شاهللایا_

 

 زیباشه عز_خانم هیمرض

 

 هیکاسه مرض...از کاسه ها  یکیکردن آش در  یبعد از خال...وارد اتاقک خود شدم و به آشپزخانه رفتم دوباره

 :کاسه را به دستش دادم و گفتم...خانم را شسته و به سمت درب رفتم

 

 قبول باشه...بازم دستتون درد نکنه_

 

 :تکان داد و گفت یدست رفتیکه م یخانم در حال هیمرض

 

 نوش جونت_خانم هیمرض

 

مزه  یو کم قاشق برداشتم کی...سفره قرار دادم ياپن بود برداشتم و رو يرا بستم و کاسه آش را که رو درب

؛بعد از خوردن شام و ".داره یدست پخت خوب یلیخانم خ هیمرض...خوشمزه بود یلیاوممممم خ"...مزه اش کردم

چرا قاب  دانستمیخود هم نم...امد ینمخوابم  ادیز...شام را شستم و رخت را پهن کردم يخواندن نماز ظرف ها

و  يقلوه ا يلبها...او بود هیتمام صورتم شب...کردم برداشتم و به چهره اش نگاه وارید يعکس مادرم را از رو
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 یچشمان سبز و عسل...اما فقط چشمانم به پدرم رفته بود...ابروان شکسته...روشن يقهوه ا يموها...دیسف یپوست

 تیاهم ییبایبه ز ادیمن ز یول...چشمانم بود شدیکه در تمام چهره ام باعث توجه م يزیتنها چ...روشن و درشت

 يچشمان قهوه ا...بود ییبایز اریمونا هم دختر بس...از ظاهر او باشد باتریز دیبه نظر من باطن آدم با...دهمینم

او از من ...ابروان شکسته...متناسب ینیمتوسط و خوشفرم و ب يو لبها یبه عسل کینزد يقهوه ا ییو موها رهیت

 چرا خود را گرفتار کامران کرده است؟ دانمیسرتر بود؛نم یلیخ

 

 نه از سر عشق؟ خواهدیم ییبایکه کامران او را بخاطر ز فهمدینم راچ

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

همش  نکهیخسته ام از ا...مشکالت دارم یلیاما من هم خ...شناسدیاست که کامران را نم نجایاشتباه او هم تنها

 یبیو دلشوره عج...کرده بودم ریبود و من گ بیعج یلیخ میبرا ایبرد يخواستگار...به فکر مشکالت مونا بودم

 .نکند یمونا کار اشتباه دوارمیام...داشتم

 

*** 

 

 دیامروز پنج شنبه بود با...اطراف از نظر گذراندم یکم...زنگ ساعت باعث شد پلکانم را از هم جدا کنم يصدا

زدم و به  رونیب از خانه...همه خواب بودند ییگو...آمد ینم ییمسکوت بود صدا یلیخانه خ...بهش زهرا رفتمیم

 نییرا پا شهیش...دم رهیخ رونیپنجره به ب از...بعد از گرفتن آژانس مقصد را گفتم...سمت بهش زهرا حرك کردم

 جوابش را بدهم؟ دیچه با دانستمیآمد و من نم یم ایگونه ام را نوازش کند؛ فردا برد میمال میدادم تا نس

 

 گفتم؟یم "نه"به او  دیبا چگونه

 

 .شدندیم میفکر کنم فقط باعث ناراحت خواستمینم...بروند رونیاز سرم ب هودهیدادم و تا افکار ب را تکان سرم

 

 میدیدختر رس_راننده
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 ممنون چقدر بدم خدمتتون؟_

 

شدن  دهیکش يدور شدم که صدا نیاز ماش یکم...آمدم رونیب نیرا گفت و بعد از تشکر از ماش لغیم راننده

 .دمیآسفالت شن يها را رو کیالست

 

 يو با دستانم گل و ال ختمیقبرش آرام آرام ر يکه داخلش پر از آب بود را رو يقبر مامان نشستم و بطر کنار

 .کردمیبا او زمزمه م کردمیرا م نکاریگونه که ا نیهم...ها را کنار زدم

 

االن هم افتاده اما  افتاده بود يآخه مونا تو بد مخمسه ا...مدت نتونستم بهت سر بزنم نیا دیمامان جونم ببخش"

ازم سواستفاده  يچجور ینیبیم...کرده يخواستگار مونا هم اومده از من خواستگار فهمه،مامانیخودش نم

روز  1االن  یول...خوشحال شدن یلیخ دنشیاز د...برگشت يخانم هم از سرباز هیپسر مرض مایتازه ن...کنن؟یم

گفتم برم ازشون بپرسم ...کردیم هیگر یلیخ شبیخانم د هینه؟ مرض بهیعج یلیخ...خونه ومدهین مایهست که ن

چشون  یعنینگرانشونم  یلیخ....کردیم هیبود و پا به پاش گر ششیپ لوین...مزاحمشون بشم دمیاما ترس شدهیچ

رو تو محل  یحاج ينگاه ها...ادمیبخاطر مشکالت ز...نتونستم بهت سر بزنم نایهممامان؟ بخاطر  ینیبیم...بود؟

 ".کمکم کن...کشمینم گهیمامان د...لرزهیتنم م شمیهروقت از کنار مغازه اش رد م...کنمیحس مخودم  يرو

 

 یتیاهم...را پشت درخت حس کردم يمرد هیسا...خواندم ياز اتمام درد و دلهام و شستن قبر فاتحه ا بعد

نتظرم  امیبعدا هم م..رمیمامان من دارم م ":از کنار قبر جدا شدم و آرام گفتم..."چه کار به مردم داشتم؟"ندادم

 ".خداحافظ...کنمینم یبد قول ندفعهینباش ا ریازم دلگ...باش

 

نار ک لوین دمیرا باز کردم که د اطیدرب ح..بهشت زهرا خارج شدم و بعد از گرفتن آژانس به خانه برگشتم از

 هیگر هیها شب هیگر نیچه خبره؟ چقدر ا نجایا شده؟یچ یعنیمن  يخدا يوا...کنهیحوض نشسته و هق هق م

 :دست گرفتم و تکاندم ررا د شیرفتم و شانه ها لویبه سمت ن یبا نگران...داخل خوابم هستند يها

 

 شده؟یچ زمیعز لوین...لوین_
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 .....ن....ماین_لوین

 

 :و به او گفتم میبود کنار حوض نشست دهیهق امانش را بر هق

 

 ؟یچ ماین شده؟یکن چ فیبرام تعر...آروم باش_

 

 رو کشته یکی ماین_لوین

 

 ؟یچـــــــــ_

 

بود بر سرمان  ییچه بال نیا ایخدا...امکان ندارد نیرا کشته؟ ا یکی ماین...از حد گشاد شده بودند شیب چشمانم

 آمد؟

 

 و کشتهر یکی يچجور ؟یگیم يدار یچ لوین_

 

 هیلحظه سرشو اونور کرد  کی...راننده بوده مایبعد ن گشتنیبرم ییجا هیبا چندتا از دوستاش داشتن از _لوین

زدش ...نشد رفتیراه م ابونیکه داشت وسط خ یبود متوجه اون آدم ادیبه دوستش بگه و چون سرعتش ز يزیچ

و اونقدر نفهم بود  ابونیاونطرف خ رفتیبود که داشت م يبدبخت گداگشنه ا هیگفت  شهیم...و اون مرد هم مرد

که تا  گهیاما دادگاه م ستیفرشته بخدا داداش من مقصر ن...ادیب نیموقع شب هم ممکنه ماش نیا دونستیکه نم

 یزندگ يخرابه ا هیتو  یزن بدبخت کی میدیخانواده طرف د شیپ میرفت...میکنیآزادش نم نیرو پرداخت نکن هید

 تا بچه 5با  کنهیم

 

 گفت؟یم یخب چ_

 

 :کرد و ادامه داد ینیف لوین
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فرشته جون مامانم  ".رمیگیمن تا قرون آخر رو ازتون م ن؟یحاال هم طلبکار نیپسرمو کشت نیزد":گفت_لوین

 ........ای....ای خورهیحبس ابد م ایاگه نده داداشم ...پول نداره نقدریا

 

 ادامه نده_

 

 يپسرش تازه از سرباز کشد؟یم يخانم االن چه زجر هیمرض چارهیب...انداختم و غرق در فکر شدم نییرا پا سرم

زجر  یلیدختر و مادر حال خ نیچکار کنم؟ ا دیاالن با ایخدا...آمد شیپ یبتیمص نیبرگشته بود و همچ

ناگهان درب ".براشون بکنم تونمیم کاریچ...جلو پامون بزار یراه هی ایخدا...خودت کمکمون کن ایخدا"..کشندیم

در  ماین روزیپس کل د...کنان وارد خانه شد چند زن هم دور او را گرفته بودند هیخانم گر هیبازش و مرض اطیح

مادر ...خواهر و مادرش اونه دیچشم ام یدونیکرد اما خودت م يسهل انگار ماین دونمیم ایخدا"بازداشتگاه بود؟

و مدام تکرار  دیکوبیخود م نهیخانم با مشت به قسه س هیمرض".ایخدا...رهیزن بگ شواس خواستیتازه م چارشیب

 :کردیم

 

 خــــدا يا...نجاتش بدم؟ پســـــــرم يچجور...پسرم از دست رفت...پسرم_خانم هیمرض

 

شانه اش  يبه سمتش رفتم و دست رو...او بودند يمشغول دلدار گرینفر د 2و  زدندیاز زنان او را باد م یبرخ

 :شد و ادامه داد يجار شیمن اشکها دنیبا د...حرکتم به سمتم برگشت نیبا ا...تمگذاش

 

 يآ...بدبخت شدم ؟ینیبیفرشته م...دمیپسر دست گلم رو دارم از دست م يدیفرشته؟ د يدید_خانم هیمرض

 سوزهیداره م گرمیپســـــــرم ج

 

الحق  ایخدا يوا...اتفاق شوم بود نیپس آن خواب شوم منظور از ا...بودم دهیصحنه ها را در خواب د نیا تمام

 .یمیکه تو بزرگ و کر

 

 شهیدرست م یهمه چ...دیخانم تروخدا آروم باش هیمرض_
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 هـــان؟ شـــه؟یدرست م يدرست بشه؟ چجور خوادیم یچ گهید_خانم هیمرض

 

که از گوشت و خونش بود االن در  يداشت، پسر نهیمادر در س نیا يچه درد بد...لباب از اشک بود چشمانم

 ست؟یچه حکمت گرید نیا ایخدا...ستیگریآرام آرام م لویزندان بود و منتظر روز مرگ خود؛ ن يها لهیپشت م

 

*** 

 

هم گوشه  لوین...بردنش تا استراحت کنه هینداشت و چندتا زن همسا یخانم حال خوب هیمرض...شده بود شب

فردا  خواهدیم ایانقدر سرم مشغول بود که حواسم رفته بود برد...وارد اتاق شود یکس گذاردیاتاقش کز کرده و نم

 !!!!!ایرددلم بگذارم؟ ب يرا کجا ایگذاشتم؛حال برد زیم يسرم را رو...دیایب

 

نه نه "....".زمیریبه پات م یهمه چ":گفتیبا مونا که م شیاز حرفها...او ثروت مند است دانمیکه م ییجا تا

خانم  هیمرض انیچهره گر ادیناگهان  ".تونمیخراب کنم؟ نه من نم مویزندگ دیچرا با....فکرا نکن نیفرشته از ا

 ".جبران کنم يجوری دیبا...کردن حبتم یلیاما اونا بهم خ"...دیکشیافتادم که چگونه از ته دل آه م

 

اما ...ماه به من کمک کرده کیکه فقط  یخود محبتشان را جبران کنم؟ بخاطر پسر کس یزندگ ينه با نابود نه

فرشته به خودت "...شودیبد م یلیاگر بخواهم هم خ...سواستفاده کنم ایاز برد توانمیاما نم...ظالم نبودم نقدریمن ا

اما اگه ".شهیبران مج نکارتیا ییجا کی باشمطمئن  یخانم کمک کن هیداشته باش اگه االن به مرض مانیا

 ؟ینباشه چ یاگه آدم صالح ؟ینتونم باهاش خوشبخت بشم چ

 

پسر  ایافتادم برد ریاالن هم که تو منجالب گ هیپسر خوب ایکه برد گفتمیداشتم به مونا م یواقعا که خودم ه"

 ".ستیکار خودمم مشخص ن...هیبد
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با  ایدن نیخسته ام از ا...میدر آغوش مادرم باشم و بگر خواستمیاالن م...سنگ سرد اپن گذاشتم يرا رو سرم

مجبورم باهاش  رمیپول بگ ایاگه از برد...رهیمیم ماین رمیپول نگ ایاگه از برد...طاقت ندارم گهید...یسخت نهمهیا

 .ازدواج کنم

 

 .درست انتخاب کرده باشم دوارمیام...نهیتنها راهش هم...خودت کمکم کن ایخدا

 

*** 

 

هنوز دودل بودم ...بر سرم آوار شد ایانگار دن کردمیامروز م دیکه با يکار ادیبا ...بلند شدم حالیزنگ ب يصدا با

 اطیبا عجله به سمت درب ح لوین...رونیچادر سر کردم و از درب اتاقک زدم ب...آمد رونیاز ب دنیدو يکه صدا

چه شده؟  یعنی...زدمیحرف م گریبا چند زن د اشتد ییگو...امدیم رونیخانم از ب هیمرض هیگر يو صدا دیدویم

 :زدم شیرفتم صدا لویبه سمت ن

 

 لوین_

 

 :گفتم یبا نگران...داشتند یچشمانش رنگ نگران...با عجله به سمتم برگشت لوین

 

 شده؟یچ_

 

 اعدام ای خورهیحبس ابد م ایداداشم  میرو ند هیگفتن که اگه پول د...زنگ زدن ياز کالنتر_لوین

 

خانم را  هیمرض يشانه ها لوین ستادم؛یکنار چهارچوب درب ا...رفت رونیوع به هق هق کرد و از درب ببعد شر و

مادر و دختر بود که  نیبر دوش ا ینیسنگ یلیبار خ...رفتندیم یتاکس ستگاهیدر دستانش گرفته بود و به سمت ا

 !و مات شیک...ایدن نیاز ا ببازمکه بر دوش ن بود باعث شده که کامال  يبار....شدیباعث عذابم م
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وارد اتاق  عیانجام دهم سر خواستمیکه م يو کار ایبا فکر آمدن برد...دادم هیدرب را بستم و به آن تک یناراحت با

شلوار  کی...را هم بر سرم کردم میرنگم را سر کردم و شال مشک يمانتو سرمه ا...به خود برسم یشدم تا کم

به نظر من چهره ...نداشتم شیعالقه به آرا چیه....را بر سر گذاشتم میشکو چادر م دمیپوش یل یساده مشک

 .بشه میقا ییایمیعالمه مواد ش هی ریز تمیشخص خوامینم دهیرو نشون م تشیخود آدم شخص یواقع

 

پارك  يساعت صدا میبعد از ن...ستادمیا اطیپشت درب ح...را در قفل چرخاندم دیو کل رونیدرب اتاقک زدم ب از

 :و نسبتا بلند گفتم ستادمیاز درب دور شدم و کنار درب اتاقک خود ا یکم...و بعد تق تق در نیماش

 

 ه؟یبله؟ ک_

 

 .بود خودش

 

 ایفرشته خانم منم برد_ایبرد

 

 :طاقچه برداشتم و گفتم يرا از رو فمیرا دست زدم و ک میسر و رو یکم

 

 دیلحظه صبر کن کی_

 

هر طرف  يزد و دو چال رو يلبخند...ظاهر شد میبا قامت بلندش ر به رو ایبرد...سمت درب رفتم و باز کردم به

 .گونه اش ظاهر شد

 

 سالم_ایبرد

 

 يلبخند شیسرم را باال گرفتم و به رو...تحمل کنم دیاما با...بود نیسنگ یلینگاهش خ...انداختم نییرا پا سرم

 :و گفتم دمیپاش
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 سالم_

 

 نیهفته خوب فکر کرد کی نیا يتو_ایبرد

 

 :تکان دادم و گفتم يسر

 

 خلوت تر يجا کی میبهتره بر...ستیحرف زدن ن يمناسب برا ادیز نجایا یول...بله_

 

در ...رفتم نیکردم و به سمت ماش يتشکر....خود اشاره کرد نیمثبت تکان داد و به ماش يبه نشانه  يسر ایبرد

نفس  کی نیبعد به حرکت در امدن ماش....روشن شد نینزد و ماش یحرف ایبرد...را باز کردم و نشستم یپشت

بود و همه در خانه شان استراحت  معهروز ج...میکم کم از محله دور شد...شدم رهیخ رونیو به ب دمیکش قیعم

 :را باز کردم و شروع کردم به خواندن یاول...از طرف مونا داشتم امکیسه پ...را در اوردم لمیموبا...کردندیم

 

 "؟يایباهام م رمیفرشته امروز بهشت زهرا م"مونا

 

 :را باز کردم یدوم

 

 "؟يدیچرا جواب نم"مونا

 

 :را هم باز کردم یسوم

 

 "؟يباهام قهر"مونا

 

 يها هیبا تصور گر یبه دوستم ول انتیخ یعنی نیکار را بکنم ا نیا دینبا...لحظه احساس گناه مرا فرا گرفت کی

اما "....کنمیکار را م نیمادر ا کی یدلخوش يمن فقط دارم برا ایخدا..دودل شدم مایخانم و سرنوشت ن هیمرض

مخمسه  نیرو از ا ماین خوامینه من فقط م ؟يخواستگار دوستتو بدزد يخوایدوستته؟ م نیاون بهتر ؟یمونا چ
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خودم  یاگه زندگ یحت...کنم يجبران محبتاشون کار يبرا دیمن با...اونا مثل خانواده من هستن...نجات بدم

 ".تازه مونا کامران رو دوست داره...نابود بشه

 

 میدیرس_ایبرد

 

مرا نگاه کرد و  شهیاز ش...داشت یورزش لیپارك ساده بود که وسا کی...منظره اطراف از پنجره نگاه کردم به

 :گفت

 

 خوبه؟ نجایا_ایبرد

 

 نیدرك کرد طویممنون که شرا...بله خوبه_

 

 .میامد رونیب نیاز ماش تکان داد و هردو يسر

 

 .نداشتم یجالب ادیاحساس ز لیدل نیهم نبود به هم ادیبا او فاصله داشتم اما ز یکم...مینشست یصندل کی يرو

 

 نیآباد کنم و فکرم نکن تونمیشمارو م یمن زندگ...ارزشمنده یلیمن خ ينظرات شما هم برا نینیبب...خب_ایبرد

عروس  کیخودم و  يبرا یهمسر عال کیخوامیاصال من فقط م...کنمیم نکارویکردن مونا ا یکه بخاطر حرص

 خوادیکه پدرم م دیهست یعال عروسکردم و به نظر همون  دایو االن هم شمارو پ...کنم دایپدرم پ يبرا یعال

 

 .يچه پسر دلسوز...پدرش فراهم کند يعروس خوب برا کی خواستیاو فقط م....زدم يپوزخند

 

 نیتونیکه م نیبهم نشون بد نیخوایم يجوریچ...بکنم دیمن با شما ازدواج با کنمیواج نممن با پدرتون که ازد_

دارم و به شما  ازیکه تو محبت باشه ن یمن به زندگ...ندارم یاجیاحت چیمن به پول ه ن؟یبساز یعال یزندگ کی

 ست؟ین یو اساس زندگ هیپا يزهایچ نیا ایآ نیندار یاحساس چیتازه شما هم ه....ندارم یاحساس خاص چیهم ه
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از من انتظار  یول...دوست به شما کمک کنم کیمانند  یدر طول زندگ تونمیخب صد البته اما من م_ایبرد

 ....کنم چون یشوهر باهاتون زندگ کیکه بتونم مثل  نینداشته باش

 

 :به او کردم و گفتم يتند نگاه

 

 ؟یچون چ_

 

 ندارم یچون من آمادگ_ایبرد

 

 .دهانم قفل شد ماین ادیاما با  "کنمیپس به درك منم باهات ازدواج نم"میبگو خواستم

 

 نیبگ نیاالن مخالف نیخب اگه از هم_ایبرد

 

 نه_

 

 :با تعجب نگاهم کرد و گفت ایبرد

 نه؟_ایبرد

 ستمیوجه مخالف ن چینه به ه_

 

 ست؟ین حیازدواج صح نیکه ا نیگفتیمگه شما نم...شمیمتوجه نم_ایبرد

 

 کردم دایبا شما پ یزندگ يمحکم برا لیدل کیهفته رو فکر کردم و  کی نیام ا من طبق گفته_

 

 بود؟ یچ لتونیبپرسم دل تونمیخب م ؟يجد_ایبرد
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 یزندگ یمیخانواده صم کی يتو خوامیم...دارم ازین میزندگ يگاه تو هیتک کیبود که من واقعا به  نیا لشیدل_

 !شرط دارم هیمن  یول...دوست کیمثل  نیکنم و همونطور که شما گفت

 

 :و ادامه دادم دمیکش یقینفس عم...چشمان پرسشگر منتظر ادامه حرفام شد با

 

ندارم و اون  یاما پول کاف...کمک کنم یکی هی يدم آخر نیا خوامیمن فقط م...ستیشرط ن هیشب ادیز یعنی_

 ادهیز یلیخ یلیداره خ ازیهم که ن یپول

 

 ه؟یخب؟ اون شخص ک_ایبرد

 

کرده و االن هم اون  ریرو ز یکی یپسرش اتفاق...خانم صاحبخونه ام هیمادر کنارم بود، مرض هیاون مثل _

 اعدام ای خورهیحبس ابد براش م ایرو ندن خب پسرش  هیاگه تا موقع پول د....شخص مرده

 

هم  يتو یه کفش عرق کرده بودن و دستامم يکه گرفته بودم پاهام تو یاز استرس....فکر رفت يتو ایبرد

بدن ...دنیخندیپسر و دختر که با هم م کی...شد رهیسرش بلند کرد و به نمکت روبه رو خ یبعد از مدت....کردمیم

 :بهم نگاه کنه گفت نکهیا

 

 قبوله....خب یلیخ_ایبرد

 

 هـــــــــــان؟_

 

با خجالت ...که کردم گونه هام از خجالت سرخ شد ياز فکر کار...دور و بر دهنم را باز کردم تیتوجه به موقع یب

که اطرافمان بودند با تعجب  ییام خورد؛ تمام کسا نهیکه نوك چانه ام به قفسه س ییانداختم تا جا نییسرم را پا

 :گفتم یرلبیز...شده بود رهیگشاد شده به من خ یشمانبا چ...نگاه کردم ایبه برد یچشم ریز کردند،ینگاهمان م

 

 تعجب کردم یلیخ...خوامیممعذرت _
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توانستم راحت سرم را بلند کنم  لیدل نینبود به هم رهیبه ما خ یکس گرید....خودش را جمع و جور کرد ایبرد

 دم؛یکشیاز او خجالت م...نگاه نکردم ایبه برد یول

 

 :شدم خکوبیم شیصدا با

 

 زه؟ایخانم چقدر ن هیپسر مرض يکه واسه آزاد نیبهم بگ...ستیمهم ن_ایبرد

 

 میدیپول رو م نیا میشما دار ایبفهمه که من  یکس خوامینم_

 

 کنمیباشه من درستش م_ایبرد

 

 خواستمیم...از او خداحافظ کردم يمحضر يگزاشتم و بعد از قرار ها ارشیرا در اخت دانستمیکه م ییزهایچ تمام

 کنم؟ یچگونه زندگ دیبا نیفکر کنم و بفهمم بعد از ا خواستمیقدم بزنم، م یکم

 

 خدانگهدار_ایبرد

 

 به سالمت_

 

اواسط بهمن ماه بود و هوا سوز ....و راه افتادم دمیچیدور خود پ شتریچادرم را ب...شد و راه افتاد نشیماش سوار

مواجه  یبرف يهر روز با هوا...درشت برف شده بودند يبه دانه ها لیبارون تبد يداشت، نم نم ها يسرد

 .چشمانم را ببندم و در خال رها بشم خواستمیفقط م ؛یمطلق يدیانگار داخل سف...برف دوست دارم یلیخ...میبود

 

 کیزدم و برف را نزد يلبخند...ستاره بود در دستانم افتاد هیدانه برف که کامال شب کیرا جلو آوردم؛  دستانم

 .دهانم بردم؛دانه برف را خوردم
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 :گفتیجمله را م نیو تنها ا دیخندیم میکارها نیبه ا شهیمونا هم...داشتلذت  یلیخ یسرد بود ول یلیخ....اوممم

 

 "؟یگرفت ادیبرف خوردنو از کجا ...يا وونهیتو د"مونا

 

 نگونهیا خواهمینه نم شود؟یخبر به گوشش برسد از من متنفر م نیمونا چشمانم پر از اشک شد؛ اگر ا ادی با

دوستم را  نیبهتر خواستمینم... کرده بود ناراحت نشود يررا که در حقم ماد یمن فقط خواستم کس...شود

 !!!برنجانم،مونا من را ببخش

 

*** 

 

 زدیمونا بهم زنگ م یهرچ روز؛یهر روز کسل تر از د...بودم روزیخسته تر و کسل تر از د...روز گذشته بود 2

پرسش  لویفقط از ن دمیدیخانم هم که کال نم هیمرض..رو نداشتم باهاش صحبت کنم یحت...دادمیجواب نم

ازدواج کنم؟ اصال  ایکردم با برد ولکه چرا قب خورمیاوقات حسرت م یبعض...باخبر شوم ماین هیتا از قض کردمیم

که  ییها شیروز تمام کارها و آزما 2 نیا ي؟تویبا من ازدواج کند؟ اگر از من سواستفاده کند چ خواهدیچرا م

که دشتم  یهراس یول....ردیتا نوبت محضر را بگ ماندمیم ایمنتظر برد دیباحاال ....میرو انجام داد میگفتیم دیبا

 .اوردیبد به ذهنم هجوم ب يفکرها هتا هر لحظ شدیباعث م

 

 .خسته شدم...هودهیب يرا تکان دادم تا افکار مزاحم دور شوند؛خسته شدم از فکرها سرم

 

 .سرم درب را گشودم يبا سرعت سمت درب رفتم و با گذاشتن چادر رو....تق تق درب مرا از جا پراند يصدا

 

 :گفتم یبا نگران...بود ستادهیدر ا يلبخند بر لب جلو یول هیبا گر لوین

 

 خانم بد شده؟ هیحال مرض شده؟یچ_

 

 خوب افتاده یلیاتفاق خ کینه فرشته جون _لوین
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 ينصف عمرم کرد یچ_

 

 کننیما رو آزاد م....ین_لوین

 

 ؟يجوریچ ؟یچـــ_

 

 رو پرداخت کرده هیپول د یکی_لوین

 

 :با شوق و ذوق فراوان گفتم...را کرده است نکاریا ایمطمئن بودم که برد...دیلحظه سوت کش کی يبرا مغزم

 

 مبارك باشه یچه عال يوا_

 

اما اون راز رو  میهم گفت لیبه وک یکه پول رو پرداخت کرده حت هیممنون مامان در به در دنباله اون شخص_لوین

 کنهیفاش نم

 

هم مونا،  شیو سوم ماین يآزاد يهم برا شیو دوم میفدا کردن زندگ يبرا لشیدل کی...ام در امده بود هیگر

که االن  یرا کردم؟ ول نکاریکرده بودم؟ چرا ا یخدا رو صدا بزنم مگه من چهگناه نجایدوست داشتم هم

 ایکارم درست بوده است  دانمینم ایخدا...به من دادند یرا دودست ایدن ییگو دمیخانم را د هیو مرض لوین یخوشحال

 !خودت کمکم کن ایخدا...که کارم درست باشد دوارمینه اما ام

 

 ؟يکالنتر ياینم_لوین

 

 میریگیبعدم جشن م...يواسه نذر پزمیاومد آش م ماین ینه وقت_

 

 فعال خداحافظ..باشه پس_لوین
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 به سالمت بازم مبارك باشه_

 

 ممنون_لوین

 

 .من محو شد دیرفت و از د رونیاز درب ب لوین

 

زمستان داخل اتاقک هم رخنه  يسرما...نشستم تا گرم بشم يکنار بخار...را بستم و داخل اتاقک شدم درب

 ایبد  زیفکرم را آزاد کنم از هر چ یکم خواهمیفکر نکنم؛م يگرید زیکرده بود، چشمانم را بستم تا به چ

 !يا رمنتظرهیغ

 

 يتشک برداشتمش و بعد از برقرار يتمام از رو یحوصلگ یبا ب...چشمانم را گشودم لمیزنگ موبا يصدا با

 .تماس کنار گوش خود گذاشتم

 

 الو_

 

 ؟يدیجواب نم لتویالو فرشته چرا موبا_مونا

 

 رو به راه نبود حوصله هم نداشتم ادیحالم ز...سالم_

 

 ؟يحوصله منم ندار گهید یعنی_مونا

 

 خسته بودم یفقط کم ه؟یچه حرف نینه ا_

 

 شد یاوک یازدواج من و کام یآها راست_مونا

 

 مبارك باشه ؟يجد_

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ١٠٩ 

م من ه یکرده ول یاشتباه نیدرك کنم که مونا واقعا همچ توانستمینم....رو از ته دل نگفتم "مبارك باشه"

اما من با حس  گفتیمونا با آب و تاب از خود و کامران سخن م...اش دخالت کنم یدر زندگ توانستمینم گرید

 .امدمیعذاب وجدان خود کنار نم

 

 ه؟ینظرت چ_مونا

 

 هان؟_

 

 :گفت ياعتراض مانند يبا صدا مونا

 

 ؟يدیمن گوش م يبابا فرشته تو اصال به حرفا يا_مونا

 

 دیببخش_

 

 ه؟یبرقرار بشه نظر تو چ رترید کمی یعروس خوادیکامران مگفتم که _مونا

 

 در کفش دارد؟ یگیبرگذار شود؟ نکند ر رترید یعروس خواهدیبود، چرا کامران م بیعج یکم رتر؟ید

 

 برگذار بشه؟ رترید یعروس خوادیکه کامران م ستیمشکوك ن هیبه نظر تو قض_

 

 فعال...زنهیمن برم مامان صدام م یراست...داره یالبد مشکل دونمیچم_مونا

 

 خداحافظ_

 

 يبخار يسرم گذاشتم و جلو ریگذاشتم و خود بالشت را برداشتم و ز يا ،گوشهيرا دورتر از بخار لیموبا

 .دمیخواب
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 "ام؟یدووم ب تونمیکه انتخاب کردم درسته؟ من م یراه ایخدا"

 

 .زدیم ادیبدنم فر يدر تمام اجزا یتگخس...را جمع کردم تا سرما در بدنم کمتر نفوذ کند دستانم

 

حال تنها ...آب از سرم گذشته بود گرید....فکر کنم یمسائل نیچن نیبه ا گریکردم که د یرا بستم و سع چشمانم

دوستانه آخر و عاقبت  یزندگ نیا ایدوستانه بود؛ آ یزندگ کیو داشتن  ایبکنم ازدواج با برد توانستمیکه م يکار

گونه  میاشکها...هم سر نزدم با او درد و دل نکردم نبه ماما....فکر کنم خواهمینم دانمیدارد؟ خود هم نم یخوب

روان شوند به  میاشک ها لیسد را بشکنم و س ییدر تنها توانمیم زند؛حداقلیبر نجایا دادند،بزاریرا نوازش م میها

مسکوت خانه حکم  يهق هق خفه ام در فضا يصدا...اشک ها ناظر است نیبر ا گرید یجز من و خدا چه کس

 .سپردم ریرا بستم و خود را به دست تقد مفرما شد،چشمان

 

*** 

 

 یاطیخ رفتمیم دیامروز با..شد رید یلیخ ــــیوا....دمیمال میچشمانم را با دستها...زنگ ساعت بلند شدم يصدا با

 اطیدر ح يصدا...بروم نجایاز ا دیکه چگونه با دانمینم یوارد مغازه شوم،حت ییبا چه رو گرید...دادمیو استعفا م

 :بغضض آلود گفت يخانم با صدا هیمرض...ماین يآمد و بعد پشت سرش صدا

 

 پسرم يخوش اومد_خانم هیمرض

 

 ذره شده بود هیقربونت برم مامانم دلم واست _ماین

 

 یفدات بشم اله_خانم هیمرض

 

 :گفت غیبا ج لوین

 

 مـــاین_لوین
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 ؟يجلف مگه تو مدرسه ندار يهو_با خنده ماین

 

 ناراحت بودم یلیخ...گلم یامروز نرفتم داداش_لوین

 

 تموم شد گهید یمنم ول_ماین

 

 نییبدو...تو میبر نیایب_خانم هیمرض

 

 یلیخ...هم فشردم يکنار درب زانو زدم،پلکانم را رو يهق هق خفه ا امد؛بایکفشها از کنار درب اتاقک م يصدا

برداشتم و شروع کردم به نوشتن  یچه کنم؟ کاغذ و قلم دیخوشحال بودم که آن ها خوشحالند اما من حال با

 :نامه

 

 با سالم"

 

اتفاق  نیا يعجله ا یلیخ...اون برم شیپ دیشده و من با دایکه پدرم پ دهیخانم اما خبر رس هیمرض دیببخش منو

 ياتفاق بد گهیانشاهللا که د گمیم کیرو هم بهتون تبر مایدن ناوم...کنم یافتاد و من نتونستم ازتون خداحافظ

 .تموم شد یو خوش ریبه خ زیبهرحال همه چ...فتهین

 

اجاره  نیپول آخر...دمیکه تا بحال د نیبود يصاحبخونه ا نیشما بهتر...نینش ریکه ازم دلگ نهیخواسته ام ا تنها

 .نیمنو حالل کن دوارمیام...اپنه يهم کنار پاکت نامه و رو

 

 !ها نیبهتر يآرزو با

 

 "ییرزایم فرشته
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 هیمرض يبایبا لذت به خانه ز...زدم رونیاز اتاقک ب لیرا کنار پاکت نامه گذاشتم و بعد از جمع کردن وسا پوا

زدم و  ياز سد محکمم رد شد و از گونه نوازش وار سر خورد،لبخند یقطره اشک با زرنگ کی...خانم نگاه کردم

 .چشمانم سبز شد يجلو ایکه برد داندمدرب بسته شد؛سرم را برگر کیت کیرفتم و با  رونیب اطیرب حاز د

 

 سالم_ایبرد

 

 مگه قرارمون پارك نبود؟ د؟یکنیم کاریچ نجایشما ا....سالم_

 

 نه ایانجام دادم  یکارم رو بخوب ایکه آ نمیاومدم بب یبله ول_ایبرد

 

 :زدم و گفتم يلبخند...منظورش شدم متوجه

 

 کنمیفراموشش نم چوقتیه...واقعا ممنونم از کمکتون_

 

 :زد و گفت یلبخند گرم ایبرد

 

 محضر میریم_ایبرد

 

 گردمیزود برم ییجا کیچمدون رو بزارم و برم  نیا شهیاگه م_

 

 میفتیکه از نوبت ن دیو کارتون رو انجام بد دیبر عتریشما هم هرچه سر زارمیمن م نیبد_ایبرد

 

 ممنون...باشه_

 

همان زمان مونا از درب  قایدق...تکان داد و چمدان را از من گرفت،دوان دوان سمت خانه مونا رفتم يسر ایبرد

 :به سمتش رفتم و گفتم...خانه شان خارج شد
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 مونا_

 

 :شد و گفت کمینزد کردیبا تعجب مرا نظاره م...سمتم برگشت به

 

 ؟يومدیطرفا نم نیا چوقتیه هتو ک ؟یکنیم کاریچ نجایا...سالم_مونا

 

 کنم یاومدم تا خداحافظ...سالم_

 

 :گشاد شد و گفت چشمانش

 

 ؟یچ يبرا یخداحافظ_مونا

 

 ينجوریهمه مدت ا نیا نیمنم ببخش که بعد ا یبا کامران خوشبخت بش دوارمیام...حاللم کن مونا....نپرس_

 برم دیشده با دایپدرم پ....رمیم

 

 :شده بود و با بغض گفت سیپلکانش خ مونا

 

 ياز بابات متنفر یگفتیتو که م يبر زارمیها؟ نه نم يبر يخوایکجا م ؟یچ یعنی_مونا

 

 نمشیبب دیمونا پدرمه با_

 

 مگه نه؟ يگردیبرم_مونا

 

 خداحافظ...منو حالل کن...متاسفم...گردمیبرنم گهینه مونا د_

 

 .و دوان دوان از او دور شدم دمیکش رونیرا از دستش ب دستم
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 فرشتـــه صبر کن_مونا

 

 :و داخل نشستم و گفتم ایبرد نیو رفتم کنار ماش استادمیمن ن یول

 

 نیبر عیتروخدا سر_

 

 :من چقدر هولم گفت دیهم تا  ایبرد

 

 افتاده؟ یاتفاق_ایبرد

 

 نیفقط بر گمیم_

 

کوچه را  گریرد شد و من د چیاز پ ایبرد دیبه پشت نگاه کردم خداروشکر نرس...گازش را گرفت و رفت ایبرد

 .دمیند

 

 حالتون خوبه؟_ایبرد

 

 به محضر؟ میچقدر مونده تا برس...اوهوم_

 

 میرسیم...راهه قهیچهل دق هی_ایبرد

 

 آها_

 

 یکه هر کدام مشکالت خود را داشتند؛ با ب یبه مردم...شدم رهیخ رونیو من از پنجره به ب مینزد یحرف گرید

مادرم در  يپلکانم را بستم و حرفها....نداشت شانیبرا یتیچندان اهم گرانیو مشکالت د شدندیرد م یتفاوت

 :رفتندیمغزم رژه م
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 باشه؛ ادتی نارویا دیبا یروز ازدواج کن هی یدخترم اگه خواست_مامان

 

 ؟يدیفهم...اعتبار دارد ایاست که در همه دن يقرار داد دو نفر ازدواج

 

 اوهوم_

 

 میدیرس_ایبرد

 

 راهه قهیچهل دق نیچقدر زود شما گفت_

 

 يجلو...داشت، از ازدواج هراس داشتم ییواقعا سرعت باال....شد ادهیپ نیباال انداخت و از ماش يشانه ا ایبرد

شد؛ آب دهانم را با سروصدا غورت  ختهیه جانم رعالم ب يتمام هراس ها ییگو....بودم ستادهیساختمان محضر ا

بودند رفت  ستادهیا گهیکه چند نفر د يزیکنار م ایبرد...میو وارد ساختمان شد میاز پله ها باال رفت ایدادم و با برد

 :و گفت

 

 مینوبت داشت 10ساعت _ایبرد

 

 دیاونجا منتظر باش_مرد

 

 یکرد و به آن سمت رفت من هم رباط وار پشت سرش رفتم، از خستگ يتشکر ایبرد...اشاره کرد يکنار در به

از هراس ....بود زخم شوند کینزد گرینشستم؛دستانم را در هم قفل کردم و آنقدر فشار دادم که د یصندل يرو

 نه؟ ایدارم  یعاقبت خوب ایآ....کن حمخودت به من ر ایخدا...زدیدستانم عرق کرده بود و چشمانم دو دو م ادیز

امدند؛ چند  رونیبود از اتاق خندان ب دهیپوش يکه لباس داماد يبر تن داشت و پسر یدختر که لباس عروس کی

 :زد مانیآمد وصدا رونیب يمرد...امدند و خنده کنان رفتند رونیاز اتاق ب گهیزن و مرد د

 

 ییرزایو خانم م یمحسن يآقا_مرد
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و مرد  میستادیخود ا گاهیدر جا...میلند شدم،وارد اتاق شدبلند شد و من باز هم رباط وار پشت سرش ب ایبرد

 :و گفت دیبعد از خواندن قرآن را بوس....دیو شروع کرد به خواندن کالم اهللا مج ستادیا مانیجلو ینسباتا مسن

 

 دیجلد کالم اهللا مج کی هیبا مهر یمحسن ایبرد يشما را به عقد اقا لمیبنده وک ایآ ییرزایفرشته م زهیدوش_مرد

 سکه طال در اورم؟ 120و دوشمعدان و  نهیآ کیو 

 

مغزم دستور  ینه فرشته تمومش کن بگو نه ول زدیم ادیمغزم از کار افتاده بود،قلبم فر...دمیشنینم يزیچ گرید

 ایخدا...کنمیاعتماد م شتریبزند اما من به مغزم ب ادیباعث شد قلبم دوباره فر شیدوباره صدا...که قبول کنم دادیم

 .سارمیخودم را به خودت م

 

 لم؟یبنده وک_مرد

 

 :آب دهانم را با سر و صدا قورت دادم و گفتم...شده بود رهیتفاوت به جلو خ یکه ب کردمینگاه م ایبرد به

 

 بله_

 

 :گفت ایها دست زدند و مرد رو به برد شاهد

 

 اورم؟یدر ب ییرزایفرشته م زهیشما را به عقد دوش لمیبنده وک ایآ یمحسن ایجناب برد_مرد

 

 :گفت يبا لحن سرد ایبرد

 

 بله_ایبرد
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برگه ها را امضا زدم و  یلیم یبا ب...نشوند شاهد ها دوباره دست زدند ریسراز میانداختم تا اشکها نییرا پا سرم

 یانبا نگر ایبرد...انداختم یصندل يرفتم و خود را رو رونیبا غصه تمام از اتاق شکنجه ب...میبلند شد یبعد از مدت

 :دیپرس

 

 حالت خوبه؟_ایبرد

 

 میبر....اوهوم خولم_

 

 يبا حس دستش رو...شانه ام گذاشت تا کمکم کند يناگهان دستش را رو...به نشانه مثبت تکان داد يسر ایبرد

با تعجب نگاهم ...دمیدرجه به سمتش برگشتم و به عقب پر 360برق به من وصل کردند که  ییشانه ام گو

 :که به خودش امد و گفت کردیم

 

 میبر..دیحساس دونستمینم خوامیمعذرت م_ایبرد

 

 نیپشت سرش راه افتادم و به سمت ماش "وار رفتار کن نیولش کن فرشته تو مت "زد؟یم هیکنا مردك

او بودم و  یزن قانون گریمن د...میراه افتاد ایبرد ییالیبه سمت خانه و نیبعد نشستن داخل ماش...میرفت

 .شدند نیخسته بودم که فکر کنم و کم کم پلکانم سنگ...کنم يکار ستمتونینم

 

*** 

 

چشمانم  يجلو ییبایز ییالیخانه و...شذم رهیپلکانم را آرام آرام باز کردم و به اطراف خ...بر شانه ام خورد یدست

 برگشتم؛ ایبه سمت برد...هم براق بود یکم...خالص بود دینبود و سف یرنگ وارشیبود د

 

 میدیرس دییبفرما_ایبرد
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 الیوارد و ایرفتم،پشت سر برد رونیرا باز کردم و به ب نیدر ماش یشد،واه چه رسم ادهیپ نیماش از

 :گفت ایانداختم که برد نییسرم را پا...حوصله نداشتم به اطراف نگاه کنم....میشد

 

 دهیخانم اتاقتون رو نشون م نتیز_ایبرد

 

 باشه_

 

 خانــم نـــتیخانم ز نتیز_ایبرد

 

 بله آقا_نتیز

 

 اتاق فرشته خانم رو بهشون نشون بده_ایبرد

 

 چشم_نتیز

 

 .امدیبود که به نظر مهربون م یزن چاغ و مسن نتیز

 

 ینیاتاقتو بب میبر یخانم ایب_نتیز

 

 .میدیرس یک دمیانقدر غرق خواب بودم که نفهم...سرش را افتادم پشت

 

 نیاونو بزن نیزنگ هست هر وقت کار داشت کی یعسل يرو نیشد داریب....میدیبفرما رس_نتیز

 

 ممنون_

 

با لخند به سمتش ....زدیوسط اتاق بود که به من چشمک م یتخت دو نفره بزرگ...رفت و من وارد اتاق شدم او

 .محو شد زیبا لذت تمام پلکانم را بستم همه چ...شیرفتم و خود را پپرت کردم رو
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 :مرا به خود اورد يدختر يصدا....تق تق پلکانم را گشودم يصدا با

 

 ماینکن دارشیشد اقا گفتن ب داریب يوا يا_دختر

 

 :هم بلند شد يا گهیدختر د يصدا

 

 م؟یبگ یحاال به اقا چ ؟یگیراست م يوا_دوم دختر

 

 ؟يحموم رو آماده کرد میریم عدریسر...حاال انقدر بزرگش نکن...دونمیمن چم_اول دختر

 

 میبر ایآره ب_دوم دختر

 

و از  دمیکش یکوتاه ازهیرفته بودند،خم رونیاز اتاق ب ییگو...درب یتق تق کفشاشون امد و بعد هم صدل يصدا

که پر لباس است پس  نجایا...بود،بلند شدم و در کمد را باز کردم یچه تخت نرم يوا...تخت بلند شدم يرو

است کاش  ادیز یلیآه نه خ م؟ینت خانم بگویبروم تا به ز نییپله پاهمه  نیاز ا دیرا کجا بزارم؛ با میلباس ها

جا  يجوریلباس هاتو  االی...خودتو انجام بده يخودت کارا يمغرور شد یلیا فرشته خ"...آسانسور داشت نجایا

پوزخند زدم چنان گفتم لباس ..ندارم یلباس ادیخودم هم ز...لباس ها را بپوشم نیخواسته من ا ایبرد دیشا ".کن

تکان دادم و مانتو رنگ و رو رفته و مقنعه ام را در اوردم و  يلباس در چمدانم دارم،سر دست نیانگار چند میها

لباس دوباره  دنیبا د...بود دهیخر میرنگ هم داشتم که مونا برا ییمویلباس و شلوار ست ل کی...در کمد گذاشتم

که تنم بود را در اوردم و  ییلباس ها...را کردم؟ بعد از مرتب کردن لباس ها نکارینه با او اغم مرا فرا گرفت؛چگو

دراور گذاشتم؛داخل  يرا زده بودم برداشتم و رو میموها يکه رو یپسیکل...گوشه حمام گذاشتم تا بعدا بردارم

با لبخند کف ها را ...ده بودش ختهیهم داخلش ر يآب ولرم و کف بدن شو...یگرم و نرم يچه جا يوان شدم، وا

خورد و با پا خوردم به کف وان که باعث  زیبروم که پام ل رونیبعد شستن خود خواستم از وان ب...دمیبه تنم مال

 :بلند شد نتیز يدفعه صدا کی...بزنم غیشدم ج

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ١٢٠ 

 شد؟یاوا چ_نتیز

 

 يخوردم و محکم رو زیاز ترس دوباره ل دنشیدرب حمام را باز کرد و من که دوباره بلند شده بودم با د عیسر

 یهم از خجالت خودم را جمع کردم و پشت وان مخف کرد،منیبا ترس بهم نگاه م نتیز...کف وان پهن شدم

 .ندیشدم تا بدنم را نب

 

 خانم جون؟ شدیچ_نتیز

 

 خوردم زیل یچی....ه_

 

 ؟یاالن خوب يبابا تو که منو نصف عمر کرد يا_نتیز

 

 ن؟یکنیکار م...یچ...جانیشما ا...اوهوم_

 

 کردمیداشتم ملحفه ها رو مرتب م_نتیز

 

 :گفت میلباسا دنیبه حمام کرد و با د ینگاه بعد

 

 رسمیدخترا لباساتون رو نگرفتن؟ حسابشون رو م يوا_نتیز

 

 .گمیم هیگذاشتم؟ خب چ نجایبهش بگم خودم ا دیاالن با يوا...لباس ها نگاه کردم به

 

 خودم اونجا گذاشتمشون...نه اونا رفتن من اومدم حمام_

 

 دیزدیاوا خب دخترا رو صدا م_نتیز

 

 کنم زشونیتم تونمیتازه خودم م...برم نییاز پله ها پا تونستمینم...خسته بودم_
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 یعسل يمگه بهتون نگفتم که زنگ رو...دخترا نیدادیلباسارو م دیبا دیخونه ا نیبابا شما االن خانم ا يا_نتیز

 کنار تختونه؟

 

 :زدم و گفتم يلبخند...اصال به اتاق نگاه نکردم...من چرا انقدر حواس پرت شدم؟ گه؟یراست م يوا

 

 رفت ادمی دیببخش_

 

 یمجلل یزندگ نیسخته کنار اومدن با همچ یکه کم میدیفهمیم دیبا نیمارو ببخش دیشما با_نتیز

 

 .نداشتم؟ در هرحال حق با او بود یمرفه ادیز یکه من زندگ دانستیم یعنیچه بود؟  منظورش

 

 نیگیدرست م_

 

 :معذبم گفت افهیق دنیبا د...رونیکردم تا برود ب نگاهش

 

 دمیتخت واستون چ يلباساتون هم رو...من برم_نتیز

 

 :که تنم بود را برداشت و گفت ییها لباس

 

 هم آقا دستور دادن بندازم دور نایا_نتیز

 

 چرا؟_

 

 ستین تونیمیقد يبه لباس ها يازین گهیلباس هست د یگفتن به اندازه کاف_نتیز

 

 لباسامو نگه دارم خوامینه من م_



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ١٢٢ 

 

 .....اما_نتیز

 

 لطفا_

 

 تا بشورم برمشونیخب پس م یلیخ_نتیز

 

 ممنون_

 

و از  دمیچینخوردم، حوله رو دور تن خود پ زیامدم تا دوباره ل رونیاز وان ب عیو من سر رونیخانم رفت ب نتیز

 .مگه چه بودند؟ واقعا رفتارش زشت است میچه؟ لباس ها ینی ایبرد يکارها نیا...امدم رونیحمام ب

 

 یآسمون یکوتاه آب یلیدامن خ کیتخت بود با  يرو يحلقه ا يها نیباز با آست قهی یآسمون یسارافون آب کی

گذاشتم و  زیآو يلباس ها را رو...بپوشملباس را  نیبود؟ از من انتظار داشت که ا یچ گهید نیا يوا...رنگ

برداشتم و  ییمویداشت با شلوار ل وشر مویرنگ بلندم که عکس ل ییمویهمان لباس ل...کردم زانیداخل کمد آو

در کمد را ...سرم انداختم يهم برداشتم و رو یرنگ ییمویچون لباس بلند بود مانتو برنداشتم و شال ل...دمیپوش

 دیپرده سف...به دور تا دور اتاق انداختم ینگاه...رنگ اتاق شدم ییمویل يواریمتوجه کاغذ د نهیبستم از داخل آ

بود با دراور  ییمویتخت هم ل...بود زانیآو یرنگ ییمویل يبود که از دو طرف پارچه ها زانیآو یرنگ ییمویل

که  دیسف يا بالشت هارنگ ب ییمویمبل ل کی...بودند که دو طرف تخت بودند یها هم خردل یعسل....دیسف

 یرنگ و پشم دیکوچک هم وسط اتاق پهن بود که سف چهیقال کی...گرفتیاز اتاق را م یمیدوطرفش بود ن

بودم با  دیدر کمد هم سف...رنگ بودند ییمویدراور هم ل يبود و کشوها ییمویدراور بود ل يکه جلو یصندل...بود

 .رنگ بود دیهم بود که دور و برش سف يقد نهیآ کی...روش ییمویل يطرح ها

 

 يجلو یراهرو بزرگ...آمدم رونیبعد نظاره کردن اتاقم و لذت بردن از او از اتاق ب...اتاق خود ست کرده بودم با

از  یبیخانه شان ترک...دمیبزرگ بود ترس یلیچون خ...از راهرو رد شدم عیدرب را بستم و سر...شد دهیچشمانم د
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 کیشدم،  یرفتم و و وارد سالن اصل نییها پا لهاز پ...دیها با هیما نیتو ا ییرنگ ها و يو قهوه ا ییطال

 :کنارم امد و گفت يدختر

 

 نیخوش امد_دختر

 

 :زدم و گفتم يلبخند...کردیبود که در ااق بود و حمام را اماده م یدختر دوم هیشب صداش

 

 ممنون_

 

 دیشد داریگفتن که شما ب ایاقا برد...و اقا ناهارشون رو خوردن ایاقا برد...نطرفهیا يسالن غذاخور نییبفرما_دختر

 ناهار آماده هست دییبفرما...مینیناهارتون رو بچ

 

 ممنون_

 

 :خواست برود که گفتم یدنیبا من امد و بعد از تعارف چند نوع غذا و نوش يتا سالن غذاخور دختر

 

 دیببخش_

 

 :به سمت برگشت و گفت دختر

 

 دییبفرما_دختر

 

 ه؟یسمتون چا_

 

 میمر_دختر

 

 آها ممنون_
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بعد از ...که داشتم شروع کردم به خوردن یو گرسنگ اقیمنم با تمام اشت...رفت رونیزد و از سالن ب يلبخند میمر

بودند  ستادهیکه گوشه سالن تمام مدت غذاخوردنم ا يا گهیخوردن بلند شدم تا جمع کنم که چند خدمتکار د

 :گفت شانیکی...م گرفتندامدند و ظرف ها را از دست

 

 کار ماست خانم نینوش جان اما ا_خدمتکار

 

 کمک کنم خوامیاما منم م_

 

 شهینم_خدمتکار

 

 چرا؟_

 

 چون دستور اقا_خدمتکار

 

 توانمیباغ دارد م نجایخب ا...ممنوع بود پس من چگونه خود را مشغول کنم زهایچ یلیخ نجایا...کنارم رد شد از

 رهیبرف خ يبا تعجب به دانه ها...ومدیبرف م يوا..رفتم و از خانه هم خارج شدم رونیاز سالن ب...آنجا قدم بزنم

که  یرنگ يپالتو قهوه ا زدمیم گریاز سرما بهم د را میکه دندان ها یبا سرعت به اتاق خودم رفتم درحال..شدم

رنگ برداشتم  يدستکش نخود کیسوم  يو در کشوشالم را محکم کردم ..دمیداخل کمد بود را برداشتم و پوش

به راه  اطیبه سمت ح دنشانیو شال گردن هم رنگش هم برداشتم و بعد از پوش يکاله قهوها کی..دستم کردم

 يصدا...رفتم و به سمت باغ حرکت کردم نییاز پله ها پا...درب را مجددا باز کردم و پشت سرم بستم...افتادم

و گاه به گاه به سمت هم  زدندیبا هم حرف م گهیپسر د کیبا  ایبرد...ام جلب بشه باعث شد توجه يخنده مرد

گونه هام از زور  وسرم را تکان دادم ..خنددیم بایبودم چه ز دهیتا بحال خنده اش را ند...کردندیبرف پرت م

 .نبودم ينجوریمن ا ایخدا...خجالت سرخ شدند
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 غیکه ت ارمیتا پامو در ب نییدستم و بردم پا...کرد ریساقه گل گ کیخواستم برم که پام به ...را تکان دادم سرم

 :دمیرا شن ایبرد يصدا...دمیبنفش کش غیج کیبود  ادیدردش ز یلیساقه گل رفت تو دستم و چون خ

 

 بود؟ یچ يصدا_ایبرد

 

 نمیبب يخوایم دونمینم_پسر

 

را نجات  میکالهم را سفت کردم و شالم را جلو اوردم و پا...رفت میآبرو ایخدا يشد،وا کینزد ییقدم ها يصدا

 نیمردانه اش طن يسرم ظاهر شد و بعد صدا يباال يا هیسا...کنمیچه م نجایاست که ا حیاالن وقت توض...دادم

 :انداز شد

 

 ؟یهست یتو ک_پسر

 

 :تته پته گفتمبا ....سرخ شده بود میبود باال گرفتم؛از زور شرم گونه ها نییرا که پا سرم

 

 من...ن..م_

 

 اوش؟یس هیک_ایبرد

 

شد،حاال به قول  رهیو با تعجب به من خ ستادیاست ا اوشیاسمش س دمیکه فهم يکنار همان پسر ایبرد

 ."گندش در اومد"لوین

 

 د؟یکنیم کاریچ نجایفرشته خانم ا_ایبرد

 

رفت  غیکه ت ارمیکرد بعدم هم اومدم پامو درش ب ریساقه گ نیبرف ها رو تماشا کنم که پام به ا یاومدم کم_

 دمیکش غیبود ج ادیتو دستم و بعدشم چون دردش ز
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 ادیز بهیغر يمن که اصال رو نداشتم با مردها...که داده بودم خودم هم تعجب کردم یکامل حیتوض نیا از

هم  بهیاز غر...بود بهیغر اریمن بس يشوهرم بود برا نکهینه با ا"شوهرته ستین بهیکه غر ایبرد"صحبت کنم؟

مگر  ایدر کار است خدا یحکمت حتماازدواجم داشت چه بود، يکه برا ياصرار لیدل دانمیخود نم یتر،حت بهیغر

 نه؟

 

 االن حالتون خوبه؟_ایبرد

 

 ست؟یپسر مشکلش چ نیکرد،ایمات و مبهوت به من نگاه م اوشیس

 

 با اجازه دیببخش_

 

 .مرا ببخش ایکردم؛خدایم یساعت سخنران میبود با دو مرد تنها داشتم ن يخفقان اور طیمح...آن ها دور شدم از

 

*** 

 

تنش گذاشته  يکه رو ییدکمه ها جیدرست کردم و دماغش را هو اطیدروازه ح يبزرگ گوشه  یآدم برف کی

رداشتم و شال گردنم و کاله ستش را ب..چشمانش گذاشتم يهم به جا یمشک يبودم به رنگ کرم و دو دکمه 

 .عکس گرفته کیپالتو گذاشته بودم برداشتم ازش  بیرا که در ج لمیموبا...سر و گردنش گذاشتم يرو

 

 یجیدماغ هو زارمیاسم تو رو م_

 

شد،با تعجب به  اطیرنگا وارد ح یمشک نیدوازه باز شد و ماش..گرفتم یجیهم از دماغ هو گریعکس د چند

 که بود؟ گرینگاه کردم،او د نیماش
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سرما در بدنم رخنه کرده ...زده بود خیگذاشتم سرم  یجیدماغ هو يچون کالهم را برا...تکان دادم يسر

 :من گفت دنیرا باز کرد و با د الیو یدر اصل میمر...بود

 

 سرده رونیب د؟یینجایخانم شما ا_میمر

 

 نه خوبه_

 

 :کنار رفتم و گفتم یجیدماغ هو يجلو از

 

 هست که ساختم یآدم برف نیا نیبب میمر_

 

اوردند و کنار  رونیرا از صندوق عقب ب يچریکه االن پارك کرده بود باز شد،ول ینیزد که در ماش يلبخند میمر

 .کردیبا تعجب به صحنه نگاه م...درب بردند

 

 .دانمیفلج هست؟ اه نم ایمگر پدر برد ست؟یک گریاورده بودند؟ او د چریچه ول يبرا

 

 .رفتم میسمت مر به

 

 میمر_

 

 بله خانم؟_میمر

 

 ه؟یولچر واسه چ نیا_

 

مانند ...کردندیحرکت نم شیدستها و پاها...سوار شد گادشیبا کمک باد يخواست جوابم را بدهد که مرد میمر

 :شد و گفت شتریب شیمن اخم ها دنیدر هم بود با د شیمرده متحرك؛اخمها کی
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 یعل_مرد

 

 بله آقا_یعل

 

 بگو تو اتاق کارم باشه ایبه برد_مرد

 

 خان هستن اوشیس شیپ ایاما اقا،اقا برد_یعل

 

 االن نیهم_مرد

 

 چشم_یعل

 

 .که خدمتکارند دیفهم شدیها م فرمیونیاز ...دوان دوان به سمت مرد رفت يناگهان خدمتکار...نزدند یحرف گرید

 

 اقا ریعصر بخ_خدمتکار

 

 :گفتم عیرا گرفت از کنارم که گذشتند سر لچریتکان داد و خدمتکار دو دسته و يسر مرد

 

 سالم اقا_

 

 :مرد امد يشد که صدا رهیرا نداد،خدمتکار پرسشگر به من خ جوابم

 

 زهرا؟ يستادیچرا ا_مرد

 

 اوه متاسفم_زهرا
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کنار  یقسمت نیرد شد که کنار راه پله بود؛پس بگو چرا همچ گذرنیها ازش م لچریکه و یافتادند و از قسمت راه

 .خانه فلج نبود نیدر ا یراه پله بود چون خداروشکر کس

 

 :گفتم میبه مر رو

 

 بود؟ چرا جواب سالممو نداد؟ یاون ک_

 

 لیاقا سه...خان بودن ایاون پدر برد_میمر

 

 ل؟یسه_

 

 هست یاوقات مرد خوش مشرب شتریب...چرا جواب سالمتو نداد دونمینم_میمر

 

جوابم را نداد؟نکند از من  لیخانم او را صدا زد،چرا اقا سه نتیز رایز...ذشتتکان داد و از کنارم گ يا شانه

ازدواج پسرش را  دنید يخودش گفت که پدرش ارزو ایاست؟ اما برد یازدواج ناراض نیو از ا ادیخوشش نم

 ممکن است به من دروغ گفته باشد؟ یعنیدارد؟ 

 

 :زدیحرف م یکه با عل دیبه گوشم رس ایبرد يناگهان صدا...را تکان دادم تا افکار مزاحم را از خود دور کنم سرم

 

 مهمون دارم؟ یبهش گفت_ایبرد

 

بودن و دستور دادن که  یعصبان یلیخ شونیهستن اما ا نجایا اوشیبهشون گفتم اقا س...خان ایبله برد_یعل

 نتظرتون هستنتو اتاق کارشون م شونیبهتون بگم ا

 

 رونه؟یفرشته هنوز ب یراست...امیباشه بهش بگو االن م_ایبرد
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 داشتن فیتشر رونیکه پدرتون هم اومده بودن ب یبله زمان_یعل

 

 :کرد و ادامه داد یمکث ایبرد

 

 نشون داد؟ یچه عکس العمل_ایبرد

 

 اتاق کارشون نیهم رفت و به من گفتن که بگم شما بر ياخماشون تو دنیفرشته خانم رو د یخب وقت_یعل

 

 يبر یتونیخب م یلیخ_ایبرد

 

 با اجازه_یعل

 

مرا دنبال  یکس ییشدم و دوان دوان به اتاق خود رفتم،گو الیوارد و عیسر ندیو مرا بب دیایب ینکردم تا عل صبر

پرت کردم و  بایتخت خود را تقر يرو...نفس نفس زنان وارد اتاق شدم و در را بستم...دمیدویکرده با سرعت م

بلند  عیسر...در زد یخواب در من رخنه کرده بود و چشمانم در حال خمار شدن بود که شخص..چشمانم را بستم

 .ستادمیشدم و خود را جمع و جور کردم و ا

 

 دییبفرما_

 

 :وارد اتاق شد و گفت نتیز

 

 خانم ریعصر بخ_نتیز

 

 اده؟افت یاتفاق...ریعصر شما هم بخ_
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خان  لیچون سه دیایلطفا زودتر ب...میکنیآماده م گهیساعت د کیبگم که شام رو تا  خواستمیم...نه خانم_نتیز

 نیایب ریاگه د شنیناراحت م

 

 باشه_

 

 زانیپالتو را در اوردم و در کمد آو...تخت نشستم يو دوباره رو دمیکش یقیرفت؛ نفس عم رونیاز اتاق ب نتیز

بودم تنم  اطیکه در ح یهم عوض نکرده بودم و آن ها زمان زمیشلوار و بول...میلباس ها هیبق نطوریکردم و هم

 رونیب میپالتو بیرا از ج لمیموبا...دمیپالتو شال گردن و کاله پوش کیفقط  ییمویشال ل نیبودند و همچن

رفته بود، پنجره را  یکیرو به تار گهیهوا د...سمت پنجره رفتم و پرده را جمع کردم...و در کمد را بستم دمیکش

پنجره بودم و بعد  يجلو قهیدق 20 بایتقر...زدم یقیچهره ام را نوازش کرد؛لبخند عم یباز کردم و باد سرد زمستان

 9...را در دست گرفتم و قفلش را باز کردم لمیمبل نشستم،موبا يپرده؛ رو دنیبعد از کش...مپنجره را بست

 .هم از او داشتماس ام اس  کیاز مونا داشتم، سکالیم

 

 "؟ییفرشته کجا"مونا

 

 :زمزمه کردم رلبیبه خود امدم و نگذاشتم به هدفشان برسند،ز عیاما سر...راهشان باز شد میاشکها

 

 یخوشبخت بش دوارمیام...متاسفم مونا_

 

*** 

 

من هم از او تشکر کردم و از اتاق ...شام اماده است به باال امد نکهیخبر دادن ا يبرا میدر اتاق ماندم و مر یمدت

 .دادمیو آب دهانم را با سر و صدا قورت م فشردمیدر راه همش دستانم را در هم م...امدم رونیب

 

 خان با من بد رفتار کند چه؟ اگر مرا به عنوان عروس خود قبول نکند چه؟ لیسه اگر
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 :به خود امدم میمر يبا صدا...کرده باشد یاو را راض ایبرد دوارمیبکنم؟ ام دیبا چکار

 

 خانم ریشبتون بخ_میمر

 

 لیسه...کردم و با چند ضربه به در وارد شدم يدم،تشکریرس يسالن غذاخور يبه در ورود یک دمینفهم اصال

کنار پدرش نشسته  ینشسته و صندل زیهم قسمت چپ م ایدر هم نشسته بود و برد يبا اخمها زیم يخان باال

 ایبرد...خان لیبه جز سه گشتندر همه به طرفم بر يبا صدا...هم نشسته بود اوشیس ایکنار برد قایبود و دق

 :بلند شد و به سمتم امد و گفت شیزد و از سر جا يلبخند

 

 ؟يباالخره اومد_ایبرد

 

 شد ریکه د دیببخش_

 

 میشروع کن میخواستیتازه م ستیمهم ن_ایبرد

 

 :خان بلند شد لیسه يصدا ناگهان

 

 نباریا...یکن تیرعا نشویقوان دیبا یکن یزندگ نجایا يخوایم ،اگریخونه رو بدون نیا نیقوان دیاتفاقا با_لیسه آقا

 یواسه شامت بکن يفکر هی دیاما دفعه بعد خودت با بخشمتیم

 

 نهیرید یمرد با من دشمن نینکند ا ایخدا...خان نگاه کردم که شروع کرد به غذا خوردن لیتعجب به سه با

 .به حسابت برسم ایاست،آخ برد ریدلگ ایاز دست من و برد یلیداشته باشد؟ معلوم است که خ

 

 :گفتم ایبا اخم رو به برد رلبیز

 

 که؟ هیپدرتون راض نیشما گفت ایآقا برد_
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 :هم مانند من پچ پچ کرد ایبرد

 

 نیچشه باور کن دونمینم_ایبرد

 

 :گفت اوشیتکان دادم که س يسر

 

 شام سرد شدا نیایب ن؟یکنیبچه ها چرا پچ پچ م_اوشیس

 

 میاومد_ایبرد

 

 کیرا انتخاب کردم و نشستم حداقل  اوشیس يرو به رو یمن صندل...مینشست زیو سر م میکنار در کنار رفت از

؛ بعد از حرف نزد وشام در سکوت کامل صرف شد یکس چیدر موقه شام ه...خان داشتم لیفاصله با سه یصندل

 یجالب ادیز زیمن که چ يد،برابمان شمانیپ اوشیقرار بود س ییگو...شام دوباره هر که به اتاق خود رفت

تا  یعنیاز دستم ناراحت باشد، یلیفکر کنم در حال حاضر خ...دیایبود تا حوصله ام سر ن نجایمونا ا ست؛کاشین

 االن با کامران ازدواج کرده است؟

 

خانه  نیدر ا یشالم را برداشتم و درب اتاق را قفل کردم،اصال به کس...فکر کنم خواستمینم يزیبه چ گرید

پتو غلطاندم و کم کم  ریتخت پرتاب کردم و جسم خسته را ز يتمام رو یخود را با خستگ...نداشتم نانیاطم

 .شدند نیپلکانم سنگ

 

*** 

 

 نیعادت کرده بودم ا گریزدم د يلبخند...ساعت هفت صبح بود...به ساعت نگاه کردم...را گشودم چشمانم

 لیدل نیدلتنگش بودم به هم یلیخ...زدیبرش داشتم اسم مونا برق م...بلند شد لمیموبا يساعت بلند شوم،صدا

 .تماس را زدم يبرقرار
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 ته..فرش_مونا

 

 کرد؟یم هیچه گر يبرا...هق هقش باعث شد تعجب کنم يصدا

 

 شده؟یچ...زمیمونا عز_

 

 کرد انتیکامران بهم خ...ان...کامر_مونا

 

 ؟یچــــــ_

 

سرم را ...بردارد یاشینبود که دست از ع یروز بودم کامران آدم نیمن منتظر ا...باورم نشود شد،چراینم باورم

 :تکان دادم و گفتم

 

 همونجا امیمن م ییآروم باش بگو کجا...زمیمونا عز_

 

 ایمن خونه خودنمونم ب...باشه_مونا

 

 خداحافظ...امیخب االن م یلیخ_

 

ممکن بود مونا شک کند و از  دمیپوشیرا م نجایا يلباس ها دیدر کمد را باز کردم،نبا...تماس را قطع کردم عیسر

 رونیاز اتاق ب فیداخل ک ازیمورد ن لیوسا ختنیو بعد ر دمیخود را پوش یمیقد يلباس ها...بو ببرد هیقض

 .نبود به جز چند خدمتکار رونیدر خانه ب یزدم کس رونیب الیاز و عیداد،سریرا نشان م 8:15ساعت ...زدم
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راه به محله  قهیدق 40بعد از ...خود شدم یمیمحله قد یراه یو بعد از سوار شدن در تاکس دمیدو ابانیسر خ تا

به سمت  تند تند ییبا قدمها..شدم ادهیحساب پ هیو من بعد از تسو ستادیا نیکنار کوچه خانه مونا ماش...میدیرس

 :کرد خکوبیمرا م ییکه صدا رفتمیخانه مونا م

 

 به به فرشته خانم_یحاج

 

مونا  يبه دست بود از حال و هوا حیکه تسب یحاج دنیبا د...به عقب بازگشتم...کردیچه کار م نجایمرد ا نیا اه

 :امدم و خود را به ان راه زدم رونیب

 

 سالم حاج اقا_

 

 پدرتون برگشتن؟....نیخبر رفت یکه ب میناراحت شد یلیخ...نیبودم رفت دهیشن هیطرفا؟ از در و همسا نیا_یحاج

 

با ...شودیبر سرم نازل م لیمانند عزرائ رومیندادرد که هر جا م یمرد کار و زندگ نید؟؟؟؟ایچیچه زد پ خبرا

 .دهمپاسخ  شیدر پ یپ يکردم با حوصله به سوال ها یهر چه تمام تر خود را کنترل کردم و سع یخستگ

 

پدرم  ياصرارها یاط طرف...من واقعا متاسفم که بهتون خبر ندادم اما سر خودمم شلوغ بود...بله پدرم برگشتن_

منم  یخانم ناراحت هیمرض یبود چون ناراحت یکال فشار سخت...مونیپسر همسا يریو درگ ششیرفتن پ يبرا

 آزاد شدن مایخداروشکر که اقا ن...هست

 

 :و گفتمشکوك نگاهم کرد  یحاج

 

 ن؟یهم_یحاج

 

 ن؟یهم یچ_
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 رفتنتون لیدل_یحاج

 

 خدانگهدار...سر به مونا بزنم کی دیبا..باشه؟ آخ حاج اقا حواسم رفت دیبا يا گهید زیچ_

 

 :حاج اقا بود يصدا دمیکه شن يزیحرفش نشدم و تنها چ منتظر

 

 به سالمت_یحاج

 

پخش  فونیاز آ) مادر مونا(خانم ژهیخسته من شهیهم يصدا...دوان تا دم خانه مونا رفتم و زنگ را فشردم دوان

 :شد

 

 بله؟_ژهیمن

 

 فرشته...خانم ژهیمنم من_

 

 زمیعز يخوش اومد ؟ییا فرشته جان تو_ژهیمن

 

بود  ستادهیاستقبال از من دم در ا يخانم برا ژهیمن...از پله ها باال رفتم عیسر...شدم اطیرا باز کرد و من وارد ح در

 :کرد ییو خوش امد گو دیمرا در آغوش کش...کنارش رفتم.....کردینگاه مو با لبخند مرا 

 

 بفرما...زمیعز يخوش اومد_ژهیمن

 

 :رفت؛گفتیخانم در را بست و به سمت آشپز خانه م ژهیخانه شدم،من وارد

 

 ؟يدار لیم یچ...تعارف نکن نیفرشته جان بش_ژهیمن

 

 خورمینم ییزیخانم چ ژهیممنون من_
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 :اورد و گفت رونیخانم سرش را از آشپزخانه ب ژهیمن

 

 بابا چرا؟ يا_ژهیمن

 

 نه ممنون_

 

کز کرده بود با  يمونا گوشه ا...به در اتاق مونا زدم و وارد اتاق شدم یپاره کردن تق تق کهیاز تعارف ت بعد

 :نگاه کند گفت نکهیدر بدون ا يصدا دنیشن

 

 خورمینم يزیمامان گفتم که چ_مونا

 

 :ها گفتم رزنیپ نهویزد و ع يلبخند

 

 پوست و استخون يشد يبخور دیاما دخترم با_

 

 :گرفت و گفت يبر صورتش جا یقیمن لبخند عم دنیبا د...با عجله به سمتم برگشت مونا

 

 ؟يفرشته باالخره اومد_مونا

 

 دوستمو تنها بزارم شهیمگه م_

 

 :با حالت قهر سرش را برگرداند و گفت...حلقه کردم شیشونه ها ينشستم و دستانم را رو کنارش

 

 يدادیهمه مدت به تلفن هام جواب نم نیا یول_مونا

 

 مشغول بابام بود دسرمیببخش_
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دوباره پلکانم را باز ...مانع قطره اشک بدئجنس شدم عیپلکانم را بستم و سر...ایدروغ و ر نهمهیگرفت از ا بغضم

 .گود افتاده بود و کاسه خون بود رچشمانشید زشده بو رهیمونا به من خ...کردم

 

 مونا جونم؟ یخوب_

 

 انتیبعدم بهم خ اوردیها رو در م شهیعاشق پ ياول ادا...بهم نارو زد یخوب باشم؟ اون عوض تونمیمگه م_مونا

 کرد

 رو شد؟ شتیدستش پ يچطور_

 

 گهیدختر لوند د کی دنیدر حال بوس دمیاونو د کدفعهی نیبا هم قرار داشت...یشگیرفته بودم کنار پارك هم_مونا

 

را کرده است؟ مونا آرام آرام شروع به اشک  نکاریبا مونا ا دیکشیشرم؛خجالت نم یانداختم،پسره ب نییرا پا سرم

 :رو به من کرد و گفت...زدیبه خود سرکوفت م رلبیکرد و ز ختنیر

 

من مثل ساده لو ها چشمام رو بستم و ...مکردینبود که من فکر م یکامران اون یگفتیفرشته تو راست م_مونا

 متاسفم...کردم نانیبهش اطم

 

 مونا_

 

 کنم باشه؟ یبزار خودمو خال_مونا

 

 باشه_

 

هق  لیوارد اتاق نشد تا دل لیدل نیبه هم کردیخانم حال مونا را درك م ژهیمن...شروع به هق هق زدن کرد مونا

با مونا حرف زدم و  یکم...انداخت نییآرام گرفت و سرش را پامونا  یبعد از مدت...مونا را بداند یدر پ یهق پ
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 الیبه و یبعد از مدت...ال را به راننده دادمیگرفتم و آدرس و یتاکس کی...زدم رونیدوباره از خانه شان ب

از پشت  یعل يصدا....را زدم فونیآ ستادمیدر وازه ا يجلو...شدم ادهیحساب با راننده پ هیبعد از تسو..دمیرس

 :دروازه امد

 

 اومدم_یعل

 

 :من گفت دنیبا د یباز شد و عل در

 

 ننیخوش اومد یلیخ...سالم_یعل

 

 اقا یعل...ممنون...سالم_

 

 .دروازه را بست و برگشت به سمتم یعل

 

 بله؟_یعل

 

 خونه ان؟ ایک_

 

 برن اما خواستنیهم م ایاقا برد...اقا ساوش هم تازه رفتن...لیاقا سه...ایآقا برد_یعل

 

 ؟یاما چ_

 

 شدن یناراحت و عصبان یلیخ نیرفت نیخبر گذاشت یو ب نیستیشما ن دنید یاما وقت_یعل

 

 الیتکان دادم و وارد و يسر یعل يکرده بودم؟؟؟؟برا ییچه؟ مگر چه کار خطا يشد؟ برا یعصبان يوا

 :و گفت دیمن به سمتم دو دنیزهرا با د...بود يکار کیاز خدمتکارا مشغول کیهر ...شدم
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 شدن از صبح تا حاال وونهید ایآقا برد ن؟یکجا بود...خانم نیخوش اومد_زهرا

 

 آخه چرا؟_

 

 :نگذاشت زهرا پاسخم را بدهد ایبرد داد

 

 فرشتــــه_ایبرد

 

 .بود ستادهیا میجلو یشدم که با اخم وحشتناک رهیخ ایترس به برد با

 

 شده؟ يزیچ_

 

 :دیغر ایبرد

 

 کارت دارم نمیاتاق نش ایب_ایبرد

 

 .شدم منیوارد اتاق نش ایرا دست زهرا سپردم و بعد از برد فمیک...که فقط تونستم قاطع بگم چشم دیغر يجور

 

 ؟ياز صبح تا حاال کجا بود_ایبرد

 

 من خونه مونا بودم...من_

 

 :زد داد

 

 خونش؟ یخبر رفت یب یچ يبرا_ایبرد

 

 دیشما منو بچه فرض کرد دونستمیچون نم_
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و تا فالن ساعت  رونیب رمیمن دارم م یگفتیخدمتکارا م نیاز ا یکیبه  دیتو نبا یعنی ؟یچ یعنی_ایبرد

 ؟یگفتـــیم دینبا...گردمیبرنم

 

 .........اما_

 

 یزنیم رونیخبر از خونه ب یبار آخرت باشه که ب...اما و اگر نذاشته يکارت جا_ایبرد

 

که  یدوران ادی...بغض نشست میچشمانم لباب از اشک شد و در گلو...زد رونیب منیاستوار از اتاق نش ییقدمها با

هم مانند او شده بود،چرا امروز انقدر رفتارش  ایبرد...یزندان کی...کردیرفتار م ریاس کیپدرم بود و با من مانند 

 کرده بود؟ رییتغ

 

 :دمیاز جا پر میمر يصدا با

 

 فرشته خانم_میمر

 

با لبخند به سمتشس برگشتم و پرسشگر ...هم فشردم يدادم و پلکانم را رو را به ضرب و زور قورت بغضم

 :آرام گفت...نگاهش کردم

 

 حالتون خوبه؟_میمر

 

 چرا؟..که حالش بد بود ایمن که خوبم اما برد_

 

 یلیاز اون زنگ تا االن اعصابشون خ...زن بود کیانگار طرف مقابل ...بهشون زنگ زد یکیامروز صبح _میمر

 شد کیتحر شتریخبر اعصابشون ب یاونم ب رونیب نیکه شما رفت دنیفهم یوقت...خرده
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 رونیتکان دادم و ازافکارم ب يشده بود؟سر ایبرد يآن زن که بود که باعث اعصاب خرد یعنی...فکر فرو رفتم در

 .امدم

 

 کردم سیمن برم باال که فکر کنم خودمو خ...ممنون_

 

 یحت...خود را حفظ کنم تیشخص کردمیم یبد هم سع يدر زمان ها...کرد و من به باال رفتم يخنده ا میمر

کرد  یاز دستش ناراحت شدم که حرصش را سر من خال یناراحت نکرده بود،البته چرا کم ادیمرا ز ایبرد يدادها

 .رمفرق دا یلیمن با او خ...اش راربچسبم که قهی توانمیاما خب چه کنم؟ نم

 

*** 

 

بزرگ بود  یلیخ...الیو راه افتادم گردش در و دمیانتخاب کردم و پوش يا دهیگرفتم و لباس پوش يمختصر شدو

 يمجسمه ها...خانه شان موزه بود يکال گو...بود که گفتم ییستش هم از طال..داشت یمختلف يو اتاق ها

ناگهان به در ...کردم يخودم خنده ا کربا ف...دهیاز اجدادشان به ارث رس ییگو...زدندیدر راهرو ها برق م یمیقد

 کی يوا...باال انداختم و درب اتاق را باز کردم يا دم،شانهینشن یبه در زدم؛جواب يتقه ا دمیرس یرنگ دیسف

مانند کتابخانه بزرگ در محله  کرد؟یچکار م نجایهمه کتاب ا نیا...بزرگ یلیخ يکتابخانه بزرگ بود با طبقه ها

وارد کتابخانه شدم و درب را  یبا خوشحال...کتاب داشت یلیخ یکوچک ول ادیبود و نه ز گبزر اینه ز...مان بود

نشستم و  يکنار...حداقل سواد و خواندن داشتم...قفسه ها را دور زدم و چند رمان برداشتم...پشت سرم بستم

 .سخت یلیالبته کلمات خ...زدمیکلمات لنگ م یدر خواندن بعض...شروع کردم به خواندن

 

که تمامش کرده بودم را در کتابخانه  یچند کتاب را برداشتم و رمان...کردم يساعت در کتابخانه سپر 2 بایتقر

 .کردم دایپ یسرگرم کیخداراشکر باالخره ...امدم رونیگذاشتم و از آنجا ب

 

 .عرض ادب کنارش رفتم يبرا..خانم مشغول بردن رخت ها به رختکن بود نتیز

 

 خانم نتیسالم ز_
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 :اومد و گفت ینگران شیزد اما زود جا یقیمن لبخند عم دنیخانم با د نتیز

 

 شما حالتون خوبه؟_نتیز

 

 اوهوم چطور مگه؟_

 

 آقا امرئز باهاتون جروبحث کرده دمیآخه از دخترا شن_نتیز

 

 فتادیهم ن یاتفاق خاص...نبود یمهم ادیز زیخب آره اما چ_

 

 :فرستاد و گفت یخانم صلوات نتیز

 

 پس خداروشکر_نتیز

 

 خانم نتیز یراست_

 

 بله؟_نتیز

 

 اومده؟ ایبرد_

 

 روننیهنوز ب...نه خانم_نتیز

 

 ممنون...آها_

 

 سرن را تکان دادم،...که رفته ستیهم ن يادیمدت ز...دمیسوال را پرس نیچرا ا اصال
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 ".من برم رمانامو بخونم...دارم؟ خوذش هر جا دوست داره بره کاریاصال من به اون چ"

 

هاش اشک ادم را در  یواقعا بعض...تخت نشستم و مشغول خواندن رمان ها شدم ياتاق شدم و رو وارد

مثل  شیدختره و وضع مال یزندگ یدختر و پسره چه بدبختند اما در رمان قبل سندینویم ستیچ نهایا...اوردندیم

به  ای؟آیاما من چ دیرس بود قشیکه ال یاما بعدش به آن خوشبخت کردمیواقعا حالش را درك م...من بود

 .....ای رسمیم یخوشبخت

 

 .متمرکز کردم دیرمان جد يرا تکان دادم و فکر را رو سرم

 

*** 

 

ساعت  نیشخص تا ا کی شدینگران م ینبود،بهرحال هر آدم نرمال ایاز برد يشب بود اما خبر 8:30 ساعت

اما  گشتیاز شرکت برم شهیهم 7ساعت  ایردخانم اطالعات کسب کرده بودم ب نتیکه از ز ییتا جا...باشه رونیب

 .دست تو امانت ایبرد ایکرده،خدا رید یلیکه امروز خ نجاستیا بیعج

 

 :از پشت در رشته افکارمو پاره کرد میمر يصدا

 

 خانم شام آماده هست_میمر

 

 امیاالن م_

 

وارد ...زدم رونیاز اتاق ب يقد نهیشالم را مرتب کردم و بعد برانداز کردن خود در آ عیسر ومدین ییصدا گرید

نگاه کردم که کنارم  میرا آماده کرده بودند نبود با تعجب به مر زیجز خدمتکارا که م یشدم،کس يسالن غذاخور

 :دمیبود و پرس

 

 کجان؟ هیبق_
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 هم امشب خانه برادرشون هستن لیو اقا سه روننیب ایاقا برد_میمر

 

 خونه؟ ادینم یپس امشب تنهام و کس_

 

 برگشتن ایاقا برد دیشا ستیمعلوم ن یه خانم ولبل_میمر

 

 آها_

 

تخت  ياز رو...بلند شد لمیزنگ موبا يصدا..به اتاق خواب خود رفتم ینشستم و بعد رفع گرسنگ زیم سر

 :صاف شود و جواب دادم میکردم تا صدا يسرفه ا..زدیتخت نشستم،اسم مونا چراغ م يبرداشتمش و خودم رو

 

 الو_

 

 سالم...الو فرشته_مونا

 

 ؟یسالم خوب_

 

 ؟یممنون تو خوب_مونا

 

 ؟ياوهوم چه خبرا االن رو به راه تر_

 

 کردم يکار هی يایتو ب نکهیفرشته من امروز صبح قبل از ا...اره رو به راه ترم...یآسالمت_مونا

 

 ؟يچه کار_

 

 زنگ زدم ایبه برد_مونا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ١٤٦ 

 

 ؟يزنگ زد ایبه برد_

 

صبح تماس گرفته بود و لجش را در اورده بود مونا بود؟  ایکه با برد یپس آن زن...در گوشم زنگ زد میمر حرف

که  یاتفاق خواهمینم...از مونا ریباشد غ یخدا هر ک يا...کش،دشمنیهمکارش،شر...بود يگرینه البد زن د

 .فتدیدوست ندارم ب

 

 گفتم؟ یچ يدیشن_مونا

 

 دوباره بگو...لحظه حواسم رفت کی دیببخش ؟یهان؟ چ_

 

هست  یفرشته هنوز هم راه...که هنوز عاشقمه دمیاز بغض تو صداش فهم یکرد ول دادیداد و ب یکل ایبرد_مونا

 خوبه نه؟ یلیخ...که باهاش ازدواج کنم

 

ازدواج کند ازدواج کردم؟  خواهدیکه م یمن با کس گفتمیچگونه به او م...در وجودم شکست يزیچ

 .؟؟؟خـــداچگونه؟؟

 

 خوبه یلیخ...اوهوم_

 

 ؟یکنیم هیگر يتو حالت خوبه؟ صدات پر بغضه؟ دار_مونا

 

 :گفت یمونا با نگران...هقم اوج گرفت هق

 

 واسه پدرت افتاده؟ یاتفاق ؟یکنیم هیفرشته چرا گر يوا_مونا
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 ینیبیب ییپدر؟ کجا ییکجا...به آغوش گرم پدر داشتم ازیاالن واقعا ن...شد دتریاسم پدر هق هقم شد دنیشن با

 ه؟یچ یسهم من از زندگ ایخدا...يبچه دار کیاالن  يازدواج کرد یاصال رفت دیشا شه؟یدخترت داره پرپر م

 

 ؟یکنیم هیفرشته چرا گر_مونا

 

 خوشحالم یلیمونا خ يوا...اشک شوق_

 

 :گفت دیبا ترد مونا

 

 اشک شوق بود یمطمئن_مونا

 

 کنمیم یخوشبخت يبرات آرزو...اوهوم_

 

من رفتم ...نهیچقدر منتظر بود من رو تو لباس عروس بب زمیعز یاله...من برم به مامانم بگم...ممنون_مونا

 ممنون خداحافظ..یلحظات کنارم نیکه تو ا يتو واقعا فرشته ا...فرشته جونم

 

 :کنترل کردم و گفتم خودمو

 

 خداحافظ زمیباشه عز...کنمینم يمن که کار_

 

 ییکجا...زدمیفقط در دلم خدا را صدا م...کردن هیخود را نگه نداشتم و شروع کرئم به گر گریاز قطع تماس د بعد

خدا صدامو ...به رضات ستمین یراض ندفعهیکنم اما ا يناشکر خوامینم ایخدا...بندتم نجایمنم ا نیبب ایخدا جونم؟ ب

 .منو ببخش ایخدا...دمیدزد شویتم بگم زندگبه دوس تونمیچقدر تنهام،نم نیبب..بشنو

 

*** 
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 نکهیآمده؟ با فکر ا یوقت شب چه کس نیا یعنی...باعث شد پلکانم از هم گشوده شوند ینیترمز ماش يصدا

 ينفس آسوده ا...پرده را کنار زدم و نگاه کردم،خودش بود...سمت پنجره دمیبلند شدم و دو یباشد با نگران ایبرد

فکر نکردم و خود را به  ادیخسته بودم ز ونخداراشکر که به خانه بازگشت؛چ...به تخت بازگشتمو دوباره  دمیکش

 .خواب سپردم يایدن

*** 

 نیعادتم داشت از ب گریبلند شده بودم،د رید ندفعهیخب ا....صبح بود 8:30ساعت ...را گشودم پلکانم

وان آماده ...عادت ندارم؛بلند شدم و به حمام رفتم ادیاما خب من ز شودیصبحانه صرف م 9البته ساعت ...رفتیم

 میمر دنیامدم،با د رونیاز اتاق ب...کردم ضیرا تعو میلباس ها يداخلش نشستم و بعد از شست و شو...بود

 :گفتم

 ریصبح بخ_

 :زد و گفت يمن لبخند دنیبا د میمر

 ن؟یشد داریب یک...ریصبح شما هم بخ_میمر

 االن نیهم_

 شهیصرف م گهیساعت د میصبحانه ن_میمر

 :تکان دادم و گفتم يسر

 یخسته نباش...شمیمزاحم کارت نم_

 نیسالمت باش_میمر

 یکردم و وارد سالن اصل یط یکی یکیبا سبد رخت و ملحفه ها از من دور شد،از راهرو رد شدم،پله ها را  میمر

به  رید یلیخ شبینشده بود،خب حق دارد تا االن بخوابد د داریب ایبود و برد ومدهیهنوز ن لیانگار آقا سه...شدم

 .خانه آمد

 :خانم به خود آمدم نتیز يصدا با

 ن؟یشد داریاوا فرشته خانم ب_نتیز

 :دادم و گفتم لشیتحو یلبخند گرم...بود ستادهیپشتم ا...به سمتش برگشتم

 ریصبحتون بخ...سالم_

 خانمم ریسالم صبح شما هم بخ...رفت سالم کنم ادمی نیانقدر تعجب کردم زود بلند شد دیاوا ببخش_نتیز
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 گهید دیحرف بزن یرسم خوادیخانم نم نتیبابا ز يا_

 خانم جان چرخهیآخه تو زبون نم_نتیز

 :زدم و گفتم يلبخند

 دیهر جور راحت_

 :فشرد و گفت یرا به گرم دستم

 دیخونه باش نیچراغ ا دیشما بتون دیشا_نتیز

 ؟یچ یعنی_

 منظورش چه بود؟...حرفش تعجب کردم از

 خونه سوت و کور شده نیخانم ا مایآخه بعد از مرگ س_نتیز

 خانم؟ مایس_

 ایمادر اقا برد...خان لیهمسر سه_نتیز

 است؟ دهیرا کش يمادر یپس او هم مثل من درد ب...در هم شدند یخود به خود بر اثر ناراحت میاخمها

 فوت کردن؟ یک_

رو  شونیشده بود و ا رید یلیخ...سرطان مغز و استخوان...سالش بود سرطان گرفتن 7 ایکه اقا برد یزمان_نتیز

 میاز دست داد

را با خود  يمادر یسال درد ب نیچند ایمادر شدم اما برد یب ستین يادیمن القل مدت ز...چقدر بد ایخدا آه

 .مادر بودن واقعا تلخ است یب...را ایدر بردما امرزهیخدا ب...شد ریخود به خود سراز میاشک ها...حمل کرده

 

 زیشده رو م دهیچ گهیصبحانه د...خانم جان نیایب_نتیز

 امیم گهید قهیمن چند دق نیشما بر_

 باشه_نتیز

سر بزنم  هیبرم به محله  یول دونمیهست،نم ییپرماجرا یلیبه نظرم امروز روز خ...دوباره ازم دور شد نیه نیه با

 .زیمردك ه...حاج آقا دوباره سر راهم سبز نشود دوارمیام یول

داخل  اوشینشستم که ناگهان درب سالن باز شد و س زیسر م..نبود یشبکسیشدم،مثل د يسالن غذاخور وارد

خونه  نجایاه به تو چه؟ ا":امده بود؟ با خود گفتم یاصال ک کرد؟یچه م نجایاو ا...کردمیشد؛با تعجب به او نگاه م
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گونه به  نیهم نکهیاز ا...کرد ریمرا غافلگ هشناگهان سرش را بلند کرد و با نگا".پس دخالت نکن...نه تو ایبرد

 .انداختم نییبودم شرمسار شدم و سرم را پا رهیاو خ

 :زد و گفت يلبخند...نشست سرم را باال گرفتم ییرو به رو یکه صندل یزمان

 ریروز بخ...سالم_اوشیس

 :مزدم و گفت يلبخند دوستانه ا منم

 ریروز شما هم بخ...سالم_

 اعصابش خرد بود ایبرد...بحثتون شده ایبا برد روزید دمیشن_اوشیس

 دیچگونه با گرید...کرد یبود و سر من خال یعصبان يگرید زیخب اون از چ...من مقصرم گهیاالن م ایخدا اوه

 داد؟ حیموضوع واضح را توض نیا

 اعصابشون خرد بود انگار و با من بحث کردند ایاقا برد دونمینم...بله بحثمون شد_

 :تعجب نگاهم کرد و گفت با

 اعصابشون از کجا خرد بود؟_اوشیس

 یمکث...از من؟ یسوال 20 ياو را فرستاده برا اینکند برد کند؟یانقدر سوال م کرد،چرایرا داشت خرد م اعصابم

 :کردم و پاسخش را دادم

 اطالعم یمنم مثل شما ب_

است؟ خب چرا زشت  یکار زشت ایاز او بپرسم  دیچه بود؟ با شبید ایامدن برد ریعلت د داندیم اوشیس یعنی

 امده است؟ رید شبید ایبپرسم چرا برد خواهمیباشد؟ م

 اوشیاقا س دیببخش_

سرش  گذاشتیدر دهانش م یکی یکیو  کردیکه خدمتکارها اماده کرده بودند را مرتب م ییکه لقمه ها یحال در

 :را بلند کردوووبعد قورت دادن لقمه گفت

 دییبفرما_اوشیس

 .......که نیخب راستش شما اطالع دار...امممممم_

 :باالخره لب باز کردم...کردینگاهم م منتظر

 اومدن؟ رید شبید ایچرا اقا برد_
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منتظر ...دارد؟ آره یبه شما چه ربط دیگویاالن م...زدمیحرف را م نیا دینبا ایخدا يتعجب نگاهم کرد،وا با

 :زد و جوابم را داد یلبخند آرام دمیبودم که د تشیعصبان

 خب اون اومده بود خونه من_اوشیس

 :ختیحرفش قلبم فرو ر دنیکه ناگهان با شن دمیکش ياسوده ا نفس

که قبال دوسش داشت و دوست شما هم هست  یکس...رفتیو اونور م نوریبه دست ا لیتمام مدت موبا_اوشیس

 گمیم ویکه ک نیدونیم...داده ریره بهش گدوبا

 :مکث کرد و دوباره ادامه داد یکم

 مونا_اوشیس

 عیسر...خراب بود یلیحالم خ...به هم برسن و من مزاحمم خوانیکنم؟ االن هردوتاشون م کاریخدا حاال چ يوا

 شیدادم و رو هیتک یپاسخ ول کردم،دستم را به مبل در سالن اصل یمتعجب را ب اوشیرفتم و س رونیاز سالن ب

نگه دارم،نه فرشته عذاب وجدان  داریسد را پا نیا دیمن با یدر جنگ با سدپلکانم بودند؛ول میاشکها...نشستم

حق  ایتمومش کنم،خدا دیآره با...یشروع کن ایخوب با برد یزندگ کی دیتو با ستیتو ن ریتقص نایا...نداشته باش

هر چه به او گفتم  کردیرا قبول م ایاز همون اول برد دیمونا با...که حق با خودمه دمیبا منه مگه نه؟ باالخره فهم

خانم هم در حال حاضر  هیتازه مرض...خود را ساختم یکنم پس زندگ يخب نتوانستم کار...در گوشش نرفت

را از دست  ایرا؛که او برد قتیهمه حق...میبه مونا بگو دیابد،بایعذاب وجدان خاتمه  نیا دیبا...خوشبخت است

 .هستم ایبرد یکه من االن زن رسم میبگو دیبا...داده است

*** 

شال  کی...هم تا آرنج بود ناشیو آست نهیس يباز تا رو قهیرنگ  یلباس نارنج کیبه سمت کمد رفتم و  عیسر

شلوارمو  يبود هم پر سوز،پاچه ها یهوا هم برف...بهمن بود يآخرا...دیهم سر کردم با پالتو سف ینارنج کی

در راهرو بودم ...رفتم رونیفم از اتاق بیدر ک ازیمورد ن لیدرست کردم و بعد از سر کردن چادرم و گذاشتم وسا

نکند  ز؟یسر م امدیصبحانه اش را در اتاق خورده بود؟ چرا ن...امد رونیب ایصبحانه از اتاق برد ینیبا س حانهیکه ر

 .در زدم...اورمیباز دست من دلخور است؟ بهتر است از دلش در 

 تو ایب_ایبرد

 .ستادمیخود ا يسر جا شیبا صدا یول...را باز کردم و وارد شدم درب

 ......چرا نــــ...خورمیگفتم قرص نم اوشیبابا س يا_ایبرد
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 کردمیباز و بسته م یدستانم را ه...شدم کینزد یزدم و درب را بستم و کم يمن حرفش را خورد؛لبخند دنید با

 :دیو در آخر دهانم چرخ

 سالم_

 :در هم گره خورد و گفت ابروانش

 ؟يریم ییجا...سالم_ایبرد

 اوهوم_

 :دیگویکه م کنمیبا تعجب از حرکتش نگاهش م...زندیم يپوزخند

 نه؟ يریحتما خونه مونا م_ایبرد

 چطور؟...بله_

 خیب يفکر بغض بد نیمونا را کرده بود؟ با ا يدلش هوا اینگاهش کردم؟ آخر از دست من دلخور بود  منتظر

 :ناگهان گفتم..با مونا باشد تواندیاو االن متاهل است و نم یرا گرفت،ول میگلو

 ؟يهنوزم دوستش دار_

نگاهم  ینبود؛ با ناراحت یجز ته يزیچ اهشیدر چشمان س...بود شیدرون چشمها يغم بد...نگاهم کرد ایبرد

 .کردیم

 رونیبرو ب_ایبرد

 :را صاف کردم و ادامه دادم میصدا...بابا بدترش کردم يا

 .....اما من اومدم که بگم_

 استراحت کنم یتنها باشم و کم خوامیم کنهیفرشته خانم؟ سرم درد م نیدینشن_ایبرد

 البته_

 ستادهیچشمانم ا يجلو اوشیبه محض بستن درب س...امدم رونیاز اتاق ب عینزدم و سر یحرف گرید

نداشتم فقط و فقط  ایبه برد یاحساس چیمن واقعا ه کنم؟یم يحسود کندینکند فکر م...ترحم داشتنگاهش ...بود

داشته باشد مگر  رتیغ یکم دیکه به او داشتم حس خواهرانه بود اما او االن شوهر من است و با یاحساس

نگاه  نیمحل هم ۀهم همنگاه آشنا بود؛زمان مرگ مادرم  نیا...هم دور شدم اوشیتکان دادم و از س يسر...نه؟

من همسرش بودم و  یرا دوست نداشتم ول ایمن برد...داشتم اجیام در امده بود واقعا به مادرم احت هیرا داشتند،گر
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 ستیعادالنه ن نیا...بوده و تازه عاشقش هم بوده حرف بزند خواستکارشکه قبال  يگریمن از زن د يجلو دینبا

 .ایخدا

 .ستیعادالنــــه ن ــــــچیه

*** 

قشنگ بود  یلیکه زده بود خ یآهنگ...شدم رهیخ رونیآژانس شدم و بعد از دادن آدرس به راننده به ب نیماش وارد

 :و باعث شد فقط حواسم را به آهنگ بدهم

 رهیم شهیدور م رهیگیدستتو م شمینگرانت م يریگیم دستشو

 رهیاز دست دادن تلخه نفس گ تورو

 شهیکردن تو سرم آت خی دستام

 شهینگرانت م نیازهم دور یتوق

♫♫♫ 

 شمیمن هنوز پشت ش یساله که رفت هزار

 شمیباد برده عطرش جامونده پ موهاتو

 تو نا آرومم یب ستیو روزم خوب وخوش ن حال

 شمینگرانت م فتمیکه م ادتی به

 میدیخانم رس_راننده

بود با  کیشدم،نزد ادهیپ نیکردم و از ماش يتشکر نهیبعد پرداخت هز...بود نایدم کوچه خونه مونا ا..کردم نگاه

و  کردیمرا ول م ایآغوش گرمش،کاش برد...اما دلم بدجور هوس مادرم را کرده بود دیایدر ب میآهنگ اشکها

از دستش خالص  نکهینه ا رمیمیوجدان م اببا عذ میاگر به مونا بگو ستادمیحرکت باز ا رفت؟،ازیمونا م شیپ

نم نم ...به آسمان انداختم یبرم؟ نگاه ایخدا...کردمیبودم و با خود فکر م ستادهیوسط کوچه ا دیترد شوم؛بایم

 .ختیریم نیزم يمانند از آسمان به رو خیبودند اما باران  نیزم يبرف ها هنوز رو...باران شروع شد

 شته هست؟فر زارهیچادر م یمگه هر ک...ستیپدرش اون ن شیجان فرشته رفته پ لوینه ن_خانم هیمرض

 براش تنگ شده یلیآخه دلم خ_لوین

 خانم؟ دیببخش.....بزار بپرسم_خانم هیمرض
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داشتن در ...بودن لویخانم و ن هیمن مرض يشدم،خدا میقا واردیداخل کوچه رفتم و پشت د عیصداشون سر با

با بردبا  دیبا...واسشون نوشتم و در رفتم ینامه دروغ کی نجوریچقدر نامردم که هم ایخدا...زدنیمورد من حرف م

 یبه زنذگ...خوامیکه م يزیهم من به چ رسهیهم اون به مونا م ينجوریرم،ایصحبت کنم و ازش طالق بگ

 .میبه خوشبخت...گذشته ام

*** 

 يصداکه  رفتمیداشتم به طبقه باال م...رفته بودن رونیب ایو برد اوشیبازگشتم،س الیآژانس گرفتم و به و دوباره

 :کرد خکوبیخان مرا م لیسه

 فرشته خانم_لیسه

نگاهم  یتفاوت یگره خورده نبود و با ب گریابروانش د...لپرشیو يبود رو ستادهیپشتم ا...به سمتش برگشتم

 :زدم و گفتم يکرد،لبخندیم

 افتاده؟ یاتفاق...خان لیسالم سه_

 گمیتو سالن براتون م نیایب_لیسه

 يتر زمیبا تعجب به او نگاه کردم؛چرا انقدر خشک بود با من؟ چه ه...را تکان داد و از راه پله دور شد لچرشیو

بزند بود و  خواستیکه م ییحرفها ریتکان دادم و پشت سرش راه افتادم،ذهنم درگ يسر...به او فروخته بودم؟

 .وارد سالن شدم یمتوجه نشدم ک

 

 ن؟ینیشینم_لیسه

 :خان نشستم و گفتم لیسه لچریمبل رو به رو به و يوارد سالنم،رومتوجه شدم که  تازه

 افتاده؟ یاتفاق مهم_

 د؟یچه بگو خواهدیم یعنی...نگاهش کردم ینگران با

 من ترسناکم؟_لیسه

 نه اصال_

 زد؟یبود که او م یچه حرف نیا کردم؛واهیتعجب نگاهش م با

 حبت کنمص ایدرمورد شما و برد خوامیمن م د؟یپس چرا نگران_لیسه

 ينطوریهم...آها البته_
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 ؟يدوستش دار_لیسه

 و؟یها؟ ک_

 :شرمسار نگاهش کردم و گفتم...کندیصحبت م ایافتاده بود که درباره برد میاخم نگاهم کرد؛تازه دوزار با

 هست يا گهید زیمتاسفم فکر کردم منظورتون چ_

 خب جواب؟_لیسه

او را  ایکه آ پرسدیخان از من م لیبه او نداشتم و سه یحس خاص چیرا دوست نداشتم،ه اینه من برد...کردم فکر

نه  گفتمیداشتم،اگر م دیدر جوابم ترد یول...ستین دیشا...دوستش ندارم ستکهیواضح ن نینه؟ ا ایدوست دارم 

به او نگاه کردم که ...آره مینه صالح است که بگو...رفتیچرا پس با او ازدواج کرده و کار من لو م گفتیم

 :شده بود؛آب دهانم را قورت دادم و گفتم رهیسشگر به من خپر

 بله_

 :آسوده خاطر شده باشد گفت ییخان گو لیسه

 ؟يباهاش ندار یپس مشکل...خداروشکر_لیسه

 نه_

 رو نسبت بهت داره؟ يکه تو بهش دار يبه نظر تو اون هم اندازه عالقه ا_لیسه

 البته_

 از عروسم هم بدونم از خانوادت خوامیم..از رابطتون...بده حیخب توض_لیسه

 مادر و پدرم مردن_

 ایمن زنده ام  ندیبب امدین ینمش،حتیبب یحت خواستمینم گریمرده بود؛د میهه پدرم واقعا برا...دوباره امد بغض

 .من مرده است يمرده ام پس او هم برا شیمرده اگر من برا

 :و ادامه داد دیکش یآه

 ؟يبود شاوندانتیخو شیپ ای کردهیم یزندگ ییپس تنها...امرزتشونیخداب_لیسه

 کردمیم یزندگ ییتنها_

و  نیریخاطرات ش يادآوریمجرم گرفته بود؟  کرد؟یم ییخسته شده بودم،مگر داشت بازجو...یسوال 20بود  شده

 .فتمیخاطرات تلخ گذشته ب ادی خواهمیوجه نم چیو من به ه...دارد یحس خاص کیتلخ گذشته 
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 ؟يآشنا شد ایبا برد يچطور_لیسه

 رفت و آمد داشت يخب تو محلمون چند روز_

اومد از  ينجوریبود و اون هم هم گهید یکیبگم؟ بگم کهخواستگار دوستم بود و دوستم عاشق  یچ دونستمینم

 بگم؟ یچ...خودت رحم کن ایکرد؟اوه خدا يمن خواستگار

 :ادامه دادم...در کردم يزیخودم چ از

رو تو محل  گهیکم کم همد...میاز اونجا با هم آشنا شد...صادف کنمبود باهاش ت کیروز نزد هیتو _

 کرد يبعداً هم ازم خواستگار...میدیدیم

 ن؟یهم_لیسه

 اوهوم_

تا االن شمرده ام که چقدر دروغ گفته ام؟خسته ام از دروغ  ایخان در فکر فرو رفت،چقدر دروغ گفتم؟ آ لیسه

 .خسته ام...شاخ و دم یب يها

نابود  مویاونا من زندگ یخانم و خوشحال هیپسر مرض یبودم؛بخاطر نجات زندگ ریخانه اس نیپرنده در ا کی مانند

خود را  يجلو عیسر یول دیپلکانم را بستم و اشکانم جوش...بگذارم یوضع را زندگ نیاسم ا تونمینم گهیکردم،د

 یکان وقت نشناسم نشد،بعد از مدتاش متوجهبود و  نییخان سرش پا لیسه...گرفتم و چند قطره را پاك کردم

 :گفت...سرش را بلند کرد

 نه ایدرست بوده  ایبدونم انتخاب برد خواستمیفقط م...يممنون که وقتتو بهم داد_لیسه

و از سالن خارج  يمجهول تنها گذاشت،نفس آسوده ا یپر تعجب و ذهن يا افهیسالن خارج شد و من را با ق از

 من را بزند انقدر استرس نداشتم اما حاال؟؟؟ خواستیکه پدرم هم م یشدم؛چرا انقدر استرس داشتم؟ زمان

نشستم و دفترچه  ریتحر زیم يروبرو یصندل يرو..تکان دادم و فکرها را از خود دور کردم و به اتاق رفتم يسر

که دفترچه خاطرات در دستم بود اما  یزمان دیایم ادمی...تمبه او دست نزده بودم را برداش یکه از بچگ یخاطرات

 :گفتیمادرم م نوشتمیدر آن نم يزیچ

 ؟یسینویدخترم چرا خاطراتتو توش نم...فرشته_مامان

 یدارم چ فهممیو م شمیچون پخته تر م سمیکه بزرگ شدم خاطرات بنو یزمان خوامیم...خب راستش مامان_

 نهیریتلخ و ش يزیو چه چ سمینویم

 زهیجلوش ناچ یکه خاطرات بزرگ نهیریانقدر ش یاما خاطرات بچگ_مامان
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بود که دوست دارم دوباره تجربه کنم اما من  نیریانقدر ش یخاطرات بچگ...گفتیراه باز کردند؛راست م اشکانم

بازش کردم و شروع کردم به ...است شتریب یارزشش از خاطرات بزرگ یکه خاطرات بچگ دمیآن موقع نفهم

 :نوشتن

 "به نام خدا"

 ردیگ یباشد وگرنه خوابمان م میصاف و مستق دینبا یزندگ جاده

 ها و دست اندازها ، نعمت اند چیپ

 یاومدم رازهامو بهت بگم پس رازدار خوب...کنم یکیاومدم دلمو با دلت ...نهیبه بعد ا نیاسمت از ا...همدل سالم

 .باش

و  يکه از شدت خمار يپدر..پدرم مرد يکه از دست دادم؛بخاطر کتکها مهیمادرم رو سه ماه و ن...فرشته ام من

 هیخداروشکر مرض یزد ول بشیبعد از مرگش من تنها موندم؛پدرم غ...زن و بچه شو فراموش کرده بود ادیاعت

که  یمهرش به دلم نشست تا زمان کمکم ...مهربون بود یلیاولش بدخلق بود اما خ نکهیبا ا مونیخانم همسا

و  لویخودمو ن نیرو ب يسد ادیداره م)خانم هیپسر مرض(ماین دمیشن یکنارشون بودم اما وقت شهیهم ادیپسرشون ب

 "........هر روز به خونه اونا برم تونستمیبهرحال اون پسرش بود و من نم...دمیخانم د هیمرض

 

 :در دست از نوشتن برداشتم و گفتم يصدا با

 دییبفرما_

چه  نجایا...تعجب کردم دنشیوارد اتاق شد،با د ایبرد...دمیکش یشالم را مرتب کردم و به لباسم دست یکم

 ".فرشته یزنیم ییکنه؟ البد باهات کار داره عجب حرفا کاریخب چ"کرد؟یم

 سالم_ایبرد

 نیبفرما بش...سالم_

 :دیپرس ایبرد...تخت نشستم يرو شیرو مبل نشست و من رو به رو ایبرد

 ؟یخونه مونا رفت_

 :جواب دادم...بود باال گرفتم و در چشمانش نگاه کردم نییسوالش سرم را که پا نیا با

 نه_

 :دیبا تعجب پرس ایبرد
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 چرا؟_ایبرد

 :زدم و گفتم يپوزخند

 دوست نداشتم_

 .انداخت و شروع کرد به حرف زدن نییرا پا سرش

من هنوز مونا رو دوست دارم و بخاطر زجر ...رك بگم این کنم برات روش زارویچ یلیخ خوامیراستش م_ایبرد

 دادن اون با تو ازدواج کردم

انقدر پست  تواندینم کندیم یامکان ندارد دارد شوخ نینه ا د؟نهیگویراست م...شوکه شدم شیحرفها از

بدتر  يزیچه چ گرید آوار شده بر سرم ایدن رم،همهیرو بگ شانیجلو خواهمینم گرید...روان شدند میاشکها...باشد

 :با من من گفتم...نیاز ا

 ن؟یگ...یم... یچ نی...دار_

 قتویحق_ایبرد

 :زدم ادیفر ناگهان

 يانتقام؟برا ي؟آره؟برايکرد يرفتار ياسباب باز کیبا من مثل  نکهیا قت؟ازیکدوم حق قت؟یحق_

 یپست یلیخ...يدادیو مونا هم از دست م شدمیمن نابود م شدیم یزجردادن؟خب آخرش که چ

 :هم رفت و گفت يتو اخماش

 يایپس بهتره راه ب يدیرو هم فهم عتیشده؟واقیتازه حاال مگه چ...احترام خودتو نگهدار نیبب_ایبرد

 مونا تاوان پس بده خوامیم...باهام

بدرد مونا  یهست یآدم پست یلیتو خ...مونا حق داشت...رمیگیطالقم م...کنمینم يکار نیمن با مونا همچ_

 هم تو هم کامران...يخوردینم

 :داد زد..را در مشتش گرفت میشد و بازوها کیخشم بهم نزد با

 مخمسه نجات بده نیتورو از ا گهید تونهینم شکسیه...حد خودتو بدون...تمومش کن_ایبرد

با  ایبرد...شد انیچهارچوب درب نما انیخان م لیجوابش را بدهم که در اتاق با شدت باز شد و سه خواستم

کرد و  یخن اخم لیسه...در شوك بودم ایمانند برد سیخ یمن هم با ثورت کردیخان نگاه م لیه سهتعجب ب

 :گفت

 ه؟یمشکل چ...چه خبرتونه؟داد و هوارتون تمام خونه رو لرزوند_لیسه
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 هیبابا خصوص_ایبرد

 یآروم حرف بزن دیبا هیخصوص ؟اگهیزنیهست که با داد حرف م یچه خصوص_لیسه

 :دیغر ایبرد

 بابا_ایبرد

 :دیپرس یخان رو به من کرد و با نگران لیسه

 دخترم؟ هیمشکل چ_لیسه

افتاده بود را  ریگ ایرا که در مشت برد میبا من مهربان شده بود؟بازو یاز ک...کالمش تعجب کردم یمهربان از

 :نجات دادم و گفتم

 یچ..یه_

 :ابروانش را باال داد و گفت يتا کیخان  لیسه

 ؟یمطمئن_لیسه

 :رو به من گفت این دادم که بردتکا سر

 میزنیبعدا حرف م_ایبرد

هر لحظه  شیدر دلم به پا بود که شعله ها یآتش...رفت رونیاز اتاق ب عینفرت در چشمانش نگاه کردم که سر با

 لیسه...به درب نگاه کردم...چقدر تلخ...را کرده باشد نکاریبا من ا ایکه برد شودیهنوز هم باورم نم...شدیبلند تر م

 .افتادم نیزم يآن رو کیرفت و  جیسرم گ انناگه...دیلرزیتمام تنم م یاز فشار عصب..خان هم رفته

*** 

به دستم نگاه کردم،سوزن سرم در پوستم فرو رفته بود و ...که در دستم احساس کردم پلکانم را گشودم يدرد با

خانم و  نتیز...قت به اطرافم نگاه کردمبا د...بود یسوزش دستم از چه عامل دمیآن،تازه فهم يچسب رو نیچند

 :به او نگاه کردم ایبرد يبا صدا...بودند ستادهیسرم ا يباال یبا نگران میو مر ایخان و برد لیسه

 بود؟ یدکتر حالش چطوره؟مشکل چ يآقا_ایبرد

 مواظب باشه دیبا...فقط فشارشون افتاده بود ستین يمشکل جد_دکتر

 :در آمد ندفعهیخان ا لیسه يصدا

 البته_لیسه

 :خانم همه به من نگاه کردند نتیبا حرف ز ناگهان
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 شدن داریآقا،فرشته خانم ب_خانم نتیز

 يدم،لبخندیرا شن دیپرسیخان که حالم را م لیسه ينم،صدایرا واضح تر بب شانیکردم تا صورت ها یکوچک اخم

 :زدم و گفتم

 نگرانتون کردم دیببخش....ممنون خوبم_

 ؟يشد ينجوریکه ا شدیه؟چیچه حرف نیرم انه دخت_لیسه

 :ندونستن تکان دادم و گفتم يبه معنا يسر...بود و در فکر بود نیینگاه کردم که سرش پا ایبرد به

 تختم ياالن هم که رو...شدیچ دونمینم گهیرفت و د جیلحظه سرم گ کیراستش ...دونمینم_

 :دکتر در آمد يصدا

 يا گهید يجا...بااجازتون من رفع زحمت کنم...نیمراقب باش شتریب..نیخب خداروشکر که بهوش اومد_دکتر

 کار دارم

 :گفت ییبا خوشرو ایبرد

 نیموندیم شتریب_ایبرد

 خدانگهدار...ممنون_دکتر

 اریپالتو دکتر رو ب عیسر نتیز...کنمیم تونیهمراه_لیسه

 میبر میمر...چشم_نتیز

پلکانم را بستم و ...میمانده بود ایرفتند و تنها من و برد رونیخان از اتاق ب لیخانم و دکتر و سه نتیو ز میمر

باز با چه ...اعصابم از دستش خرد بود یلیخ...نمیاو را بب خواستمینم یحت...گرداندم ایسرم را جهت مخالف برد

 .زندیدر صورت من زل م ییرو

 :سوهان روحم شد شیصدا

 حالت خوبه؟_ایبرد

به ...کرده بود رمیتحق یبه اندازه کاف...جوابش را بدهم خواستمیحوصله نداشتم،اما در واقع نم دیشا...ندادم جواب

 ایبرد زیزدم که از نگاه ت يفکر پوزخند نیحالم خوب است،با ا میانتظار دارد با لبخند بگو...زجرم داد یاندازه کاف

 .دور نماند

 ؟یاز دستم ناراحت یعنیخندت  شین نیا_ایبرد
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نگاهم را از چشمانش  توانمینگران و پرسشگر او نگاه کردم،چرا نم يکردم و در مقابل چشمها نگاهش زیت

 :را طرف مخالف برگرداندم و گفتم میپلکانم را بستم و رو"ایح یب...یکنیچون که شرم نم"بردارم؟

 لطفا رونیب نیبر_

 .......اما_ایبرد

 :تمام ماند مهیخان حرفش ن لیسه يصدا با

 بزار فرشته استراحت کنه رونیب ایب ایبرد_لیسه

 .آمدند رونیب میبا مسکوت شدن اتاق اشکها...رفت رونیو از اتاق ب دیکش ينفس کشدار ایبرد

خود را  یرا کردم؟چرا زدنگ نکاریبود سرنوشتم؟چرا ا نیا ایوقت شناس شده اند،چقدر بدبختم؟خدا میاشکها چقدر

  ا؟دادم؟چـــــــــر یآدم نیهمچ لیتحو یدو دست

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

وارد اتاق شد؛پلکانم بسته بود و  یرا پاك کردم و پلکانم را بستم،کس میاشکها عیدرب سر يبا صدا ناگهان

 امدینم ادمیانگار متوجه نشده بود که خواب هستم،عطرش آشنا بود اما ...تا کنار تخت آمد...نمشیبب توانستمینم

بعد بسته شدن درب پلکانم را ...دآن شخص در حال رفتن بو ییگو...عطر کم شد يبو ست؛ناگهانیعطر ک

 .شد و خواب مرا ربود نیپلکانم کم کم سنگ...خسته بودم که فکر کنم...دمیکش ينفس آسوده ا....گشودم

*** 

را  لچرشیظاهر شد،و میخان جلو لیسه...زدم رونیرا برداشتم و از اتاق ب فمیاز مرتب کردن چادرم از ک بعد

 :کرد و گفت لیم متمابه سمت یکم

 حالت بهتره؟....سالم دخترم_لیسه

 ممنون بهترم...سالم_

 :دیانداخت و پرس میبه لباسا یخان نگاه لیسه

 ؟يریم ییجا_لیسه

 خونه دوستم رمیبله دارم م.......راستش_

 به سالمت...آها_لیسه
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 شیبروم پ خواهمیم....تنگ شده اما مادرم شیدلم برا یلیباشم و خ دهیتا االن مونا را ند دیشا...خان رفت لیسه

 .لک زده است شیمادرم،دلم برا

 رهنیبا پ ینفت یشلوار کتان آب کی...بود ستادهیجلوم ا رونیبا لباس ب ایشدم که برد ریاز پله ها سراز عیسر

نگاهم  بود و با تعجب دهیپوش دیسف یاسپرت آب يکفشها...بود شهیهم یهم مثل شیموها...دیسف یچهارخونه آب

قدم ...دمیرا شن شیقدمها يسرم صدا پشتزدم؛ رونیب الیاز کنارش رد شدم و از و یسالم چیبدون ه....کردیم

 :در امد شیرا تندتر کردم که صدا میها

 فرشته_ایبرد

 ندارم یمن با شما نسبت...فرشته خانم نیبگ دیفکر کنم با_

 :دیاز پشت سرم غر ایبرد

 سایوا_ایبرد

 دیزنیحرف م یخودمون یلیخ_

 :دیدادش چهل ستون بدنم لرز با

 ســـایوا گمیم_ایبرد

با ترس ...امدیم رونیبفهمم که از دماغش دود ب توانستمیبود و م ستادهیام ا یقدم کیسمتش،در  برگشتم

 :نگاهش کردم که گفت

 ؟يریکجا م يدار_ایبرد

 بهشت زهرا_

 :و گفت دیکش شیشانیبر پ یدست....گفتمیحتما م دیبود که با يدر صداش دستور دیچرا بهش گفتم،شا دونمینم

 رسونمتیم_ایبرد

 خوادینم_

 .نگاهم کرد غضبناك

 نیرو برسون بهیدختر غر کیندارم و بده که  یالبته با شما هم نسبت...خوامینم گاردیمن باد نینیبب_

 هینقشه من چ یفهمیم يبزود...بسه گهیمدارا کردم اما د نجایفرشته من تا ا نیبب...طعنه نزن_ایبرد
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به او انداختم و با تمام سرعت به  ينقشه است،نگاه تاسف بار نهایا ۀکه هم گفتیخودش هم م...زدم يشخندین

 نیکه چهل ستون ماش دمشیرا باز کردم،بعد از وارد شدن چنان کوب نیرفتم و درب پشت ماش نشیسمت ماش

 .به لرزه در آمد

تفاوت بود؟داشت با  یحرصم گرفته بود،چگونه انقدر ب شیراه افتاد،از خونسرد یحرف چیوارد شد و بدون ه ایبرد

و  نهینبود االن پر از ک چیکه در دلم ه یداده بود،من رییتغ یلیو خونسرد بود؟من را خ کردیم يمن باز یزندگ

جا  دینبا...ستمیبا شیکنم و جلو رییکه تغ وقتشهاالن ...نفرت از اوست؛سرم را تکان دادم و افکارم را پس زدم

 .خودت کمکم کن ایخدا...کنمیم رییتغ ندفعهیاما من ا...بودن خود را نشان دادم فیبزنم،اگر جا بزنم ضع

 میدیرس_ایبرد

جلوتر ...دمیتک تک قبرها را د...شدم و وارد شدم ادهیپ نیاز ماش عیسر...دوازه بهشت زهرا نگاه کردم به

مرده بود و در حال دفن کردنش  گرید یکس ییگو...خش بوددر بهشت زهرا پ هیو گر ونیش يرفتم،صدا

 دایراه پ ودند؛اشکانمدست خود نب شیاشک ها گرید...گفتیم رلبینامفهوم ز ياز آن ها حرف ها یکیبودند،

خاك ...به قبر کردم یدم،نگاهیراه افتادم تا به قبر مامان رس عیسر...مامان چقدر دلم برات تنگ شده...کردند

سرم  ییچه بالها یدونیاما مامان نم دونمیبدم م یلیمنو ببخش،من خ...وفام مامان یگرفته بود؛چقدر من ب

بغلت  تونستمیتا م يمامان کاش بود...گذرهیاز نبودنت م اهم 4اسفنده و  17امروز...منو ببخش...ومدهین

ام شدت گرفته بود،دلم  هیخش که قدرتو ندونستم؛گرعطر تنت تنگ شده؛مامان منو بب يدلم برا یلیخ...کنم

نشان  گرانیبودنم را به د فیضع خواهمینم گریکنم که د هیگر ستیکس ن چیتنگ شده االن که ه هیگر يبرا

 يخودش که برا يمن را وارد نقشه ها ستیرا شناختم او اصال خوب ن ایمامان االن برد...ایدهم مخصوصا برد

 .که کنار قبر بود را برداشتم و پر از آب کردم یکرده؛ظرف کوچک دهیمونا کش

 

شدنش ظرف کوچک را کنار قبر گذاشتم و  زیو مطمئن شدن از تم دنیقبر را آب زدم و بعد از دست کش يرو

باعث شد  شیکه صدا ستمیگریوقت بود به قبر زل زده بودم و آرام م یلیخ ییگو....قبر نشستم ۀدوباره گوش

 .ستندیبا میاشکها

 فرشته_ایبرد

را  شیصدا...دمیبود صورتش را ند نییچون سرم پا...را پاك کردم که حضورش را کنار خود حس کردم میاشکها

 :دمیشن
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 ؟یخوب_ایبرد

 نه؟ ایدر رفتم  ینیبب يه؟اومدیچ_

 گرفتم؟ ریمگه اس_ایبرد

 يکرد ریخونت اس يمنو تو...البته_

 دیرو فهم هیمونا تمام قض...خودم دارم يخبر خوب برا کیتو و  يخبر بد برا کی_ایبرد

 :بود گفتم انینما میکه در صدا یترس د؟بایفهم رویگفت؟مونا چ یچ

 د؟ی...و فهم..ریچ..چ_

 ازدواج مارو_ایبرد

دوستم  نیمونا بهتر...کمکم کن ایکرده باشد؟خدا دایاز من تنفر پ د؟نکندیواقعا فهم یعنی ایگشاد شد،خدا چشمانم

 .رحم کن به من ایخدا...اشتباه محض بود ایمن چه کارکردم؟چه کار کردم؟ازدواج با برد...را هم از دست دادم

 یو همه چ میریگیخب بهرحال ما از هم طالق م....تو هست يبرا يکه خبر خوشحال کننده ا نمیبیخب؟م_

 شهیتموم م

 :زد و گفت يخونسرد لبخند

 باش الیخ نیبه هم_ایبرد

که چگونه دارم در  ینیبیبه قبر مادرم نگاه کردم،مامان م...هر کس سر کار خود بود....آرامگاه را نگاه کردم اطراف

 .رومیکه خودم درست کردم فرو م یمرداب

 !!!!شـــدم خســــته

*** 

اکنده پلکانم را بستم و افکارم را پر...دادم هیتک شهیعقب نشستم و سرم را به ش یم،صندلیشد نیماش سوار

همه غم در دل خود نگه  نیشدم از بس در تهران ماندم و ا شود؟خستهیاتفاقات تمام م نیا یک...کردم

 .یلیخ...خرد بود یلیاعصابم خ...داشتم

 يباز یکه بخاطر مونا با زندگ کنمینبود،هنوز هم باور نم ایدن نیدر ا ایبرد ییگو...میدو در سکوت بود هر

که با او ازدواج کند و فکر  گفتمیبه مونا م یزمان ایارزش است؟خدا یمردم ب یاو زندگ يبرا نقدریا یعنیکند؛یم

 توانمیم یدوست ندارد اما مونا را دوست دارد حت امر ایفکر کردم،برد یکم....اما...شودیبا او خوشبخت م کردمیم

و تنها ...داشته باشم یگرانازدواج کند ن ایکه اگر او با برد ستین يازیکه عاشقش است پس ن میبگو یبه راحت
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واقعا  گرید ایخدا...ندیبیم بیرق کیبلکه  ندیبیدوست نم کیمرا به چشم  گریاست که مونا د نیمن ا ینگران

 .شومیم دهیدارم به فالکت کش

 :به خود آمدم ایبرد يصدا با

 الیو میدیشو رس ادهیپ_ایبرد

ها به هوا رفت  کیالست غیشدم و به محض بستن درب ج ادهیپ نیاز ماش شهینگاه کردم،خسته تر از هم الیو به

محو شده  گرید نیماش...با تمام سرعت دور شد و دستم در هوا ماند؛با تعجب به دوردست نگاه کردم نیو ماش

 ییخوشامدگو دنیرا باز کرد؛بعد شن ازهدرو دنمیبا د یشگیطبق عادت هم یبه سمت دروازه راه افتادم،عل...بود

حوصله نداشتم که بروم و در اتاق ....شدم مانیشدم،خواستم درب را ببندم که پش الیو وارد و کردم ياش تشکر

 .بکنم توانستمینم يخسته شده بودم اما کار ییخود را حبس کنم،از تنها

 .کنمیآن روز صبر م دیتنها به ام....را تمام کرد و من آزاد شدم يباز نیا ایبرد دیبودم شا منتظر

*** 

 يو کدر بود؛خسته از فکر ها رهیت میبلکه االن برا دادینم يبهم شاد گری،دییمویبازم آن رنگ ل...اتاق شدم وارد

 یزن يصدا...کردم و تماس را برقرار کردم دایپ نیمخاطب ستیرا در اوردم و اسم مونا را داخل ل لمیجوراجور موبا

قطره  کیپلکانم را بستم اما ...دیسوهان کش صابماع يرو باشدیدستگاه مشترك مورد نظر خاموش م گفتیکه م

و از  دیفهمیروز بودم که او م نیاالن مونا را هم از دست دادم و من منتظر هم یپلکانم در رفت،حت ریاشک از ز

را نخواهد داشت پس  یخوب یزندگ ایکه خود قبال گفته که با برد شد؟اویچرا از من متنفر م شد؛امایمن متنفر م

 یاه فرشته خودش قبال بهت زنگ زده بود و عشق"دهد؛یمن جواب نم يام اس ها و زنگ ها اس هچرا االن ب

 ."تو قلبش به وجود اومده گفت اینسبت به برد دایکه جد

 ییچقدر احساس تنها...هم گرفتم یفراموش یهمه فشار عصب نیاز ا دایجد یعجبا حت....ییگویراست م اه

 .یلیخ....خسته ام یلیبه ما بکن و نجاتم بده خ ينظر کی ایخدا....کردمیم

و چرك را گذاشتم و وارد حمام  فیکث يحمام لباس ها يرا پس زدم و لباسم را در اوردم،در سبد گوشه  افکارم

حس ...وارد وان شدم و پلکانم را بستم!چه خوب...دارد ینظم خاص زیهمه چ نجایشدم،وان آماده بود؛انگار ا

وان با  کیدر  دنیدراز کش یسخت ههم نیداد،حداقل بعد ا اریشد و بهم آرامش بس قیربهم تز یآرامش بخش

 .حقم بود نیمسلما ا...هودهیو ب دهیچیاز افکار پ یآب ولرم رو به گرم ، ته
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به ...آمدم رونیو از حمام ب دمیچیه خود پ.ن.ه.ر.رنگ را دور بدن ب یساعت دوش گرفتم ،حوله نارنج میاز ن بعد

با تعجب سرم را باال بردم و با ...نگردیو به من م ستادهیا یکنار عسل یسمت تخت رفتم ناگهان حس کردم کس

و درب حمام را محکم  دمیحمام دوئ سمتو به  دمیکش یفیخف غیج....مواجه شدم ایسرخ و متعجب برد افهیق

توالت داخل حمام را نگرفته بودم  زیشوم که اگر مبود کله پا ب کیخورد و نزد زیل میاز شانس بدم پا یبستم ول

 .شدمیم يمسلما مرگ مغز

 :از پشت در آمد شیصدا...شدم خوکبیپشت درب م ایصدا برد با

 رونیب رمیمن م_ایبرد

آب نگذاشته که  يصدا دیشا...در هم نزد ینوچ نوچ حت...کوچک هم نکرد یعذرخواه کی یحت ایخدا يوا

 يبه کار بردم او برا یمزخرف يدرب را بشنوم و او هم نگران شد و وارد اتاق شد،هه نگران شد؟چه واژه  يصدا

 رونیاز اتاق ب امدیشر شر آب م يکه صدا یاصال چرا زمان...خود من نگران شود يمن نگران نشد که برا یزندگ

از اول هم از او  دمیچقدر خجالت کش ایخدا يچرا؟وا یعنی...مرا شرمسار کند خواستینرفت؛من مطمئن بودم م

به درب اتاق نگاه نکنم  یحت گریباعث شد که د نکاریاما حاال با ا امدمینم رونیاز اتاق ب ادیو ز دمیکشیخجالت م

 .میاین رونیو اصال ب

 يشلوار کرد کیبلند و  نیهفت و آست قهیرنگ  يسارافون قهو کیرفتم و بعد از انتخاب کردن  رونیحمام ب از

رنگ محکم  یکوچک مشم رهیگ کیشالم را با ...توالت رفتم زیم يجلو رهیت يشال قهوه ا کیو  يقهوه ا

 .هم معلوم نباشد موخال  کی یرا داخل شال بردم و قشنگ شال را درست کردم که حت میکردم و موها

 

تو منو  ایخدا يوا...شومرو به رو ب ایچگونه با برد ستادم؛حاالیدرب ا يبه سمت درب رفتم اما جلو دیترد با

را  رهیفلز دستگ يکف دستم سرد دیو با ترد دمیکش یقیعم ،نفسیدانیخودت هم م خواستمیببخش من که نم

آمدم  رونیاز اتاق ب...حرکت دادم نییرا به سمت پا رهیرا کنار گذاشتم و دستگ دیترد یقیلمس کرد و و بعد از دقا

 دنیخانم در حال باال آمدن از پله ها بود که با د نتیو درب را پشت سرم بستم و راه افتادم به سمت راه پله،ز

 :من گفت

 

 حاضره ن؟ناهارییپا نیومدین ن؟چراینجائیا خانم جان ا_نتیز
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 امیدارم م...حمام بودم متوجه ساعت نشدم ؟منيجد_

 

 يتکان داد و دوباره راه آمده را برگشت؛من هم پشت سرش راه افتادم و به سالن غذاخور يخانم سر نتیز

 :آمده باشد گفت ادشی يزیچ ییمن گو دنیخانم با د نتیز...دمیرا در سالن ند یاما کس...رفتم

 

 نیتو باغ بخور نییپا دیرفت بگم که غذارو با ادمی دیا ببخش_نتیز

 

 باغ؟چرا باغ؟_

 

 دستور دادن لیسه چون آقا_نتیز

 

 خانم امروز چندم اسفنده؟ نتیز یهوا هم که امروز خوبه راست....غذا خوردن تو باغ...چه خوب_

 

 اسفند 16_نتیز

 

 ممنون_

 

که نسبتا بزرگ بود و  یرنگ دیسف یو صندل زیرفت و من هم به سمت باغ حرکت کردم،با وارد شدن در باغ م او

بودند،وجود  انیعر مهیبودند و ن دهییسبز در خود رو يکنارش چند درخت بزرگ که تازه برگ ها

 شیآلو بود؛بو خورشتزرشک پلو با مرغ سرخ کرده و  شیرو...حرکت کردم زیزدم و به سمت م يلبخند...داشت

شدند و ظروف هم  دهیمخصوصش چظرف  يسرخ کرده که قشنگ تو يها ینیزم بیهم لذت بخش بود با س

سمتش برگشتم و  ستاد،بهیخان کنارم ا لیسه لپریموارد؛و ریشده بودند به عالوه سا دهیبه تعداد نفرات چ

 :زد و گفت ياو هم لبخند....دمیپاش شیبه رو يلبخنتد

 

 ریظهر بخ...سالم_لیسه
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 ریظهر شما هم بخ...سالم_

 

فاصله گرفت و دور شد و  زیانجام دادن کارش از م د،بعدیغذا را کش میآمد و برا میمر...مینشست زیدو سر م هر

بگذارد؛بعد از گذاشتن خواست برود که  زیبود را سر م ییمویخانم آمد تا پارچ آب و پارچ نوشابه که ل نتیبعدش ز

 :خان در آمد لیسه يصدا

 

 نتیز_لیسه

 

 :خانم برگشت و گفت نتیز

 

 بله آقا؟_نتیز

 

 کجاست؟ ایبرد_لیسه

 

 .ردیتا غذا مزه و رنگ بگ بنطوریو زرشک هم هم ختمیخود ر يمرغ برا نهیس یکم

 

 به غذا ندارن ییخب آقا گفتن که اشتها_نتیز

 

 چشه؟ نی؟ایچ یعنی_لیسه

 

 :خودم بودم گفت يبرا ختنیر ینیزم بیرو به من که در حال س بعد

 

 اومده؟ شیپ نتونیب ینکنه دوباره مشکل_لیسه
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اومد تو اتاقم منم متوجه حضورش نشدم و او هم مرا  ایبگم؟بگم برد یاالن چ ایخدا يستاد؛وایاز حرکت ا دستم

آب دهانم را به زور قورت دادم و در پاسخ به سوالش ...است،با ترس نگاهش کردم دهیه با حوله د.ن.ه.ر.ب مهین

 :گفتم

 

 مثال؟ ینه چه مشکل_

 

داد و هر دو  یخانم اجازه مرخص نتینداد و با اشاره دست به ز یسخمشکوك نگاهم کرد و به سوالم پا لیسه

 .میبه غذاخوردن ادامه داد یحرف چیبدون ه

 

*** 

 

شد و من در باغ قدم  الیو یخان راه لیخان در باغ نشستم و حرف زدم و بعد سه لیبا سه یاز ناهار کم بعد

بهار بود و  کینزد...شدندیا معلوم بود کم کم سبز مآن ه يرو بایز يبه درختان نگاه کردم که جوانه ها...زدمیم

 دیقبل ع يچون ما سالها....اشدتر ب نیریقبل ش يمن مثل سالها يبرا دیع نیا دیشا...سال لیتحو

نو بچه ها را  يو من حسرت لباس ها دیخریمادرم نم يبه جز کتک برا زیچ چیپدرم ه...مینداشت

شدند؛مگر من  يراه را باز کردند و جار میکرد،اشکهایبهم توجه نم یو در محله کس رفتمیمدرسه نم...خوردمیم

کنار خانواده ام را ازم گرفت؟چرا خدا حق مادر داشتن را ازم گرفت؟اما من تنها  یآدم نبودم؟چرا پدرم حق خوش

 يباب بازاس کیحق را گرفتم من االن مانند  نیا ایخودم با ازدواج با برد ،امایحق زندگ...را هنوز دارم یحق کی

 .هنوز شروع نشده است يهم باز دیشا...شودیم ریکردن س يباز نیاز ا یهستم،پس ک ایدر دستان برد

 

 :به خود آمدم میمر يصدا با

 

 ست؟یخانم هوا سرد ن_میمر

 

 م؟یقدم بزن کمیبا هم  يایم....نه_
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 ستم؟یمزاحم ن......زهیام چ_میمر

 

 ه؟یچه حرف نینه ا_

 

 ستیچرا گفت هوا سرد ن میمر دانمینم...و هوا را تنفس کردم دمیکش یانداخت و کنارم آمد؛نفس نییسر پا میمر

 :گفت میمر....شده بود يچون هوا کامال بهار

 

 ن؟یشیبپرسم ناراحت نم یسوال کیخانم _میمر

 

 بهم بگو فرشته....لطفا با من راحت باش یبگ نکهیاما قبل از ا....نه بگو_

 

 رشته جونف.....چشم خا_میمر

 

 :دیدادم و او سوالش را پرس لشیتحو یگرم لبخند

 

همه  نکهیا د؟بایکنیسر م يجلوشون روسر دمیچند بار د د؟چونیکنینم یخان احساس راحت ایشما با برد_میمر

 هم پدرشوهرتون هستن لیشوهرتون و آقا سه ایآقا برد نیبا شما محرمن ما که زن الیتو و

 

شوهر من  ایبرد نکهیبپرسد،با ا یسوال نیخب حق دارد همچ....دختر کنجکاو را بدهم نیچه جواب ا دانستمینم

 ایکه برد میدختر بگو نیبه ا توانمیم ایآ...داده است ياز او متنفر هستم چون مرا باز کنمیم ياست من از او دور

 :اسخ سوالش را دادمو پ دمیرا جلوتر کش لمشا....با من ازدواج کرده است زمیبه خاطر حرص دادن دوست عز

 

 هیجور نیاوقات ا یخب راستش بعض_

 

 :میگویو م خندمیم یالک
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 ارمیحرصشو در ب دنیبودن و لباس با حجاب پوش یبا رسم خوامیو من م میکنیاوقات با هم دعوا م یبعض_

 

که نشان دهد مثال حرفم را باور کرده است و من مطمئن هستم  دهدیتکان م يو سر زندیم یلبخند زورک میمر

 :دیگویبا عجله م میمر زندیرا صدا م میخانم مر نتیست؟زیک گرید نیا دیگویکه در دل م

 

 فعال فرشته جون...زنهیخانم صدام م نتیبرم ز دیمن با_میمر

 

تاب در باغ نشستم و به آسمان روشن زل  ياز کنارم جدا شد،رو میو مر یخداحافظ يتکان دادم به معنا يسر

نقش بست که  میآسمان جلو يمادرم رو ریتصو...دیبخشینور م شتریاش به او ب یبا لبخند نوران دیزدم که خورش

از  ییها یکه من و مادرم چه سخت يبود دتو شاه ایخدا....اما خنده اش تلخ تر از زهر بود دیخندیم شهیمثل هم

و من آن روز با تمام  زدیمادرم را م یرحم یکه پدرم با چه ب يتو شاهد اون روز بود ایخدا....میدیدت پدرم کش

 ایکه مادرم از دن دمینفهم د؟منیمادرم آن شب چقدر درد کش دمیوجودم از مادرم دفاع کردم اما من احمق نفهم

 ایبود،خدا یو دائم قیو موقت رفته اما او در خواب عم قیدر خواب عم شهیمثل هم ردمرفته است و من فکر ک

او قاتل ....پدرم رو بده يجواب کارا ایاز حق من و مادرم نگذرریالخدا ایخدا....يگذریتو که از حق بنده هات نم

را  دیزحمت کش اریبس میکه برا یمن يمادرم در بهشت باشد حداقل صدا يجا ایخدا...گرددیاست و ول م

 .تنگ شده یلیمادرم خ يدلم برا....بشنو

 

 پر از معجزه یلیبود با زنب يامبریپ مادرم

 !کرد لیتبد يرا به بخار شی، النگو یسوزِ زمستان نیرود در اول ینم ادمی

 

*** 

 

 اه.....؟يدیالو؟چرا جواب نم.......الو_

 

اوج  تمیعصبان....کردیو قطع م زدیشماره ناشناس بهم زنگ م کیبابا چند روز بود که  يا....تماس را زدم قطع

 .شده بود زیصبرم لبر ۀکاس گریگرفت؛د
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چرا حس ...گذاشتم و فشار دادم میها قهیشق يمبل نشستم و دستان را رو يرا جمع و جورد کردم و رو افکارم

داشت آزارم  یبود و سع ایهم برد دیشا...ام است یشخص مهم در زندگ کیشماره ناشناس  نیا کردمیم

نداشته است هر وقت هم  یتلفنرفته است و با من هم تماس  يبه سفر کار ایدو روز است که برد دانمینم...بدهد

و از  کردیجور م يکه با من حرف بزند بهانه ا کردیخان از او درخواست م لیو سه زدیخان زنگ م لیکه به سه

قرار  دیخان هم که حالم را د لیسه....يو تکرار یطوالن یزندگ نیخسته شده بودم از ا....رفتیدر م رشیز

شمال  يبود که آب و هوا میخوشحال لیتنها دل نیحداقل ا....میبرو لآمد با هم به شما ایکه برد یگذاشت زمان

 .شدیم يانرژ شیباعث افزا یکم

 

 :درب به خود آمدم و گفتم يصدا با

 

 دییبفرما_

 

 :خانم بلند شد نتیز يصدا

 

 خانم شام حاضره_نتیز

 

 اومدم_

 

بار کنار  نیاول يو برا میهست کینزد دیخوشحال بشوم که به ع نکهیا ياسفند بود و من هر روز به جا 18امروز

موش و  نیا کندیرا تمام نم يباز نیا ایچرا برد...هستم یعصب رمیگیرا جشن م لیکانون گرم خانواده سال تحو

 .اوردیکه او در م ستیچ يها يگربه باز

 

 ينبودند بله بهانه ها هودهیو ب چیدم که اصال پرا دور کردم؛به نظر خو هوردهیرا دوران دادم و افکار پوچ و ب سرم

سخت  اوشیخان و س لیسه....نشستم يغذاخور زیآمدم و وارد سالن شدم و سر م رونیاز اتاق ب...بودند یزندگ

 :مشغول حرف زدن بودند و متوجه آمدن من نشدند
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 سالم_

 

خان را تکرار کرد و  لیهم کار سه اوشیزد و پاسخ سالمم را داد و پشت بندش س يلبخند دنمیخان با د لیسه

قاشق  کی...دلخواهم در بشقابم شروع کردم به خوردن يغذا ختنیغذا و بعد از ر دنیمن شروع کردم به کش

 :خان دستم در راه بازماند لیسه يدهانم بردم که با صدا کیشده را نزد یبرنج با خورشت قاط

 

چندروزه چش  نیپسر ا نیا دونمینم...میبه شمال بر حیتفر يبرا کنهیسمج اصال قبول نم یلیخ ایبرد_لیسه

 شده

 

تازه اگه دوباره باهاش ...زنمیمن خودم باهاش حرف م شهیدرست م زیهمه چ نیعموجان نگران نباش_اوشیس

 ندازهینم نیحرفتونو زم نیحرف بزن

 

 بگم واال یچ_لیسه

 

و  میبلند شد زیاز سر م یبعد از اتمام غذا همگ....به سکوت صرف شد قیدقا هیرا در دهانم فرو کردم و بق قاشقم

 ییو منتظر چا مینرم و راحت سالن نشست يمبلها يو رو میمقصد را ترك کرد یهمگ ییبه مقصود خوردن چا

 .اوردیب خواسیخانم م نتیکه ز میشد ییها

 

 به سمت شمال نیکنیحرکت م و ما پس اون فردا گردهیپس فردا برم ایخب فرشته جان برد یلیخ_لیسه

 

 کامال آماده ام...ندارم یخان من که مشکل لیباشه سه_

 

 خوش بگذره دوارمیام_اوشیس

 

 :خان با تعجب گفت لیسه
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 ؟يایخوش بگذره؟مگه تو نم یچ یعنی_لیسه

 

 چندروز قبل شمال بودم نینه عموجان هم_اوشیس

 

که با بودن من راحت  کنمیاما من فکر م...دیایتواند ب ینم ایدارد  یمشکل دانستیم دیاصرار نکرد شا گرید لیسه

 :گفتم اوشیزدم و در جواب س يلبخند....ستین

 

 ن؟یهست کارهیشما چ اوشیآقا س_

 

 در شرکت هستم ایبرد کیمن شر_اوشیس

 

 دیموفق باش...آها_

 

شرکت  يکار ها دوباره سخت مشغول حرف زدن درباره اوشیخان و س لیکامال جو عوض شده بود و سه االن

خان از سالن خارج  لیسه ةما پخش کرد و با اجاز نیوارد سالن شد و ب يچا ینیخانم با س نتیز...بودند

خان  لیو سه اوشیس يداغ بود و االن وقت خوردنش نبود من هم نشستم و به سخن ها یکم ییچا...شد

 .گوش سپردم

 

 میرو فراهم کرد گنیم يرو که مشتر ییامکان درخواست ها و نظرها انیما در واحد ارتباط با مشتر_اوشیس

 شهیم یدگیهم رس اتیبه شکا یحت

 

 ها در آمار شرکت باال رفته؟ يمشتر اتیتا حاال شکا...خوبه_لیسه
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انتخاب کرده و  یخوب ریهر واحد مد يو برا کنهیرو کنترل م زیهمه چ اینرماله برد زینه فعال که همه چ_اوشیس

به  شترینباشه و از طرف من هم بگم که کارا در کنترله و من ب یتا کم کاس زنهیام محصوالت هم سر مبه تم

 مهم تر يبه واحدها ایو برد زنمیشرکت سر م یفرع يواحدها

 

 ن؟یکنیو جذبشون م نیکنیم ییاونارو راهنما يها چطور؟چجور يمشتر_لیسه

 

 یهست که زمان یاز عوامل یکیهمکاران تازه جذب شده  يبرا یو عمل یو فن يتئور يانواع آموزشها_اوشیس

و باعث حذب  کننیم ییاون ها رو راهنما حیو صح قیهمکارامون دق رهیگیلحظه اول تماس م يبرا يکه مشتر

 شنیشدنشون به محصوالت م

 

 دمیکه وسط حرفتون پر دیببخش_

 

 :دیگویو م کشدیو باال م ردیگیرا م وانشیو دسته ل زندیم يلبخند اوشیس

 

 دیینه بفرما_اوشیس

 

 ه؟یشرکت جوریبدونم شرکتتون چ خواستمیم_

 

 ایپو یشرکت لوازم خانگ_اوشیس

 

 ه؟یچ قیاونوقت محصوالتتون دق...آها_

 

 گهید يزایچ یلیهود و هواکش وخ يریو تصو یصوت لیخب اجاق گاز وسا_اوشیس

 

 هم توشه؟ یخوبه پس پول خوب یلیاوم خ_
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 خوش خوشونشونهکه  سایالبته رئ_اوشیس

 

بعد از ...خورمشیم ییو همراه با چا دارمیبرم يولرم شده بود،قند زنمیام را لب م ییاز چا یو کم زنمیم يلبخند

خان و  لیبه سه یلب ریز دینشستن ببخهش یو بعد از کم گردانمیخود برم یقبل ياستکان را در جا ییاتمام چا

 چیخانه ه نیکال من در ا...کشمیدراز م تخت يوارد اتاق که شدم رو...شومیو از سالن خارج م میگویم اوشیس

و  کنمیباستان را باز م ونانی خیکتاب تار....رمان ندارم ای یخیو تار یعلم يبه جز خواندن کتاب ها یسرگرم

 :خوانمشیم

 

 یم قیآنها را تشو.آورند ایسالم به دن یسالم و تندرست باشند تا بتوانند کودکان رفتیانتظار م ییدختران اسپارتا از

 .رقابت کنند گریکدیکردند در ورزش با 

 

باز هم ...برش داشتم و به صفحه نگاه کردم یعسل ياز رو...نگذاشت که ادامه صفحه را بخوانم  لیموبا يصدا

 :جوابم را بدهد دیقطع کند با گذارمینم گرید ندفعهیا...آن شماره ناشناس

 

زنگ  یه یبدونم واسه چ خوامیمن فقط م یهست یهر ک نی؟ببیالل ؟نکنهيدیالو چرا جواب نم...................الو_

 ؟يدار ؟آزاریکنیقطع م یزنیم

 

 فکر کن ينطوریتو ا_ناشناس

 

 .مونا...دمیفهم ست؛آهایک يصدا نیصبر کن ا...صدا چقدر آشنا است نیا

 

 :گفتم دوباره

 

 ؟ییالو مونا؟تو_
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من  یمن چرا زندگ يخدا...کندیکه قطع م دانستمیآه م....را نگاه کردم لیصفحه موبا دیبا ترد امدین ییصدا

مزاحم  کیو من در خانه پدرشوهر و شوهرم مانند ....شوهر بدبختم کند...کند يشد؟دوستم ازم دور نگونهیا

 .کنمیم یزندگ

 

 يپدرش واقعا انسان شرافتمند میریرا فاکتور بگ ایخالص شوم؟برد ایاز شر برد دیچگونه با...یزندگ نیبه ا لعنت

دوبارهبه شماره زنگ ...ستمیظالم ن نقدریقدرت را دارم؟ نه من ا نیتوانم؟ایمرد را بشکنم؟م نیاست چگونه دل ا

پرتش  نیزم يکتاب را بستم و رو...ندارم توان گرید کنمیم یاحساس خستگ نقدریاه خاموش بود؛چرا ا...زدم

 .درب بلند شد ي؟صدایشود؟کیتمام م يباز نیا یک...خرد بود یلیکردم اعصابم خ

 

 فرشته جون حالت خوبه؟_میمر

 

 میآره خوبم مر_

 

مبل  يرا جمع کردم و درقفسه گذاشتم و رو نیزم يرفته است،کتاب باز شده رو ییگو...امدین ییصدا گرید

 ياگر باز...دور بروم يپرنده پرواز کنم و به نقطه ها کیدوست داشتم مانند ....شدم رهینشستم و به پنجره خ

ندارم و دارم مثل احمق ها رفتار  ياصال من جنبه باز شود؟نکندیشروع م یپس ک..هنوز شروع شده است ایبرد

خواب باشد که مادرم مرده و پدرم مرا ترك کرده و من  کی دیشا...باشد یشوخ کی نیا دیشا کنم؟اصالیم

ماجراها خواب باشد  نیا ۀکه هم شودیم...خواب باشد کیخداکند همش ...نده در قفسپر کیمانند  رمیاس

کار کنم و خرج خودم را خودم دراورم سحرخانم  رونیحداقل ب توانستمیتمامش خواب باشد؟کاش م شودیا؟میخدا

آن ...خانم هم البد از دستم ناراحت است هیباشد؟مرض ریاست چقدر از من دلگ کند؟ممکنیم کاریدست تنها چ

و  شدمیفرار کردن باهاشون رو به رو م يکاش اون روز به جا....و بهم شک کرد دیاز پشت سر مرا د لویروز که ن

 به جز تاسف خوردن؟ امدیاز دستشان برم ياما آن ها چه کار...کردیم فیتعر شانیرا برا عتیواق

 

را گرفتم و  لیموبا...کنمیاگر دوباره امتحان کنم چه؟ضرر که نم....شدم رهیخ لیادوباره به موب...را پس زدم افکار

 یپاسخ یول...داردیرا خاموش نگه نم لشیمدت موبا نیکه تا ا دانستمیم...بوق خورد...دوباره به شماره زنگ زدم
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اقوامش را کشته  د؟مگرکنیگونه با من رفتار م نیچرا ا...دمییهم سا يرو تیرا از سر عصبان میدندان ها...نداد

 يخود را آماده کنم برا...چه کار کنم دیبا دانمینم گریکه او ردش کرد،د يام؟من فقط ازدواج کردم با خواستگار

به خاطر نجات پسر ...یکنواختیو  یزندگ نیخسته شدم از تا...افکارم آزاد باشد خواهمیشمال بهتر است چون م

 .شدم دهیبه کجا کش هیهمسا

 

اما چون اواخر اسفند است  میدرست است در زمستان...يبهار ریدلپذ يهوا...دمیپرده را کنار کش...پنجره رفتم کنار

چشم  اطیکه به ح کندیم يو کار اوردیخود در م يمرا از حال و هوا نیماش يشده است؛صدا يهوا بهار

نار پرده کنار رفتم و پنجره را ک از...آوردند فیخان هم تشر ایباالخره برد ستین یباورکردن يوا...بدوزم

عجله  نیا دانستمیخودم هم نم...شدم ریشالم را محکم کردم و از پله ها سراز...رفتم رونیاز درب اتاق ب...دمیکش

 .با موضوع رفتن به شمال موافقت کند ایبرد خواستمیاما واقعا از ته دل م ستیچ يبرا

 

را نگه داشت،به  لچریو ایبرد یو در چند قدم دیکش ایرا به سمت برد لچریخان و لیسه...وارد سالن شد ایبرد

 :نگاه کرد و گفت ایبرد

 

 یخسته نباش...سالم_لیسه

 

 :نگاه خسته اش را به پدرش دوخت و گفت ایبرد

 

 ن؟یخوب...ممنون...سالم_ایبرد

 

 تو سالن باهات حرف دارم ایب...شکرخدا_لیسه

 

 حرف بزنم نکهیچه برسه به ا ستمیبا گهیحال ندارم د یه ام حتببخش بابا اما من واقعا خست_ایبرد

 

 زنمیفردا با هم حرف م...خب یلیخ_لیسه
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 يخشک و جد...میشویکه برود که با هم رو به رو م دیایو م زندیبه پدرش م يلبخند ایو برد کنمیم یپوف

 :میگویم

 

 يخوش اومد...سالم_

 

وارد اتاقش شد و مرا هم  ایبرد...میهمراه شدم تا از پله ها باال برو ایشد و با برد دهیبروم که دستم کش خواستم

 یاهیاز ترس چشمانم س...مرا پرت کرد داخل اتاق و درب را هم بست و قفل کرد...دیبه دنبال خود کش

آن  ایطرف  نیقدم ا کی یحت گذاشتینم وچرا در را قفل کرد؟ترس بر تمام بدنم رخنه کرده بود  ایخدا...رفت

 :بروم؛نگاه نافذش را در چشمانم دوخت و گفت طرف

 

 ؟يدیفهم یکه حرفام تموم نشده ساکت باش یتا زمان خوامیازت م نیبب_ایبرد

 

 :من من جواب دادم با

 

 شه....ا..ب.....ب_

 

با ترس نگاهش ....به تخت اشاره کرد...داشت یبیبرق عج کی شیامشب چشمها...بود ادیز یلیترسم خ واقعا

 :با تعجب گفت...قدم به عقب برداشتم کیکرد و 

 

 ....گمیعقب؟م يریچرا م_ایبرد

 

 غیبه خدا ج...زنمیم غیخان اگه انگشتت بهم بخوره ج ایاما برد دمیخودم منظورتو فهم...یبگ يزیچ خوادینم_

 گمیهم به پدرت م زویهمه چ...نیحاال بب....زنمیم

 

 :زد و گفت يو زهرخند دیکه کم کم منظورم را فهم یهر لحظه بازتر و بازتر شد تا موقع ایبرد يچشمها
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بود که  نیمنظورم ا...ستین یکنیکه تو فکر م يزیچ نیمنظور من ا...یستیهم ن يآش دهن سوز نیهمچ_ایبرد

تجربه  ؟نکنهيکردیفکر م نیکه به ا یباهام بخواب يانگار واقعا دوست دار...یتخت تا خسته نش يرو نیبش

 ؟يدار

 

 :ساکت بمونم توانستمینم گرید...نفرت نگاهش کردش با

 

احترام مهمونت رو هم داشته باش مخصوصا اگه  یباش ول ياحترام خودتو نگه دار،اگه صاحب خونه ا...نیبب_

اما  میکنیکه من و تو با هم مثل دوتا دوست رفتار م یتو گفت یمن قبول کردم باهات ازدواج کنم ول...دختر باشه

دختر  کی يکه واقعا هضمش برا يزد یتو االن به من حرف... دشمن آدم هم تلخ تره يحرفا تو از يحرفا

 حواست باشه...سخته یلیخ

 

نه تو  یبگ یتونستیتو هم م دمیپرس یسوال هی؟هوم؟یزنیبابا دختر تو چقدر حرف م يا...بســــــــــــه_ایبرد

 و بزار من حرفم رو بزنم نیبش ایحاال هم ب...يایبرلم خط و نشون ب نکهینه ا...یکنیاشتباه م

 

و  ندیشیم یصندل يرو....گذاردیو رو به رو من م داردیبر م رشیتحر زیاز کنار م یو او صندل میشنیتخت م يرو

 :کندیشروع م

 

رو  یو به هرکس نهیدختر باوقار و سنگ کیحس کردم  دمیبار مونا رو د نیاول يکه برا یمن زمان نیبب_ایبرد

 دمیکردم د قیکم کم که دربارش تحق...ادیخوشم م یلیدخترا خ نیمن کال از ا...تازه خوشگلم که بود...دازهینم

 یخب من هرچ یول...يازش بهتر یول یکه دوستش گفتنیهمه از تو م...ادیدختر خوشش نم نیکس از ا چیه

عشق  تونمیحس رو م نیاسم ا دونمینم یحت...بود تیکرده بودم برام اولو دایکه به مونا پ یحس گفتنیهم اونا م

 نه؟ ایبزارم 

 

 :مکث کرد و لبانش را تر کرد و ادامه داد یکم
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که خانم دوست پسر داره  دمیفهم رودارایگ نیا ارم؛تویدر ب شیتا بتونم سر از زندگ کردمیم بشیهمش تعق_ایبرد

پولداره و  یعالفه ول شعوریب کیو  ستیپسره مناسب ن گفتنیکه قراره باهاش ازدواج کنه اما مردئم محله که م

نشه البته  کیکردم که به مونا نزد دشیو تهد رفتمگ قشویروز رفتم  هیمنم ...و فالنه کنهیبا احساس دخترا باز م

منم  نکهیخالصه دعوا تا ا...کنمیم یو گفت که دارم چه غلط دیاز شانس بد من هم مونا خانم سر بزنگا رس

که  یهست يهمون دختر دمیاون موقع فهم....شمارو دمید نکهیدنبالش بودم،تا ا هیگذاشتم رفتم؛اما هنوز مثل سا

من  یتا ک...به سرم زد يمورد تو هم اطالعات جمع کردم و همون موقع بود که نقشه ا کنن،دریم فیازت تعر

 يو اونو عاشق خودم بکنم با جلتلمن باز ارمیشو در بحرص تونستمیبا استفاده از تو م...دمیکشیمنت مونا رو م دیبا

به  يبر ياگه بخوا...میگذاشت رطتازه ما با هم ش....یدونیبعدش رو که خودت م...اونو مال خودم بکنم تونستمیم

 راه بازه جاده درازه اما به عواقبش هم فکر کن یرو بگ زیپدرم همه چ

 

 .شد رهیخ رونیدرب پنجره را باز کرد و به ب...بلند شد و به کنار پنجره رفت یصندل يرو از

 

 حاال هم به سالمت...از چه قراره هیقض یبهت بگم که کامال روشن بش نارویفقط هم خواستمیم_ایبرد

 

پهن  میکه برا يخودم، خودم را در تور دیایاز دستم بر نم يمن چه فکر کرده؟اما من که کار ةدربار.....مردك

 .انجام بدهم؟من احمق توانستمیکرده بود انداختم حال چه کار م

 

 .رفتم رونیاز جا بلند شدم و از اتاقش ب عیسر

 

 .تنها راهم صبر بود...شدمیمردك خالص م نیاز شر ا دیخرد شده بود؛چگونه با یلیخ اعصابم

 

*** 

 

 ایباالخره برد...را جمع کرده بودم ازیمورد ن لیسفر تمام وسا يبرا...را داخل چمدان کردم ازیمورد ن لیوسا

 يحال من بهتر شود،دوباره به محتوا یکه کم شدیسفر باعث م نیحداقل ا...میداد که به شمال برو تیرضا

 .بگذارد نیشخواستم که چمدان را داخل صندوق ما یکردم و از عل یداخل چمدان نگاه
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 ؟يآماده ا زمیخب عز_لیسه

 

 :و گفتم دمیپاش شیبه رو يلبخند

 

 بله_

 

حاضر و آماده کنار  ایبرد..میرفت نیو به سمت ماش میآمد رونیب الیزد و با هم از درب و يهم در جوابم لبخند او

 لیو سه میخانم باال سرمون نگه داشته بود رد شد نتیکه ز یقرآن ریخان ومن از ز لیسه... بود ستادهیا نیماش

 یبرد و من به کمکش رفتم و دسته پشت نییپابود  يریبود و سراز که کنار پله ها یاز قسمت لچرشیخان و

 یخان در صندل لیسه گریکدیبا کمک  ایو برد یعل...بردم نیماش يرا گرفتم و او را کنار درب جلو لچریو

 یقینفس عم...درب صندوق را بست یعل...داد ه در صندوق بگذارد یرا جمع کرد و به عل لچریو اینشاندند و برد

راحت  ییخونه کذا نیخوشحالم که از شر ا یلیکه اما خ رمیسفر قندهار نم":منگه کرد الیو به و دمیکش

 :از فکر در امدم ایبرد يبا صدا".شمیم

 

 میگردینترس برم_ایبرد

 

زدم و سوار شدم و درب را محکم  یلبخند حرص...خونسرد بست یلیشد و درب را خ نیزد و سوار ماش يپوزخند

 .را به حرکت در اورد نیکرد و ماش میرا تنظ نهیآ ایبرد...م دربش تا مرز خرد شدن رفته باشدبستم که فکر کن

 

 :و داد زد ختیخانم از پشت آب ر نتیز

 

 به سالمت_نتیز
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بود  ستادهیهم که کنار دروازه ا میخانم مر نتیبود ز یچه زن مهربان...تکان دادم شیبرا یزدم و دست يلبخند

را تحمل کردم و گرنه مگر  ییکذا يالیو نیآدم ها من ا نیبا وجد ا دیدست تکان داد؛شا میزد و برا يلبخند

 .آدم چقدر صبر دارد

 

 داره؟ یخاص لیدل...ادیگفتم قبول نکرد باهامون ب اوشیبه س یهر چ_لیسه

 

 داشت یکار مهم دیشا...نگفت يزیبه من که چ...دونمینم_ایبرد

 

اگه  شدمیبهرحال خوشحال م...ادیهم که گفت نم اوشیو س ادیب تونهیخب پدرش هم گفت که نم_لیسه

 شدنیبا فرشته هم آشنا م...ومدنیم

 

 :اسمم گفتم دنیآن دو نفر بود که با شن يحرف ها یحواسم پ یدوخته بودم ول رونیرا به ب چشمانم

 

 آشنا بشم اوشیمشتاقم که با خانواده آقا س یلیمنم خ_

 

و  کنیشر ایبا برد یدونیهم همونطور که م اوشیس...نداره يپدرش کارخونه داره و مادرش هم که کار_لیسه

خواهر  هی...میاز بحث دور نش...زنمیاوقات به شرکتشون سر م یاما گاه کنمیتو کارشون دخالت نم ادیمنم که ز

 هم خوش زبونه یلیساله هم داره که اسمش سارا و خ 16

 

 حرفههم پر کمیو _ایبرد

 

 :گفت ایخان اخم کرد و به برد لیسه

 

 یخوب نیکجاش پرحرفه؟دختر به ا _لیسه

 

 نیخب شما گول اون ظاهر و زبون چرب و نرمش رو خورد_ایبرد
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 ؟یزنیحرف م ينجوریدر مورد خواهر ا دونهیم اوشیس_لیسه

 

 گهیدر مورد سارا م ينجوریا شهیخوش هم_ایبرد

 

دادم و هوا را تنفس  نییرا پا شهیش....شد رهیخ رونیاز تاسف تکان داد و دوباره از پنجره به ب يخان سر لیسه

آزاد ...که از سلولش در اومده یزندون هیمثل  ومدمین رونیساله از اون خونه ب نیچند کنمیحس م....کردم

 .شدم رهیخ رونیپرنده که رها شده با لذت به ب هیمثل ...شده

 

مرا محدود  میرمستقیغ ایرا نکردند اما برد نکاریا میمستق دیشا...کرده بودند یانگار مرا زندان دمکریرفتار م يجور

 .کرده بود

 

 ایخواست؟آیمرد از جان من چه م نیا...در هم بود و سخت حواسش به جاده بود شینگاه کردم،اخمها ایبرد به

 .خسته شدم...از دستش راحت شوم توانمیاگر به مونا برسد م

 

 ؟یادامه بدهد؟تا ک یلعنت یزندگ نیگونه به ا نیهم خواهدیم یک تا

 

*** 

 

به اطراف نگاه ...نبود شیسرجا ایبرد یخان به خواب رفته بود ول لیسه...پلکانم را گشودم نیدرب ماش يصدا با

ندادم و  یتیبخرد،اهم ییغذا ایآب  خواستیم دینگه داشته بود شا يسوپر کی يجلو...کنم شیدایکردم تا پ

 :به من گفت اببرگشت و از پنجره خط نیبه طرف ماش ایخواستم دوباره بخوابم که برد

 

 رم؟یبگ یتشنته؟آب معدن_ایبرد

 

 .تکان داد و رفت يسر...باال آوردم یکی يتکان دادم و انگشت اشاره ام را به معنا يسر
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مسخره  يباز نیبا او حرف بزنم تا ا میاز شمال برگشت نکهیبعد از ا دیاما با...بیچه عج...نگرانم شده بود حداقل

 .را خاتمه دهد

 

 .را بستم و دوباره به خواب رفتم پلکانم

 

*** 

 

تا  دادیبازوانم تکان م يدستانش را رو ایبازوانم چشمانم را باز کردم؛برد يرو يزیاحساس حرکت کردن چ با

 :شوم داریب

 

 میدی؟رسيشد داریب_ایبرد

 

 :و گفت دیشدم دستش را عقب کش داریب دیتا د ایبرد...و بسته کردمرا باز  چشمانم

 

 شو ادهیپ میدیرس گهید_ایبرد

 

که شامل در و پنجره  الیو رونیب يداشت و نما یمشک ییدروازه طال...بود بایروبروم نگاه کردم؛چه ز يالیو به

و با طرح  یتراس مشک ينرده ها....بود بایز...دیسف واریبود و د ییطال یهمان مشک شدیاتاق ها و تراس م يها

 :گفت وبه سمتم آمد  لچرشیخان با و لیکرد،سهیم ییخودنما شییطال يها

 

 خوشت اومد؟_لیسه

 

را  نیسوار شد و ماش ایبرد نیبا بستن درب ماش....شدم ادهیپ نیپنجره را باال بردم و از ماش شهیزدم و ش يلبخند

خان  لیمن و سه...نکرد داریرفت ب الیداخل و یچقدر کرمه چرا منو وقت ایداخ يوا":با خود گفتم...کرد الیوارد و
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 ریپ...رفت ایو به کنار برد دیرا جلوتر کش لچرشیو خان لیسه...و دروازه پشت سرمان بسته شد میشد اطیوارد ح

 :جلو آمد يمرد

 

 آقا نیخوش اومد_رمردیپ

 

وسط باغ و  بایفواره ز کیداشت  يادیز ییبایدر تهران اما خب ز شانییالیچندان بزرگ نبود مانند خانه و باغش

 يدرختان بلند باال و سرسبز که شاخه ها...بود دهیبه محوطه بخش يشتریب ییبایوجد دات که ز الیو کینزد

 يهمان پروانه و رز و محمد ایگل بنفشه ...بودند دهییاز باغ مرتب رو یقسمت کیکه در  ییداشتن گل ها يبلند

 .گرید يل هاو گ

 

 :به خود آمدم ایبرد يصدا با

 

 اتاقتو نشونت بدم میبر ایب ینیبب يبعدا هم وقت دار_ایبرد

 

 کند؟یمانند برده با من رفتار م کردمیچرا حس م...مرد نداشتم نیبه ا یحس چیمن ه...به او کردم ینگاه

 

را به او  میدردها شهیمونا تنگ ده بود که هم يدلم برا...با او درد و دل کنم توانستمیبود تا م یکی کاش

و سحرخانم که  دیبخشیبه من م يکه انرژ لویباز بود و ن میبه رو شهیخانم که آغوش گرمش هم هیگفتم،مرضیم

 .میچگونه باش یکه در زندگ گفتیم او به م کردیم حتیمن و مونا را نص شهیهم...الگو بود کی میبرا شهیهم

 

 م؟یچه کار کن دیبا میکرد ریگ یعتیموق نیوقت نگفت که اگر در همچ چیه اما

 

 .حرکت کردم ایکردم و ربات وار پشت سر برد تیرا به جلو هدا میپاها

 

*** 
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 يواقعا جا یول...حمام داشتم کیبه  ازیو فقط ن دمیرا چ لمیداشت وسا ياتاقک که ست کرم قهوه ا دنیاز د بعد

 يخود داشت و پرده ها يکه رو یجالب يبا طرح ها یسنت يداشت و مبل ها یسنت ينما الیبود داخل و ییبایز

 .کردندیم ییکه در خانه خودنما یبلند و سنت

 

آب جان  نیانگار ا...کردم دایپ یآب گرم احساس خوب ریز...را در اوردم و در سبد گذاشتم تا حمام کنم میها لباس

شر شر آب باعث  يصدا...و مرا در خال مطلق برد ختیرا از بدنم ر یباشد تمام خستگ دهیبه من بخش يتازه ا

غروب  کینزد گرید...کردمیم يزیاحساس تم...آمدم رونیاز حمام ب یدوش حساب کیبعد از گرفتن ...آرامش بود

 .گشنه ام بود کرد،واقعایقار و قور م یلیشکمم خ...میهنوز ناهار نخورده بود یبیبه طرز عج یبود ول

 

تا مچم  شیها نیگرد بود و آست قهیداشت و  ينقره ا يها نیدختر با نگ کیکه طرح  یساده مشک زیبول کی

 .سرم انداختم يساده رو یشال مشک کیبا  دمیپوش یمشک یشلوار ل کیو  دیرسیم

 

آمدم به سمت سالن  نییاز پله ها که پا...رفتم رونیرا در دست گرفتم و از اتاق ب لمیلباس موبا دنیاز پوش بعد

 نییرا پا لیموبا نکهیمبل تک نفره نشستم؛بعد از ا يرو...بود و حواسم به اطرافم نبود لمیموبا يسرم تو...رفتم

 .بود دهانم باز شد ستادهیا میکه جلو یکس دنیآوردم با د

 

زد که دندان  ییدان نمالبخند دن...آمده بود نجایا یلیبه چه دل کرد؟اصالیچه م نجایتعجب کرده بودم؛او ا واقعا

 .زدیمن م يبعد از حرف ها شهیکه هم ییاز آن لبخند ها...شد انینما دشیمرتب و سف يها

 

 کرد؟یچه م نجایاو ا یول

 

 آمده بود؟ نجایبه ا مونا؟چرا

 نجا؟یتو؟ا_

 

 :را باال داد شیابرو يتا کیلبخندش را خورد و  مونا
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 ؟يخوشحال نشد دنمید شده؟ازیچ_مونا

 

منو هنوز دوست  ایبه من داره و آ یمهم نبود که االن چه حس...زدم يلبخند...شدم و به سمتش رفتم بلند

بغلش کردم و  رانهیغافلگ...آغوش امن و دوستانه هی يبرا زدیاالن که دلم براش پر پر م ینه ول ای دونهیخودش م

 .فرار کرد رپلکمیقطره اشک از ز کی

 

اما من االن  امدهیخوشش ن یحت ایاز حرکتم تعجب کرده  دیبود،شا ستادهیك اتحر یبود و ب نییدستانش پا مونا

 یاما حس دونمینم...و سرده ستیدوستانه ن گریآغوش د نیا کردمیداشتم اما ته دلم احساس م یواقعا حس خوب

گونه سمت چپم مانده  يامدم و ان قطره اشک را که ردش رو رونیاز آغوشش ب...گفتیرا بهم م نیدرون دلم ا

 .بود را پاك کردم

 

 :زدم و گفتم يلبخند

 

 دمتید نجایفقط تعجب کردم که ا...یینجایخوشحالم که ا یلی؟خیگیم یچ وونهید_

 

 :زد و گفت يپوزخند

 

 ؟يدید التیفقرا رو تو و ریما فق يتعجب کرد ياز بس اون باالباالها بود ؟نکنهيا؟تعجب کرد_مونا

 

 خوبه؟ ؟حالتیگیم يدار یمونا چ_

 

 کجاست؟ ایبرد...ومدهیتو ن دنیواسه د یکس...حرف بزنم ایفعال اومدم تا با برد...یخیب_مونا

 

که او  دانمیصحبت کند؟اصال من چم ایبا برد خواستیبود؟م امدهیمن ن دنید ينگاهش کردم؛برا یجیگ با

 آزرده خاطر شده است؟ ایکرده بود؟به خاطر ازدواج من با برد رییکجاست؟چرا مونا تغ
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صحبت  ایپس چرا امده بود تا با برد...دیایبدش م اینبود؟مگر او نگفته بود که از برد زاریب ایاو از برد چرا؟مگر

 اورد؟یکند؟نکند آمده بود تا حرص مرا در ب

 

 دیبخشازت سراغ شوهرتو گرفتم؟ب يناراحت شد شدهیکجاست؟ها چ ایبرد گمی؟میکنینگام م ينجوریچرا ا_مونا

 فرشته خانـــم

 

خود را جمع و جور کردم و  عیکلمه را بر زبان اورده است؛سر نیبا نفرت ا ییگو...کرد دیکلمه خانم تاک يرو

 :گفتم

 

 کجا رفته ایبرد دونمیمن نم_

 

 ؟یهست یشوهرت کجاست؟تو چجور زن یدونینم ینی؟یآخ_مونا

 

 :کردم و گفتم یاخم...دمیفهمیرا نم شیرفتارها نیا لیدل اصال

 

 ؟یگیم يدار هیچ اتیچرند نیتو چته مونا؟ا_

 

 :حرف از جانب من بود تا منفجر شود نیمنتظر هم انگار

حق منو ...يکه قرار بود مال من بشه و صاحب شد یزندگ ي؟اومديدیمنو دزد ه؟هان؟خواستگاریچ_مونا

تو رو  يبه نظر تو چرت و پرته اما من خوب هم جنسا نایآره ا...گمیچرت و پرت م یگیاونوقت به من م يخورد

 فرشته ينامرد یلیشناسم؛خیم

 

 

 نگونهیبزند؟واقعا درباره من ا ییحرفها نیروز به من همچ کیکه مونا  شدیباورم نم...به او زل زدم يناباور با

 .کنارم بود هامیکه در غمها و شاد یدوست...زد يامروزبه من انگ نامرد کرد؟مونایفکر م
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با قدرت ...اشکام بشم زشیپلکانم را بستم تا مانع ر...کردمیم یبیاحساس غر...تمام وجودم رو گرفت ییتنها

 .استادمیساکت م دادیکه مونا به من نسبت م ییو در برابر حرفها شدمیخفه م دیچرا با...را باز کردم میپلکها

 

 .........یمونا تو کامال در اشتباه نیبب_

 

 میاهبازیمن خودم ختم س...اریدر ن يباز بمیمن غر ننه خودیب_مونا

 

 ......مون_

 

 اونجا چه خبره؟_ایبرد

 

به من زد و به طرف  یچشمک....مونا نقش بست يلب ها يرو یبیلبخند عج...حرفم را خوردم ایبرد يصدا با

 .برگشت ایبرد

 

اسم مونا را زمزمه کرد که از  رلبیبه خودش امد و ز قهیبعد از چند دق یمونا کپ کرد ول دنیبا د ایبرد طفلک

 :من دور نماند زیت يگوش ها

 

 مونا_ایبرد

 

 :داد و گفت ایبرد لیپسرکش تحو يو از آن لبخندها کینزد ایلبخند بر لب به برد مونا

 

 سالم_مونا

 

 :دیجمله بگو کیشده بود و تنها توانست  رهیبه مونا خ ایبرد

 

 ؟یینجایتو چرا ا_ایبرد
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 :مونا کمرنگ شد لبخند

 

 من فقط اومدم بهت سر بزنم_مونا

 

 .قلبم شکست شیکه دوستش بودم را شکوند،با حرفها یمن...سر بزند ایاو گفت که فقط امده به برد...شکستم

 

 رونیآنها ب یکاش بهم برسند و من از زندگ...نمیآن دو را نب افهیق یحت گریانداختم تا د نییرا پا سرم

 .خود قرار دادند چهیخسته شدم که من را باز...بروم

 

 :زد و گفت يگرفت،زهرخند يجد افهیق ایبرد

 

 ؟يکجا بود ؟قباليتازه اومد_ایبرد

 

اومدم که بگم ...بود ییکامران چه آدم دو رو دمیاالن که من فهم...گذشته ها گذشته ایبابا برد يا_مونا

 منو ببخش...مونمیپش

 

 :گرفت دنباله حرفش را بعد

 

 ؟یبخشیمنو م_مونا

 

مونا  يها یتوجه یهمه ب نیبعد ا ایاما دوست داشتم جوابش را بدونم؟آ بیعج...چشم دوختم ایدهان برد به

 دهد؟ینسبت به خودش باز هم او را در قلب خود جا م

 

مونا  يلبانش را به گوش ها ایبرد...کردمیتر شد،با تعجب به آن دو نگاه م کیزد و به مونا نزد يپوزخند ایبرد

 :کرد و گفت کینزد
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 شده مونا خانـــم رید یلیخ گهید_ایبرد

 

 .از من دور شده بودند گرید...راه افتاد ایحرفا بود و دنبال برد نیاما مونا سمج تر از ا...از کنار مونا گذشت و

 

 .دو دستانم قرار دادم نیمبل کنارم ولو شدم سرم را ب يرو

 

 .کمکم کن...دمیه آخر خط رسب گهید ایخدا

 

*** 

 

 دیاو با کامران؟شا زد؟سرگذشتیدرباره چه حرف م ایبا برد دانمینم....بود ایساعت در اتاق برد میمونا ن بایتقر

 چه خبر است؟ نجایمگر نقشه نداشت؟پس ا ایاو را خام کند اما برد نگونهیا

نکند ...بود نم؛مونایگردن کج کردم تا او را بب...ستادهیسمت راستم ا قایکنارم دق یفکر بودم که حس کردم کس در

 خواست؟یچه از جان من م گریبود؟د ختهیهنوز زهرش را کامل نر

 

 .دیپنجه به اعصابم کش شیرا بستم و باز کردم که صدا پلکانم

 

 باشه؟...یاصال خودتو گم و گور کن...رونیب يبر ایبرد یکه از زندگ دمیمن به تو مهلت م...فرشته نیبب_مونا

 

جز حسرت و نفرت  يزیاالن چ زدیکه در چشمانش صداقت موج م يروز....زل زدم میمینفرت به دوست قد با

 .زندیدر چشمانش موج نم

 

 :زد و گفت يا روزمندانهیپ لبخند

 

 مگه نه؟ تهیسکوت عالمت رضا_مونا
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 .....مونا من از خدامه که نیبب_

 

 ه؟ن ایآره ...فرشته فقط جوابمو بده_مونا

 

 :قد راست کردم و مانند خودش پاسخ دادم شیجلو...شده بود زیصبرم لبر ۀکاس گرید

 

 بدم حیتوض زویبزار برات همه ج..گوش کن به حرفم بعد حرف بزن_

 

 :انداخت و رو به من گفت یساعتش نگاه به

 

تو  میزنیتهرانا با هم حرف م یبرگشت یوقت...دارم تو تهران يقرار کار هیببخش فرشته جونـــم اما االن _مونا

 یگیهم دردتو م

 

 :کاغذ را به طرف گرفت و گفت...کاغذ نوشت يدر اورد و شماره رو یکاغذ و قلم بعد

 

از  شتریب...کنمیفرشته بهت اخطار م یول...میبعدا بهم زنگ بزن تا قرارمونو بزار...شمارمو عوض کردم ایب_مونا

 به ضررته یباش ایبرد هیتو زندگ نیا

 

چقدر ...بستیدهانش را م پیز فیک نیا پیز يکاش به جا...را بست فشیک پیانداخت،ز فشیخودکار در ک بعد

 .دانستمیمونا و من نم نیداشت ا يدار شیچه زبان ن...زدیزخم زبان م

 

 :داد و گفت لمیتحو یطانیش لبخند

 

 يبا يبا...برم فرشته جون گهیمن د_مونا

 

 .در هوا چرخاند و پا تند کرد و از من دور شد یخداحافظ يرا به معنا دستش
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در قالب مهربان  شهیکه هم یکه دوست دمید نجایا...ادم ها دو رو دارند ندیگویم...را در دستم مچاله کردم کاغذ

ار راز قلب  يزیکنم،اما او چه چ مشیتقد یرا دودست ایمن حاضرم برد...شده یدشمن خون میحاال برا...بود میبرا

 .کندیکه چقدر غصه حمل م داندین مم چارهیب

 

 يتخت پرتاب کردم و بدن خسته ام رو يخودم را رو...وارد اتاق شدم تا تخت پرواز کردم یو وقت دمیاتاق دو تا

 نیبا ا...خوردمیوقتش گذشته بود و من هم که نم گریاز ناهار نبود اگرم بود د يبه نظر که خبر...تشک افتاد

 .بخورد بر فرق سرم دیاتفاقات ناهار با

 

مرا در فکر فر  شتریاش ب يدیسف...شدم رهیدادم و به سقف خ هیپشتم را به بالش تک...تخت نشستم يرو

سال از من  کیاز من سرتر بود و  یلیخ...مونا فکر کردم پیشد،به ت دهیکش نجایمن به ا یچرا زندگ...بردیم

 .دوسال از من بزرگتر بود ایبرد یکوچکتر بود ول

 

مهم  میاش برا یزندگ گریاصال به درك د...شدیخوشبخت م ایاو با برد دیشا...کردیرفتار م یبه خوب ایبا برد دیشا

مواظب دهانش نبود که چه  یحت....که امروز به من گفت دوست داشتم بکوبم در دهانش ییبا حرفها ستین

 .دیایم رونیاز آن ب ییحرفها

 

که پدرم مثل  یاز آن غروب یحت...داشتم یبود که در زندگ یغروب امروز نحض غروب...امروز داغون شدم چقدر

مادر ...من و مادرم را زد و مادر دسته گلم را پرپر کرد وونیح هیهمون روز که مثل ...کردیسگ با مادرم رفتار م

کردم و چشم در  ریرفیف...و شو داده بودند شسترا  میگونه ها میاشکها...مرا به گور بود یعروس يآرزو چارهیب

 .اتاق چرخاندم

 

بهرحال چه ...سمتم هستند شیباز غصه ها شومیهرچه از تهران دورتر م...شمال هم نتوانست مرا آرام کند یحت

 .وقعا که من انــســانـــم...سرم شلوغ شده است خوانم؛چقدریوقته نم یلیرفته که نماز را خ ادمیزود 

 

را  ییوضو گرفتن در دستشو...رفتم در حمام اتاقم و وضو گرفتم...امدم نییو از تخت پا دمیباال کش ام را ینیب

 .مکروه است زین دیمراجع تقل یو به نظر برخ دانستمیصالح نم



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ١٩٥ 

 

را بر سر کردم  یصورت زیر يبا نقش گل ها دیو چادر سف نیزم ياز گرفتن وضو سجاده ام را پهن کردم رو بعد

 .کردم تیو ن

 

 و بزرگ؛ بایز ک،یدارد، نزد »یبهشت«من  خالق

 

 د؛یدارد، به گمانم کوچک و بع »یدوزخ« و

 

 ...که ببخشد ما را  ستیلیدل یدر پ و

 

*** 

 

 فمیرا در ک ازیمورد ن لیچادرم را بر سر کردم و بعد از مطمئن شدن از لباسم و چادرم وسا...ستادمیا نهیآ يجلو

 دهیرا ند ایکه تا حاال در یحداقل من...ساحل میخان برو لیو سه ایقرار بود با برد...امدم نرویانداختم و از اتاق ب

 .گفتیآن م دربارهکه مونا  ییایدر...نمیبروم و بب توانستمیبودم م

 

 یکیندارد؛باالخره به  ریهم نظ شیایو در ستیشمال عال گفتیگفت مونا بود،م میبرا ایکه درباره در ينفر نیاول

نگاه کرد و با  میظاهر شد و به سرتاپا میجلو لچرشیخان هم با و لیسه...امدم ایو به در دمیرس میاز آرزوها

 :دیچادرم پرس دنید

 

 ؟يچادر رو دوست دار_لیس

 

 :زدم و گفتم یبخش نانیاطم لبخند

 

 یلیخ_
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 هیتک شهیسرم را به ش...میتادو راه اف میخارج شد الیاز و ایبا امدن برد...لبانش نقش بست يرو یکم رنگ لبخند

 :که در حال پخش بود گوش سپردم یدادم و به اهنگ

 

 که بخت منه هیراه اومدن با روزگار گره کور اخر

 سخت منه یبدش شاهد زندگ يتموم اتفاقا که

 

 کشمیکه از تو خوردم و از حرارتش زبونه م یزخم نیا دیشا

 کشمیهامو همش فقط از دست زمونه م یکس یتموم ب ای

 

 يذار یو مثل همه منو تنها نم يبازم هوامو دار بگو

 يشب تکرار نیتا نترسونتم ظلمت ا یهست بگو

 

 شهیماهتو امشب پشت ابرا پنهون نم يو رو یهست بگو

 شهیمونه هم ینم يمن ابر ي رهیبخت ت آسمون

 

 يذار یو مثل همه منو تنها نم يبازم هوامو دار بگو

 يشب تکرار نیاتا نترسونتم ظلمت  یهست بگو

 

 شهیماهتو امشب پشت ابرا پنهون نم يو رو یهست بگو

 شهیمونه هم ینم يمن ابر ي رهیبخت ت آسمون

 

 :جا به جا کردم و دوباره به آهنگ گوش سپردم یخودم را کم...کردمیآهنگ احساس آرامش م با

 

 رسمینم امیراهو م نیکه پشتم به خودت گرمه و باز هرچه ا من

 رسمینم خوامیکه م یکه برم که به هرچ يدستمو ول کرد نکنه
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 یکنیاومدم که در بسته رو وا نم یمن اشتباه دمیشا

 یکنیاز تو که منو رها نم کنمیدل نم یسادگ نیبه ا من

 

 يذار یو مثل همه منو تنها نم يبازم هوامو دار بگو

 يشب تکرار نیتا نترسونتم ظلمت ا یهست بگو

 

 شهیماهتو امشب پشت ابرا پنهون نم يو رو یهست بگو

 شهیمونه هم ینم يمن ابر ي رهیبخت ت آسمون

 

 يذار یو مثل همه منو تنها نم يبازم هوامو دار بگو

 يشب تکرار نیتا نترسونتم ظلمت ا یهست بگو

 

 شهیماهتو امشب پشت ابرا پنهون نم يو رو یهست بگو

 شهیمونه هم ینم يمن ابر ي رهیبخت ت آسمون

 )گانهیمحسن _ستین يابر شهیآسمان هم(

 

 

رو ...زودتر دست به کار شد و ضبط را خاموش کرد ایخب برد یالبته اواخر آهنگ بود ول...آهنگ قعع شد يصدا

 :گفت کردمینگاه م رونیداده بود و به ب هیتک شهیبه من که سرم را به ش

 

 ؟یش ادهیپ يخواینم...میدیرس_ایبرد

 

 :کردم و گفتم نگاهش

 

 م؟یحرف بزن کمی میتونیم_
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غرق شده  اینگاهش در در ییبود و گو ایدر يرو به رو لچرشیخان با و لیسه...به جلو نگاه کرد یکم ایبرد

 .خبر ندارد ایاست و از دن

 

 باشه_ایبرد

 

ساکت  نطوریهم...میداشتیشد و به جلو گام به گام قدم برم میهمپا ریبعد از زدن دزدگ ایو برد میشد ادهیدو پ هر

را مطرح  میکه او بحث را باز کند تا من هم پرسش ها خواستمیکه او سکوت را شکست در واقع فقط م میبود

 :کنم

 

 ؟یبگ یخواستیم یخب؟چ_ایبرد

 

 يکه همراه پدرشان آب باز یبه دو کودک...متوجه مان نشد یو ول میاز کنارش رد شد...خان نگاه کردم لیسه به

چرا پدر من  میزار بزنم و بگو خواستمیم...لبانم نقش بست يصحنه رو نیا دنیاز د یقیلبخند عم...کردندیم

 يقبل از معتاد شدنش لبخند ها اشت؟البتهند يجز کتک کار زد؟بهیروز به من لبخند نم هیچرا ...نبود نگونهیا

 .است ادمیخسته اش را 

 

 اول تو بگو_

 

 ؟یاز چ_ایبرد

 

 ؟ياز عالقه ات به مونا؟هنوز دوستش دار_

 

 سخت بود؟ شیابراز عشق برا نقدریا یعنیزدم  يپوزخند...ومدیازش ن ییصدا

 

 ؟يدیپرس نویچرا ا_ایبرد
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 تو اتاق بهت گفت؟ یمونا چ_

 

 اول تو به سوالم جواب بده_ایبرد

 

 نه من ينه تو به من عالقه دار...ام کارهیچ نجایبدونم من ا خوامیچون م_

 

اش  یدر چشمان شکالت میمستق...او نگاه کردم ستاد،بهیمن ا دنیبا د ایبرد...ستادمیا....میشده بود ایدر کینزد

 :زل زدم و گفتم

 

 ؟يدیطالقم نم ؟چراینگه داشت تیبا من؟چرا منو تو زندگ يدار کاریچ_

 

مرد  نیمن به ا...دانمینم...امدیبدش مهم از چهره ام  دیاز نگاهم خسته شده بود شا دیشا...کرد ایبه در ینگاه

 .و بگذارد به حال خود باشم رونیمن برود ب یکه از زندگ خواستمینداشتم و فقط م یحس چیه

 

هم که تو  ییزایبه من بد کرد،اون چ یلیمونا خ ؛امایلیخ...هنوزم عاشقشم...من به مونا هنوزم حس دارم_ایبرد

و  مونهینداشتم گفت؛اون گفت پش یچنقشیکه من توش ه یزندگ انتشیاتاق بهم گفت درباره کامران و خ

 .....ستیفرصت ن نیا دونهیمنم بهش فرصت دادم اما اون نم...بمونه شمیپ خوادیم

 

 فرصت نبود پس چه بود؟ کی نیاگر ا...نگاهش کردم پرسشگر

 

 :به من گفت رهیرا در چشمانم گرداند و خ نگاهش

 

 انتقام از مونا يبرا فرصت هی....هیتالف هی نیا_ایبرد

 

 عاشق مونا نبود؟ گفت؟مگریمرد چه م نیمونا را بدبخت کند؟ا خواستیچه؟پس م یعنی...گرد شد چشمانم
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 :کردم وبا لکنت گفتم یاخم

 

 ؟ير..وست ندا...نا رو د..گه تو مو...ه؟میچ ؟انتقامیچ یعنی_

 

 :زد و گفت يزهرخند

 

 ؟يساده ا یلیخ یدونستیم_ایبرد

 

 :تر شد و گفتم ضیغل اخمم

 

 منو بده ؟جوابیچ یعنی_

 

اون  يکرد ره؟فکریگیتو رو نم يجا چیاما االن دوست داشتن ه...من گفتم مونا رو دوست دارم نیبب_ایبرد

 .خوادیمنو م عتیموق ایبخاطر عشق سمتم اومده  یزنیم نهیکه سنگشو به س زتیدوست عز

 

با تعجب به کارش نگاه ...در اورد یپنجاه هزار تومناسکناس  کیشلوارش کرد و  بیدستش را در ج ناگهان

 .کردمیم

 

 کند؟ يزیآبرو ر خواهدیچه؟نکند م یعنیپول  نیکرد؟ایچه کار م داشت

 

 :با من من گفتم...کردندیترس به مردم اطراف نگاه کردم دو سه نفر به ما نگاه م با

 

 کنن..یم...رو نگاه..ن ما..همه دار....نم..کیم...خواهش م اید..بر_

 

 :دستش که در آن اسکناس بود را باال برد و در هوا تکان داد و با اشاره به اسکناس گفت ایبرد

 

 سه حرفه نیدوست شما هم دنبال ا..."پول"شهیسه حرف خالصه م نیتو ا یزندگ_ایبرد
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 :دیکرد و غر بشیاسکناس را داخل ج بعد

 

 فتهیکه به غلط کردن ب کنمیم يمن کار یول_ایبرد

 

مرد از چه نفرت داشت از دختر  نیا...بود؛خواستم بروم تا ذهنم آزاد شود یبگم چون واقعا عصب يزیچ نتوانستم

 توانستیهم نم یذهنش پر از اشتباه بود و کس ایاست،برد گرید یکی شیمرد آرزوها کردیکه فکر م يا چارهیب

 م؟کنیم کاریچ نجایا میمن ک...من به خودم شک دارم...به او بفهماند

 

ارزش کارشان ...من چه کردند يمگر آنها برا...خانم و پسرش دفاع کردم هیکارم عاقالنه نبود که از مرض دیشا

 يایتو باعث همه بدبخت":بزنم ادیفر مایبروم و سر ن خواهدیدلم م یگاه...بود؟ یهمه بدبخت نیتحمل ا

 ".نامرد...یمن

 

 يبرا...سوزاندندیاشکانم چشمانم را م...نبودم يا نهیادم ک نقدریشدم؟من که ا نگونهیمن چم شده است؟چرا ا يوا

 .شدن را نداشتم ریهمه حق نیتحمل ا گریاما من د کردندیالتماس م ختنیر

 

 چهیمن باز...رومیهم م یشمال لعنت نیاصال از ا...رومیم رونیب شیو خانه کوفت ایبرد یاست از زندگ یکاف گرید

 .کنمیشدم و دارم مانند ابلهان رفتار م

 

 يپلکانم را بستم و هر لحظه انتظار داشتم که رو...و پرت شدم دیچیپ میپا يبروم که ناگهان چادر ال خواستم

به  اریبس ایصورت برد...شدم رهیپلکانم را آهسته باز کردم و به روبه رو خ...حس نکردم يزیچ یول فتمیشن ها ب

گرفته است  یچشمانش رنگ نگران ود،انگاروخته برنگش را به چشمانم د یچشمان شکالت...بود کیصورتم نزد

 کنم؟یمن حس م ای

 

انگار  یول..."چرا؟ يمنتظر گهیبرو د":زد بیدرونم نه يصدا...دهانم به زور قورت دادم و لبم را تر کردم آب

 .کنمیو آهسته باز م بندمیتوان زبان باز کردن ندارم،پلکانم را م یو حت نیزدن به زم خیرا م میپاها
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کرد و  خکوبمیم شیکه صدا رمیرنگش فاصله بگ یقدم شوم از صورت نگران و چشمان شکالت شیپ خواستمیم

 :رفت میروین گرید

 حالت خوبه؟_ایبرد

 

و چادرم را  دمیکش رونیاز آغوشش ب عیحرکت سر هیو خودم را با  دمیکش نییبه طرف پا دییرا به نشانه تا سرم

 :کنت گفتمداشتم با ل ادیتکوندم و چون استرس ز

 

 دی...ببخش...و...نون...مم_

 

 ادیبا ...کوبدیم نمیقلبم محکم به قفسه س...خان رفت لیتکان داد و به سمت سه يزد از حرفم و سر يلبخند

به  ينجوریا دیزشته تو نبا نم؟فرشتهیبیدارم م یچ":زنمیم بیخودم نه ند،بهینشیبر لبم م يلبخند شیچشمها

 يدرونم از رو يصدا".شوهرمه ایاما برد":دهمیتمام جوابش را م ییبا پررو".ستیاصال درست ن یفکر کن ایبرد

 .برمینم ادیو من هنوز هم آن چشمها را از  شودیالل م ادمیز

 

به ...زدندیهم حرف م کنم،بایخان نگاه م لیو سه ایبرد شود،بهیآخم بلند م يصدا..رمیگیم میاز بازو یشکونین

نبردم اما  یشانس یمن که از زندگ":میگویبا خود م نمیبیرا م نجایباشد که ا يبار نیآخر دیشا دوزمیچشم م ایدر

 یصحبت کنم البته زمان ایجزم کردم تا با برد ازدم و عزمم ر يپوزخند".دمیاز آرزوخام رس یکیخوب شد که به 

 .میکه به تهران بازگشت

 

*** 

 

قهوه تلخ سفارش دادم و  کی ردیتا سفاش بگنشستم،گارسون به سمتم آمد  يزیشاپ شدم و سر م یکاف وارد

از قهوه تلخ خوشم آمده  اریدرست کرده بود،بس میبار قهوه تلخ را در خانه مونا خورده بودم خوش برا نیاول...رفت

 .دارمیبود و حاال دست از سر قهوه تلخ خوردن بر نم
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که باشد که در  يا هیبه خاطر قض دیشا کنهیباهام سرد برخورد م ایبرد یبیبه طرز عج میاز شمال برگشت یوقت از

ناراحت بودم که  یلیخ یول رفتمیبه سمتش نم ادیمنم هم شرمسار بودم از آن اتفاق و ز...ساحل اتفاق افتاد

و تماس  میبه تهران بازگشت...خسته بودم...زنمحرف ب زنمیدست و پا م شیکه تو یمنجالب نیدرباره ا توانستمینم

 .من و مونا شروع شد يها

 

دوباره به ...ندارم از من دور شد ازین يزیچ گرید نکهیقرار داد و بعد از مطمئن شدن ا زیم يقهوه را رو گارسون

 .فکر فرو رفتم

 

کرده بود آمدم تا درباره  یکه معرف یشاپ یمونا در کاف داریبه د میشمال قرار گذاشت يالیهمانطور که در و امروز

 ياما حس بد...دادیخاتمه م يمسخره و عاد یزندگ نیبه ا یکی دیبا گریم؛دیصحبت کن مانیو زندگ ایبرد

جدا  ایاز برد خواهمیواقعا م ایکه آ داشتم دیترد یکم یجدا بشوم ول اینگران بودم که نتونم از برد...داشتم

 .به زهرخنداش به لبخنداش به چشماش شیبه اخماش به سرد...به او عادت کرده بودم ییگو...شوم

 

 نیاز ا یو دوخت يدیواسه خودت بر یبه اندازهکاف...فرشته گهیبسه د":زدم بیرا تکان دادم و به خودم نه سرم

گرفته و  يبه باز تویاون تو و زندگ..تو تموم شده است يبرا ایبرد...دست من يبد دیرو با یچیو ق شیبه بعد ر

 ".یفهمیتو ن

 

 کیاز ترس ...شونه ام قرار گرفت يرو یکه دست دادمیدرونم گوش م يصدا يسرزنش ها به همچنان

آوردم و با  نییشرمسار سرم را پا...که توجه دو سه نفر رو نسبت به خودم جلب کردم دمیهــــــــــه بلند کش

 :مونا اخمام در هم رفت يصدا

 

 زت؟یبه دوست عز یکنیسالم نم يبه به فرشته خانم چه خوش اومد_مونا

 

 میسالم ترسوند_

 

 :گرفت و گفت یبه ظاهر ناراحت افهیق مونا
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 حواسم نبود دیببخش_مونا

 

 کردیرژ بشدت حواس آدم را پرت م يرژ زده اش که قرمز يلب ها يظاهرش به کل عوض شد و رو بعد

 شییبایقرمز رنگش و ز پیاز ت یلیمن که خ...آمدن گارسون باال آورد يجاخوش کرد و دستش را برا يزهرخند

 .چه برسد به مردها گریکردم و خوشم آمد د رتیح

 

 نکهینسکافه بود را گرفت و رفت؛مونا هم با ا کیسفارش مونا که  يزبازیو ه یچشم چران یبعد از کل گارسون

و اعصاب آدم را خدشه دار  ختیریم يشتریعشوه ب شیدر صدا کندیم یآن مردك چشم چران دیدیم

 .خورد شد یلیاعصاب من که خ یول دانمینم...کردیم

 

مرا ول  ایبرد یعنی...آن از حرف خود فشرده شد کیازدواج خواهد کرد؟دلم  یآدم نیبا هنچ ایبعد من برد یعنی

نبودم  ایول من عاشق برد...که انکار عاشقشم کردمیرفتار م يزدم جور يپوزخند...رفتیو به سراغ مونا م کردیم

که از آن  خواهدیوابسته شود دلش نم یاگر به کس يخب هر آدم عاد...کرده بودمعادت  ایمن فقط به برد

 ".یکه جداش يخوایتو م یول":گفت عیدرونم سر يصدا...شخص جدا شود

 

 .نشود ختهیبه هم ر نیاز ا شتریرا با دو انگشت اشاره ام ماساژ دادم و تا اعصابم ب میشانیستم؟پین يمن عاد یعنی

 

 فرشتـــه_مونا

 

 .ستینگریپرسشگر مرا م یبود و با نگاه شیمونا نگاه کردم نسکافه جلو به

 

 ات سرد شدا دب؟قهوهیهزار بار صدات کردم چرا نشن_مونا

 

قرار  زیم يبه زور خوردمش دوباره رو یول...سرد شده بود یلیخ دیگویقهوه لب زدم،آره مونا راست م به

 :فتمونا هم نسکافه داغش را مزه مزه کرد و گ...دادم
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 ؟یگرفت متویتصم...سر اصل مطلب میبهتره بر...خب_مونا

 

 ؟یدرباره چ_

 

 ؟یبمون ششیپ يخوایم يشد یینکنه هوا...ایبا برد یخب درمورد زندگ_مونا

 

 :در هم کردم و گفتم شتریرا ب میاخمها

 

 پولش؟ يبرا ایخودش  ي؟برايکرد زیچرا دندون ت ه؟تویچه حرف نینه ا_

 

 :زد و گفت يلبخند

 

 حاال نوبت منه يتو حالتو کرد...اونش به من مربوطه_مونا

 

؛اما ".یهمه چ...شهیآروم باش فرشته تموم م":دادمیدرونم گوش م يو به صدا دمییهم سا يرا رو میها دندان

وقتش است که حسابش را ...درازتر کرده است مشیرا از گل شیمونا پاها...شومیحرفها آرام م نیمگر من با ا

 :دستشبگذارم کف 

 

 ینیبیرو هم نم ایخواب برد گهیحرفها رو بشنوم وگرنه د نیا گهید خوامیمونا حواست به حرفات باشه نم_

 

به درك که مسخره ام کرد ..نگرفته باشد يرا جد میکه حرفها کردمیبودم،راستش خدا خدا م مانیپش میخرفها از

 .بودم مانیپش میاز حرفها...تحملش را ندارم رید...رمیفاصله بگ ییکذا یزندگ نیاز ا دیمن با

 

آب دهانم را پشت سر هم قورت تا بفهمم پاسخ مونا ..دیزد و نسکافه اش را تا آخر سر کش يزهرخند مونا

 .نسبت به جلب شد گرانیککوباند و توجه د زیم يرا رو وانیل ست،مونایچ
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 یلیکه من خ یدونیخودت م...ارمیوگرنه دخلتو م رونیبرو ب ایبرد یآدم از زندگ يفرشته خودت مثل بچه _مونا

 .تر از توام يزرنگ تر و قو

 

 .جدا بشم ایکه از برد یکن يو کار یباش ایبا برد خوامیبود که فقط م نیمونا منظورم ا_

 

 نیبه ا خواستمینه م...هیحسم چ دمیفهمیبا خودم هم دودل بودم،نم یمن حت...شدم مانیاز حرفم پش دوباره

به من عادت کرده  ایبرد ایپلکانم را بستم و با خودم فکر کردم که آ...وابسته بودم ایادامه بدم هم به برد یزندگ

به مونا ....و تمام ".نه":قاطع گفت یلیخ نمدرو يصدا...را کور کرد دمیقاطع درونم ام ياست؟ممکن است؟صدا

 :عزمم را جزم کردم و گفتم...رو لبانش بسته بود يروزیاز پ ينگاه کردم لبخند

 

 شدم مونیمن پش....نه_

 

 .کردیتعجب نگاهم م با

 

 دمیادامه م رویزندگ نیو ا مونمیم ایمن با برد_

 

 :خفه گفت يبا صدا...اوردیتکانم نخورد و خم به ابرو ن کی یفلج حت يشده بود و مثل انسان ها الل

 

 ینابود کن یتونینم دمویتو ام...ینیبیبا چشمات م رویبدبخت دمیبهت قول م...منتظر باش...باشه فرشته_مونا

 

و  زندیم یمحکم يتنه ...رودیو م شودیخودش هم بلند م یاز صندل فشیو با بلند شدن ک کشدیرا م فشیک دسته

حس سردرگمم و او فقط  نیکامل هستم و با ا یکه من االن هم در بدبخت دانستیمونا نم...گذردیکنارم م

او نقشه  يهم برا ایبود و برد دهکر زیت چارهیب يایبرد يپول ها يو دندانش را برا دیدیخودش و احساسش را م

و من هم  زندیریم میکه او هم به من عادت کرده است؛اشکها کنمیعاشق او بود و من احمق فکر م ایداشت،برد

دلسوز آن  افهیهنوز ق....رونیب رومیشاپ با سرعت م یاز کاف...کنمیو پول قهوه را حساب م شومیبلند م یاز صندل

 .ترحم کرد،باینگاهم که م يبا دلسوز...نرفته است ادمیرا  ردمحساب ک هیکه با او تسو يدختر
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 یمادرم شدم که بخاطر شوهر ب هیشب...سوزاندندیدل م میبرا گرانیشدم که د ریخودم بدم آمد آنقدر حق از

 يحرفها دنیامد به جز شن یاز دستش بر نم يهم کار فشیو مادر ضع امدندیهمه با ترحم به سمتش م شیآبرو

 .مردم زیترحم برانگ

 

 ".بگذرد زین نیا":گفتیم شهیبه قول عمو که هم یول

*** 

 

 لیسه...را نداشتم زیچ چیکس و ه چیاعصاب ه گرید...کردیم ییخود نما لمیصفحه موبا يناشناس رو شماره

 یتدارک چیبود و من ه دیع گریروز د 15...خان امشب بود لیتولد سه رایگرفتند ز یمهمان کی ایو برد خان

نو داخل کمد را بهانه  يلباس ها من یول میکن دیخر دیع يو برا میازم خواسته بود که برو ایبرد...بودم دهیند

 .گذردیساعت از بازگشت من م 1 بایتقر...کردم و با او به بازار نرفتم

 

خان  لیتولد سه دمیشده بود و خدمتکاران مشغول کار بودند من هم تا فهم نیوارد خانه شدم همه جا تزئ یوقت

اما من حالم را  هیهد دیخر يخواست که با او به بازار بروم برا ایاعصابم خورد شد،االن چه زمان تولد است؟برد

 .و زود از او فاصله گرفتم ردیبگ يزیچان خ لیسه يبهانه کردم و از او خواستم که از طرف من هم برا

 

 يو برقرار دمیکش ید،پوفیدرخشیچشمانم م يدوباره بلند شد و دوباره آن شماره ناشناس جلو لیموبا يصدا

 :را دم گوشم قرار دادم لیموبا یحال یتماس را زدم،با ب

 

 الووو؟_

 

 :از پشت تلفن به گوشم خورد يمرد يصدا

 

 ؟یالو فرشته جان؟خودت_مرد
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 ییعمو...باشد زمیعز يعمو يصدا توانستیصدا تنها م نیا...دندیلرزیشده بودند و لبانم م یاندازه نلعبک چشمانم

 میکه زمان مرگ مادرم کنارم بود و دلدار ییعمو....که آن شب مارا به خانه اش برد و به ما پناه داد

 :لرزان گفتم ییزدم و با صدا يلبخند....دادیم

 

 فرشته...ه منم ..رام؟آ..یت..عمو_

 

 :گفت زدیدر آن موج م يشاد یول دیلرزیم شیصدا گریهم که د عمو

 

 یچ...یکنیم کاریمدت همش دلشوره داشتم که چ نیتو ا...تنگ شده یلیبرات خ ؟دلمییکجا...دخترم_عمو

 کنهیبه خوابم ازم گله م ادیهرشب مامانت م...عذاب وجدان دارم که ولت کردم به امون خدا...يخوریم

 

بود که در  یحداقل کس...بر لبانم نقش بست یروان شدند،لبخند آرامش بخش میدانه دانه بر گونه ها میاشکها

 .مدت نگران من باشد نیا

 

 خوبن؟ حانهیزن عمو و ر...یباش يزینگران چ خوادیشما نم...عمو من خوبم_

 

واسه خودم زدم اما همش فکرم  رگاهیتعم هیاالنم من  میخونمونو عوض کرد...میآره خداروشکر همه خوب_عمو

 تو بود دخترم شیپ

 

 من االن ازدواج کردم...خودت باش یشما به فکر زندگ...ندارم یعمو من واقعا مشکل_

 

 .دعا دعا کردم که از دستم دلخور نشود یمن کل...که شوکه شده است دانستمیم...امدیاز عمو در ن ییصدا

 

 ؟بهت اجازه داد ؟باباتيچطور...چ_عمو

 

 عمو ستیبرامم مهم ن...هیکدوم قبرستون ستیبابام که اصال معلوم ن....نه_
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 ؟ي..واج کرد...تو ازد...تو...يپس چور_عمو

 

 :و گفتم دمیبلند کش نیف کیرا پاك کردم و  میاشکها...بس شوکه شده بود لکنت گرفته بود از

 

 کرد ستیفوت بابا رو راست و ر یگواه يجور کیبا نفوذش کمک خواست و  ياز دوستا یکیشوهرم از _

 

 :آب دهانش را با صدا قورت داد و گفت عمو

 

 یخوشبخت بش دوارمیام...باشه پس_عمو

 

 :در کنترلش داشتم گفتم یکه سع ییبا صدا...دست خودم نبود...به صورتم هجوم آوردند میاشکها ناگهان

 

 نیتا دل نگرون نباش دمیتون خبر مبازم از خودم به...کردم رهیشمارتونو رو ذخ..برم دیعمو من با_

 

 :دلخور و گرفته گفت ییبا صدا عمو

 

 خداحافظ_عمو

 

 .امانم یب يتخت افتاد و من دوباره ماندم و هق هق ها ياز دستم رو لیموبا

 

*** 

 

 :پلک چپم را باز کنم يباعث شد تا ال میمر يداد،صدایشانه ام بود و تکانم م يرو یدست

 

 ناهار آماده است...نیبلند ش...فرشته خانم_میمر
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 عیو سر کنمیحمام م يا قهیدق 10...رومدیم رونیاز اتاق ب میمر...شومیتخت بلند م يو از رو دهمیتکان م يسر

از اتاق خارج شوم که  خواهمیو م پوشمیم یلباس مناسب...را معطل نکنم گرانینشود و د ریتا ناهار د میایم رونیب

 دهمیآب دهانم را قورت م...وشتناك شده بود ورتمص..رومیم نهیبا تعجب به سمت آ...وفتدیم يقد نهیچشمم به آ

 .کنمیم یو صورتم را با دقت بررس

 

در حال  یدر امده بود؛رنگ چشمانم سبز رنگ بود ول يو بلند زیابروانم موهار ریچشمانم گود افتاده بود،ز ریز

 یمشکل...نشستیام خوب بود و به صورتم م ینیب...روشن بود اریشده بود،رنگ سبز چشمانم بس رهیت یحاضر کم

را تر کردم و  میلبها...خشک شده بودند ترنگ داشتم که به شد یو صورت يقلوه ا يلبها...ام نداشتم ینیبا ب

به صورتم زدم تا  کیکپن یتوالت گوشه اتاق رفتم و کم زیبار به سمت م نیدوم يبرا...پشت سر هم پلک زدم

 .پنهان شوند کیپودر پنک رینشوند و ز انیو صورت خسته ام نما رچشمانمیپف ز

 

*** 

 

را باال به صورتم گوجه جمع کرده بودم و با گل سر همرنگ لباسم مدلش را  میموها...شبم را بر تن کردم لباس

 ریحر يها نیباز بود و آست یاش کم قهینازك نبود، ادیتورش ز یداشت ول يتور يها نیکامل کردم،لباسم آست

 يدیساپورت سف....دارد یرنگ دیسف يتاشکمش گلدوز نهیقسمت س يزانو است و رو ریداشت دامنش تا ز يبلند

شالم را ...بود و با گل سرم ست بود یآسمان یداشت،به رنگ آب یلباس شبم دامن کوتاه رایبودم ز دهیهم پوش

 کیکمرنگ زدم و  یرژلب صورت کیفقط  شیسر کردم و پس از مطمئن شدن از خودم دست بردم به لوازم آرا

 .گرفته بودم ادی ونارا از م نهایهمه ا...دمیخط چشم هم کش

 

 يخودم را جلو....لند شدمب یصندل يپرت کردم و از رو زیم يدر هم رفت و خط چشم را رو میمونا اخمها ادی با

 .دمشانیو پوش دمیکش رونیستش را از داخل کمد ب یآسمون یآب یعروسک يکردم و کفش ها یبررس يقد نهیآ

 

 .به صورتم و لباس کردم و بعد از مطمئن شدن از اتاق خارج شدم یاز نگاه کل بعد
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 لیو به سه ستادمیا زهایاز م یکیکنار ....شده بود و نصف مهمانها وارد سالن شده بودند نیتزئ بایز اریبس سالن

خود به خود  یبگو بخند داشتند؛از خوشحال گرینشسته بود و با چند مرد د لچرشیو يخندان رو...خان نگاه کردم

تا  دمیکش یقینفس عم...محکم...بکوبد نهیس هباعث شد قلبم ب ایبرد يصدا...نقش بست میلب ها يرو يلبخند

 .برگشتم ایلبخند به لب به سمت برد...تنگ نشود میراه نفسها

 

زدند و دهانم را با چسب به  خیم نیرا به زم میانگار پاها...بود خشکم زد ستادهیا ایکه کنار برد یشخص دنید با

بلــه؟ ":ونم بلند شددر ياعتراض صدا يقورت دادم؛ناگهان صدا یآب دهانم را به سخت....هم چسبانده باشند

 "ا؟یاونم کنار برد نجاستیچرا مونا ا نیبب وبر يچرا الل شد ؟يستادیفرشته چرا ا کنه؟یم کاریچ نجایمونا ا

 

بودند  دهینقشه کش گهیاونو مونا واسه همد...اصال به من چه":را در هم کردم و جوابش را دادم میاخمها

 "آخه به من چه؟...رو بکشن گهیهمد خواستنیم

 

 :گفتم ایرو به برد یرا جمع کردم و با لبخند زورک میرا صاف کردم و اخمها میصدا

 

 سالم_

 

 يمونا بهم گفتش که تو اونو دعوت کرد...سالم_ایبرد

 

 .را باز کرد و به سمتم آمد شیلبخند بر لب دستها مونا

 

 یرفتیمنو تو جمع خودت پذ نکهیممنون از ا...زمیفرشته عز_مونا

 

 :و در گوشم گفت دیشد مرا در آغوش خود کش کینزد بهم کامل یوقت

 

 یناراحت نکن زیروز عز نیا يرو تو زتیهمه آدم نره و پدرشوهر عز نیا يآبروت جلو ياگه دوست دار_مونا

 کن دییالل شو و فقط حرفمو تا
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 :دهانم را قورت دادم و گفتم آب

 

 ؟يخوایاز جونم م ینجا؟چیا ياومد یچ يبرا_

 

 يریو آبغوره بگ ینوچ نوچ قرار نبود ناراحت بش_مونا

 

 :دیو غر دیشالم دست کش بر

 

 خودته ریتقص کنمیم ينره که من هرکار ادتی...بشه ينجوریا یتو خودت خواست_مونا

 

 :حلقه کرد و گفت ایبرد يرفت و دستانش را دور بازو ایرا فشرد و از آغوشم در امد و لبخند بر لب کنار برد شالم

 

 یناراحت نشده باش دوارمیام_مونا

 

چه  نیا....دیایشد و باعث شد لبخند بر لب من ب انیدر هردو طرف لپش نم بایزد که دو تا چال ز يلبخند ایبرد

 .بودند ستادهیهم ا يبر لب رو به رو کردم،لبخندیبه آن دو نفر نگاه م نجوریهم...دارم ایاست که من برد یحس

 

االن همه بهم ...رفتیم میاالن آبرو...فتمیب نیزم يبود رو کیرفت و نزد یااهیچشمانم س ناگهان

دوباره دو چشم ...و هوا گرفتم نیزم نیمرا ب یسرد برخورد کند که دست کیمنتظر بودم سرم با سرام....دندیخندیم

که  کنمینکن به خودم شک م امنگ ينجوریا یلعنت":با خود گفتم...کردندینگران به چشمانم نگاه م یشکالت

 ایصورت برد کردمیحس م...الل شده بودم...آب دهانم را به زور قورت دادم".بامن ينجورینکن ا...نه ایعاشقتم 

 .کردمینگاه م ایبه برد دیگشاد شده بود و با ترد یلیمطمئنا چشمانم خ...تر شده است کینزد یلیاز دفعه قبل خ

 

خودم را جمع کردم و از ...فتدیبود قلبم از کار ب کیشد و ند انیزد که دوباره چالش نم یقیلبخند عم ایبرد

 :گفتم یآغوشش دل کندم و با لبخند زورک
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 ممنون_

 

 .دیایآخم در ب يرا گرفت و باعث شد صدا میسفت شانه ها یناگهان دست...انداختم نییرا از شرم پا سرم

 

 ایبا برد ییکارا هیاما منم ...یکنیجا م بایدخوب خودتو تو دل بر يو دار يانگار دست به کار شد...به به_مونا

 کنمیمحو م شیچطور وجود تورو از زندگ نیحاال بب..جونم دارم

 

زدم و  يلبخند...از خودم دفاع کنم یبهتر است کم...هر چه ساکت شدم و گذاشتم حقم را بخورند گرید بسس

 :گفتم

 

 یبکن یتونیم کاریچ نمیبب خوامیم...منتظرم_

 

خور  يکه فرشته تو سر کردیباور نم...شانه ام افتاد يشوکه شده بود،چون دستانش شل شد و از رو مطمئنا

را بست؛از خودم بدم  میزدم و بغض راه گلو يدر دل پوزخنذ...او شاخ بشود يحرف بزند و برا نگونهیا

پدرم ...خودم بود حماقت ایمن شدند  یبدبخت نهمهیخانم و فرزندانش موجب ا هیمرض ایا گریبسس د....امد

 مگر من چکار کرده بودم؟..دختر احمق و سرکشم کیمن  گفتیم شهیهم

 

 کیرفتم و  زیبه سمت م عیکردم،سریو خودم دفاع م چارهیکرده بودم؟ من فقط از مادر ب یچگونه سرکش من

 .دمیو نوش ختمیخود ر يآب برا وانیل

 

معلوم نبود ...از او دور شدم ندازمیب یرا با آب به زور فرو فرستادم و بدون آنکه به مونا خشک زده نگاه بغضم

 .است دهیکش يدوباره چه نقشه ا

 

 .شد دهیخان بروم که دستم از پشت کش لیبه سمت سه خواستمیم
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 واسه سن دارا هست نجایا...قسمت جوونا میبر ایفرشته ب_ایبرد

 دهیپوش یکت و شلوار خوش دوخت مشک...به پشت او نگاه کردم...شدم دهیکش ایزدم و به همراه برد يلبخند

را ژل زده بود و به حالت شلوغ  شیموها یو کروات مشک دیسف رهنیواکس زده و پ یمشک يبود و با کفش ها

 .کردیدر اورده بود که واقعا جذابش م

 

 .دیچیکرکننده آهنگ در گوشم پ يو صدا میسالن بزرگ شد کیرد که وا کردمیلبخند همچنان به او نگاه م با

 

راه بود تا آنجا اما از  قهیدق 40 بایتقر...بودم دهیعمارت را ند نیتا بحال ا...دور بود میکه در آن بود یاز سالن یلیخ

 .بودن راه نشدم یشده بودم متوجه طوالن ایبس محو برد

 

از دختر و پسرها آن  يسر هیهمه جوون بودند و ...ها خاموش بود و نور افکن ها غوغا به پا کرده بودند برق

 .وسط را ترکونده بودند

 

 ایبرد لیبه کل فام دیفکر کنم که امروز با...امدیپسر خوش قد و باال شدم که به سمتمان م کیمتوجه  ناگهان

پسر را  افهیق توانستمیحاال م...م چند قدم به سمت آن پسر برداشتدستانم را فشرد او ه ایبرد...شدمیم یمعرف

 .نمیخوب بب

 

کمرنگ بود و  یصورت شیلبها...يمتوسط نه نازك بود و نه قلوه ا يداشت و لبها يا دهیو کش یمشک چشمان

 .نشستیبود و به صورتش م بیدماغش مردونه و خوشترک

 

 ایلحظه او را با برد کی يش واقعا مردونه و جذاب بود،براچهره ا...داشت یلخت پرکالغ يبود و موها سبزه

تمومش  یکنیتوجه م ایبه برد نقدریچته فرشته؟چرا ا":سرم را تکان دادم و به خودم تشر زدم...کردم سهیمقا

 ".کن
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 قهیچند دق بایتقر...در چشمانم ققفل شود ایدادم و باعث شد که نگاه برد ایبه دست برد یفیفشار خف ناخودآگاه

بر ":لب گفتم ریبکنم و ز ایآن پسر باعث شد که نگاهم را از نگاه برد يکه ناگهان صدا میبه هم زل زده بود يا

 ".خرمگس معرکه لعنت

 

 خان ایسالم برد_پسر

 

 :لبخند زد و گفت ایبرد

 

 ؟یغرب يبا خانما يپسر؟فرانسه خوش گذشت؟چه کرد یخوب...سالم ارسالن_

 

 :قهقه زد و گفت ارسالن

 

 دل کندن ازشون چقدر برام ســــــخت بود یدونینم یهـــــــ_ارسالن

 

 يشانه  يدستانش از دستانم جدا شد و رو...شد قیچال گونه اش عم...دنیهم شروع کرد به بلند بلند خند ایبرد

 يور یطانیارسان در چشمانم افتاد و لبخند ش يرایهردو غرق در حرف بودند که ناگهان نگاه گ...ارسالن زد

 :گفت طنتیبا ش ایلبانش نقش بست و رو به برد

 

 جان ایشلوغ بوده برد یلیواال انگار سر شما خ_ارسالن

 

آن دو  رهیانداختم تا بتوانم از نگاه خ نییسرم را با شرم پا...ستیفهماند منظورش چ ایاشاره من به برد کیبا  و

 :لب باز کرد و گفت ایبرد نکهیتا ا کردمیرا حس م شانینگاه هردو ینیسنگ....در امان باشم ینسبت به خودم کم

 

 رفت بهت بگم ادمیآخ پاك _ایبرد
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هم منتظر  کرد؛منینگاه م ایارسالن پرسشگر به برد...را قطع کرد ایبرد يآهنگ بلند شد و صدا يصدا ناگهان

 :ادامه داد يبلندتر يادامه حرفش بودم که با صدا

 

 همسرم فرشته_ایبرد

 

 شدمیپرت م دادمینم هیتک يکنار یو اگر دستم را به صندل دیقلبم لرز دمیشن ایم که از زبان بردهمسر يواژه  با

لبخندم را جمع کردم و مات  ایلبانم نقش بس که با برگشتم نگاه برد يرو یقیاز ذوق لبخند عم....نیزم يرو

 .نگاهش کردم

 

 يارسالن عباد....هستم ایمن پسرخاله برد...خوشبختم فرشته خانم_ارسالن

 

 ایهمسر برد...هستم ییرزایمنم فرشته م...خوشبختم_فرشته

 

 افهیق...نشان داده است یهمسر چه عکس العمل يواژه  دنیاز شن نمینگاه کردم تا بب ایاز حرفم فورا به برد بعد

ده است؛از نگاه ش شیلبخند کمرنگ مهمان لبها کی کردمیحس م...چشم دوخته بود رهیبود و بهم خ ياش عاد

 یبیگذاشت و با لبخند عج ایشانه برد يرو یارسالن دست...انداختم نییاش معذب شدم و سرم را از شرم پا رهیخ

 .من شد شتریمن دور نماند و و باعث خجالت ب زینگاهم کرد که از نگاه ت

 

 :نازکش گفت يا صداارسالن حلقه کرد و ب يخوشگل به سمت ارسالن امد و دستش را در بازو يدختر ناگهان

 

 زم؟یعز یینجایتو چرا ا ایتو؟برد ییارسالن کجا_دختر

 

و با خشم به دخترك  دمییهم سا يرا رو میدندان ها...دیپر یرا خطاب کرد پلک چپم عصب ایکه برد یزمیعز از

هـــــــــــــه بلند  کیبا فکر خودم  کرد؟ناگهانیخطاب م زمیمرا عز ي اینازکش برد يبا آن صدا...زل زدم

 :نازك دختر بلند شد يصدا...کردندینگاهم م ینفر به من افتاد و با نگران 3که نگاه هر  دمیکش

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ٢١٧ 

 شما؟_دختر

 

 دیخش...بب_

 

 :به دخترك متعجب زدم و گفتم يلبخند...میدرست کلمات را بگو توانستمیخجالت نم از

 

 ....هستمـــ ییرزایمن فرشته م_

 

 ن آوا جانهمسرم هست_ایبرد

 

باعث  دیحرفم را قطع کرده بود و با نکهیتر شد،با ا قیکه حرفم را قطع کرده بود لبخندم عم ایحرف برد با

 .ذوق کرده بودم اریاما واقعا از حرفش خوشم امد و بس شدیم میناراحت

 

 :که نشان ذوقش بود گفت ينسبتا بلند يو با صدا دیپاش میبرو يبودم لبخند دهیکه تازه اسمش را فهم دخترك

 

از تو نگفته  ایمن نشناختم برد...ببخش توروخدا فرشته جون ي؟وايازدواج کرده بود یک يبرد ولیا ـــــیوا_آوا

 بود

 

از ...نفرمان شد 4تکان داد که باعث خنده هر  دیتهد يشد و دستش را در هوا به معنا رهیخ ایمعترض به بر بعد

 .....راحت بود؛از او خوشم امده بود اما از برادرش گرانیبا د یلیبود و خ ینیریتر شاخالق آوا خوشم امده بود،دخ

 

 چرا؟ دانمیخودم هم نم...بشر نیا نشستیاصال به دلم نم...امدیخوشم نم چیارسالن ه ينگاه ها و رفتارها از

 

 :اوا از فکر در امدم يصدا با

 

 راحت باش اریشالتم در ب...میبترکون میبر ایتو؟ب ییکجا_آوا
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 برقصم ییایمهمون نیدوست ندارم تو همچ...راحتم ينجورینه من هم_

 

 :گفت یدادم،با لبخند مهربون لشیتحو یخجول لبخند

 

و من دارم فراتر از  میفرق دار دیباهم از نظر عقا یلیببخش منو باز اشتباه کردم،راستش منو تو خ...متوجه ام_آوا

 رمیحدم م

 

 :آهنگ افتضاح بلند تر شد داد زدم يصدا

 

 ســــــــتیمهم ن_

 

که به  یزمان...با نگاهم بدرقه اش کردم...شد و از کنارم گذشت تا برود و به قول خوش بترکوند قیعم لبخندش

 .وسط و ترکاندن دنیکنان پر غیج غیاز دخترا ج یکیبا  دیوسط سالن رس

 

شدن  ریتکان دهنده بود و باعث جوگ یآهنگ خارج کیهنگ هم شد و آ شتریآنها شوقشان ب دنیهم با د جمع

 .همه شان شد

 

 :گفت يزیآم طنتیبا لبخند ش...ارسالن بود...رو شانه ام نشست یکه دست کردمیلبخند نگاهشان م با

 

 مواظب شوهر باش؟_ارسالن

 

 ؟یچ_

 

که انگشتش اشاره کرده بود نگاهم را  یسرم را به طرف قسمت...دستش به جمع در حال رقص اشاره کرد با

اشکها  ندفعهیا...دورچشمانم ر اشک ها حلقه زدند عیرا بست و سر میآن صحنه بغض راه گلو دنیبا د...چرخاندم

 .ودمشده ب رهیاما من فقط مبهوت به آن قسمت خ زندیکه بزارم بر زدندیزجه م
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دهانم را بزور قورت  دند،آبیرقصیو م دندیخندیم ياددر اغوش هم با ش گهیهمد يبا لبخند روبرو ایو برد مونا

 :که در حال کنترلش بودم به ارسالن گفتم ییدادم و با صدا

 

 نیاریآب برام ب وانیل هیلطفا _

 

با ...ظاهر شد میجلو یآب وانیبعد ل هیثان یلیچند م....کردمینگاهش هم نکردم هنوز به آن دو نفر نگاه م یحت

آب آن  نیبتوانم با ا دیشا...تعلل هم نکردم یکم یحت...آب را خوردم کسرهیرا گرفتم و  وانیلرزان ل یدستان

 :را به ارسالن دادم و لب زدم یخال انلسو..جا خوش کرده است را فرو ببرم میرا که در گلو یبغض لعنت

 

 ممنون_

 

آهسته من  اریبس يود و صداسرسام اور شده ب میبرا گریآهنگ که د يبا اون صدا...بود دهیبودم که نشن مطمئن

خراب  میحالیو ب یحوصلگیرو با ب یمهمون نیدادم تا ا هیتک یداشتم که بشنود؟سرم را به صندل يچه انتظار

 .نکنم

 

ارسالن نبود دوباره به مونا نگاه کردم که صورتش فقط چند  گریبه پشت نگاه کردم د..بلند شدم یصندل از

کرد که  رمیبا نگاهش غافلگ ایناگهان برد...رفت یاهیصحنه چشمانم س نیا دنیبا د...بود ایصورت برد یسانت

 .به چشمانش نگاه کنم شترینگذاشت ب یاهیاز س يهاله ا

 

*** 

 

ناگهان مچ دست راستم فشرده ...کردینگران با ارسالن صحبت م یرا با صورت ایرا از هم گشودم،برد پلکانم

 :مونا خشکم زد؛لبخند بر لب رو به همه گفت دنیشد،به مچ دست راستم نگاه کردم و با د

 

 بهوش اومد_مونا
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انگار برق بهم وصل کرده باشند خشکم زد؛آب  ایو ارسالن با عجله به سمتم آمدند،با لمس دست برد ایبرد

 :ارسالن با خنده بلند شد يدهانم را پرسر و صدا قورت دادم که صدا

 

 يبابا فرشته هممون رو ترسوند يا_ارسالن

 

 رونیب ایاز دست برد عیشدم دستم را سر هوشیچه ب يبرا نکهیا يادآوریاخمام تو هم رفت؛با  شیمیلحن صم با

 :و با همان اخم به ارسالن جواب دادم دمیکش

 

 حالم بد بود کمی...خوامیمعذرت م_

 

 زم؟یعز ياالن بهتر_مونا

 

چه مونا  يبرا شدم،اصالیوقت با مونا دوست نم چیکاش ه يلحظه با خود گفتم که ا کیانداختم  یمونا نگاه به

شدم و در دل خود به  هوشیچه ب يبرا دهیو فهم دهیشدن من را د هوشیصحنه ب ایالبد مانند برد....بود نجایا

 یکه هردودستم آزاد شدم به سر دست یزمان...دمیکش رونیفکر دستم را با انزجار از دستش ب نیبا ا...دهیمن خند

 .نه ایاست  شیشالم سرجا نمیتا بب دمیکش

 

 :سوال مونا را تکرار کرد یبا نگران ایبرد...را باز نکردم میاخمها یزدم ول يحس کردن پارچه شالم لبخند با

 

 ؟یفرشته خوب_ایبرد

 

 :جوابش را دادم یبدخلق با

 

 جان تو هم برو لذت ببر ایبرد...نیلذت ببر یاز مهمون نیبر نیجمع شد نجایچرا ا...آره خوبــم_
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که من  ستیحس چ نیبا خود گفتم ا...دیایبه مونا اشاره کردم تا حساب کار دستش ب یحرکت نامحسوس با

 دارم؟

 

 :با اخم جواب داد ایتکان دادم تا افکار مزاحم از ذهنم دور شوند که برد يسر

 

 خورمیجم نم نجایحالت خوب نشه من از ا ؟تایچ یعنی_ایبرد

 

باز  یاصال کارش را فراموش کرده بودم و اخمام به طور نامحسوس...کردندیحرفش انگار در دلم قند آب م نیا با

 :را صاف کردم و گفتم میصدا...که لبخند نزنم کردمیکردم و خودم را کنترل م

 

 یبرم تو مهون خوامیمن خوبم و م_

 

 .رفتم رونیبه مونا زدم و از اتاق ب ییاپتو را کنار زدم و بلند شدم،لبخند دندون نم عیحرکت سر کیبا  و

 

*** 

 

کنارم  یناگهان حس کردم کس...که کادوها را باز کنند میبود و حاال همه منتظر بود دهیرا بر کیخان ک لیسه

اوقا  یو گاه زدندیبود و حرف م ستادهیا یکنار خانم مسن ایخان نگاه مکردم برد لیبه اطراف سه ستادهیا

 لیو باعث خنده سه زدیها را ناخونک م وبود و کاد ستادهیکنار شوهرخاله اش ا طنتیآوا هم با ش....دندیخندیم

 .شدیخان و ارسالن م

 

 :بر لبانم نشست که مونا گفا يمونا پوزخند دنیرا چرخاندم با د سرم

 

 یو آب بش نییپا يکه سرتو بنداز برمیچنان آبروتر م...حاال نوبت منه يفرشته تو خوب باز کرد_مونا
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با ....آوا و ارسالن ساعت بود هیعطر مردانه خوشبو بود و هد کی ایبرد هیهد...تعجب به رفتن مونا نگاه کردم با

نگاه  هیبا شوق به باز شدن هد...من را بال گرفت و اسمم را خواند هیهد ایمنتظر بودم که خاله برد یخوشحال

انگار  هیهد دنیاست که ناگهان با د دهیخر منپدرش از طرف  يخوب برا زیچ کی ایمطمئن بودم برد...کردمیم

 .میباشند رو ختهیر خیسطل آب 

 

عروسک گاو بود؟ صدا ما ما گاو در امد  کی...عروسک در امد يبار پشت سر هم پلک زدم که ناگهان صدا چند

خودشان را کنترل  کردندیم یارسالن و آوا هم خنده شان آمده بود و سع یحت...و باعث خنده نصف سالن شد

خم به من  هبایو بعد از چند ثان کردیمهم با تعجب به کادو نگاه  ایبرد یحت...شه بودند رهیهمه به من خ...کنند

 .کرده بود یشده و اخم کوچک رهیخان پرسشگر به من خ لیسه...زل زد

 

 دهیپدرش خر يطرف من برااز  ییکادو نیاز قصد همچ ایبرد دمیبکنم،حتما کار مونا بوده شا هیبود گر کینزد

 :مرد بلند شد کی يکه صدا دمیشکسته شدن قلبم را به وضوح شن يصدا ایکار برد نیبا ا...است

 

 فرشته خانم؟ ؟یچ یعنی نیا_مرد

 

که  دمیرا شن ایبرد يبرام نمانده بود با دو به طرف در سالن رفتم که صدا ییآبرو گریو د شناختندیمرا م همه

 خکوبیم شیرا گرفت خواستم دستش را پس بزنم که با صدا مینفر از پشت بازو کیاسمم را صدا زد و ناگهان 

 :شدم

 

 چطور به حرفم عمل کردم؟ يدیحاال د_مونا

 

 .و من با دو از سالن خارج شدم دیکنار کش یرا پس زدم و او به راحت دستش

 

*** 

 

 درو باز کن...مهمونا رفتن فرشته_ایبرد
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 شده یاشتباه کیدخترم حتما  ستیمهم ن_لیسه

 

 :بلند شد ایاعتراض برد يصدا ناگهان

 

 رفت لیچطور آبرومون جلو کل فام يدیپدر من؟ند یچ یعنی_ایبرد

 

 :خان بلند شد لیسه یعصب يصدا

 

 ــــایبـــرد_لیسه

 

هق  يدهانم گرفته بودم که صدا يحوله را جلو...شدند میروانه گونه ها میاشک ها...امدین ایاز برد ییصدا گرید

 ریبر باد رفته بود؛همش تقص لیمخصوصا سه لیکل فام يجلو میآبرو...زجه بزنم خواستمیم...نرود رونیهقم ب

ازت ":در دلم گفتم...مونا را نمشاختند یاصل تکدام ا آنها ذا چیه...کردیحرف مرا باور م یمونا بود اما چه کس

 ".متنفرم...متنفرم مونا

 

 میبه دهانم فشردم تا صدا شتریو حوله را ب دمیکوب میام اوج گرفت و سرم را چند بار به زانو ها هیگر هدوبار

 .نرود رونیب

 

 ےـکـنـیدرســت مــ ےنـفـر بـتـ ــکیاز  ہنـدانـسـتـ ےگـاهــ

 

 ـدیآ ےبـر نـمـ ےکــارـ ـزینـ ـمیاز دســت ابـراهـ ہبـزرگ کـ آنــقـدر

 

*** 

 سازنینم ثیما حد لیفام...حاال اعصابتو خرد نکن_ایبرد
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 :کردم و سرم را به طرف مخالف چرخاندم و آرام گفتم یاخم

 

 م؟یشیچرا از هم جدا نم_

 

 ؟یچـــــ_ایبرد

 

 یکنیانتقام فقط خودتو نابود م ،بايتو مونارو دوست دار...میخاتمه بد یزندگ نیبه ا ایلطفا ب_

 

کردم بغض  یمبل ربرو نشسته بود و سخت در فکر بود،سع يرو...به طرفش سر چرخاندم...امدیاز او ن ییصدا

مجبور  شیانداهتم که با صدا نیسرم را پا...کردندیاز آن طرف لج م میرا فرو ببرم اما اشک ها میدر گلو یلعنت

 :شدم به چشمانش نگاه کنم

 

 ؟یهست یناراض یزندگ نیتو از ا_ایبرد

 

 :حرف بزنم که ادامه داد خواستم

 

 يمن متاسفم که تورو وارد باز...شهیتموم م یاالن همه چ نیهم یهست یناراض یزندگ نیاگه از ا_ایبرد

 مسخره خودم کرئم

 

سرم را دوال کردم و گذاشتم ...محزون از من دور شد يمبل برخاست و با چهره ا يکالم اضافه از رو چیه بدون

 .کنم یا خالو خودم ر زندیبر میاشک ها

 

مگر  ایخدا....رهنما داشتم کیبه  ازیعشق؟کدامش؟من ن ایاست  یوابستگ نیا دمیفهمینم یحت...شده بودم خسته

خالص شوم،به من نشان بده  یحس لعنت نیاز ا خواهمیاالن کمکم کن م...یکنیکمکمان م شهیکه هم ینگفت

 .ــــایچه کنم؟خدا
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 :قطع شد میآوا صدا يکه با صدا دیایهق هقم در ن يدهانم گذاشتم تا صدا يرا جلو دستم

 

 نیستیاهل خونه ن يسلــام آ_آوا

 

 :بلند شد نتیز يصدا

 

 سالن نشستن يآقا باال هستن خانم هم تو_نتیز

 

ام  نهیقلب من محکم تر به قفسه س داشتیقدم که برم دم،هریرا شن شیقدمها يکرد و صدا يتشکر آوا

 .بود و کار از کار گذشته بود دهیبه من رس گریاما د ندیبب تیوضع نیدر ا آوا مرا خواستمینم...دیکوبیم

 

 ؟یکن يزیچ یسالم یکنیخانم خانما سرتو بلند نم_آوا

 

 :رنگ شادش نگاه کردم یتونیرا بلند کردم و در چشمان ز سرم

 

 سالم_

 

 یاز دستش افتاد و با نگران فشیصورتم ک دنیآوا با د شدیم دهیآنقدر خفه و آرام بود که اصال به زور شن میصدا

 :دیپرس

 

 ؟يدعوا کرد ایبرد شده؟بایچ يوا_آوا

 

خسته شدم از تظاهر؛لبخندم ...تحمل کنم توانستمینم گریکاسته شود اما د شیاز نگران یزدم تا کم یزورک لبخن

 .تار شده بود میکردن چهره آوا برا هیرا جمع کردم و بلند بلند شروع کردم به گر
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آوا با وحشت به سمتم آمد و ...شودیبا قطره اشکم عقده دلم کم تر م کردمیکه حس م کردمیم هید گربلن انقدر

 هیگر":درونم با بغض گفت يناگهان صدا...را دوست داشتم ایمن برد دیشا....در آرام کردنم داشت یسع

 ".یدل بکن ایاز برد دیبا...خونه نیاز ا يبر دیبسه با...کن یخال هاتویکن و تمام بدبخت هیگر...کن

 

زن نبود بلکه مرد  کی يشانه ها شانه ها نیا...حلقه شد و مرا اغوش خود جا داد میدور شانه ها یدست ناگهان

 :دمیرا شن ایبغض دار برد يام بند آمده بود و سکسکه گرفته بودم صدا هیبا تعجب گر...بود

 

 کن خانمم هیگر_ایبرد

 

 اید...هه...بر_

 

و در آغوش عشقم به  دمیآوا را ند گرید...هیراحت در آغوشش گر الیبدل نشد و من با خرد و  یحرف گرید

 .ستمیگر یراحت

 

*** 

 

 یدر حال...دیرا به من بگو يزیچ کندیم یکه سع کردمیاما حس م دیرسیبه من م شتریب ایبرد روزیاز اتفاق د بعد

 .او شوم فتهیاز روز قبل ش شتریکه هرروز ب شدیباعث م نیو ا دانستیحد خودشرا هم م دادیم تیکه به من اهم

 

 که نینخورد یچیخانم شما ه_میمر

 

 ندارم لیم میلطفا مر_

 

 دنیدر حال زنگ خوردن بود با د لمیموبا...رفت رونیگفت و از اتاق ب یچشم بردیغذا را م ینیکه س یحال در

 خواستیم داشت؟چهیچرا مونا دست از سر من برنم...در هم شد میشماره مونا آب دهانم را قورت دادم و اخمها

 از من؟



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ٢٢٧ 

 

را باال تخت آوردم تا  میتخت نشستم پاها يرو زدمیکه دکمه برقرار تماس را م یرا برداشتم و در حال لیموبا

 .نمیراحت بنش

 

 الو؟_مونا

 

 سالم_

 

 یکاف هی میرفت شیساعت پ مین....کنهیم دیداره خر ایو برد میاالن تو پاساژ ایمنو برد...خانم حالشون بهتره_مونا

انگار از ...ستین يخوایهمونطور که تو م یفرشته جونم همه چ ینیبیم...دمیمال رهیشاپ و من خوب سرش ش

 ...ــــــیتولد پدرشوهرت درس عبرت نگرفت ياون اتفاق تو

 

 ؟یگفت ایبه برد یچ ه؟تویمنظورت چ_

 

از ...ردیمن رابگ يو مونا جا فتمیب ایاز چشم برد خواستمینم...سوالم را بدهدمنتظر شدم تا پاسخ  ینگران با

 .یلیخ...بودم مانیهم پش روزید يحرفها

 

نزد  یدرباره طالق از تو حرف ایبرد...میکنیم دیدور با هم خر هی میدار زم؟االنیعز يآروم چقدر استرس دار_مونا

 کنمیو تورو راحت م کنمیموضوع هم باهاش مشورت م نیدر مورد ا يبزود زمیاما نترس عز

 

 :لرزان گفتم ییبه سخت قورت دادم و با صدا بغضمو

 

 ......رو ایمن برد....بامن نکن نکارویمونا نکن ا_

 

به  ازین...هم به سود تو کنمیمن هم دارم به سود خودم کار م....یو التماس کن یبزن يخودیحرف ب خوادینم_مونا

 ستیتشکر ن
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 :زدم غیج تیاز عصبان...وجه چیبه ه...را از دست بدهم ایبرد خواستمیوجه نم چیمن به ه...خرد شد یلیخ عصابما

 

 رو دوســـــــــــــت دارم ایمن برد_

 

 :زدم غیدوباره ج...امدیاز مونا ن گرید ییصدا

 

 مونـــــــــا_

 

دوباره زنگ خورد  لیبود؛ناگهان موبا میزدن ها غیاز ج...سوختیم میامان نداد گلو گریهق هقم د يصدا

 :دیچیپ یدر گوش ایبرد يدکمه برقرار تماس زدم و صدا يدستم رو ییخواستم قطع کنم که اشتبها

 

 خوبه نه نیا زمیمونا عز_ایبرد

 

 :پر ذوق مونا که جواب داد يصدا

 

 ـهیعال_مونا

 یقینفس عم... رمیرا بگ شانیجلو توانستمینم یروان بودند حت میاشک ها...ماندم رهیخ لیبه صفحه موبا مات

 .را در دست فشردم لیو موبا دمیکش

 

 

 يقد نهیآ يرا پاك کردم وجلو میگذاشتم و اشکها یعسل يرا رو لیتماس را قطع کردم و موبا عیسر

 :زدم و گفتم يلبخند...رفتم

 

 يمادر...نشان نداده بود بود و محبت پدرانه اش را به دخترش یمعتاد عوض هیکه پدرش  يمن فرشته دختر_

خودم که ...گذاشتیم ارمیخوب عشق مادرانه اش را در اخت یلیداشتم که با تمام وجودش منو دوست داشت و خ
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که سخت  کردمیفکر م وقعبودم؛اون م دهیچش یلیخ یزندگ يها یدختر ساده و بدبخت بودم و از سخت کی

 نهیحس ا نیکه سخت تر دمیاالن فهم یول ستیقائل ن یپدرت برات ارزش یکه بدون نکهیا ایدن يحس تو نیتر

 خودم متاسفم یساده لوح يمن واقعا برا...مثقال ارزش هم قائل نباشه هیکه همسرت برات 

 

 :کردم و دوباره گفتم هیو گر نیزم يزانو زدم رو...ام دوباره بلند شد هیگر يصدا

 

 چــرا خدا؟...تو باال بود يبه سو شهیمدستم ه...تورو قبول داشتم شهیکه هم یچرا من؟ من ایخدا_

 

 .بخورند زیل میگونه ها ياز رو یبه سادگ میبود و من هم گذاشتم اشک ها دهیامانم را بر گریهقم د هق

 

 ...!از تـــــو نوشتن... ام خسته

 سمینو یاز خود م یکم

 

 که، "منم" نیا

 

 !دارم دوستت

 

*** 

 

خسته شده بودم از بس در  رونیب میبه آوا زنگ زدم که با هم بر...شدم یخال کردمیحس م هیاز آن همه گر بعد

و  خوندمیهم نداشتم و دست و پا شکسته رمان م یسواد درست حساب...در خانه بکنم توانستمیچکار م...خانه بودم

درباره  ایبا برد دیبا دیشا...را ادام ندهم نرما گریو د دیایلجم در ب شدیو باعث م ماندمیاکثر کلمات م يرو

کنم تا بتونم بعد  لیخونه ام تحص نیا ياست و تو ایکه خرجم دست برد یحداقل تا وقت...زدمیحرف م لمیتحص

دلم  یلیخ نکهیبا ا...به آن محله برگردم گریمحال بود د رایز...ارمیکار بکنم و خرج خودم را در ب ایاز طالق از برد

 .ه خانم و خانواده اش تنگ شده بودیمرض يبرا
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 دل بکنم و بروم؟چگونه؟ ایمن چگونه از برد گرفتیغمم م ایطالق از برد ادیبا 

 

 :از پشت در آمد میمر يصدا

 

 آوا خانم اومدن....فرشته خانم_میمر

 

شال  کیو  ینخ یبا مانتو تا زانو مشک یل یشلوار مشک...انداختم ینگاه نهیگفتم و به خودم در آ باشه

 ایبدون برد نکهیبا فکر ا دایجد..زده بودم یست مشک ،کالیمشک فیک کیسرم بود با  يهم رو ،چادرمیمشک

که  یینقشه ها...میاید به خودم بیبا...شدم ایبه قول عمو تارك دن نمیبیم رهیرا ت یو زندگ پوشمیم یهستم مشک

 نیبرنامه اشکال داشت آن هم ا يجا کی یول...همراه آوا باشگاه بروم...کنم لیبود که بروم تحص نیداشتم ا

 .بروم یبه کالس رانندگ دیبلد نبودم و قرار بود بعد ع یبودکه رانندگ

 

هم  ایبودم برد دواریام...مشور کنم زین ایداده بود و خواسته بود با برد تیخان رضا لیسه نکهیاز ا خوشحال

 .فکر نکنم ایبه برد ادیرا مشغول کنم تا ز سر خود توانستمیم حاتیتفر نیتنها با ان کالس ها و ا....دهد تیرضا

 

 الیاز و عیکجا رفتم و سر دیآمد بگو ایکه برد یگفتم زمان نتیبه ز...را مرتب کردم و از اتاق خارج شدم چادرم

 :گفتم عیجلو نشستم و رو کردم به آوا و تند و سر یدر صندل...آوا رفتم نیبا دو به سمت ماش...آمدم رونیب

 

 ....نتـــــیکردم داشتم به ز ریز قصد نبود که دمتاسفم آوا ا_

 

 :کرد و گفت یخنده کوتاه آوا

 

 م؟یبر...یخودتو ناراحت کن خوادینم دمیخب بابا فهم یلیخ_آوا

 

 میآهنگ مال کیشروع به حرکت کرد و آوا  نیآره باز و بسته کردم؛ماش يرا به معنا میزدم و پلکها یآرام لبخند

 :زد بایو ز
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 يگشود ایدن نیکه چشم به ا نیمن از ا ي ونهیمچکرم د ازت

 

 يموند شهیکه پا به پام هم نیاز ا یگذاشت میکه پا تو زندگ نیا از

 

 رمیداد دستات و بگ ادمیعاشق که  يتنها يممنونم ا ازت

 

 رحم یاحساس ب نیبه ا يشم تو جون داد نیبا تو هم نش يداد اجازه

 

 من ي ونهیمن ، ازت مچکرم د ي ونهیمچکرم د ازت

 

 يدیعشق و به قلبم کش يجز تو ، تو قلبم جا نداشته تو پا یکس

 

 يدیرو با من چش یتو طعم سخت يبا بد و خوبم بساز یستین تو

 

 تلخم بر نگردم يبا چشمام بخندم به اون روزا يداد ادمی تو

 

 مکرد یم دایزود تر تو رو پ دیناراحتم کم با تو بودم با نیا از

 

 شمیخواب م یتو من ب یب يناراحتم کم با تو بودم شبا نیا از

 

 شمیتاب م یهم اسم تو هر جا که باشه مثل پروانه ها ب یکس

 

 من ي ونهیمن ، ازت مچکرم د ي ونهیمچکرم د ازت

 

 )یفالح اریماز_ازت متشکرم(
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 :دمیآوا راشن يخواستم دوباره آهنگ رابزنم که صدا...از آهنگ خوشم آمده بود واقعا

 

 شاپ مورد عالقه من یکاف...میدیرس_آوا

 

 "شاپ آوا یکاف"شاپ را خواندم؛ یبا تعجب دوباره اس کاف...شاپ نگاه کردم یزدم و به اسم کاف يلبخند

 :زدم و گفتم يلبخند

 

 شاپ اسم خودته یاسم کاف_

 

 نجامیمن صاحب ا...شاپ منه یکاف نیاصال ا_آوا

 

 ؟يجد_

 

خودش زده باشد با  يبرا یشاپ اختصاص یکاف کیکه آوا  شدیباورم نم...چشم دوختم شیتعجب به لبها با

 :گفت دادیرا نشان م فشیو رد دیسف يکه دندان ها ییلبخند دندان نما

 

 کادو تولد پارسال منه از طرف ارسالن نیا..برام درست کرده و اسمشو به نام من زده نجارویدرواقع ارسالن ا_آوا

 

تولد  ادیشده بود انگار  رهیشاپ با لبخند خ یآوا به کاف...زدم به عشق خواهر و برادر يلبخند...ده بودباز مان دهنم

که  ایمانند برد یکنه و دوستم داشته باشد نه کس تیرا داشتم تا ازم حما یپارسالش افتاده بود؛کاش من هم کس

 .ستیبا خودش معلوم ن فشیو تکل ندیبیعشق مرا نم

 

 :گفت عیسر

 

 گهید میبر...یهست یمنتظر چ_آوا
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 میبر_

 

ماشن را زد خودش  ریکه دکمه دزدگ یشاپ آوا هم در حال یافتادم به سمت کاف م؛راهیشد ادهیپ نیاز ماش هردو

 :دیرا به من رساند و پرس

 

 گه؟ید يجا میبر ایخوشت اومد _آوا

 

 :زدم و در جوابش گفتم يلبخند

 

 مکان قشنگ هم ساخته شده نیا يصا توشاپت قشنگه مخصو یکاف یلینه اتفاقا خ_

 

پرنشاطشان به  يدرخت ها شکوفه زده بودند و گل ها با رنگ ها یبعض...کافش شاپ گل و درخت بود اطراف

 .دندیبخشیم ییبایمکان ز نیا

 

 یبعض....بود يا شهیش يدر ورود....کار شده بود شهیبا ش رونیب يکال نما....بود بایشاپ هم ز یکاف یرونیب ينما

 یمشک دیاز سف یبیداخل هم ترک....بود شهیکار با ش شتریبود و با آجر کار شده بود اما ب واریاز قسمت ها د

 :زد و گفت شیبه بازو یمشت وبه سمت آوا آمد  يدختر...بود يکافش شاپش دو طبقه ا...بود

 

 نجا؟یا يومدیچند وز ن نیتو چرا ا يهو_دختر

 

 :کرد و دست دختر را فشرد و گفت یخنده کوتاه ک آوا

 

 باور کن سرم شلوغ نشد_آوا

 

 :رو به آوا گفت یبا نگاه مشکوک....من ساکت شد دنیخواست دوباره غر بزند که با د دختر
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 ؟یکنینم یمعرف_دختر

 

 :گفت و رو به من گفت يدیمن ببخش دنیبا د آوا

 

 شهیاسمش ستا کنهیکار م نجایدوست منه که ا نیا_آوا

 

 :زد و دنباله حرف را گرفت يلبخند شیستا

 

 و شما؟..هستم یمیکر شیمن ستا_شیستا

 

 :دادم و گفتم لشیتحو یمیصم لبخند

 

 خوشوقتم...هستم ییرزایمن فرشته م_

 

شاپ نشسته بودند و  یدو سه نفر در کاف...که سفارشمان را گرفت رفت یکرد و زمان ییهم ابراز آشنا شیستا

 .بودند اشیکرده بود هم دانشگاه یکه آوا معرف ییتا جا...کردند یبا او احوال پرسکه آوا داخل آمد  یزمان

 

 .شدیم ایشاپ جو یو درباره اوضاع کاف زدیحرف م شیداشت با ستا...صورت آوا دقت کرد به

 

لبها و دماغش با برادرشمتفاوت بود و پوست صورتش هم  یداشت ول يا دهیو کش یبرادرش چشمان مشک مانند

داشت  یبیو خوشت ترک یدماغ قلم...داشت یقلوه و سرخاب يلبها....زده بود یتونیرا رنگ ز شیموها...بود دیسف

در  یهم داشت و نقص یمتناسب کلیه...بود بایز اریبس میبگو دیدختر با کیبه عنوان ...نشستیکه به صورتش م

 .شدینم دهید کلشیه

 

 :نشست و با لبخند گفت زیو سر م برگشت
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 ارنیاالن سفارشو م_آوا

 

چنگل را ...میآوردند و هردو مشغول خوردن شد یکوچک شکالت کیک کیبا  میکه سفارش داد يقهوه ا دوتا

 .را باال گرفتم و در دهانم چپاندمش کیو خوشمزه ک یشکالت کهیت کیفرو کردم و  کیدر ک

 

 ؟يدوست دار یشکالت کیک یلیخ_آوا

 

 کنهیبرام درست م شهیخانم هم نتیآره ز_

 

 ؟یکردم تو چ هیته دمیع يمن که لباسا_آوا

 

 :قورتش دادم و جواب آوا را دادم دیرا خوب جو کیک کهیآن ت یزمان

 

 کنمیرو انتخاب م کدومیلباس هست که دست نخورده ان  یلیراستش تو کمدم خ_

 

 دهیخر میشاپ بر یبعد کاف ایب...داره گهید فیک هیلباس نو  دنیما بازار رفتن و خر_آوا

 

 باشه_

 

 .زدمیبا آوا حرف م لیدرباره تحص دیبا...آمد ادمی يزیچ ناگهان

 

 آوا_

 

 جانم؟_آوا

 

 ؟یشناسیخوب م یمعلم خصوص هیبدونم تو  خواستمیم_
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 شناسمیم ییچندتا هی...اوهوم_آوا

 

 درس بخونم خوامیم...برم کالس خوامیم...یکن یبدونم هرکدوم بهتره رو بهم معرف خواستمیم_

 

 ؟يمگه تو درس نخوند_آوا

 

 :انداختم آرام گفتم نییسرم را پا...کردیتعجب نگاهم م با

 

هر ....معلمم شد یعنی...داد ادیبهم  یواشکیخاله ام تا الس پنجم رو  یول...راستش من اصال مدرسه نرفتم_

 ییاول راهنما خواستمیاز اون سال که تا پنجک خوندم و م...پدرم بفهمه نکهیبدون ا...دادیم ادیسال بهم درس 

 رفتن نوبچه هاشم اون خونه رو فرخت....شد و فوت کرد ضیرو بخونم خلم مر

 

 من واقعا متاسفم_آوا

 

خاله ...برسم تونستمیکالس خوندن به کجا م 5برسم اما من  ییجا هیدوست داشت که من به  شهیخاله ام هم_

 گرفتیامتحان مو از من  اوردیبچه ها رو م يامتحانا يبرگه ها شهیام هم

 

 بچه ها؟_آوا

 

 داشت یکه باهاشون کالس خصوص ییبچه ها_

 

 آها_آوا

 

 :سرم را باال گرفتم و گفتم...نزدم و ساکت شدم یحرف گرید

 

 سالمه 20من فقط ....نشده ریهنوز د...بخونم ییاز اول راهنما خوامیحاال م_
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 يدیبزرگتر نشون م...واقعا_آوا

 

 انقدر شکسته شدم؟ یعنی_

 

 دهیرو درس م ییمعلم سه دوره راهنما...دمیشماره رو بهت م نینباش ا يزینگران چ...هیچه حرف نینه بابا ا_واآ

 دمیشماره اش رو بهت م ایب...هیکارش عال

 

 :زدم و گفتم يلبخند متشکر...دهدیو به دستم م سدینویم یرا د برگه کوچک يا شماره

 

 ممنون یلیخ...واقعا ممنونم آوا جان_

 

 نکردم؟ يبابا کار یاوک_آوا

 

 دارد؟ ییکلمه چه معنا نیا ؟یچ یعنی یاوک...تعجب به او نگاه کردم با

 

 باشه یعنی یاوک_آوا

 

 .کردم ویس لمیزدم و شماره را در موبا يلبخند...زد و مشغول خوردن قهوه اش شد ییلبخند دندان نما بعد

 

 :جرعه از قهوه اش را خورد و با لبخند گفت نیآخر آوا

 

 تموم شد...میبر_آوا

 

اصرار کردم که من  یهر چ...میشاپ خارج شد یرا خوردم و با هم بعد از پرداخت از کاف کمیآخر ک کهیهم ت من

 .بار نرفت و خودش پرداخت کرد ریپرداخت کنم آوا ز

 

 .میو راه افتاد میشد نیدو سوار ماش هر
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*** 

 

شاپ با آوا به  یبعد از کاف...تخت انداختم و به اتفاقات امروز فکر کردم يتن خسته ام را رو...اتاق شدم وارد

 .میکرد دیخر یو کل میو بعد به بازار رفت میخورد یو بستن میپارك رفت

 

چشمه و جنگل دور  کیبودم که طرح  دهیخر بایتابلو  کی...بودم دهیلباس نخر ادیها رفتم من ز دیسمت خر به

 .کندیزده و به چشمه نگاه م هیتک يبه تنه درخت بلند ابیدختر ز کیاطرافش بود و 

 

 نیا خواستمیچون واقعا م..خیداشتم به آب  ازیگفتم که فردا نصبش کند،بلند شدم تا بروم به حمام واقعا ن یعل به

 :خانم بلند شد نتیز يدر برود؛صدا میخستگ

 

 ن؟یخوریخانم شامو براتون نگه داشتم نم_نتیز

 

 دستت درد نکنه...نه خوردم_

 

 ریشب بخ_نتیز

 

 ریشب تو هم بخ_

 

 یلیزمستان بود اما من خ نکهیعرق کرده بودم با ا یلیخ...را در سبد انداختم میلباس ها...ومدیاز او ن ییصدا گرید

 .رفتیبهار بود و هوا رو به گرما م کینزد رایز کردمیعرق م

 

ها به مشام  ابانیبهار نو در تمام خ يبود و بو دیع گریهفته د کی بایتقر..را مشخص کرده بودم دمیع لباس

 .دیرسیم
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درست نبود و او  ایعقد من و برد....شدم ریو بعد سر کردن شال از پله ها سراز دمیرا پوش میاز حمام لباسها بعد

 .بود یفوت پدرم را درست کرده بود و جعل یاو خودش گواه رایبه من نامحرم بود ز

 

را نتخاب  ییمبل روبرو...خواندیو روزنامه م دینوشیم يمبل و چا يخان نشسته بود رو لیسه...سالن شدم وارد

 :خان گفتم لیکردم و نشستم و خطاب به سه

 

 ن؟یداریشما هنوز ب_

 

 :به من انداخت و گفت یخان نگاه لیسه

 

 ؟ياومد یک...سالم_لیسه

 

اثر  دیخان خونگرم افتاده بود؟ شا لیسه يبرا یاتفاق چه...ترش دهانم بسته شد خینگاه سردش و لحت  از

 :آب دهانم را قورت دادم و گفتم...شده است یعصب...باشد یخوابیب

 

 شیساعت پ میحدود ن...سالم_

 

 :تکان داد و با لحن سردش گفت يسر

 

 ش؟یشناسیچندوقته م...دوستت مونا نیا_لیسه

 

 بله؟_

 

 :زدم و گفتم یلبخند زورک...خان برده باشد لیسه يرا جلو میبا مونا چکار داشت؟نکند باز مونا آبرو او

 

 میدوست بودم تا االن دوست ایکه با برد یاز وقت_
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 فرشته_لیسه

 

 بله؟_

 

 :کرد خکوبمیحرفش بودم که با سوالش م منتظر

 

 قبال خواستگار مونا بود ایبرد...راست بگو_لیسه

 

چسب زده باشند قدرت باز کردنش را  ییدهانم را گو...کردیگذاشته بود و طلبکار نگاهم م شیپا يرا رو روزنامه

 .انداختم و با خودم فکر کردم نییسرم را پا...نداشتم

 

 :بلند شد شیمونا بوده است؟دوباره صدا یخواستگار قبل ایبود که برد دهیخان چگونه فهم لیسه

 

 فرشته؟_لیسه

 

 ه؟..یحرف.چه نیا...نه...ن_

 

 :آب دهانم را به زور قورت دادم و با بغض ادامه دادم...تته پته افتاده بودم به

 

 مونا رو دوست داره؟ نیکنیچطور مگه؟نکنه فکر م_

 

 :گفت یامد و با لبخند ارامش بخش رونیخان از آن لحن سردش ب لیسه

 

 شدیم کینزد ایبه برد یلیچون خ ومدیمونا خوشم ن يمن فقط از رفتارها...بغض نکنم دخترم_لیسه

 

 :زدم و گفتم یزورک لبخند
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 من برم بخوابم...نینباش يزینگران چ_

 

خفه بود  یلیآنجا خ يهوا دمیکش ينفس آسوده ا...امدم رونیب منیگفتم و از نش یلب ریز ریشب بخ عیسر

 .دوان دوان تا اتاق خودم را رساندم...انگار

 

خان هم  لیبود که سه عیضا ایانقدر برد یعنی":درونم گفت يتخت نشستم صدا يرو...را بستم و قفل زدم در

 "ه؟یچ هیقض دیفهم

 

 دیبا ایچرا برد...دوباره روان شدند میمونا را فراموش نکرد؛اشک ها ایاصال چرا برد...دونمینم یچیه دونمینم

 کردمیم نیف نیف...و چه تلخ است طعمش چشمیکه تازه دارم طعم عش را م یشد؟چرا من نه؟من يگرید بینص

به ...کنار تختم یکوچک با همان عسل زیاتاقم گفتم به م يها واریبه تمام د گفتمیم ایو از احساسم به برد

 .راگفتم ایو عشقم نسبت به برد میداخل اتاقم تمام رازها اءیبه اش...لمیموبا

 

 جان صحبت کنم؟ یب اءیبا اش دیتنهام که با نقدریا یعنی..کردمیم دیشد ییتنها احساس

 

 سهراب يآها

 

 ساخت دیبا ی، کشت ستیجوابگو ن گرید قیقا

 

 !!!است ادیمثل من تنها ز نجایا

 

*** 

 

دهانم را  يجلو عیهـــــه بلند بکشم اما سر کیبود باعث شد که  میکه جلو يچهره ا...را باز کردم میپلکها

ناگهان محو ...شدم رهیبا تعجب به چهره اش خ...بود دهیزده بود و آرام خواب هیتک یسرش را به عسل ایبرد...گرفتم

 .صورتش شدم
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به  کردیبلندش آدم را جذب م يبه رنگ شکالت بود و مژه ها شیچشمها...يداشت اما نه قلوه ا یدرشت يلبها

بود نه سر  یقابع ادینه عز یعنی...نشستیداشت که به صورتش م یبیدماغ مردانه و خوش ترک..خود يچشمها

 .باال

 

 دهیناگهان دستم خود خود به رف چهره اش کش...نبودند وستهیوجه پ چیداشت و به ه يشکسته ا يابروها

 :گفتم رلبیز...در تمام بدنم حس کردم یبیعج يخورد گرما شیدستم تا به گونه ها...شد

 

 هیحس خوب یلیاما خ...هیکه بهت دارم چ یحس نیا دونمینم_

 

 یوقت...کردمیبود و من با لبخند چهره اش نگاه م دهیآرام خواب ایبرد...کشمیودستم را پس م زنمیم یگرم لبخند

اول ...به من بگو عشق شما شهیآها خانم عاشق پ":درونم تشر زد يناگهان صدا...شدیچقدر معصوم م دیخوابیم

 "کنه؟یم کاریچ نجایا یصبح

 

 ایبه آن معلم زنگ بزنم اما نوز با برد دیامروز با...دادیصبح را نشان م 8ساعت نگاه کردم  ؟بهیصبح یاول

 :کردم شیشانه اش تکان دادم و آرام صدا يدستم را رو..صحبت نکردم

 

 ایبرد...ایبرد_

 

 :گفت يخفه ا ياز هم باز شد و با صدا شیپلکها يال

 

 ساعت چنده؟_ایبرد

 

_8 

 

 :بلند شد و با تعجب گفت ایبرد
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 8_ایبرد

 

 ؟یکنیم کاریچ نجایتو ا...آره_

 

 :باشد گفت دهیبه ذهنش رس يزیبه تته پته افتاده بود ناگهان انگار چ ایبرد

 

منم اومدم  يبد لیادامه تحص يخوایآوا بهم گفته بود که م...فقط اومده بودم باهات حرف بزنم یچیه_ایبرد

 خوابم برد نجالیخسته بودم هم یلیباهات حرف بزنم چون خ

 

دوباره ..برد؟یتخت من خوابش م يجلو قایدق دیبود چرا با بیعج یول...شیحرفها دییتا يتکان دادم برا يسر

 :بلند شد شیصدا

 

 يبد یتونیم نمیینم یمانع يبد لیادامه تحص يدوست دار یلیاگه خ_ایبرد

 

 ایممنونم برد يوا_

 

چقدر ...شدم رهیلبخندم را خوردم و به چال گونه هاش خ...زد که دوباره چال گونه اش معلوم شد يلبخند ایبرد

 .مرد را دوست داشتم نیمن ا

 

 :کرد و گفت یسرفه مصلحت ایبرد

 

 فعال....نداشتم يقصد بد دمیخواب نجایکه ا دیببخش_ایبرد

 

 هیزده بود و شلخته بود و منو شب رونیموهام از شالم ب...منم تازه به خودم اومدم...دیپر رونیاز اتاق ب عیسر

 .چشمام پف کرده بود..کردم یصورتمو بررس يقد نهیآ يتعجب جلو کرد؛بایدراکوال م
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 ".رونیاز اتاق ب عیحقم داشت بره سر چارهیب":درونم گفت يدهانم را قورت دادم که ناگهان صدا آب

 

 نیاما با ا امدیکال از من خوشش نم د؟البتهیایاز من خوشش نم گریصورت د نیچهره من در ا دنیبا د یعنی

چه کار کنم؟وارد  دیبا دانستمیاز خجالت نم...است دهیاز بس ترس ندیرا بب ختمینخواهد ر یحت دیشا گریچهره د

 يگفتم که رخت ها میبه مر لباس ضیشدم و مشت مشت آب به صورتم پاشدم و بعد از تعو یبهداشت سیسرو

 .چرك را ببرد

 

در آن ...زل زدم میروبرو دینشستم و به بشقاب سف یصندل يرو نییبا سر پا...آماده بود زیم...شدم منینش وارد

خان  لیسه يمنم به خنده باز شدند که صدا يلبخندش لبا دنیبا د..را تصور کردم ایصورت بل لبخند برد دیسف

 :دمیرا شن ایو برد

 

 تو شرکت تو کار کنه؟ دیدختره مونا چرا با نیا_لیسه

 

 داره یبیچطور بابا؟مگه ع_ایبرد

 

 ...ــــیبه عنوان منش هیجور هیکه نه اما  بیع_لیسه

 

 نباش بابا يزینگران چ_ایبرد

 

داخل بشقاب  دیسف ریو به پن دمیکوب زیدر آن بود را وسط م رکاملیکه پن یرا در دستم فشردم؛بشقاب چنگل

من زنش  یهم بکن يمثال؟هرکار یکن کاریچ يخوایم نمیبب ؟حاالي؛پس مونا کار خودتو شروع کردزدم شخندین

 .یپس در برار من موش امیبه حساب م

 

 :بلند شد شیخان صدا لیشانه ام قرار گرفت و سه يرو یوا رفته بود؛دست چارهیب ریپن...تر شد قیعم شحخندمین

 

 دخترم ریصبح بخ_لیسه
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 یصندل يگفتم و دوباره خودم را رو یرلبیهم سالم ز ایبه برد..کردم یخان احوال پرس لیشدم و با سه بلند

 :دیپرس اینشاندم،برد

 

 داد؟یکه درس م یبا اون خانم يزاریامروز قرارتو م_ایبرد

 

 بهش زنگ بزنم دیبا...اوهوم_

 

جرعه از آن را  کیپرتغال را در دستم گرفتم و  وهیآبم...شد شیتکان داد و مشغول مزه مزه کردن چا يسر ایبرد

 :دیپرس کردیم فیرو گوجه را رد اریبا خ ریدسرت شده پن يخان در حال لقمه ها لیسه...دمینوش

 

 ؟يادامه بد اللتویتحص يخوایپس واقعا م_لیسه

 

 داشته باشم که بتونم سرمو بلند کنم یکه حداقل مدرک خوامیم...ادامه بدم دیبا...بله_

 

 .لقمه را در دهان خود کرد کیرا باز و بسته کرد و  شیخان پلکها لیسه

 

*** 

 

 الو؟_خانم

 

 صحبت کنم يبا خانم ساالر خواستمیم دیسالم ببخش_

 

 دییخودم هستم بفرما_خانم

 

 :قرار دادم و ادامه دادم یعسل يلبخند برگه شماره را رو با
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 بزارم یکه باهاتون قرارکالس خواستمیم نیدادیکه درس م ییاون دوره راهنما يبرا...هستم ییرزیمن فرشته م_

 

 :صاف تر شد و پاسخم را داد يساالر يصدا

 

فقط شما  زنمیم امکیمن خودم به شما پ....مشکل دارم و کار دارم يسر هیخب من االن ...آه متوجه ام_يساالر

 نیشمارتونو لطف کن

 

 0911...لطفا دیکن ادداشتی..اه بله_

 

 ؟يا هیمال چه پا دیفقط بگ..رو بزارم یحواستونو به تلفنتون باشه من قرار کالس_يساالر

 

 رمیبگ ادی یهر سه دوره رو تو کالس خصوص خوامی؟مییاول راهنما_

 

 بله فقط شما چندسالتونه؟_يساالر

 

 هست؟ یمشکل...21_

 

 .بشنوم توانستمیم از پشت تلفن يزیر يچون صداها کردیصحبت م یبا شخص ییگو...ومدین شیصدا گرید

 

 فعال خدانگهدار زنمیم امکیمن به شما پ...زمیباشه عز_يساالر

 

 خداحافظ_

 

چه  دادمیم لیدادم؛اگر ادامه تحص هیگذاشتم و سرم را به بالشت تک یعسل يرا رو لیتماس را زدم و موبا قطع

وقت به او نگفتم که تا  چیو من ه...ستمیمزد تو سرم که درس خوانده ن یبه طور نامحسوس شهیمونا هم...شیم
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راه  یبغض لعنت نیا شدیم را و بباعث میسواد یب زدیتو سرم م شهیهم رایپنجم را به لطف خاله ام خواندم ز

 .میرا ببندد و نگذارد سخن بگو میگلو

 

نا به به مو دیکردم؛بایازش خوب استفاده م دیفرصت داشتم که با کیبهرحال من االن ...را پس زدم افکارم

الل شدن و مظلوم  گریبود د ست؟بسیکه فرشته ک دادمینشان م يگریخانم به پدرم و به هرکس د حهیمل

 .کردمیاز خودم دفاع م دیبا...دادمیخود را نشان م دیحال با...بودن

 

 :برش داشتم و گفتم...شروع به زنگ خوردن کرد لمیموبا

 

 :دیچیپ یشاد آوا در گوش يالو؟صدا_

 

 ؟یسالم فرشته خوب_آوا

 

 :تمام جوابش را دادم یلبخند بر لبم امد و با سرحال شیصدا با

 

 ؟ییکجا...ممنون_

 

 دنبالت امیم میآماده شو دار...باشگاه میریم میدار شیبا ستا_آوا

 

 دمیدنبال من؟نه زحمت نم_

 

 صرفهیثبت نام کن م ایتو هم ب...هیبابا زحمت چ_آوا

 

 امیمن ن شهیم یاگه زحمت یخب ول یلیخ_

 

 میآماده باش که اومد...نه بابا_آوا

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ٢٤٨ 

 خداحافظ_

 

کمربند  کیکه  دیمانتو تا زان سف کیو  دمیپوش يا روزهیف یآب یآماده شدم؛شلوار ل عیتماس را زدم و سر قطع

کرده بودم را برداشتم  دایکه از تو کند پ یورزش دیسف فیرم کردم و ک يرنگ رو یشال آب کیداشت و  ییطال

و  دمیدو الیتا در و دمیسف يها یکتان دنیشرا داخلش چپاندم و بعد از سر کردن چادرم و پو ازیمورد ن لیو وسا

 .در عقب را باز کردم و سوار شدم دمیکه رس نشیبه ماش...را تندتر کردم میآوا قدم ها نیماش دنیبا د

 

 ن؟یمعطل شد یلیتوروخدا خ دیببخش يوا_

 

 میدینه تازه رس_اآو

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

 امکیپ يخانم ساالر نمیتابب کردمیرا چک م لمیموبا دیبا..شدم رهیخ رونیراه افتاد و من از پنجره به ب نیماش

 نه؟ ایزده باشد 

 

 :ستدیآوا باعث شد دستم از حرکت با يصدا ناگهان

 

 زد؟..کاشان مامان قرار بود به خونتون زنگ بزنه میما قراره بر_آوا

 

 خان صحبت کردن لیبا سه ایجواب داده باشه  نتیز دیشا...من خبر ندارم_

 

 :دیپرس عیافتاده باشد سر ادشی يزیتکان داد و انکار چ يهم شانه ا آوا

 

 نه؟ گهید نیایم_آوا
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 :در امد شیستا يصدا ناگهان

 

 سالم کیعل_شیستا

 

 جان اصال متوجه نبودم شیستا دیببخش ـــــیوا_

 

 :کرد و گفت یخنده کوتاه شیستا

 

 نداشتم تونیکار نیانقدر غرق حرف بود کنمینه بابا خواهش م_شیستا

 

 :زد و با حرص گفت شیستا يبه بازو یمشت آوا

 

 میما پرحرف یعنی_آوا

 

 .داشت با تته پته حرفش را جمع کند ینگاه کردم که سع شیکرد و به ستا یکوتاه خنده

 

 بود..ن نینه بابا منظورم ا_شیستا

 

 :دیناگهان چشمهاش پر از حرص شد و غر کردندیهم به ما نگاه م چارهیب شیخنده و ستا ریز میآوا با هم زد منو

 

 رسمیبه حسابتون م_شیستا

 

ما باز  ایآ..سوال آوا بودم ریمن هنوز هم درگ یول...میوا گذراند يها یراه را با شوخ هیو بق میکرد يخنده ا دوباره

 م؟یرویهم به شمال م

 

*** 
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کرده  ،ورزشیورزش لیساعت بود با وسا میاالن حدود ن..به ورزش میبعد از ثبت نام در باشگاه شروع کرد 

 .میدادیرا قلپ قلپ باال م یو آب معدن مینشسته بود یصندل يو خسته و کوفته رو میبود

 

 رمیمیاز دست تو آوا دارم م_شیستا

 

 نیباجنبه باش کمی...نیهست ينجوریاه شما چرا ا_آوا

 

 شیاز ستا شتریب نتیوتازه تمر يدار يشتریاگه تو قوت ب...داره یبه جنبه نداره ربط به قوت هر آدم یربط نیا_

 یرو مجبور کن هیبق دیبوده نبا

 

 .دهدیتا بفهمم پاسخم را چه م کردمیکرد و من هم با لبخند به آوا نگاه م دییحرفم را تا شیستا

 

 بابا من غلط کردم یگیخب راست م_آوا

 

 .میدیو آوا را بخش میزد يروزیهم از سر پ يبه رو يلبخند شیو ستا من

 

*** 

 

 آوا گهیما د شیپ ایب_

 

 میریتو شمال واسش تولد بگ میخوایم...مینیبیبعدا که تولد مامانم بود باز همو م...نه ممنون فعال کار دارم_آوا

 

 کنمیصحبت م ایباشه پس من با برد...آها_

 

دوشم جا به جا  يرا رو فمیباال آوردم وک یدستم را به نشانه خداحافظ...حرفم دییتا يتکان داد برا يسر واآ

 .رفتم الیکردم و به سمت و
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نبود؛رو  یکس...شدم منیوارد نش يبا شاد...با لبخند وارد خانه شدم...شدم ایبرد نیکه شدم متوجه ماش اطیح وارد

 :ها بود گفتم یکردن شمعدان زیکه درحال تم میبه مر

 

 خان کجان؟ لیو سه ایبرد...میسالم مر_

 

 نجایمن تازه اومدم ا...واال خانم دونمینم_میمر

 

 :به سمتش رفتم و گفتم نتیز دنیخارج شدم با د منیتکان دادم و از نش يسر

 

 خانم نتیسالم ز_

 

 هستم نجایمن خدمتکار ا...ستمیخانم واال راحت ن نتیز نیچندبار گفتم به من نگ...سالم خانم_نتیز

 

 :گفتم یو با مهربان دمیزدم و لپش را بوش يلبخند

 

 به بزرگترا احترام گذاشت دیبا...و تجربه دیاز من سن دار شتریب یلیخ ه؟شمایچه حرف نیخانم ا نتیز_

 

 :دیگویو م دهدیم لمیتحو یخانم لبخند گرم نتیز

 

 ن؟یکجا بود نیخانم چرا انقدر عرق کرد_نتیز

 

 خان کجان؟ لیو سه ایبرد یراست...باشگاه بودم_

 

 :فکر کرد و بعد پاسخ داد یخانم کم نتیز

 

 خانم بودن اومدن کیکه  شونیهم االن با منش ایخان و آقا برد دیخان رفتن خونه برادرشون سع لیسه_نتیز
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آب "تو شرکتت کار کنه؟ یبه عنوان منش دیدختره مونا چرا با نیا"در ذهنم جرقه زد يزیچ ؟ناگهانیخانم؟منش

به اتاق کار ...از پله ها باال رفتم یخانم تشکر کردم و با حواس پرت نتیاز ز یرلبیدهانم ا به زور قورت دادم و ز

 :نجاستیمونا مطمئنم کرد که او ا يصدا دمیکه رس ایبرد

 

 دهیبخش رس نیهم از ا دیتازه چند طرح جد...طرح بهتره نیخب به نظر من ا_مونا

 

 خوبن_ایبردب

 

 :دیرسیمستانه مونا خوب به گوش م خنده

 

 ــنیخوبن؟عال_مونا

 

آب دهانم را قورت دادم تا بتوانم ...بودند و بگوبخند داشتند یمیهم آمد کامال با هم صم ایبرد زیخنده ر يصدا

 .رفتینم نیکنه بود و از ب ییرا فرو بفرستم اما گوجاخوش کرده بود  میکه کنج گلو یبغض

 

من  يبرا یچه اتفاق...که در را بستم به خود امدم ینه چندان استوار خودم را تا اتاق کشاندم و زمان ییقدم ها با

 ضیزدم و بعد از تعو يافتاده است؟مگر من عهد نبستم که هر چه مونا پنبه کرده بود را رشته کنم؟لبخند شرور

 .لباس از اتاق خارج شدم

 

از آشپزخانه  ینیشربت آب پرتغال درست کردم و بعد از قرار دادن آنها در س وانیآشپزخانه شدم و سه ل وارد

 :بلند شد شیرا زدم که صدا ایخارج شدم؛درب اتاق کار برد

 

 د؟ییبفرما_ایبرد

 

 دنمیمونا با د...درب را چرخاندم و درب را گشودم رهیزدم و دستگ کردیم نیکه به نظر صورتم را دلنش يلبخند

 .دنیع کرد به لبش را گز.شربتم شر ینیکرد و با س زیرا ر شیچشمها
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 :تر کردم و گفتم قیرا عم لبخندم

 

 در بره تونیشربت اوردم خستگ...جان ایسالم برد_

 

 زیم يزدم و شربت را رو يدشده بود؟لبخن رهیتعجب کرده به من خ اریو لحن حرف زدنم بس دنمیبا د ایبرد

نشستم و به  یمبل چرم يرو...خودم يبرا يگریو د ایبرد يرا برا شیکیرا برداشتم  وانیگذاشتم و دول ایبرد

 :و گفت دینوش ار وانیرا گرفت و نصف ل وانیمونا با حرص ل...شدم رهیمونا خ یچهره عصب

 

 ن؟یبرینم فیتشر_مونا

 

 :داد و گفت لمیرا تحو شیبایلبخند ز ایبرد...شدم رهیخ ایبه درب اشاره کرد به برد و

 

 نیبش ياگه دوست دار_ایبرد

 

 :دیگویمونا با حرص م...کنمیو شربتم را با لذت مزه مزه م شودیتر م قیعم لبخندم

 

 ایبرد_مونا

 

 شده؟ يزیبله؟چ_ایبرد

 

 :گذاشت و گفت شیرا جلو يبرگه ا مونا

 

 یچینه ه_مونا
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 زدیاز مونا سر م یشده بودم و اگر کار خالف رهیخ ایتمام مدت به برد...کرد یرلبیبرگه را گرفت وتشکر ز ایبرد

مچش را  خواستمیشده است اما هر بار که م رهیبه من خ ایبرد کردمیحس م یو گاه کردمیمداخله م عیسر

 .شده است رهیمونا خ ایکه به برگه ها  شدمیو متوجه م شدمیم دیناام رمیبگ

 

بلند  رودیم نکهیبرخاست و خوشحال از ا یاتمام کار را اعالم کرد و مونا از صندل ایکار برد میساعت و ن 1از  بعد

 :گفت یلبخندم رو به مونا با مهربان دنیبا د ایبرد یکنم ول یشدم تا با او خداحاف

 بمون شمونیناهار پ يخوایم_ایبرد

 

 :زد و گفت یبیمونا لبخند دلفر...دمییسایرا به هم م میها کرد،دندانینگاه م ایبا تعجب به برد مونا

 

 شمیمزاحم نم_مونا

 

 :جوابش را داد ایبرد

 

 ینه چه مزاحمت_ایبرد

 

 :زدم و گفتم يزور لبخند

 

 اصرار نکن؟ خوانیجان اگه نم ایبرد_

 

دم و منتظر شدم تا زد؛آب دهانم را قورت دادم و سرم را به جهت مخالف چرخان يشد و لبخند رهیبه من خ ایبرد

 به من بفهماند؟ خواستیچه م شیکارها نیبا ا ایبرد...دیایاز آن دو نفر در ب یکیاز  ییصدا

 

 که مزاحمتون بشم خوامینم..نبود نینه فرشته جون منظورم ا_مونا

 

 :سردتر جواب داد يبا صدا ایبرد
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 کنمیمن مجبور نم يخوایاگه نم_ایبرد

 

مونا آب دهانش را با استرس ....شد نگونهیکرد؟چرا لحنش ا ریینگاه کردم،چگونه نظرش تغ ایتعجب به برد با

 :قورت داد و گفت یواضح

 

 ...پسـ ستمیاگه مزاحم ن_مونا

 

 نییپا ایناهار آماده است ب گهید قهیباشه تا چند دق_ایبرد

 

 .حس کردم که عرش چه خوشبو است د،تازهیچیعطرش در مشامم پ يبو..از کنارم گذشت ایبرد

 

 :مونا آمد يصدا ناگهان

 

 اون خودش منو دعوت کرد...یکن يکار یتونیتو نم ینیبیم_مونا

 

 ياما تو پررو پررو قبول کرد یدوست نداشت بمون گهید يدید...شد مونیپش یول_

 

 .مونا را شکست دهم يشکرت امروز هم توانستم به گونه ا ایخدا....با لبخند از اتاق خارج شدم و

 

*** 

 

و مونا و  ایکه در خانه بودند من و برد یخان رفته بود و تنها کسان دیناهار به خانه برادرش سع يخان برا لیسه

 یو در مورد زندگ ردیکه است او را به حرف بگ یداشت به هر صورت یخدمتکاران بودند؛مونا در طول ناهار سع

مقابل مونا  اشیمحل یمرا در برار ب ياما هروقت لبخندها زدینم یحرف ادیزهم  ایسوال کند و برد مانییزناشو
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او را  قینشان دهم،دوست داشتم عال ایبه برد شتریداشتم خودم را ب یسع دایجد...کردیم فیاز مونا تعر دیدیم

 .کردمیزن مورد عالقه اش م هیخودم را شب شتریو ب دمیفهمیم

 

 6تا  4ساعت "رفتن به کالس و ساعتش را نوشته بود خیزده بود تار امکیپ يرا چک کردم؛خانم ساالر لمیموبا

 "دوشنبه و چهارشنبه يروزها

 

 :را ببندم امکیباعث شد پ میمر يصدا

 

 خانم مونا خانم رفتن_میمر

 

 ممنون...باشه_

 

 ایبرد يمبل برخاستم و به سمت اتاق راه افتادم که صدا يباالخره شرش کم شد؛از رو...دمیکش يآسوده ا نفس

 :ستمیباعث شد با

 

 لحظه هیفرشته _ایبرد

 

 .ندهد میقلبم گذاشتم تا لو يدستم را رو...دنیقلبم شروع کرد به محکم تپ شیصدا با

 

 :دمیرا واضح شن شیصدا...بود دهیام رس یقدم کیبه  ایبرد

 

 ؟يبا مونا دار یتو مشکل_ایبرد

 

 :چهره پرسشگرش زبانم را چرخاندم دنیبه سمتش برگشتم با د یسست با

 

 نه چطور مگه؟_
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 ...کهــــ خوامیراستش من م...هینقشه من چ یدونیکه تو نم دونمیم....شکرابه ونتونیآخه حس کردم م_ایبرد

 

قورت دادم و به دهانش  یآب دهانم را به سخت...حرفش را خورد داد؟چرایحرفش را ادامه نم کـــــــــه؟چرا

 .شدم رهیخ

 

 :ادامه داد ایدبر

 

 م؟یریکه طالق بگ يخوایکه بگم تو م خوامیم_ایبرد

 

 :دیپرس یبا نگران ایبه سرفه افتادم؛برد ناگهان

 

 حالت خوبه؟_ایبرد

 

 :را به معنا آره تکان دادم و گفتم سرم

 

 م؟یموضوع صحبت نکن نیاالن درباره ا شهیم...آره خوبم_

 

 :سرش را تکان داد و گفت ایبرد

 

 به امون خدا ولت کنم خوامینم...سوال کنم خواستمیه فقط مباش_ایبرد

 

نه؛انگارکامال  شیاما چشمها زندیم یحرف کیزبانش  کردمیچرا حس م دانمینم...چشمانش نگاه کردم به

 .برعکس هم بودند

 

دوستم  ایچقدر دعا کردم که برد...دمیسست به اتا ق رفتم و در را محکم کوب يافتاده و با قدم ها يشانه ها با

 .برعکس شده بود زیهمه چ ییداشته باشد اما گو
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راه باز کردند و شروع  میاشکها یک دمیاصال نفهم...نرود رونیهق هقم ب يدهانم گرفتم تا صدا يرا جلو دستم

 .ختنیکردند به ر

 

 :گفتم دهیبر دهیبرد

 

 پس زده شدم کنمیکنم؟حس م کاریچ دیاالن با ایخدا_

 

 دییتا يبرا يسر ".باش يقو...که دوستت نداره انقدر سست رفتار نکن يئن نشدتا مطم":درونم گفت يصدا

 :درونم تکان دادم و زمزمه کردم يصدا يحرفها

 

 سست رفتار کنم دینه نبا ایدوستم داره  دمیباشم تا نفهم يقو دیآره با_

 

 .بود دهیقلبم ترس...امدندیبند ن میهر کار کردم اشکها اما

 

 گرمم باش اغوش

 

 را که ییفراموش کنم لحظه ها بگذار

 

 دمیلرز یکسیب يسرما در

 

*** 

 

 ن؟یایم يجد يوا_آوا

 

 بهت جواب رد دادم شهیهم کنمیحس م یکنیم يکار هی...فعال تمومش کن و انقدر ذوق نکن گهیآره د_ایبرد

 

 ...کن کهــــــ گم؟باوریچرا مگه دروغ م_آوا
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 يلبخند...شماره عمو بود...خارج شدم منیاز نش دیبلند دم و با گفتن ببخش عیسر...بلند شد لمیزنگ موبا يصدا

 :دهمیو پاسخ م زنمیم

 

 الو؟_

 

 ؟ییکجا...سالم دخترم_عمو

 

 ن؟یشما خوب...خونه ام_

 

 ؟يو با شوهرت ازدواج کرد يفوت پدرتو جعل کرد یکه گواه یبه من بگ دیتو با...نه دخترم_عمو

 

 نداشتم گهیچاره د نیعمو باور کن...آره_

 

 ست؟یازدواج گناهه و درست ن نیا یدونیجرمه؟م نیا یدونیتو م...ساکــت_عمو

 

 عمو_

 

 نه؟ ای کنهیم یبرادرزاده ام کجا زندگ دبدونمیمن با...عمو یعمو ب_عمو

 

م جوابش را بده خواهد،خواستمیمرا م یباشد او خوشبخت یهر چ کردمیعمو را قانعه م دیدم؛بایکش یقیعم نفس

 :که با حرفش الل شدم

 

 بابات اومده بود_عمو

 

 .الو الو عمو بود پشت تلفن يصدا دمیکه شن ییو افتادم و تنها صدا دیدور سرم چرخ ایدن ناگهان
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*** 

 

نقش  میرو برو يمرد ي هیبود،ناگهان سا میروبرو يپنجره ا...بود کیهمه جا تار...را گشودم میچشمها

چسب محکم ...بسته بودند میرا خواستم تکان دهم که پاها میخواستم بلند شوم که دستانم بسته بود پاها...بست

 کجاست؟ نجایا کردمیپر از اشک با خودم فکر م يبا چشمها...بود دهیو پهن هم رو لبانم چسب

 

 .را فشرد میگلو یانگشتان محک ناگهان

 

 .پدر نامهربانم بود يصدا...در گوشم زنگ خورد ییآشنا يصدا

 

 ؟یاز شر من راحت بش یتونیم يفکر کرد...فت...دختره ك_بابا

 

بابا کمربندش ...من به هوا رفت غیتا چسب کنده شد ج...حس کردم يدیکه سوزش شد دیرا محکم کش چسب

 :بلند شد غمیج يرا باز کرد؛صدا

 

 نـــــه...ــــکنمینـــــه خواهش م_

 

شانه ام تکان  يرو یدست..زدمیم غیهمچنان ج...را گشودم میحس کردم چشمها میبازو يضربه کمربند رو تا

 :بلند شد ایداد برد يخورد و صدا

 

 دارشـویفرشـــــته ب...فرشته_ایبرد

 

 ولم کن کنمینـــه خواهش م_

 

 امنه یهمه چ..یستیشو فرشته تو خواب ن داریب_ایبرد
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 دهیکابوس د ایبرد_آوا

 

 ایبرد..نبود نجایبسته نبودند پدرم ا...را تکان دادم میمن کجام؟اتاق خودم بود دست و پا...را کامل گشودم میپلکها

زده بود و با تعجب نگاهم  هیشده بود و آوا هم به لبه تخت تک رهیبه من خ یبود و با نگران ستادهیبود که کنارم ا

 .کردیم

 

 ایبرد_

 

 جانم خانمم جانم؟_ایبرد

 

لبخندم را  يکردم جلو یبه من گفت خانمم؟آب دهانم قورت دادم و سع ایتعجب به حرفش گوش دادم؛برد با

 :با لکنت گفتم...ندیایکه کش ب کردندیالتماس م میلبها...رمیبگ

 

 نباش....ران...ر...نگر...ن...ن_

 

 :زد و گفت يلبخند

 

 حالت خوبه؟_ایبرد

 

 ره..آر_

 

 :و گفت دیکش يآسوده ا نفس

 

 خداروشکر_ایبرد

 

 فرشته جونم حالت خوبه؟_آوا
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 :صورت نگران و متعجبش زل زدم و گفتم به

 

 خوبــم_

 

 :به آوا نگاه کردم...رفت رونیزد و از اتاق ب يتا به من نگاه کرد لبخند ایلبخند به هر دو آنها نگاه کردم برد با

 

 افتاد؟ یچه اتفاق_

 

 نیزم يصدا قهیبعد از چند دق یتا حرف بزن یزنگ خورد و تو رفت تلیکه موبا زدمیحرف م ایداشتم با برد_آوا

تورو بغل کرد و  عیاسمتو داد زد و سر ایبرد...يشده بود هوشیتو ب شدهیچ مینیبب میو با دو اومد میدیخوردنتو شن

 که تو حالت خوبه میموندهرجور شده بهش فه نتیمنو ز یول مارستانیرفت تا ببرت به ب

 

 :تر شد و با آرامش گفتم قیعم لبخندم

 

 آها_

 

 بود؟ یکه پشت خط بود ک يفرشته اون مرد_آوا

 

 :ترس گفتم با

 

 چطور مگه؟_

 

 که تا من گفتم الو اون قطع کرد نهینترس منظورم ا_آوا

 

 شبیبود که د نیرفت فکر کنم بخاطر ا جیلحظه سرم گ هینبود من  یخاص زیولش کن چ....آه خب راستش_

 دمیخواب رید
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کاش ...میرفتیبهتر بود که م دیشا...میبه شمال برو میخواستیفردا م..مینزد یحرف گریتکان داد و د يسر آوا

 .سفر استفاده کنم نیبروم و بهتر از ا نباریا توانستمیم

 

*** 

 بود یهمسر خوب یلیمن که خ يرو برا مایس امرزهیخداب...آوا کپ خالشه نیاز دست ا_لیسه

 

 :ذوق گفتم با

 

 ن؟یکنینم فیه؟تعریخانم چ مایشما و س ییآشنا يقصه _

 

 :داد و گفت لمیتحو یخان لبخند گرم لیسه

 

 گمیبهت م يحاال که انقدر کنجکاو_لیسه

 

 من سروپا گوشم_

 

 :بود اما گوشش به پدرش یهم که مشغول رانندگ ایبرد فیتر شد و شروع کرد به تعر قیلبخندش عم لیسه

 

 یخانم بلد نبود رانندگ...بود تصادفم بشه کیآشنا شدم که باهاش نزد ایبرد با مادر یراستش من زمان_لیسه

که  دمیدل نه صد دل عاشقش شدم اما فهم هی مایس دنیخالص من با د یچیه...زدیبکنه انوقت سر من غر م

که اونم دلش با منه  دمیفهم دابع یول یچیخورده بودم که نگو و نپرس؛ه یشکست عشق کیاصال ...نامزد داره

 مایالتماس نامزده و بابا س یهر چ گهید یچیه...خونه بخت کنه یاون به زور با مازدش راه خواستیاما پدرش م

در  رایمادر آوا خانم ما سم یعنی رایخواهر سم نکهیشده بود تا ا دیهم ناام مایخود س ینشدن،حت یرو کردم راض

که خواهرش بدبخت  خوادیو نم خورهینم یبدرد زندگ ستوین یوبپسره خ کهپسره بهم گفت؛گفتش  نیمورد ا

بود به  یبه هر دنگ و فنگ هیقض نیا يبشه و دوست داره که خواهرش به من برسه،من ازخدا خواسته افتادم 
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که وضع مالم خوبه  دیبعدم خودمو تو ولش جا کردم اونم د ستوین یفهموندم که پسره آدم درست مایبابا س

 بهم دادو وسالم نامه تمام رشودخت

 

 :زدم و گفت یشوق لبخندپر

 

 نیتا به عشقتون برس نیدیکش یچقدر سخت_

 

 ریبخ ادتی یجوون یه_لیسه

 

 نهیمانند قلب من که نا آرام در س ردیگیاو دلش بهانه همسرش عشقش را م دیفکر،شا يخان رفت تو لیسه

 .شود رید یلیخ نکهیقبل از ا ندیمرا بب ایبرد يروز نهیا دیبه ام تپدیم

 

 اد؟یخوابت م_ایبرد

 

 میخوریصبحانه نم...نه_

 

 :تکان داد و گفت يسر ایبرد

 

 با ارسالن هماهنگ کردم...میستیمیجلوتر وا نیهم میخوریچرا م_ایبرد

 

از حرکت  نیماش قهیشدم بعد از چند دق رهیخ رونیحرفش و به مناظر ب دییتا يتکان دادم برا يسر

شدم و  ادهیپ نیاز ماش...بود ینسبتا بزرگ بود و مدلش سنت....میبود ستادهیا یقهوه خانه سنت کی يجلو...ستادیا

 :گفت خانهقهوه  دنیخان با د لیسه..مینشاند لچریو يخان را رو لیسه ایبا کمک برد

 

 هم داشته باشه يخوشمزه ا يغذاها دیبا...به به چه قشنگ_لیسه
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 :با تعجب گفت ایبرد...شکمش را ماالند که باعث خنده هر دو نفرمان شد يحالت بامزه ا با

 

 ن؟یخندیم یبه چ_ایبرد

 

 یچیه_

 

وارد قهوه  یپارك کرد و بعد از احوالپرس نمانیارسالن هم پشت ماش نیکه ماش یتا زمان میسه منتظر ماند هر

 .میخانه شد

 

*** 

 

 ؟يایما نم نیماش_آوا

 

 ایبرد نیماش رمیمن م...نینه راحت باش_

 

منو تو مامان تو  ایبرد نیتو ماش رنیو بابا م لویو ارسالن و عمو سه اینه بصبر بابا من با مامان حرف زدم برد_

 قبول؟...ارسالن نیماش

 

 نیباشه هر جور خودتون راحت_

 

 رایسم...میحرکت کرد ن؛همهیبعد از نشستن در ماش...ارسالن رفتم نیگرفتم و به ماش ایبرد نیرا از ماش فمیک

 :خانم شروع کرد به حرف زدن

 

 ه؟یچ اللتیخب دخترم چند سالته تحص_رایسم

 

 مامان بهت گفته بودم که_آوا
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 :و گفت دیخانم لبش را گز رایسم

 

 رفت ادمیمادر  دیببحش_رایسم

 

اهل  سالمه و 20و به مدرسه نرفتم؛ یاونم به سخت...نداره راستش فقط تونستم تا پنجم بخونم یبینه نه ع_

 گهید نیهم...تهرانم

 

 :زد و گفت يخانم لبخند رایسم

 

 نگفته بود چرا؟ يزیاصال دربارت به ما چ ایبرد زمیپس خوشبختم عز...آها_رایسم

 

 برگذار بشه یجشن مینخواست گهیاومد د شیپ ییهوی_

 

منم سرم را  رمیمادرش را به دل نگ ينزد،آوا با حرکت سر نشان داد که کنجکاو یحرف گریتکان داد و د يسر

 .وجه به دل نگرفتم چیمادرش را به ه يچرخاندم و به او فهماندم که کنجکاو یبه نشانه منف

 

*** 

 

 مایدیرس دارشویفرشته ب_آوا

 

 م؟یدیرس_

 

 میکن یفقط مونده تورو خال میکر یبارا رو همه خال میدیآره بابا رس_آوا

 

 :زدم و گفتم يلبخند...کرد و منتظر به چشمان خمارم نگاه کرد یخنده کوتاه بعد

 

 شمیاالمن بلند م_
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 :گفتم يخانم که منتظرمان بود با شرمسار رایشدم و رو به سم ادهیپ نیاز ماش عیحرکت سر کی با

 

 خوابالوام یلیواقعا من خ دیببخش...دیکردیم داریخب منو زودتر ب_

 

کپ خاله اش بود با لبخند به چشمانش  ایبود چشمان برد ایبرد هیشب یلیاش خ د؛چهرهیخند يخانم نخود رایسم

 :شوخ آوا بلند شد يرو شانه ام قرار گرفت و صدا یکه دست کردمینگاه م

 

 میخانم خوابالو بر_آوا

 

 :را جمع کردم و گفتم لبخندم

 

 میبر_

 

 .میشد الیدو با هم وارد و هر

 

*** 

 اتاقمونه؟ نجایا_

 

 م؟یکن ست؟عوضشیوب نخ...آره_آوا

 

 هم قشنگه یلینه بابا خ_

 

 ؟یگذاشت یکالست رو ک یراست_آوا

 

 میریدو روز بعد از جشن تولد مامانت از شمال م بایتقر...دو هفته بعد دوشنبه...اوممم_
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ساعت وقتمان بخاطر جابه جا  مین...شد من هم مشغول شدم شیلباسها ییتکان داد و مشغول جا به جا يسر آوا

 .را هم به حمام رفتم گریساعت د میگرفته شد و ن لیکردن وا

 

حوصله ها نداشتم چگونه حال دارند تا  نیاز ا...را با سشوار که به اصرارآوا بود خک کردم میاز حمام موها بعد

 رفتیدختر داستان م الیسر کیماهواره داشت و در  میاست خانه عمو ادمیرا سشوار بزنند؛ شانیو موها ندیایب

که دوست دارد مانند آنها باشد  گفتیم شهیهم حانهیر ریبخ ادشی...شستیرا م شیحمام و بعد از حمام موها

 .دیکشیپز ماهواره داشتنشان را به رخ من م شهیهم

 

لباس  دنیپوشآوا هنوز مشغول ...لباس مناسب از اتاق خارج شدم دنیو بعد از پوش دمیکش یآن دوران آه ادی با

 .بود

 

 خوردندیپوست کنده را م يها وهیو آن دو نفر هم م کندیپوس م وهیخان م لیشوهرش و سه يخانم برا رایسم

 :خانم رفتم و گفت رایسمت سم کردند؛بهیصحبت م يکار ای یاسیس يو درباره بحث ها

 

 ن؟یخوایکمک م_

 

 :زد و پاسخم را داد یخانم لبخند گرم رایسم

 

 گهیپوست کندنه د وهیم هی...زمینه عز_رایسم

 

 :دمیپرس...تکان دادم و کنارش نشستم يسر

 

 کجاست؟ ایکجان؟برد هیبق_

 

 :تر شد و گفت قیخانم لبخندش عم رایسم

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ٢٦٩ 

 رنیبزنن و ناهارو بگ يدور هینگران شوهـــرت نباش با ارسالن رفتن _رایسم

 

 :آوا بلند شد يخودم شدم که صدا يبرا وهیگفتم و مشغول پوست کندن م یآهان

 

 ن؟یمنتظر غذا هست ن؛نکنهینشست نجایشما چرا ا يوا_آوا

 

 دنیخودش هم با د یگفت که باعث خنده هر چهار نفرمان شد حت يحرفش را با حالت شعرمانند آوا

 .دیخند مانیخندها

 

 گردش میو بر میآره ناهرو بخور_

 

 :خان پدر آوا گفت رضا

 

 انقدر عجول نباش نیبش ایآره دخترم ب_رضا

 

 خــدا يه؟ایباز نار خوردنتون چ نیباباشما که تازه صبحانه خورد يا_آوا

 

من دور نماند آوا هم در مقابل چشم  زیت يحرف آوا چشم غره نثارش کرد که از چشم ها دنیخانم با شن رایسم

 .را جلو داد نشییرا باال داد و لب پا شیمادرش با حالت بامزه شانه ها يغره ها

 

 یباز ک...مادر خوردم تنگ شده بود يبرا یلیدلم خ...زد و مشغول کارش شد يکار آوا لبخند نیخانم با ا رایسم

رنگ که اسم مادر  یچگونه آن قبر مشک...میاز بهشت زهرا دور بود یلیاالن خ...سر قبرش بروم توانستنیم

 .کردمیشده بود را بغل م یهکاک شیرو زمیعز

 

 :کنارم نشست و گفت آوا
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 ا؟یلب در میبعد ناهار بر يایم_آوا

 

 :را با ذوق تکان دادم و گفتم سرم

 

 ــهیعال_

 

 .ارسالن باعث شد سرا بلند شود و صحبتمان قطع شود يصدا

 

 سالم بر اهل خانه_ارسالن

 

 دستش را باال آورد و گفتک يها لونینا

 

 اونم دست پر_ارسالن

 

 :همه رفته بودند به آشپزخانه...ستمیارسالن باعث شد با يکه صدا مینیتا بساط ناهار را بچ میبلند شد همه

 

 فرشته_ارسالن

 

و خانمش را  کردیفرشته مرا خطاب م گریشده بود که د یمیانقدر با من صم یک...اخم به طرفش برگشتم با

 :را صاف کرد و گفت شیخورده بود؟صدا

 

 ایچرا حواست اصال به برد دنیپریبا هم م یتا االن داشتن تلفن پلکهیبا مونا م یلیخ ایکه برد نمیبیم_ارسالن

 نست

 

 :زد و گفت يلبخند...با هم فاصله داشت یچند سانت مانیچهره ها...صورتم آورد کیرا نزد صورتش

 

 ؟یتو چرا انقدر خوشگل_ارسالن
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پرتحکم  يحرف چه بود خواستم جوابش را بدهمکه صدا نیقورت دادم؛منظورش از ا یدهانم را به سخت آب

 :الل شدم ایبرد

 

 فرشتــه_ایبرد

 

به خون  يبا چشمها...که صورتش وحشتناك شده بود نگاه کردم ییایترس از ارسالن فاصله گرفتم و به برد با

الن را کنترل خودش نداشت کله من و ارس یشده بود و اگر سع یاش برزخ افهیق...کردینشسته نگاهم م

 :گفت يآشکار تیبا عصبان...کندیم

 

 تو آشپزخونه؟ نیریچرا نم هیمشکل_ایبرد

 

 :زد و گفت يشخندین ارسالن

 

 میبر ایب...زنت منتظرت بود_ارسالن

 

 .از من دور شد رهینگاه خ کیبعد با  و

 

 .تمام بدنم شروع به لرزش کرد...به سمت گام برداشت تیبا عصبان ایبرد

 ایبرد..ب_

 

 ؟یشیم کیچرا انقدر به ارسالن نزد_ایبرد

 

 نشدم کیمن نزد_

 

 :انگشت اشاره اش را باال آورد و گفت دیبا تهد ایبرد
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 .....تکرار گهید_ ایبرد

 

 ه..نش_

 

 .میکمک کن هیتا به بق میتکان داد و مچ دستم را گرفت و با هم به سمت آشپزخانه رفت دییرا به نشانه تا سرش

 

 تیاز رضا يبه من توجه نشان داده بود،لبخند دیشد نقدریا ایبار بود که برد نیبود؛اول برپا یقلبم جشن بزرگ در

 .رفتیم میمحوکردمشان وگرنه آبرو عینقش بست که سر میرو لبها

 

*** 

 

به تک تک ...میداشت اجیچون واقعا احت میبرو حیهمه موافق بودند که به تفر...میاز ناهار همه عازم رفتن بود بعد

خان و  لیخانم و سه رایسم...میدیتمام تدارکات را م دیمهمانها زنگ زده بودند و قرارها را گذاشته بودند و حاال با

رفت  ایو ارسالن همه به لب در ایمن و آوا و برد..آماده کنند ارضا خان به بازار رفته بودند تا تدارکات مجلس ر

 .میکن حیتفر یتا کم

 

 میومدیوقت بود شمال ن یلیخ...یخوب ياچه هو يوا_آوا

 

 میشمال بود شیچندوقته پ نیراستش ما هم_

 

 ؟يا جد_آوا

 

و  کوباندندیساحل م يامواج خروشانش خود را به شن ها...شدم رهیخ ایتکان دادم و به در يسر

 :زدم و گفتم يلبخند...گشتندیبرم

 

 کنم یزندگ نجایهم تونستمیکاش م_
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جا  ایبرد دنیبا د..کنارم نشسته است یرا به درونم فرستادم که ناگهان حس کردم کس زهیپاک يتمام وجود هوا با

 :خوردم و گفتم

 

 شده؟یچ_

 

 :با تعجب گفت ایبرد

 

 اومده؟ شیپ یشده؟مشکلیچ یچ_ایبرد

 

 یچینه ه_

 

 :گفتم یدو سه مرغاب دنیکه با د کردینگاهم م رهیخ ایبرد

 

 نگاه کن ایا برد_

 

دوست ...ماند رهیخ ایزد و همان گونه به در يلبخند...شد رهیها خ یرا از من گرفت و به مرغابنگاهش  ایبرد

کاش ...رخ جذابش نگاه کردم مین کردم؛بهیم تیدر کنارش احساس امن...داشتم به گونه اش دست بکشم

 .تو را مل خودم بکنم توانستمیم

 

فقط سرم را گرفت و به  امدیاز در ن يصدا..کرد و دستپاچه شم و سرم را برگرداندم ریتا نگاهم را غافلگ نگاهش

 :داد و گفت هیشانه اش تک

 

 استراحت کن کمیحتما خسته ...چشمات قرمزه_ایبرد

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ٢٧٤ 

از سر  ی؟ولياز سر دلسوز ایحرف ها از سر عشق و عالقه است  نیتما م ا ایآ...زدم همراه با بغض يلبخند

 .ردیچند لحظه آرام بگ يبود و باعث شده بود قلبم برا دهیبخش تیقعا به من امنهرچه که بود وا

 

 :دیارسالن از پشت سرمان به گوش رس يصد

 

 هست نجایا 18 ریبچه ز..هیمکان عموم نجایعاشق ا يمرغا گهیبسه د_ارسالن

 

 :و طلبکار گفت ستادیشلوارش را تکاند و شانه به شانه ارسالن ا...از من فاصله گرفت و بلند شد ایبرد

 

 یترکونیجاها الو م نجوریکه خودت با دوست دخترات بدتر از من ا ؟تويانقدر به فکر مردم شد شدهیچ_ایبرد

 

بگذار هر چقدر ...اخم کردم و از کنار آن دو نفر گذشتم لیدل نیبه هم دمیحرفش را نفهم یترکاندن؟معن الو

 .چگونه احساسات مرا با احساسات دوست دختران ارسالن اشتباه گرفت ایبه هم بپرند برد خواهندیم

 

 وهیدر حال آبم...در دهانش یبود و ن لشیقورت دادم و کناره وا نشستم؛سرش در موبا یرا به سخت بغضم

 :زدم و گفتم يلبخند...بود دنینوش

 

 ؟یکنیم کاریچ_

 

 :تگف یجیبازگشته باشد با گ ایدن نیکه انگار تازه به ا آوا

 

 ؟یها؟چ_آوا

 

 ؟یزنیحرف م یبا ک گمیم_

 

 زنن؟یحرف م يانقدر جد یاون دوتا درباره چ...آها با دوستم_آوا
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بلند  یبا ناراحت...بود شیربرو ایبود و برد ستادهیپشت به من ا رایز دمیدیچهره ارسالن را نم..پر اخم بود ایبرد چره

 :به سمتشان رفتم و گفتم یبا سست...دیایب شیپ ییجدا ای فتدیراه ب ییسر من دعوا خواستمیشدم نم

 

 ن؟یتمومش کن شهیم...میبحث کن مینیبا هم بش مینه که اومد حیتفر میاومد_

 

 :زد و گفت يلبخند ارسالن

 

 دنیرو کش م هیقض یندارم شوهر شما ه یمن که حرف_ارسالن

 

کرد به دنبالش نروم و کنار ارسالن  از کنارمان گذشت و با سر اشاره يآشکار یبا کالفگ...شدم رهیخ ایبرد به

 :زدم و گفتم ياز سر ناچار يلبخند کردیارسالن لبخند بر لب نگاهم م...نمانم

 

 نیممنون که بحثو تموم کرد_

 

و آوا ملحق شدم کم کم ارسالن هم ملحق شد  ایلبخندم را خوردم و به جمع برد...با سرعت از کنارش گذاشتم و

 .شدیباعث تعجبم م ایبرد يارسالن و اخم و تخم ها بیعج ياما نگاه ها میدیخند یو با همکل

 

*** 

 خوب شدم؟_آوا

 

شانه  يراها کرده بود رو دهیرا سشوار کش شیبود و موها دهیلباس شبش را پوش...او نگاه کردم به

لباس شبم ...مسرم کرد يبستم و شالم را رو يرا گوجه ا میموها....زدم و سرم را تکان دادم يلبخند...شیها

 يداشت فقط رو يمدل ساده ا وبود  دهیکال پوش میداشت البته بلند بود،دامنش بلند بود و پاها يریحر نیآست

پاشنه دار  يبود کفش ها يرنگش سبز پسته ا..داشت با قسمت کمرش يسنگد دوز یلباس کم ي قهیقسمت 

 .شتم با پاشنه بلند راه برومعادت ندا راینداشت ز يبلند يپاسنه ها يادیز...دمیسبز را پوش
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 يداشت و رو يمدل ساده ا...بود و و آستنش تا آرنج بود ییلباسش طال...هم لباسش تنگ بود و تا زانو بود آوا

بود با رژلب  دهیاش را پوش ییطال يگوشواره ها...زدینور برق م ریو ز خوردیم ییکمربند طال کیکمر 

رژلبش هم ...صورتش زده بود بهکمرنگ  یصورت يرنگ کرده بود و رژگونه  ییرا طال شیپشت چشم ها...رهیت

 .بود يگریج بایتقر

 

 :اش را به او دادم و گفتم ییزدم و تل طال ياو لبخند به

 

 يقشنگ شد یلیخ_

 

 ممنون_آوا

 

 :گفتم با تعجب...سشوار کرده دور شانه ام را حلقه کرد يکشتم را باز کرد و موها عیحرکت سر کیبا  ناگهان

 

 ؟یکنیم کاریچ_

 

 انیبعد مردا م میگذرونیخوش م کمیاول ما خانوما  انیاالن مردا نم_آوا

 

پشت پلکانم ..کنمینگاه م شمیو به آرا زنمیبه سرم م يسنجاق سر سبز...کنمیم سیرا گ میو موها زنمیم يلبخند

 هیبلندم را بلند تر و براق تر کرده بود و سا يمژه ها ملیر...کرد میکار را برا نیکرده بودم البته آوا ا شیرا آرا

شانه ام گذاشت و به چشمانم  يدستش را رو ناگهان...داشت یبا رنگ چشمانم همخون اریسبز پشت پلکانم بس

 .شد رهیخ

 

 قشنگن یلیچشمات خ_آوا

 

 :گمیو م زنمیم يلبخند
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 نهیبیچشمات قشنگ م_

 

 .آمد سرم کنم یکه اگر نامحرم دارمیشالم را در دستم نگه م...میشویو با هم از اتاق خارج م زندیم يلبخند

 

و  پاشمیخانم م رایسم يبه رو يلبخند...نصف مهمانها آمده بودند میبگو دیخانم ست قرمز زده بود و با رایسم

 :میگویم

 

 تولدتون مبارك_

 

 :دیگویو م ردیگیو ماچ گنده از لپش م دیایآوا کنار مادرش م...شومیاز او جدا م یروبوس بعد

 

 یمام یتولدت مبارک_آوا

 

به  خواهدیکه م کندیبه من هم با سر اشاره م...کندیو تشکر م بوسدیو دخترش را م زندیم يخانم لبخند رایسم

 :دیگویآوا با شوق م...شودیخانم از ما دور م رایشود،سمیبزند و باز به ما ملحق م يسر گرانید

 

 ادیدر م دایو زیج....کنمیم تیمعرف لیبه کل فام_آوا

 

 دا؟یو_

 

که آدم را  دیایدر م دایو زیگفته بود ج ياز لحن بامزه اش خنده ام گرفته بود جور یکردم؟ولینگاهش م پرسشگر

 .کردیوادار به خنده م

 

 جوئهیازدواج کرده خرخره خودشو م ایاگه بفهمه برد...مییدختردا_آوا
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قهوه  يبا موها یبود چشمان عسل بایز اریاز آنها بس یکی...میستادیکنار چند دختر ا میو رفت رخندهیز میزد یپق

لبخند ...زنمیم شیبه رو يلبخند...به آن زده بود غیج یکه رژلب صورت يلب قلوه ا...یبه عسل کیروشن نزد يا

 .فتادیخطر م شیلپ ها يرو دیخندیم یوقت...دهدیم لمیتحو ییبایز

 

 ارم؟یبه جا نم_دختر

 

 ...هستمـــ ییرزایمن فرشته م_

 

 :وسط حرفم دیپر آوا

 

 ایهمسر برد_آوا

 

 :در هم رفت و به آوا گفت شیدختر با تعجب به دهان آوا چشم دوخته بود کم کم اخم ها آن

 

 ؟یگیم یچ_دختر

 

 :زد و به دختره اشاره کرد و گفت یرو به من چشمک آوا

 

 هست ایبرد ییدختردا نوریمن و هم ییفرزانه دختر دا دایو شونیا_آوا

 

 :کنمیم یتا با او دست بدهم و ابراز خوشبخت برمیو دستم را جلو م دهمیتکان م يسر

 

 خوشبختم_

 

آوا ...ذاشتیکه نم ارمیدستم درد گرفته بود خواستم دستم در ب...فشاردیو دستم را م اردیحرص دستش را جلو م با

 رایکنار سم نکهیدادم و به بهانه ا لشیتحو یباالخره دستم را ول کرد،لبخند زورک دایزد و و دایدست و يرو
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بودم که ناگهان  رهیاز سالن؛به آنها خ يگوشه ا رودیمو  ردیگیرا م دایآوا دست و...شومیاز آنها جدا م رومیخانم م

 کرد؟یچه م نجایمونا ا...بکشم غیبود ج کیبا بلند کردن سرم نزد...برخورد کردم يزیبه چ

 

 ست؟ین ؟زشتيدعوتم نکرد_مونا

 

 :دمیپرس يدیدهانم را قورت دادم و با اخم شد آب

 

 ؟يدار کاریچ نجایتو ا_

 

 هم اعصاب نداره ایبرد يناراحتم کرد بابا یلیخان خ لیسه ياخم ها نجایالبته تا اومدم ا...دعوتم کرد ایبرد_مونا

 

 :تکان دادم و گفتم شیچشمها يرا باال و اوردم و جلو دستم

 

 مواظب حرف زدنت باشا_

 

 :دیگیاست و م ستادهیخانم با لبخند کنارم ا رایکه سم دمیناگهان د...زد يپوزخند

 

 فرشته جان؟ یکنینم یمعرف_رایسم

 

 راستش..خب_

 

 :دیگویو م کندیدراز م ییآشنا يخانم برا رایدستش را به سمت سم مونا

 

 خوشوقتم...ایبرد یدوست فرشته و منش...هستم یمن مونا نجف_مونا

 

 :دیگویو م فشاردیم یدست مونا را به گرم خانم با لبخند رایسم
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 هستم ایخاله برد رایمن سم...زیخوشبختم عز_رایسم

 

 تولدتون مبارك....جان گفته بود تولد خالشونه ایآه بله برد_مونا

 

زدم و  یشد؛منم لبخند زورک رهیتعجب کرد و به من خ گفتیم ایکه مونا درمورد برد یمیاز لحن صم رایسم

 :و گفتم یبه طرف دمیدستم را دور کمر مونا حلقه کردم و او را کش

 

 مونا جان ایچند لحظه ب_

 

 :و گفت ستادیا میشد؛لبخند بر لب روبرو دهیدنبالم کش مونا

 

 ؟یکنیم ينجوریچرا ا زمیعز يوا_مونا

 

 :را به نسبت باالتر بردم و گفتم میکشم؛صدایرا در هم م میاخمها

 

 ؟یبکن يخوایهم تکرارش م نجایبسن نبود؟ا يخان کرد لیتولد سه يکه باهام تو ياراون ک نیبب_

 

 .....آبروت رفته انگار یگیتازشم چنان م...کننیهستن که باهات مدارا م نایا ییتو که کال پررو_مونا

 

 الل شو_

 

 دهیاالن که فهم...دادمیرا از دست نم ایمن برد شدمیاو نم میتصل رد،منیبگذار به درد خود بم...او دور شدم از

 .هرگز....دهمیبودم دوستش دارم از دستش نم

 

 اون مونا نبود؟_آوا

 

 دوستم...آره_
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 ؟يتو دعوتش کرد_آوا

 

کرده است  يکار نیهمچ ایدعوتش کرده است قلبم فشرده شد؛چرا برد ایحرف مونا که گفته بود برد ادی با

جواب آوا  یو غمش حضور داشته باشد،با لبخند زورک يدر لحظه شاد دیاب شهینشان دهد که مونا هم خواهدیم

 :را دادم

 

 دعوتش کرده اینه برد_

 

 :گفت يشد و با لحن کنجکاو رهیبا تعجب به من خ آوا

 

 رو به جشن خالش دعوت کنه شیمنش دیچرا با ایبرد_آوا

 

 ؟يناراحت شد_

 

لجم گرفته  ایاز کار برد...میدهیسر خود کار انجام م نگونهیکه فکر کند ما هم خواستمینگاهش کرم؛نم نگران

 دهد؟یبود،چرا انقدر مرا حرص م

 

 هیچه حرف نینه بابا ا_آوا

 

هم  انیخانم کامل شده بودند و آقا يمهمانها...میخانم رفت رایزد و دستم را گرفت و به سمت سم يلبخند

 .وارد سالن شوند خواستندیم

 

 دیبود اما به نظر انسان با زاریب يهمه آزاد نیاز ا...مانتو نزد ایبه شال  یدست چکسیه...را سرم کردم شالم

 .رادرست کنند دشانیعقا
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 پیقشنگ و خوشت اریبس يکت و شلوار نک مداد نیشدم واقعا در ا رهیخ ایبه لباس برد...وارد سالن شدند همه

 یتکان داد و مونا را در اغوش گرفت و با او احوالپرس يشد سر کمینزد یو وقت امدیشده بود؛با لبخند به سمتم م

 .کرد

 

مزاحم در  کیو فقط  کردمیمن اشتباه م دیبا من داشت؛شا ایبود که برد يچه رفتار نیباز مانده بود؛ا دهانم

 يآن دو نفر باز نیمانع را ب کیشود و من فقط نقش  یکیبا مونا خواهدیواقعا دلش م دیشا...بودم ایبرد یزندگ

 .کنمیم

 

دستم را  یچه کس نمیسرم را چرخاندم تا بب عیسر...فشرد یدستم را به گرم یدور شدم که دست ایبغض از برد با

 گرفته است؟

 

دوست نداشتم که دستم را  رد؟اصالیکردم،چگونه به خودش جرئت داده بود دستم را بگ یارسالن اخم دنید با

دستانم را در  ایفقط دوست داشتم برد دیشا..دمیکش رونیدستم را از دستش ب عیسر...ردیبگ یمرد نامحرم

 .ردیدستانش بگ

 

که باعث  ندینشیم میلبها يناخوآگاه رو يآن گونه خانمم مرا خطاب کرده بود لبخند ایکه برد روزیاتفاق د ادی با

 :دیایارسالن به حرف ب شودیم

 

 با شوهرت دعوات شده ؟انگاریسالم خانم خانما خوب_ارسالن

 

 :جواب دادم اخم با

 

 ن؟یزنیم یحرف نیچرا همچ...رینخ_

 

خود را به حالت اولش برگرداند و با لحن  عیاما سر دییرا به هم سا شیام دندان ها یو رسم یلحن عصب از

 :به نظر من چندش اور بود ادامه داد دیچنداورش شا
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 رفت مونا رو بغل کرد عی،سرينه لبخند یچون که نه سالم_ارسالن

 

 :زدم و گفتم یحرص لبخند

 

 هینجوریچرا ا دیبپرس دیبر..پسرخاله شماست_

 

 عیمحکم و سر يبا قدم ها...داشتم را نداشت ایکه به برد یهمه حرص نیانتظار ا دیکرد؛شایدهان باز نگاهم م با

 امدین یحت ایبرد...کردم؛قلبم انگار سوزانده بودند یبا او احوالپرس یکم...ستادمیخان ا لیاز او دور شدم و کنار سه

از همان روز تا االن حداقل سالم ...است میرفته بود احلکه به س شیبه خاطر چند روز پ دیبه من سالم کند شا

است که ناراحت  نیبه خاطر هم دیشد؛شایم کیبه من نزد یلیچند روز ارسالن خ نیدر ا...کردیرا م یو خداحافظ

 .است

 

 ؟يخورینم يزیدخترم چ_لیسه

 

 نینه ممنون شما بخور_

 

خانم  امیدرون ظرفش؛من هم مشغول دوباره چک کردن پ يها السیزد و شروع کرد به خواندن گ يلبخند

 :بودم که آوا به کنارم آمد يساالر

 

 ؟یبرقص يایچرا نم_آوا

 

 :گفت عایبه او بدهم که سر یرا باال آوردم و نگاهش کردم خواستم پاسخ سرم

 

 یتو مجالس مختلط برقص يرفت دوست ندار ادمی دیببخش يوا_آوا
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و هر  کردیحال م میکه کنج گلو یناراحت بودم و با بغض...زدم؛اصال حوصله حرف زدن نداشتم یزورک لبخند

 .بکنم توانستمینم يلحظه آماده فوران بود کار

 

به آهنگ گوش ...مبود نگاه کرد شانیو لبخند رو لبها دندیرقصیکه م یاز من دور شد تا برقصد به کسان آوا

 :خان گفت لیکه سه دادمیم

 

 کن یبرو جوون یجوون ی؟ناسالمتینشست نجایدخترم چرا ا_لیسه

 

 :میگویو م زنمیم يلبخند

 

 دمینبودن تو سالن با آوا رقص ونیکه آقا یزمان کنمیاالن دارم استراحت م رمیم_

 

از رقص بدم  نکهیراستش نه ا...شدینم الیخیب گفتمیشرمنده شدم اما اگر نم میکه مجبور بودم بگو یدروغ از

 .رفتم؟البتهیم دایرقص م شنهادیپ ایاگر برد...امدیاما خوشم هم نم دیایب

 

 :دیگویو م ندینشیخانم کنار رضا خان م رایسم

 

خوشحالم که  یول...آوا و ارسالن خفم کردند نیواال ا..جوونا هم چقدر شوق دارنا نیا...خسته شدم يوا_رایسم

 خوشحالند

 

 :زد و گفت یمن چشمک دنیخانم با د رایسم..میزنیم يلبخند شیسه به رو هر

 

 ؟یتو چرا مثل شوهرت غمبرك گرفت_رایسم

 

 مگه؟ کنهیم کاریچ ایبرد...خسته ام کمیمن؟_
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حرف خودم  نیبا ا...را رها کرده است ایلحظه برد کیباور کنم مونا  یعنی...به دلم چنگ زد يدیام کیحرفش  با

 جوالن بدهد؟ شیجلو خواهدیتا م بهیدختر غر کی یشوهرم نباشم ول شیپ دیاز خودم حرصم گرفت؛چرا من نبا

 

را برگداندم  میزدم و رو یلبخند خجول کردندینگاهم م طنتیبلند شدم هر سه نفرشان با ش یصندل ياز رو عیسر

 .تعجب کردم کردیکه نگاهم م ایبرد دنیتا بروم که با د

 

من بود ذوق کردم اما  ينگاهش که رو دنیشده بود؛با د رهیعقب تر از ما نشسته بود و به من خ یصندل چند

 .رمیخودم را بگ يکردم جلو یسع

 

 .نشستم شیژکوند رو يو با لبخند دمیبود را جلوتر کش ایکه کنار برد یصندل

 

 سالم_

 

 .کردیمهمان گونه مات نگاهم  ایبرد

 

 گفت؟یم یارسالن بهت چ_ایبرد

 

 ها؟_

 

هر وقت  شهیاست هم بیداد؟عجیم نگونهیجواب سالمم را ا دیبا ایسوالش تعجب کردم؛چرا برد دنیشن با

 چرا؟ شود؟آخهیحساس م ایبرد زندیو حرف م شودیم کمیارسالن نزد

 

 کردیم یداشت احوالپرس یچیه_

 

 :دیگویو م زندیم يشخندین
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 نیریگیهم دست همو م یکه موقع احولپرس نیهست یمیبا هم صم نقدریا دونستمینم_ایبرد

 

 :گفتم یحرص یو با لحن دهدیم لشیتحویشخندین منم

 

 نیکنیم یاحوالپرس گهیشما با مونا خانم تو بغل همد دونستمیمنم نم_

 

 .است نگونهیمن حس کردم ا یعنیرند؛یگیرنگ غم م شیحرفم چشمها دنیبا شن ایبرد

 

 یلیهم از لبش کنار رفته بود و خ ییندارد آن پوزخند کذا یبود که پاسخ م،معلومینزد یکدام حرف چیه گرید

 .کردینگاه م دادندیکه وسط سالن جوالن م ییدر هم به کسا يبا اخم ها يعاد

 

 ایبرد_

 

 :قورت دادم و گفتم یدهانم را به سخت کرد؛آبیپرسشگر نگاهم م...را به طرفم برگرداند سرش

 

 ...باور کن کهـــ...شهیم کیبه من نزد کمیفقط اون  رمیگیمن با ارسالن گرم نم_

 

 تو هم مراعات کن گمیفقط م دونمیم_ایبرد

 

 نیکس در ا چیه فیه بود که اصال تکل ؟چی؟دشمنی؟دوستییاست؟زناشو يچه رابطه ا نیام گرفته بود؛ا خنده

 يلبخند شیو به رو دهمیسرم را تکان م...اوقت دشمن یاوقات دوست و بعض یبعض...رابطه مشخص نبود

 :پرسدیم يعاد یلیخ ایبرد...زنمیم

 

 ؟يخوریم يزیچ_ایبرد
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 نیدر ظرف تزئ ییبایپوست کنده و قاچ قاچ شده بودند و به طرز ز وهیهمه م...را باال اورد وهیلبخند ظرف م با

 .شده بود

 

 ؟يکرد نکارویتو ا_

 

 .به تته پته افتاد ایبرد

 

 سم..وا...ست کرد...در...خاله زهیچ...نه_ایبرد

 

 :کنمیو تشکر م رمیگیاز دستش م زنمویم يلبخند

 

 ممنون_

 

 .کنمیهم تعارف م ایو بع برد گذارمیخودم م يروبرو زیم يرا رو ظرف

 

 ندارم لینه ممنونم م_ایبرد

 

 .کنمیبا لذت طعم خوشمزه اش را در دهانم حس م...خورمیو م دارمیبرم السیگ کیو  دهدیتکان م يسر

 

 :دیگویو م ردیگیم میو دستانش را جلو شودیبلند م ایبرد

 

 ؟يدیافتخار م_ایبرد

 

خانم و رضا خان که با  رایبا تعجب به سم...بار در کنار عشقم برقصم نیاول يتا برا شومیو بلند م زنمیم يلبخند

 دانستمینکردم اصال نم یچشمانش رنگ خشم رفت؛اما به او توجه دنیا دارسالن ب...نگاه کردم دندیرقصیهم م

 .ستیچ شیرفتارها لیدل
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دستم را  یکیو  زنمیم يلب خند...را دور کمرم حلقه کرد گرشیدستش را در دستم گذاشت و دست د کی ایبرد

 .دهمیشانه اش قرار م يرا رو گرمیو دست د فشارمیبود را به دستانش م ایکه در دست برد

 

 کیمانند  ایبرد کردمیشاگرد عمل م کی هیمن شب...به تکان خوردن میهم شروع کرد يلبخند بر لب ربرو هردو

 .بنددیدر ذهنم نقش م نیریخاطره ش کیمانند  شهیرقص هم نیدر هر صورت ا یآموزگار؛ول

 

 .دهمیو گوشم را به آهنگ م کنمینگاه م ایلبخند به برد با

 

 دارم شب تا صحر دوره سرت بگردم دوست

 

 دونم تو انتخابت اشتباه نکردم یم

 

 رمیم یبگم برات م ينجوریدارم هم دوست

 

 نمیتر زیعز ییعاشقت منم تو بگم

 

 حرفات نهیریمن ش ي واسه

 

 تو دستام بمونه دستات کاش

 

 ینیمن تو بهتر ي واسه

 

 ینیقلب من بش يتو شهیهم کاش

 

 عاشق شو دلم ارومم ییبارونم تو ییتو خانومم

 

 عاشق شو دلم ارومم ییبارونم تو ییخانومم تو ییتو
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 ییتو

 

 قلب تنهام نهیسرزم کدونهی ییتو

 

 ارزو هام يتو يکه بود یهست توهمون

 

 لرزه یدل من م نمیب یچشماتو م یوقت

 

 بکن نزار دلم رو تنها یخانوم ایب

 

 دلم رو تنها نزار

 

 دلم رو تنها نزار

 

 عاشق شو دلم ارومم ییبارونم تو ییتو خانومم

 

 عاشق شو دلم ارومم ییبارونم تو ییخانومم تو ییتو

 

 ییتو

 

 دارم شب تا صحر دوره سرت بگردم دوست

 

 دونم تو انتخابت اشتباه نکردم یم

 

 رمیم یبگم برات م ينجوریدارم هم دوست
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 نمیتر زیعز ییعاشقت منم تو بگم

 

 حرفات نهیریمن ش ي واسه

 

 تو دستام بمونه دستات کاش

 

 ینیمن تو بهتر ي واسه

 

 ینیقلب من بش يتو شهیهم کاش

 

 عاشق شو دلم ارومم ییبارونم تو ییتو خانومم

 

 عاشق شو دلم ارومم ییبارونم تو ییخانومم تو ییتو

 

 ییتو

 

 )يداوود چرگر_خانومم(

 

*** 

 

 کیآمدم به اتاق تا  یبعد از مهمان...کردمیم یاحساس خستگ یلیخ...پلکانم را گشودم يآوا ال يصدا با

 .استراحت کامل بکنم

 

 بعد از ظهره 5ساعت ...شو فرشته داریب_آوا

 

 :تعجب از تخت بلند شدم و گفتم با
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 واقعا؟_

 

 :کرد و گفت یخنده کوتاه آوا

 

 ؟يپاك نکرد شتویچرا آرا يوا_آوا

 

 يتو يجادوگرها هیواقعا شب...توالت زل زدم زیم نهیتخت بلند شدم و به آ ياز رو عایسر...کرد به قهقه زد شروع

 .از او هراس داشتند بایز يقصه ها شده بودم که پرنسس ها

 

 :خنده اش گفت انیآوا م...میکرد دنیفکر خنده ام گرفت و با آوا شروع به خند نیا با

 

جمع کن  يمدار ازیرو که ن یلیوسا یراست...هست نییناهارتم اماده پا...برو صورتتو بشور ستیحاال مهم ن_آوا

 میبر میخوایچون فردا م

 

و از  دمیرا پوش میساعت سرع لباسها دنیبعد از حمام با د...دوش بودم ریساعت ز مین بایتکان دادم؛تقر يسر

 دهیرا شن يباز نیکه اسم ا يبار يآخر...شطرنج بودند يخان و رضا خان در حال باز لیاتاق خارج شدم؛سه

هنوز در گوشم  زدیباخت م ایکه از سر برد  ار غشیو ج دادیرا انجام م يباز نیبا عمو ا حانهیه ربود ک یبودم زمان

 .کردمیاحساس م

 

 ؟یوسط يایفرشته م_آوا

 

 ه؟یچ یوسط_

 

 هست که با توپه يباز هی_آوا

 

 :را باال آورد و با لبخند ادامه داد توپ
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 یهر ک یکش اریبعد از ...ایمنو تو ارسالن و برد...میکنیواسه خودمون انتخاب م اری هی یعنی میکنیم یارکشی_آوا

 زننیکه باختن توپ رو بهشون م ییارایوسط و  رهیبرد م یچیتو سنگ کاغذ ق

 

و ارسالن  ایم؛بردیستادیا الیو اطیتو ح..میرفت نییزد و با هم پا يلبخند...دنیفهم يتکان دادم به معنا يسر

 :گفت جانیبا ه ؛آوايو شروع کردند به باز ستادندیهم ا يربرو

 

 ییتا کی_آوا

 

 ؟یچ یعنی_ارسالن

 

 :را شروع کنند گفت یچیسنگ کاغذ ق نکهیکرد و قبل از ا ینوچ آوا

 

 یارکشیاول _آوا

 

 :کنند گفتم يکه کار نکهیمن قبل از ا...تکان دادند يسر

 

 خوشو اول انتخاب کنه اریبرد  یهر ک نیکن يرو باز یچیسنگ کاغذ ق يباز نیتونیخب م_

 

 :بزند که ارسالن زودتر دست به کار شد یزد و خواست حرف يلبخند ایبرد

 

 زمیکامال موافقم عز_ارسالن

 

 :آن دو نفر شروع کردند کردیآوا با تعجب هر سه نفرمان را نگاه م...کردم و جوابش را ندادم یاخم

 

 یچیسنگ کاغذ ق_و ارسالن ایبرد
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اصال مهم ...کنمینگاه م ایو با دهان باز به برد شودیکم کم باز م میاخم ها...سنگ ایکاغذ آورد و برد ارسالن

 .کندیارسالن آوا را انتخاب م ست؛بهرحالین

 

 خودمو مشخص کنم اریاول  دیخب انگار من با یلیخ_ارسالن

 

 یبله داداش_آوا

 

را انتخاب کند اما با کمال تعجب ارسالن اشاره به من تکان داد تا ارسالن او  يخودش را با حرکت بامزه ا بعد

 :زد و گفت

 

 کنمیمن فرشته رو انتخاب م_ارسالن

 

 :گفت یرا در هم کرد و با لحن اعتراض شیاخمها ایبرد

 

 خواهر خودتو انتخاب کن یچ یعنی_ایبرد

 

 کنمیم ينخوردم زنتو که فقط باهاش باز_ارسالن

 

 :را در هم کردم و گفتم میارسالن اخم ها ییپررو با

 

 کنم يباز میت کی يتو بهیغر يمن دوست ندارم با مردا_

 

 :گفت یبا چهره مظلوم ارسالن

 

 شدم فرشته؟ بهیغر گهیحاال من د_ارسالن

 

 نشو یتو هم عصب ایبرد...هید هیباز هیناراحت نشو فرشته جونم _آوا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ٢٩٤ 

 

 کیبه ارسالن نزد ادیکه ز دیخط و نشان کش میو دستانش برا شیتکان داد و با چشمها يسر ایبرد

 .ستمیا یو با اخم فراوان کنار ارسالن در وسط م کنیم دییو با سر حرفش را تا زنمیم يلبخند...نشوم

 

است که به دستم بخورد و  کیو نزد کنمیتوپ را پرتاب م ایناگهان برد...زندیتوپ را م کیو  کندیشروع م آوا

و  کنمیبا تعجب به ارسالن نگاه م...کشدیم يو مرا به کنار شودیدور کمرم حلقه م یندارم که دست يمن راه فرار

 .بعد به دستانش که دور کمرم حلقه زده است

 

 :زندیداد م تیبا عصبان ایبرد

 

 ــرونیارسالن ب...هیجرزن_ایبرد

 

 :دیگویو م اوردیباال م میو به حالت تسل کندیدستانش را از کمرم جدا م ارسالن

 

 میباشه بابا تسل_ارسالن

 

 :گفتم رلبیو ز شومیارسالن با اخم جدا م از

 

 هیجرزن نیا...به کمکت نداشتم ازین_

 

 :دیگویم يو با لحن شرور ندیمز يلبخند ارسالن

 

 من دوست داشتم یول_ارسالن

 

را تحمل  ییهمه پررو نیا دیچگونه با...در چشمانم زل زده بود ییپررو ایشدم؛ رهیبه او خ يناباور با

 .باشم یمیهمه با او صم نیکه ا توانستمیاما من نم دیدینم ياو مرز دیکردم،شایم
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 یبیبه طرز عج کردندیکه توپ را به سمتم پرتاب م يرفت و من ماندم دو تفر رونیسر خوش به ب ارسالن

 .خودم هم تعجب کرده بودم یحت دادمیم یجاخال

 

 :شماردیم يبلند يبا صدا دادم؛ارسالنینم تیو اهماما به ا یکشیو هو هو م زدیدست م ارسالن

 

 9_ارسالن

 

 يآب دهانم را با استر دیچرخینگاه کردم توپ در دستش م ایبرد م؛بهیببر میمانده بود تا بتوان ازیامت کی فقط

قلبم درد گرفته  نشیو نگاه غمگ ایبا چهره و پر از خشم برد....آوا سوهان روحم بود يها غیج...فراوان قورت دادم

 .بود

 

 ایکه به آخر اسم برد یتیمالک میبا م...به من اخم کند میایباعث شده بود برد....بدم امده بود یلیکار ارسالن خ از

 شدم؟ یمیصم ایاضافه کردم خودم هم تعجب کرده بودم؛چگونه انقدربا برد

 

 ایبــــزن برد_آوا

 

اما من تنها ...ارتفاع داشت و به سمت صورتم هجوم آورد نیمحکم توپ را به سمتم پرت کرد تپ از زم ایبرد

 .اوردمیاز دلش در م دیچگونه با...چشمانم بود يجلو ایبرد نیچهره خشمگ

 

 :داد زد نیزم رونیاز ب ارسالن

 

 فـــرشته تـــوپ_ارسالن

 

توپ و  دیبا برخورد شد...به دماغم برخورد کرد یتوپ در فاصله کم دیلرزیتمام بدنم م...ترس به تو پ زل زدم با

 .من درد در تمام وجودم رخنه کرد غیج
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نشستم و به ...نبود ایاز برد ياما اثر کردندینگاهم م یارسالن و آوا با نگران...شدم رهیبه روبرو خ یچشمان اشک با

درد را فراموش کردم و منتظر ماندم که ..گام به جلو برداشته بود کی...کردیمات نگاه م ایبرد....شدم رهیجلو خ

 .ندادم یتیحس کردم اما اهم ختیریم ماغمکمکم کند،خون را که از د یو با نگران دیایب ایبرد

 

و  دادمیگوش نم رمیسرم را باال بگ گفتیآوا هم گه م يمهم بود؛به حرفها میبرا ایتنها عکس العمل برد االن

 .زدمیالن را پس مدست کمک ارس

 

ام و قلبم را فشرده  نهیدست کرده باشد داغل قفسه س یپشت به من راه افتاد؛انگار کس ایکمال تعجب برد با

 :گفتم رلبیکشاندم و ز الیبلند شدم و خودم را تا و یبا عجز و ناتوان...است

 

 هم منو دوست داشت ایکاش برد_

 

 ایبرد لیخوشحال بودم که فام...دمیچشم متعجب همه به سمت اتاقم دو يرفتم و جلو الیبه داخل و عیسر

 .نشود يزیسرو وضع آبرور نیامروز صبح رفته بودم تا امروز با ا

 

 غشیرنگ ج کردیم ییدستم خودنما يبه خون دست زدم؛لکه قرمز رو...اتاق پناه بردم و پشت در نشستم به

 .کرد ضشیو غل ختیونه رخ يدانه اشکم رو کیداد؛یچشمانم چراغ م يجلو

 

 ایکردم که حس برد ياریزانوانم گذاشتم و از ته دل با خدا حرف زدم و از او طلب  يتمام سرم را رو یناراحت با

عقدمان درست نبود و پدرم هم از  یاما چگونه وقت میکن یبا هم زندگ مینسبت به من مشخص شود و بتوان

 .خانه عمو پناه برده بود قاتل مادرم سرزده به..ناکجاآباد امده بود

 

بوده  یمعلوم نبود تا االن کدام قبرستان...از دستم ناراحت بود و خبر داده بود که قاتل مادرت آمده است میعمو

 .است که االن سرزده آمده

 

 کــه شمیخــــــــــــو يهنوز غـــــــــــرق گذشته  من
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 !!!گذردینم

 

*** 

 

از شمال  شیفردا میخواستیکه م يشب همان روز...کجا رفته بود؟چرا رفته بود ایزل زدم؛برد میچمدان روبرو به

چگونه ...برود و همه را شگفت زده کرد اما مرا دلسرد يسفر کار کیبه  خواهدیبه ما اطالع داد که م ایبرد میبرو

 کیودش به من نزدبه او نگفتم که ارسالن خ راخانمیمگر من در روز تولد سم...رحمانه گذاشت و رفت یب نقدریا

 .رفته بود يدلم سوخته بود که با مونا به سفر کار نیاز ا...شودیم

  

 ساخته و منتشر شده است )wWw.98iA.Com (این کتاب توسط کتابخانه ي مجازي نودهشتیا

 

آرام باشم  دیاما با...است ادمیقبل از رفتن را  ییکذا شخندیهنوز آن ن....به من زد و رفت ياز رفتن پوزخند قبل

 .ینه ارسالن ییانه مون ماندیم ییایآن وقت نه برد شودیدوشنبه به کالس مروم و سرم مشغول م نیا

 

به ....کردمیبودن م فیاحساس کث...امدم رونیخودم را شستم و ب میساعت و ن 1تکان دادم و در حمام  يسر

ذوق  يکهنه بودنشان تو...بودمشان نگاه کردم دهیخانه آمده بودم پوش نیبار در ا نیکهنه ام که اول يلباس ها

غلت  رپتویانتخاب کردم و ز یرنگ یتاپ و شلوار صورت....زدم و کمد را محکم بستم يشخندین...زدیم

و  ییتنها يگرم از آن همه سرما يپتو نیا ریدر ز توانستمیم دیکردم،شایگرما خوب م نیزدم؛اعصابم را با ا

 .دور بمانم رحمیب

 

 .باز شد میبه رو یاهیاز س ییایهم افتادند و دن يپلکانم رو قهیچند دق بعد

 

*** 
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با ...بر همه جا حکمفرما بود یاهیشده بود و س کیهوا تار...شوم داریساعت باعث شد که ب کیت کیت يصدا

 .تخت بلند شدم و به ساعت نگاه کردم يخمار از رو يپلکها

 

دخترك کنار ...و به قاب عکس نگاه کردم دمیتخت دراز کش يفراوان رو يبا اخم ها...دادیرا نشان م 3:30

 عشقش کجا است ناراحت است؟ داندینم نکهیاو هم به خاطر ا ایآ...چشمه با اندوه فراوان به چشم زل زده بود

 

 :پتو کردم و گفتم ریسرم را ز یناراحت با

 

 بشن ایمنو برد یشبختوقت مانع خو هی دیمواظب مونا و ارسالن باشم شا یلیخ دیبا...هیمشکل هی نجایمطمئنا ا_

 

به من  شتریاست ارسالن ب ادیز یلیمرا بدبخت نکند خوش خ ایزدم برد شخندیحرف خود ن نیدر دل به ا و

 است؟ یچگونه عشق گرید نیا...ایتا برد کندیمحبت م

 

 .را بستم چون واقعا خسته بودم میپلکها

 

*** 

 

 نزد؟ یزنگ ایبرد_

 

 :تکان داد و گفت يسر لیسه

 

 دهیبهم زنگ زد و خبر داد که رس شبینگران نباش د_لیسه

 

 کیخود باز کرده بود و  يچند دفتر که مربوط به شرکت بود جلو...شدم رهیخ لیتکان دادم و به سه يسر_

 .کردیبرگه را هم امضا م يسر
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 باغ رمیخان من م لیسه_

 

هوا بخورم؛در  یتا به باغ بروم و کم خارج شدم ایخان و برد لیتکان داد و من از اتاق کار سه يخان سر لیسه

 يدور نیبه ا...افتاده است رایکه اخ یبه اتفاقات...با خود فکر کنم یبود که کم نیواقع قصدم از رفتن به باغ ا

را پاك کردم و  میها کردم؛اشکیرا تمام م یزندگ نیا ایبا برد دیمن با شبیاز د...را گرفته بودم میتصم....ایبرد

را به رخ  شانیرشد کرده بودن و بزرگ فیکه کنار هم رد يدرخت بلند و تنومند...شدم رهیخ به منظره اطراف

 .دندیکشیم

 

 يبا درخت ها یکم....نشستم یدرخت هیسا ریمنظره اطراف شده بودند،ز ییبایکه باعث ز یرنگارنگ يها گل

 قهیکه هر دق کردمیداشتم اما حس م یکه چهره جوان نیا يبا....از همه بود رتریاطراف فاصله داشت و به نظر پ

 دیع گریهفته د کی...روزه گرفته بودم گارروز ان کی نیا يتو اوردمیرا تاب م ایبرد يچگونه دور...شومیم رتریپ

از او  گریکه د گفتیخان همه م لیسه...شوق دارند دیع نیا يکه دوروبرم چقدر برا دانستمینم یبود و حت

 .هم که معلوم نبود کجاست ایگذشته است و برد

 

 :در دل به خود زدم و گفتم يشخندین

 

 برو گهیاگه برگرده مطمئنا بهم م_

 

بود که خودم با او اول صحبت  دادند؛بهتریمرا لو م میمن طاقت نداشتم و اشک ها زدیحرف را به من م نیا اگر

 .م و دلم را خوش کردمبه خود داد یهر چه قول الک گریبسس د کردمیرا روشن م فیو تکل کردمیم

 

 .رمیرا بستم تا آرامش بگ میدادم و پلکها هیدرخت تک دهیتک يرا به تنه  سرم

 

و  ییبود که در اوج تنها یحس عال...بود دهیچیگل ها در مشامم پ يو بو کردیم يبه شالم باز يبهار مینس

 .یو آرامش را درون خودت احساس کن ینیبنش بایمنظره ز کیدر  یناراحت
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 سالم_ارسالن

 

 :گفت یاش زل زده بود به من و با لبخند مهربان یدو چشم مشک...را باز کردم میپلکها...شوکه شدم شیصدا با

 

 اومدم باهات حرف بزنم_ارسالن

 

 :تکان دادم و گفتم يسر..به خود گرفته بودند یرنگ مهربان بیامروز عج...در چشمانش نگاه کردم یشکاک با

 

 مینیاونجا بش میبر_

 

بعد از ...زد و به دنبالم راه افتاد يلبخند...وجود داشت دیسف زیم کیرنگ با  دیسف یته باغ دو صندل بایتقر

 :را صدا زدم و گفتم مینستنمان مر

 

 ؟يخوریم یچ_

 

 خورمینم يزیچ_ارسالن

 

 ....اما_

 

 ممنون_ارسالن

 

 :تکان دادم و گفتم يسر

 

 با شکر خوامیم ییچا وانیل کهیمن _

 

 گه؟یچشم امر د_میمر
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 زمینه برو عز_

 

 :با لبخند رو به ارسالن گفتم...زد و از ما دور شد يلبخند

 

 ن؟یبگ نیخواستیم ین؟چیاومد نجایکه ا شدیخب چ_

 

 ؟يخبر دار ایاز برد_ارسالن

 

 :نشوم گفتم عیضا نکهیا يدهانم را قورت دادم و برا آب

 

 دهیگفت که رس شبیآره زنگ زد د_

 

را از خود بروز  امدیکه از آن خوشم نم یدوباره داشت آن اخالق دیشا...زد و سرش را برگرداند يشخندین ارسالن

 :کردم و گفتم یفکر اخم نیبا ا...دهدیم

 

 شمیممنون م...یبپرس ایرابطه من و برد ایو مونا  ایکه درباره رابطه برد خوامینم_

 

 :زد و گفت یدادم،او لبخند زورک لشیاخم تحو یبا کم یزورک لبخند

 

 نگران نباش_ارسالن

 

دسته استکان را گرفتم و رو به ...از ما فاصله گرفت زیم يکنار آمد و بعد از قرار دادن آن رو یچ وانیبا ل میمر

 :ارسالن گفتم

 

 خب حرفتون؟_
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 ایبرد کیباعث تر یچند روز کم نیمتاسفم که ا...صحبت کنم رمیاخ يرفتارها نیدرباره ا خواستمیم_ارسالن

آشنام تا  شتریب ییتو فرانسه بودم و کال با فرهنگ اروپا شتریمن ب هیچ یدونیآخه م...تو یناراحت نطوریشدم و هم

 یرانیفرهنگ ا

 

 :زدم و گفتم يشخندین

 

من با فرهنگ  گهیو م شهیم یاروپا واسه خودش کس زارهیتا پاشو م هیجنبه م یآدم ب نقدریکه ا ادیخوسم نم_

 یستیچطور با فرهنگ کشورت آشنا ن يرو که بود رانیا یتو ناسالمت...اونجا آشنام

 

 من تو فرانسه درس خوندم_ارسالن

 

 :توجه به رفتار من ادامه داد یارسالن ب...کردم یپوف

 

رو دوست  ایکه برد دونمیم...نسبت به من دلسرد بشن و باعث ناراحتشون بشم نمیدوست ندارم اطراف_ارسالن

 منو ببخش کارام از قصد نبود کنهیاون تو رو ناراحت م یو ناراحت يدار

 

که  زنندیچشمانم داد م ندیگویراست م...دارم ایبه برد یمن چه حس دمیآنقدر چهره ام سوژه بود تا همه فهم واقعا

 .کندیعشق در آن ها فوران م نندیبیرا م ایبرد یوقت

 

 :میگویو م دهمیرا تکان م سرم

 

 به خودمون مربوطه...نیدخالت نکن ایمن و برد ییلطفا تو روابط زناشو یول بخشمیمن شمارو م_

 

 :تکان داد و گفت يسر ارسالن

 

 ممنون_ارسالن
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 بابت؟_

 

 نیدیمنو بخش نکهیبابت ا_ارسالن

 

بود که ارسالن امروز انقدر مهربان  بیعج...را مزه مزه کردم مییمن هم چا مینزد گرید یزدم و حرف يلبخند

 .کردیمن طلب بخشش م يشده بود و برا

 

 يایب دیبا یناهار مهمونم يدیمطمئن بشم منو بخش نکهیا يبرا_ارسالن

 

 .....اما_

 

 :گفت یمظلوم ییو با صدا کردینگاهم م پرسشگر

 

 ؟يدینبخش یعنی_ارسالن

 

 امیخب م یلیخ...نه نه_

 

 .را بپوشم میمن هم از او دور شدم تا بروم و لباسها...شد رهیخ زیزد و به م ییدلربا لبخند

 

*** 

 

 ممنون واقعا خوشمزه بود_

 

 :گفت وانشیکردن ل یو بعد از خال دیارسالن نوشابه را سر کش...و چنگال را در ظرف رها کردم قاشق

 

 يممنونم که دعوتم رو قبول کرد....کنمیخواهش م_ارسالن
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 یعال يغذا نیتشکر کنم بابت ا دیمن با_

 

 .میحساب از رستوران خارج شد هیزد و بعد از تسو يلبخند ارسالن

 

 ؟یدور بزن کمی میبر يخوایم_ارسالن

 

 فکر کنم بهتره برم دراز بکشم کنمیم یاحساس کسل کمینه من _

 

 :گفت یبا نگران ارسال

 

 ؟ينکنه مسموم شد_ارسالن

 

 نـــه نگران نباش من خوبم_

 

 :میضبط را روشن کرد و من به آهنگ گوش سپرد م؛دستگاهیشد نیزد و با هم سوار ماش يلبخند

 

 

 یرحم یاما نه با ب یشیم دور

 

 دوست دارم من

 

 فقط برات گهید کنمیم يکار هی

 

 حد حرف نشم در

 

 لحظه ام از جلو چشات محو نشم هی یحت
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 ییتو امینگفته بودم همه دن مگه

 

 یداشتنت کنار هم تو زندگ يبرا

 

 زدم يهر در به

 

 از سرم رهیفکر تو نم یدونیم خودت

 

 ییتو خوامیکه م یتنها آدم ایدن تو

 

 یرحم یاما نه با ب یشیم دور

 

 چقدر من دوست دارم یفهمیحالمو م نیا تو

 

 گهیهمون موقع دلم م گهید یکیمن به  دمیدل م تا

 

 من دوست دارم چقدر

 

 دوست دارم من

 

 )یسچیطل رضایعل_دوست دارم(

 

 .آهنگ را چه خواند هیخسته شدند و متوجه نشدم که خواننده بق میکم پلکها کم

 

*** 

 میدیرس_ارسالن
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 :را باز کردم و گفتم میارسالن پلکها يصدا با

 

 ن؟یمعطل شد..خوابم برد دیآخ ببخش_

 

 میبا هم بود شتریاگه ب شدمیخوشحال م...نه بابا_ارسالن

 

 :زدم و گفتم یزورک لبخند

 

 میگردیم میریبا هم م ادیهم ب ایبرد نیبزار گهیوقت د هی شاهللایا_

 

 :کرد و گفت یاخم ایاسم برد دنیشن با

 

 دارید دیبه ام...باشه پس_ارسالن

 

 :را بستم و گفتم نیماش در

 

 خداحافظ_

 

هر ...نگاه کردم نشیبه ماش...شد ستمیباعث ا کهایالست غیج يرفتم که صدا الیعجله پشت به او به سمت و با

 .شدیدورتر و دورتر م هیثان

 

با ....کندینگرانم م یلیاما هر چه که هست خ دانمی؟نمیشد؟کم یعصب یکم ایچه ارسالن با اسم برد يبرا

سهل انگار است که  نقدرینکرده است؟ا افتیدر ایاز برد يگریخان خبر د لیسه اینگاه کردم؛آ الیبه و ینگران

 .دهدیپدر خود نم به يخبر

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ٣٠٧ 

شده باشد وارد  يخبر ایاز برد نکهیا دیو به ام قینفس عم کی دنیشدم و بعد از کش الیو اطیوارد ح تیعصبان با

 .شدم الیو

 

*** 

 

 شهیم ينگران نباش دخترم حتما خبر_لیسه

 

 :شد خیکردم که با حرفش مو به تنم س دییو حرفش را تا دمیرا جلوتر کش شالم

 

 ؟یکنیپدرشورهرت حجاب م يدخترم تو چرا جلو_لیسه

 

 من عادت دارم_

 

 نیا فیتکل یلعنت یزندگ نیا فیتکل شدیروشن م زیهمه چ فیتکل دیدر دل زدم؛با يشخندیحرف خودم ن با

شدم از  مانیپش ایچهره خندان برد ادیبا ...شدمیم الشیخیب...کردمیهم تمام م یاحساس لعنت نیا یسردرگم

 .توانمیکندم؟نمیچگونه از او دل م...حرفم

 

 :آمدم رونیب المیخ يایخان از دن لیسه يصدا با

 

 یکنیو با ما نم طیمح نیا يتو یتا االن تو احساس راحت کردمیمن فکر م یهر طور خودت راحت_لیسه

 

 هم با خودتون نجایا طیهم با مح انتونیراحتم هم با اطراف نجایمن واقعا ا...نه_

 

 ایمطمئن بودم با برگشت برد رایناراحت بودم ز...میزنینم یحرف گریو د اوردیبر لب م تیخان لبخند رضا لیسه

 یط ییو راهم را خودم به تنها رومیمن م میجدا شو خواهدیدوستم ندارد و م دیاگر بگو....من هم خواهم رفت



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ٣٠٨ 

تا ابد در قلبم  ایعشق برد رایداشت ز ممشترك نخواه یزندگ يبشر یبن چیوقت با ه چیکه ه دانمیم....کنمیم

 .خوهد ماند

 

خارج شدم وبعد از گرفتن شماره  منیاز نش...کردمیرفتار م یاز خودم هم بدم امد چرا داشتم انقدر احساس یحت

 .گوشم قرار دادم کیتلفن را نزد ایبرد

 

 .بوق 3بوق  2بوق  1

 

 الو فرشته؟_ایبرد

 

 :ه اش تعجب کردم و گفتمشتاب زد يصدا با

 

 سالم_

 

 :آرام گرفته بود شیصدا

 

 سالم_ایبرد

 

 ؟یخوب_

 

بزور وزن بدنم را  میآنقدر استرس داشتم که پاها...و نسبا دوستانه مان خنده ام گرفته بود يعد یلیمکالمه خ از

 .دهدیچرا جواب نم دهمیآب دهانم را قورت م...کردندیتحمل م

 

 خوب باشم؟ يانتظار دار_ایبرد
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ناراحت است؟نکند مونا او را  ییزد؟گویحرف م نچنانیافتاده بود؟چراا یچه اتفاق...کنمیتعجب به سوالش فکر م با

 یرحمیکرده است؛و من با کمال ب زیمن دندان ت ي چارهیب يایبرد يزدم او االن برا يول کرده است؟پوزخند

بهتر است تا به جان هم ...ردیاز مونا انتقام بگ خواهدیهم م ایاما چه کنم برد ندازمیدام م نیو او را در ا رومیم

 .ندیصدمه بب ایکه برد خواهمینه نم..فتندیب

 

 دارم؟ یبرات چه حال ستیکه مهم ن نمیبیم_ایبرد

 

بودن  يتظاهر به عاد دیکه عاشقشم چرا با کردمیم یمخف دیباز به حرفش گوش دادم چرا با یدهان با

آرام باشم که با  کنمیم یو سع زنمیم يشخندین...اوردیدر م يامان از تظاهر که چگونه آدم را از پا...کردیم

 :تمیعصبان کندیحرفش فوران م

 

 ؟ها؟یحرف بزن یتونینم وینکنه با ارسالن_ایبرد

 

 :زدم غیمن هم ج شیعصب يصدا با

 

 یکنیم یسع يدار تیبه اصطالح مامور يریتو که با موناجونت م يدیمن م لیحرفارو تحو نیچرا ا گهیبسه د_

اون پسرخاله نرخرت برام  هیاصال ارسالن خر ک یکنیزود قضاوت م شهیچون هم ادیازت بدم م یبه من بگ یچ

 گهیاما من د...حفظ بشه ورتغر نکهیبه فکر ا یچون فق به فکر احساسات خودت ادیازت بدم م...ستیمهم ن

 ستمیمن ن یبرگشت یتحمل ندارم مطمئنا وقت

 

بود وگرنه  کیخداروشکر که تخت نزد...تخت پرت کردم يدکمه قطع تماس را زدم و محکم رو تیعصبان با

 .شدینابود م لمیموبا

 

چگونه ...کندیم یناعدالت نگونهیا ایدادگاه برد دانستمیبر تخت زدم؛نم هیکنار تخت زانو زدم و دستم را تک هیگر با

 یاگر واقعا دوستم داشت به احساسم پ..احساسم را نسبت به خوذس دیبه من زخم زبان زد چگونه نفهم

 .دیبا رفتمیم دیبا...بردیم
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*** 

 

که  یبه اتاق...کندمیدل م نجایو ا ایاز برد دیچگونه با...ام دهیکال از عالم و آدم بر...گذردیروز از آن اتفاق م کی

درست کرده بود و  بایز يا انهیکه عشقش در خانه ام آش ییایبه برد...راز بودند میدر آن اشک ها و خنده ها

 .بود يماندنش ابد

 

 :زد و گفتم يپوزخند

 

برم و خودمو  دیفکر کنم اما با يا گهیبه جز تو به کس د تونمیمن هنوزم دوستت دارم و نم اتییوفا یبا تمام ب_

 .نجات بدم زنمیکه توش دست و پا م یبرزخ نیاز ا

 

 .بود میبعدش را هم خدا کر...کردمیم دایپ يو کار رفتمیمسافرخانه م کیاول به ..را جمع کردم چمدانم

 

 یدروغ کیخان درباره رفتنم حرف بزنم من  لیتخت پنهان کردم و از اتاق خارج شدم تا با سه ریرا ز چمدان

رفتنم را با  خواستمیم نکهیبا فکر ا...راه افتادم منیبه سمت نش...و پدرش داندیم ایبرد گرید کردمیسر هم م دیبا

آمد و آرام گونه ام را نوازش  نییپا جانهاز گوشه چشمم لجو یکنم قطره اشک یخان حتم لیحرف زدن با سه

 .کرد

 

که چقر به  يبه من نشان داد يکه کرد ییبا کارها...تحملش را ندارم گریدوستت دارم اما د ایبرد رفتمیم دیبا

 ؟يدیبا چه ام..اندممیم دیپس من چگونه با يمونا عالقه دار

 

ماندن  يبرا يکار چیه رایاز خودم متنفر بودم ز...کرده باشم يکار ای یتالش نکهیبرد و من باختم بدون ا مونا

 .کردنش نسبت به من نکرده بودم دایو عالقه پ ایبرد

 

 .مزخرف اتفاق افتاده بود و سرانجامش اندوه من بود اریازدواج بس نیاول هم مونا را دوست داشت و ا از
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سرم را چرخاندم و راه  الیخیب...با عجله درب را گشود میمر...کوبانده شد الیقدم را برداشتم درب و نیاول تا

خرکت  نیاز ا...برخورد کردم یشد و محکم به شخص دهیبلند و بعد دستم کش يقدم ها يناگهان صدا...افتادم

 بود؟ يماریچه ب گرید نیبودم ا دهیترس...رفت به هو غمیج

 

 :صورتم زدم و گفتم يبه پهنا یقیلبخند عم...محبوب من ماریب...که او محبوب من است دمیعطرش فهم يبو با

 

 ایبرد_

 

 :گفت يبا استرس مشهود ایبرد

 

 رمینم ییجا گهیغلط کردم د یلحظه فکر کرئم رفت کیجونم؟جونم؟_ایبرد

 

 یصحنه احساس نیبودند در راهرو و با تعجب به ا ختهیر یو عل میخانم و مر نتیخان و ز لیمن سه غیج با

 .کردندینگاه م

 

با ...را ندارم شیرو یول کشدیآغوشش پر م يجقدر دلم برا نکهیکردم ذوقم را از آمدنش پنهان کنم و ا یسع

 :گفتم یخارج شدم و با لحن خجول ایخجالت از آغوش برد

 

 نجانیهمه ا...زشته ایبرد_

 

 ایسرعت برد اریبس رایز زدمیتند تند حرف م..میو از پله ها باال رفت دیبدون جواب دادن دستم را کش ایبرد ناگهان

 :باال رفته بود

 

 ...تونمیم تر نم...آرو ایبرد_
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 .زدو درب را بست و قفلش را  دینداد درب اتاقش را گشود و مرا با خود به داخل اتاق کش یپاسخ ایبرد اما

 

 :گفت یچهره عصب با

 

 ؟يبر یخواستیم ؟واقعايمنو دق بد يخوایم_ایبرد

 

 :با بغض گفتم...شده بود نگونهیچرا ا...اش نگاه کردم یدهانم را قورت دادم و به صورت عصب آب

 

 تحمل موندن ندارم گهیبرم د خوامیم_

 

 ید بگو لعنت ؟هایکن کاریچ يخوای؟ميکجا بر يخوای؟میچ یعنی_ایبرد

 

 :زدم غیج ناگهان

 

تموم شد تو بمون با اون  یخسته شدم من که پشت تلفن گفتم همه چ یفهمیچرا نم...بمونم گهید تونمینم_

 مونا جونـــت

 

 :او هم بغض داشت يصدا

 

 و سرد بودم؟ رحمیانقدر به نظر تو ب یعنیکه من چقدر دوستت دارم؟ يواقعا متوجه نشد یعنی_ایبرد

 

 کینزد گریگفت دوستم دارم؛او گفت که به من عالقه دارد د...او االن چه گفت..بودم رهیتعجب به دهانش خ با

 :گفتم يبا ناباور...بزنم غیبود ج

 

 ؟یچ یعنی_

 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا atieye80  –فرشته  يبالها

wWw.98iA.Com ٣١٣ 

 يجوریکه چ دمیرو واسه مونا کش ییخونه من اون نقشه کذا نیا يتو يکه اومد یفرشته از روز اول_ایبرد

رو هم و مونا مسخره خاص و عام  زهیبر گهیدختره د کیبا کنم به کامران پول دادم که  رشیبدبخت و حق

مونا رفته بود اونم از پدر و  يبهت نگفت نه؟آبرو نارویکدوم از ا چیمونا ه..اومد تو محلتون آبرو مونا رو برد...کنه

رف من دستشو خونده بودم و از اونط یول...کرد زیاموال من ت يمادرش و اون محله فاصله گرفت و دندونشو برا

احساساتتو بفهمم اما تا االن  تونستمیو نم يبود ریآروم و سر به ز شهیهم...کنمیعالقمو نسبت به تو انکار م

تو شمال من  يبعد از اون باز..کردیتو و ارسالن منو روانس م یکینزد يکه دوستم دار شتمدا دیمنتظر بودم و ام

اما عقلم بود که  زدیکمکت قلبم سرم داد م امیب خواستمیواقعا بعد از زدن تو عذاب وجدان سراغم اومد و م

رو دوست  تیبونو مهر تیفرشته من دوست داشتم من خانوم...کنترلم رو در دست گرفت و قلبمو سرکوب کرد

 يدیوقت نفهم چیداشتم اما تو ه

 

 :گفت شدیم دهیکه به زور شن ییکنار رفت و قفل درب را باز کرد و درب را گشود و با صدا دهیخم يقد با

 

نگان  رمیگیبشم خودم هم از دادگاه وقت م تیو خوشبخت تیمانع آزاد خوامیحاال راه باز جاده دراز نم_ایبرد

 حاال همـــــــ...دمیتمامو کمال م توینباش مهر يزیچ

 

 ایبرد_

 

 :زدم و گفتم يلبخند...سرش را بلند کرد و زل زد به لبم يدیاسمش از زبانم با نا ام دنیشن با

 

 نکهیبگم جز ا تونمیم یچ...دنیحرفت قلبم شروع کرد به محکم تپ نیمن بعد از ا ایبرد...بگم یچ دیبا ونمدینم_

رو  دیجد یزندگ کی خوامیو م کنمیو تمام گذشتمو پاك م ایدوستت دارم برد...مال منه ایاالن انگار دن ایبرد

مونا رو  کردمیفقط منتظر تو بودم اما فکر م ووقته که از حسم نسبت به تو مطمئن شدم  یلیباهات شروع کنم خ

که لج کرد تو  یو غرور بود و من مطمئنم تنها کس يهم لجباز نایا...غلط دادم صیاز رفتارات تشخ يدوست دار

من ...میاز نو شروع کن ایگذشته ب یحاال همه چ یول يکردیبودم و تو قضاوت غلط م يمن از ارسالن فرار يبود

 دوستت دارم
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 رلبیمدام ز ایبرد...میدیخندیتمام مرا مجکم درآغوش خود گرفت هر دو از ته دل سرخوش م یبا خوشحال ایبرد

 :کردیتکرار م

 

 دوستت دارم فرشته من...دوستت دارم_ایبرد

 

 :میگویو م زنمیم يلبخند

 

 نهیبیم ادیم یکیاالن  گهیبسه د ایبرد_

 

 :دیگویم يو با ناباور کندیمرا از اغوش خود جدا م ایبرد

 

 يبه من داد ویپر از شاد ایدن هیفرشته با حرفات  يباور کنم که تو؟؟وا یعنی_ایبرد

 

 یو از ما سواالت مختلف اوردیم ایرا تا برد لچرشیخان وارد اتاق مشود و  لیسه...میدهیم لشیتحو یگرم لبخند

 .شودیو از ابراز عالقه ما شگفت زده م پرسدیم

 

*** 

 

 ه؟یچه حرف نینه بابا ا_

 

 کنم شتریبرات کالسارو ب تونمیمن م...گمیم ينه جد_يساالر

 

 :زدم و گفتم يلبخند

 

 همون کالساشون باشن اونام درس و مشق دارن خب هیبزار بق....خورده بشه یحق کس خوامینه نم_
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را  تکان دادم و درب سبز رنگ شیبرا یدست...رفتم نییخانه اش پا یسنگ يزد و من از پله ها يلبخند يساالر

که صدبرابر  شیدود نکیزده بود و با ع هیتک نیبا لبخند ژکوند به کاپت ما ایبرد...باز کردم و از خانه خارج شدم

 :او را جذاب کرده بود گفت

 

 به سالم خانم من_ایبرد

 

 :با خجالت گفتم بوسدیگونه ام را م یکه به طرز ناگهان زنمیم يلبخند

 

 ه؟یکارا چ نیا میما سر کوچه ا ایبرد_

 

 :دیگویو و م کندیم یپوف ایبرد

 

 ؟یدارن آخه خانم کاریمردم به ما چ_ایبرد

 

 یول...ندارد یبه مونا توجه گرید ایخوشحال بودم که برد...شودیکه باعث خنده اش م دهمیاز تاسف تکان م يسر

را  میبخواهد زندگدوست نداشتم که اخراجش کند به هرحال دوست چند ساله ام بود اما از او انتظار نداشتم که 

 .اوردیاز چنگم در ب

 

معلوم نبود که آن ها کجا ...هراس داشتم ارسالن و آوا هم کمرنگ شده بودند یکم...هم نبود ياو خبر از

 .کنارم است ایبود برد نیمهم نبود مهم ا نهایکدام از ا چیه یول...هستند

 

 م؟یناهار بخور میبر_ایبرد

 

 باشه_
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آب دهانم را قورت دادم و دوباره به ...رستوران خشکم زد دنیبا د...نگه داشت ینرستورا يزد و جلو يلبخند

با  يبرد...ناهار دعوت کرده بود يبود که ارسالن مرا برا یرستوران همان رستوران نیشدم؛ا رهیرستوران خ ينما

 :دیتعجب پرس

 

 ؟یشینم ادهیچرا پ_ایبرد

 

 :مرا بشناسند گفتم شیگارسون ها نکهیترس ا از

 

 دارم ییدستشو زهیراستش چ...من_

 

 هم داره ییدستشو نجایا ایخب ب_ایبرد

 

 کردیحساب م هیکه تسو یارسالن با شخص میآمده بود نجایکه به ا یقورت دادم زمان یدهانم را به سخت آب

است،؛آن روز هم با  ایاست گفته بود صاحب رستوران دوست او و برد ادمیکه  ییبود و تا جا یمیصم یلیخ

 .میکرد یحب رستوران که اسمش فرهاد بود احوالپرسصا

 

 ایبرد_

 

 فرشته حالت بده؟ شدهیچ_ایبرد

 

 آره آره_

 

 :شد و گفت نیسوار ماش یبات نگران ایبرد

 

 فرشته؟ شدهیچ_ایبرد
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 خونه میبر_

 

 درمونگاه میرینه اول م_ایبرد

 

 باشه_

 

طفلک  دمیکش ينفس آسوده ا....کردیم يهرکار دیناهار خورده ام با نجاینفهمد با ارسالن ا ایبرد نکهیا يبرا

 .را نگران کرده بودم ایبرد

 

 :دمیرا شن شیدادم که صدا هیتک یرا به صندل سرم

 

 نجاستیرستوران محبوب من ا نجایا میایم گهیبار د هیباز _ایبرد

 

دهانم را پشت سر هم  ؛آبیانداخت یچگونه مرا در مخمسه بزرگ نیاز دست تو ارسالن بب....زنمیم یزورک لبند

 مثل دفعه قبل زود قضاوت کند چه؟ شد؟اگریان وقت مگر چه م دیفهمیم ایاصال برد...دادمیقورت م

 

بود که با هم مانند زن و  شیچند روز پ یمرا دوست دارد خودش به من اعتراف کرد ناسالمت گرینه او د نه

هراس ...شدیبا پدرم روبرو م دیبا ییگو...گفتمیدرباره مسئله عقد م ایبه برد دیاما با میدشده بو یشوهر واقع

 .داشتم از آن مرد

 

 .قاتل مادرم از

 

*** 

 

 الو؟_
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 شنومیم_عمو

 

 ....درست کنمـــ ویهمه چ خوامیکه م نیاما باور کن نیاز دستم ناراحت دونمیعمو م_

 

 مونهیپش گهیم نجایا ادیکه فرشته بابات هر روز م ؟واقعایدرست کن ویچ_عمو

 

 خورهیبدرد خودش م شیمونیپش_

 

 :داد زد بایتقر عمو

 

 یکه مثل مادرت بدبهت بش خوادینم ؟پدرتهیفهمیدختر مگه نم_عمو

 

 :زدم غیج منم

 

 ....همـــ یهم از نظر پول...ازش سرتره یلیخ ایبهش بگو برد...ستیمثل اون ن ایاون مادر منو بدبخت کرد برد_

 

 يخوایپس خاطر پولشو م_عمو

 

 :ناخودآگاه داد زدم نتیعصبا از

 

 ....رو دوست دارم حاال ایآره اصال من پول بررد_

 

اشک  ییگو ایبرد نیصورت غمگ دنیباعث شد سرم را با ترس به پشت بچرخانم با د يزیشکست چ يصدا

 .کوباندیام خودش را م نهیشوکه شده بودم و قلبم محکم به قفسه س...تا پشت پلکانم آمدند میها

 

 اید...بر_
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 :داد زد تیبا عصبان ایبرد

 

 پس همش دروغ بود؟_ایبرد

 

 گوش کن اینه برد_

 

 .دیجلو و مپ دستم را محکم کش آمد

 

 م..دست...ایبرد يآ يآ_

 

 خفـــه شو_ایبرد

 

 :شد و بلندتر داد زد وانهید میاشک ها دنیروان شدند با د میو اشکها دمیدادش از جا پر با

 

با  يبه خاطر پول حاضر بود یها؟لعنت یچطور تونست....باور کن اون مونا از تو بهتر بود زیاشک تمساح نر_ایبرد

 نهیشیمثل تو م يا....دختر نیسر همچ ياون چادر که رو فی؟حیکن ياحساسات من باز

 

چه ...از آن معلوم بود را کامل مشاهده کردم یمیکه ن یچهره در هم...انم سوختدر گوشش زدم دست یلیس با

خون در  ایبرد یول دیدو ایبه سنت برد یعل...بر سرمان نازل شد یآسمان يبال ییبه پا شده بود گو یبساط

خانم  نتیاشک و ز يهابا چشم میآمد؛مر رونیکرد و از آن حرکت خشکش ب دایپ انیجر ییگو شیرگها

 :داد زد ایبرد...امدیبه سمتمان م یپشت عل انیگو نیاحسی نیاحسی

 

 یعل_ایبرد

 

 بله اقا؟_یعل
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 :رو به من گفت ایبرد

 

 رونیببرش ب...خونه نداره نیا يتو ییخانم از فردا جا نیا_ایبرد

 

 :زدم غیکردم و ج ینیف نیف دادیاز دستش م دینبا...قدم برداشت کیبا نفرت سرش را چرخاند و  بعد

 

 توروخدا ایبرد_

 

از نفرت  يا هیبا ال خواستیکه در چشمانش بود را م يعالقه ا...مات من شد قهیبرگشت و چند دق ایبرد

 چگونه همه دودمانمان بر باد رفت؟...از اعتراف عشقمان نگذشته بود يهنوزچند روز...بپوشاند

 

برام  يبر يخوایم یبعدش هر گورستون...دمیطالقو انجام م يهر چه زودتر کارا...يارینم گهیاسم منو د_ایبرد

 ستیمهم ن

 

 يموکت گذاشتم و اشک ها يدستم را رو..زدم و سر خوردم هیتک واریبه د...سست از من دور شد ییبا قدمها بعد

 .کردند سیداغم سر خوردند و موکت را خ

 

کدام را  چیحوصله ه...شدم بلند شدم و دوان دوان وارد اتاق نیاول مادرم را گرفت حال عشقم را از زم پدرم

 .ندادم یخانم پاسخ نتیز يها ینداشتم و به نگران

 

 :زدم غیج

 

 نیراحتم بزار_

 

در  نشیماش يها کیالست غیدروازه را بت و ج یعل...بود که از دروازه خارج شد ایبرد...امدیم نیماش يصدا

 .شهر گم شد یشلوغ
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 یساکت يایدن چه

 

 کندیتپش قلب ها غوغا نم گرید

 

 !!!همه شان شکسته اند گمانم

 

*** 

 

کردم و لبخند  الیو یرونیب يبه نما یبار نگاه نیآخر يبرا دمیرنگ را پشت خود کش یمشک نیسنگ چمدان

 .شودیکودکانمان م يخانه پر از سرصداها نیبه من گفته بود که ا ایبرد...نقش بست میلبها يرو یتلخ

 

 :در دل زدم و گفتم يشخندین

 

 ستین ریخود کرده را تدب_

 

 :گفت رلبیدروازه را آرلم بست و ز یآمدم عل رونیدوازه ب از

 

 خداحافظ خانم_یعل

 

 :گفتم یلرزان يرا قوت دادم و با صدا بغضم

 

 فظ...خداحا_

 

 نیا خواستمینم...من اشتباه فکر کند يدرباره  ایبرد گذاشتمیم دینبا...که برود دیزد و چرخ یلبخند تلخ یعل

 .را با نفرت تمام شود ایدل برد يعشق تو
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 آقا یعل_

 

 :دادم و گفتم هیدستم را به نرده دروازه تک...و چند قدم به سمتم برداشت و درب را گشود دیکنجکاو چرخ یعل

 

 من دوسش دارم...بگو که من ایبه برد_

 

بزار تمام شود ...شدیتمام م زیهمه چ گفتمیاگر نم یول...میاز عمو و پدر قاتلم بگو میرفتم نتوانستم بگو هیگر با

 .خواستیباشد و از اول هم مونا را م دهیمال رهیسر من ش ایبرد دیشا

 

اگر هم است خداراشکر که من رفتم وگرنه دق ...و اخراجش کرده است ستیدروغ گفت با مونا ن دیشا

جز رفتن  یمن راه يو برا يکرد دوستت داشتم و دارم و خواهم داشت اما تو دوباره زود قضاوت ایبرد...کردمیم

 وینگذاشت

 

چادرم را باالتر ...کردیم ینیسنگ شونمیچهره خسته و پر يکنجکاو مردم رو يهقم اوج گرفت نگاه ها هق

 .و کشتش را محکم کردم چمدان را در مشتم فشردم دمیکش

 

لبخند ...کرد دنینم شروع به بارباران نم ...معلوم نبود ایخان و برد لیسه ییالیخانه و گریپشتم نگاه کردم د به

 .شودیو هق هقم آرام م زنمیم یتلخ

 

مانند من بدبخت و  دیشا ایخود ندارند  یدر زندگ يدغدغه ا چیآنها ه ییگو روندیراه م يشهر چه عاد مردم

 .ستندیعاشق ن

 

از  سیدست لرزانم ذا که خ...دیمانتوام لر بیدر ج لمیموبا....که اساس عشق اعتماد است ندیگویراست م واقعا

 .فرو کردم و موبال را لمس کردم بمیقطرا باران بود درج
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 ایاسم عمو نفرت تمام وجودم را گرفت او بود که برد دنیآوردم با د شیبا لرزش باال...مانند دستان من دیلرزیم

 نهایعاطفه مگر ا یپدر برا تجربه کنم آن  یبار از آن مردك خواستم بگذارد خوشبخت کیرا از من گرفت فقط 

 .بود شیحال

 

 از جونم؟ نیخوایم یچ_

 

 :لرزان آن مردك از پشت تلفن پخش شد يصدا

 

 فرشته؟_بابا

 

 يسایاون پل یهر چ یآگاه رمیاز جونم؟مم يخوایم یچ يمنو تباه کرد هیتو که زندگ ي...عو يخوایم یچ_

 رتیتا دستگ زنمیمن بهشون زنگ م یخودت برگشت يحاال که با پا ینکردن ول داتیبدبخت دنبالت گشتن پ

 کنن

 

 :اللم کرد دادش

 

 یکه چ موندیزنده م تیخاص یاصال بهتر که مادرت مرد زنک ب یبکن یتونینم یغلط چیببند تو ه. دهنت_بابا

 بشه

 

که و لجم گرفته بود  زدیحرف م نگونهیا گناهمیهست؛حرصم در امد که درباره مادر ب یوانیهم همان ح هنوز

 .دادیدستور م

 

نه  يخوریزندون آب خنک م يریم دمیبه باد م تویهمه چ یازم گرفت مویعشقمو زندگ بندمیمن دهنمو نم_

 قتــــل يچون قتل کرد یشیاعدام م
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 گذاشتمینم ستیکه دخترکش ک دادمیچپاندم حال به او نشان م بمیرا در ج لیتماس را زدم و با نفرت موبا قطع

 .که ناخودآگاه زدم یرا باخته بودم با آن حرف زمیحال من همه چ...رود نییپا شیآب خوش از گلو

 

 .بود که رفت ایمن برد زیچ همه

 

*** 

 

 ه؟یک_خانم هیمرض

 

 منم_

 

 :خانم دوباره گفت هیکنجکاو مرض يصدا...لرزان را در گلو خفه کردم يصدا

 

 ن؟یهست یشما ک_خانم هیمرض

 

 خانم فرشته هیمنم مرض_

 

 :را باز کردم و خواندم امکیبود با ذوق پ ایبرد...دمینشن گریخانم را د هیمرض يحرفها زدیلر بمیدر ج لمیموبا

 

 "اونجا باش 8:30ساعت ...طالق وقت گرفتم يفردا از دادگاه برا"

 

با باز شدن ...کردیم نگونهیکلمه حرف من ا کیرحم شده بود به خاطر  یب نقدریچگونه ا...وا رفتم امکیخواند پ با

 .منتظر ماندم نییپا يلبه چادر را جمع کردم و با سر...فرو کردم بمیرا در ج لیرا بستم و موبا امکیپ عیدر سر

 

 :دیچیبغض دارش در گوشم پ يصدا...خانم فرو رفتم هیدر اغوش پرمهر مرض ناگهان

 

 تو اخه؟ يمادر؟کجا بود یآخ فرشته جان خودت_خانم هیمرض
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که  یداشتم هم از قلب ایکه به برد يکردن هم از گله ا هیبلند شد من هم شروع کردم به گراش  هیگر يصدا

 .خانم داشتم هیکه نسبت به مرض یقرارش بود و هم از دلتنگ یب

 

 خانم هیمرض_

 :خانم از اغوشم کنده شد و گفت هیمرض

 نمیتو بب ایب...تو ایب_خانم هیمرض

 :گفتم يدیو با نوم کنمیرا پاك م میها اشک

 باشم نجایمن برگشتم که ا.....خانم من هیمرض_

 ؟یاصال چرا رفت_خانم هیمرض

 

 

 من ازدواج کردم_

 

 :آب دهانم را به زور قورت دادم و گفتم...گرد به من زل زده بود ییخانم با چشمها هیمرض

 

 دو پدرم هم بهانه بو نیبود ماین يکارا ریچون درگ...که اول بهتون بگم خواستمیمن نم_

 نامه بود يکه تو یینوشته ها یعنی_خانم هیمرض

 ادین شیپ یکه مشکل خواستمینه من فقط م_

 :گفت زیپلکان نشست و دستانش را باال برد و گله ام يخانم رو هیمرض

چه  یواال تو هم مثل دختر خودم...منم که حل شد يمایمشکل ن ادیم شیبرام پ یآخه چه مشکل_خانم هیمرض

 زد؟ بتیغ يا کدفعهیمن؟چرا  يلویبا ن یداشت یفرق

 .را پنهان کنم میانداختم تا اشکها نییرا پا سرم

 متاسفم_

 .میستیرا در اغوش گرفت و با هم گر سرم

*** 
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 .را باز کنم میباعث شد پلکها لوین يصدا

 ؟يجـــــــد_لوین

 تر ؟آرومیزنیدختر چقدر بلند حرف م ـــسیه_خانم هیمرض

 یپر از بغض يبا صدا...شودیبا لبخند وارد مک لوین...شودیدرب اتاق آرام گشوده م و دیایدر نم لویاز ن ییصدا

 :دیگویم

 معرفت یب يداریب دونمیم_لوین

 :میگویو م کنمیلبخندم را پهن تر م...از رخت خود شودیبلبند م یو با چشمان اشک زنمیم یتلخ لبخند

 سالم_

سفت مرا در اوغ گرفته ...و در اغوشم فرو رفت دیبه سمتم دو ختیریصورتش م يکه به پهنا ییبا اشک ها لوین

 .کردیبود و ول نم

 :گفتم يخفه ا يصدا با

 زم؟یعز یخوب لوین_

 :گفت یتو دماغ يامد و با صدا رونیاز اغوشم ب لوین

 رمیازت دلگ ستمینه خوب ن_لوین

 بود که برم یاتیواقعا ح ییلویببخش ن_

 :نزد و دوباره در اغوشم امد و گفت یحرف گرید لوین

 رمیگیرو با تو اشتباه م يهر خانم چادر یکه رفت یاخه چرا؟از وقت یازاد شد تو هم رفت مایکه ن یاز وقت_لوین

زدم و  یلبخند تلخ...شدم لویخانم و ن هیافتادم که قرار بود بروم خانه مونا و متوجه مرض يروز ادیرحفش  نیا با

 :گفتم

 لم براتون تنگ شده بودد یلیمنم خ_

 ؟یپس چرا برنگشت_لوین

شد  دیشا":در دل زدم و با خود گفتم يشخندین...ستیطلبکار به من نگر يامد و با چهره ا رونیاغوشم ب از

در دام عشق  دیشا...نبود يهم نداشت از اعتماد هم خبر نانیمثقال اطم کیبه من  یشدم که حت يعاشق مرد

 ".افتاده بودم کور شدم
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برگشته  ششیمونا پ ایخورد؟آیم کرد؟چهیچه م یچند ساعت نیا يچنگ انداخته بود تو میبغض به گلو ایبرد ادی با

 :میگویو م زنمیم یلبخند تلخ...سوء تفاهم بود زیکه همه چ میچگونه به او بازگردم؟چگونه به او بگو...بود

 وقت نشد_

 .با سواالت مجهولم رفت و من ماندم رونیب عایبه حالت قهر از اتاق سر لوین

*** 

 ستن؟ین مایآقا ن_

 :گفت دیکشیبرنج م میکه برا یخانم در حال هیمرض

کرده االنم با دوستش خونه ان و مشغول صحبت درباره کارشون راحت باش زنگ  دایپسرم کار پ_خانم هیمرض

 ادیزد گفت امشب نم

 :خندان سر سفره حاضر شد و گفت يا افهیبا ق لوین

 یخونه بمون نیا يما تو شیپ نجایهم دیفرشته با_لوین

با ...منتظرش نگاه کردم افهیبه ق...ستیکرد و با ذوق به من نگر دییرا تا لویخانم با شوق درخواست ن هیمرض

 :خجالت گفتم

 تونمینم_

 :کرد و گفت یخانم اخم کوچک هیمرض

 یبمون شمونیپ دیبا گهینه نشد د_خانم هیمرض

 :میگویو م زنمیم یخجول لبخند

 نیکنیشرمندم م_

 :دیگویو م زندیم يلبخند شاد لوین...اوردیتا خوروشت را ب شودیو از من دور م دهدیم يخانم چشم غره ا هیمرض

 ؟يمدت کجا بود نیا يفرشته تو_لوین

خودم  بیو غر بیکه با حرف خودم از دستش دادم؛با حرف عج ییایبه برد کنمیو فکر م ندازمیم نییرا پا سرم

 .که از ته دلم نبود از دستش دادم

و او مرا فراموش  میشدیشده بود؛از هم جدا م رید یلیکه خ یزمان کردمیاو را دوباره مال خود م چگونه

 .تمام شد زیحرفم همه چ کیعشقش به من آنقدر کم بود که با  یعنیکرد،یم

 فرشتـــه_لوین
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 ها؟بله بله_

 .بزند یخانم نتوانست حرف هین مرضبا آمد...کندیبا تعجب نگاهم م لوین

 فسنجون نمیا دییبفرما_خانم هیمرض

 دستتون درد نکنه_

 :دیپرس يبا شاد...گفت ریاز اتفاقات اخ لویآورد و ن وهیخانم م هیبعد خوردن شام مرض...داد لمیتحو یگرم لبخند

 ؟يکرد يزیبرنامه ر دیع يبرا_لوین

 نه_

 یچه عال يوا_لوین

 :زدم و گفتم يلبخند

 ن؟یکرد يزیشما برنامه ر_

 :کرد ودر آخر اضافه کرد فیتعر دشیتکان داد و با آب و تاب از لبس جد يسر لوین

 پول نداشت ادیز چارهیچون مامان ب ستیالبته اونقدرها هم خوشگل ن_لوین

 :تکان دادم و گفتم يسر

 نمیبب اریبرو لباستو ب_

 

 ارمیباشه االن م_لوین

به سمتم آمد  لویرفتن ن دنیبود با د ونیزیتلو يخانم در حال تماشا هیمرض...اوردیبرخاست تا لباس را ب شیجا از

 :و گفت

 

 میبا هم حرف بزن يا قهیچند دق خوامیم_خانم هیمرض

 هیاز مرض یبه او گفتم و کم يدیببخش....شروع به زنگ خوردن کرد لمیتکان دادم تا نشست ناگهان موبا يسر

 چارهیرا بست؛مرد ب میخان بغض راه گلو لیاسم سه دنیفاصله گرفتم با د یمکالمه با پشت خط يخانم برا

 .را پر کرده باشد نخا لیسه دیبا ایتا االن برد دینداشت اما با يخبر ریاصال از اتفاقات اخ

 :پدرش بودم يها نیتماس را زدم و منتظر توه برقرار

 سالم_
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که عاشقانه با هم رفتار  شیمن از تو انتظار نداشتم با اتفاق چند روز پ ؟فرشتهیکیعل ؟چهیچه سالم_لیسه

 تو سرت بود یچ دمیفهم...اتفاق نیاالن با ا نیکردیم

 خان لیسه_

 :را باالتر برد شیخان صدا لیسه

پول واقعا باعث ...کردمیکه اشتباه م دمیشده اما با کار تو فهم بمینص یکه عروس خوب کردمیمن فکر م_لیسه

 ساخته بشه وید هیفرشته  هیکه از  شهیم

 :بغض گفتم با

 رو بخوابونم يقائله ا هی يجور کیکه  خواستمینزدم من فقط م یحرف نیمن از قصد همچ..........من _

بودند را  زیعز میکه برا يخان را دوست داشتم اما هردونفر لیرا دوست داشتم سه ایدر امده بود من برد هیگر

 .امروز بر سر زبانم از دست داده بودم

 ه؟یمنظورت چ_لیسه

صحبت  ایبا برد دیمن با نیلطفا فردا قرار طالق رو کنسل کن....اون هییرزایم امیاسمش ت....عمو دارم هیمن _

 بزرگش کرده اون درباره من قضاوت کرده ایفقط برد یول هیکیکوچ یلیخ يمسئله  نیکنم ا

 اومده؟ شیپ یته جان دخترم مشکلفرش_خانم هیمرض

 :تلفن را گرفتم و گفتم يجلو...نگران شده بود میخانم بنده خدا با صدا هیمرض...بلند شده بود میصدا

 خوبم نینگران نباش_

 :تلفن را به گوشم چسباندم و گفتم عایسر

 خان؟ لیالو سه_

 خونمون يایم میریخب فردا م یلیخ_لیسه

 خونتون بود؟ کیکه نزد یشتپ یاون کاف میبر شهینم_

 نمتیبیفردا م یگیم یچ دمیباشه فهم_لیسه

 درباره محضر_

 که کنسلش کنه و عقب تر بندازه کنمیصحبت م ایبا برد_لیسه

 ممنون_
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 یداشته باش يقانع کننده ا لیکه دل دوارمیام_لیسه

 ممنون یلیبازم خ...باهاش نیکه قانع بش دوارمیام یعنیحتما _

 خداحافظ_لیسه

خانم که با  هیو کنار مرض گذارمیم ییرایپذ زیم يتلفن را رو....کندیبزنم قعطع م یاجازه بدهد حرف نکهیا بدون

 :میگویو م نمینشیم کردینگاهم م ینگران

 شکرت ایخدا_

 :دیگویخانم با استرس م هیمرض

 ه؟یدخترم خبر شدیچ_خانم هیمرض

 بشه ياما قراره خبر ستین ينه هنوز که هنوزه خبر_

 :میگویو م دهمیم لشیتحو یخسته و آرامش بخش لبخند

 میبعدا با هم حرف بزن میتونیخسته ام م کمیخانم من  هیمرض_

را  شینخواستم شاد...دیایم لویسر راه ن شودیو از او دور م میگویم يریشب بخ دهدیتکان م يخانم سر هیمرض

بود که به پوست  دیو سف یآسمان یستش آب...کردم فیتعر یو کل دمیلباسش را د لیدل نیخراب کنم به هم

 .نشستیصورتش م دیسف

خود  یمیبه اتاقک قد دیبا دیشا...دمیپهن بود دراز کش لویکه در اتاق ن یگفتم و در رخت يریشب بخ لوین به

 .راتنگ کنم لوین يجا خواستمینم نکهیتنگ شده بود و ا شیچون واقعا دلم برا گشتمیبازم

و از فکر خودم خنده  زنمیم یبیلبخند عج....دوست دارد بکند يهر کار ییدر اتاق خود به تنها خواستیم دیشا

 "؟ییمثال چه کارا":پرسدیم بیدرونم عج يصدا کنمیم

 "داره؟ یا به تو چه ربط":زنمیاخم به او تشر م با

 کی فتدیردا قرار بود بکه ف یکه بخاطر اتفاقات یاما استرس...کنم یکردم ذهنم را خال یشدم و سع الشیخیب

 .گذاشتیلحظه راحتم نم

تا بتواند مسئله را بهتر درك  گفتمیم شیرا جلو میکل زندگ دیبا دیشا کردمیم هیخان را توج لیسه دیبا چگونه

 ایبا خود فکر کردم که اگر برد....ردیطالق بگ خواستیم ایبرد يخنده ام گرفت بر سر چه مسئله خنده دار....کند

دوستم داشت سر  یلیکه خ نیبا ا دیکش قسوء تفاهم کوچک مرا ول کرد و کارش به طال کیامروز بخاطر 

 .چه کار بکند خواهدیمشکالت بزرگتر م
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آن مردك که مانند  کردم؟بایبا پدرم چه م دیبود که با نیروان شدند مشکل بزرگتر ا میگونه ها يرو میها اشک

 کردم؟یافتاده بود چه م میزندگ يبختک رو

 يآن روز...را دوباره فراموش کردم مینمازها...از رخت برخاستم...خواستم که کمکم کند میو از خدا ختمیر اشک

و از خدا  کردمیبر سر نمازم طلب بخشش م دیاعتراف کرد که دوستم دارد نماز شکر خواندم و حاال با ایکه برد

خوابش برده بود به صورت معصومش  لوین....تمرا گرف که راه درست را نشانم بدهد در آشپزخانه وضو خواستمیم

 نیشد؟ا جادیدر من ا رییچگونه انقدر تغ...همسن او بودم يروز کیمن هم  میگویو با خود م زنمیم يلبخند

 همه اتفاق که خوب و بدش معلوم نبود چگونه بر سرم آمد؟

را  حیخانم را برداشته بودم؛مهر و تسب هیسجاده مرض...در اتاق پخش شد اسیعطر  يبو...را پهن کردم سجاده

 :دیبخشیکه به من آرامش م یاتیشروع کردم به خواندن آ تیبعد از ن....درست کردم و برخاستم

 مِیاللَّه الرَّحمنِ الرَّح بِسمِ«

دمینَ الْحالَمبِّ الْعر للّه 

 

 الرَّحیمِ الرَّحمنِ

کالّینِ ممِ الدوی 

ّاكإِی ینُنَعتَعنَس ّاكوإِی دب 

 الصّرَاطَ المستَقیم اهدنَا

 »الَّذینَ أَنعمت علَیهِم غَیرِ المغضُوبِ علَیهِم والَ الضَّالّینَ صرَاطَ

 .خواهمیو از اعماق قلبم از خدا کمک م دارمیرا برم حیتسب...رکعت مغرب 3از خواندن  بعد

 دانم که سرت شلوغ است یم

 نجایمانم ا یمنتظرت م یچقدر بخواه هر

 پله ها نیهم يرو

 خدا جان نییپا ایزودتر ب اما

 همه با تو کار دارند نییپا نیا

*** 

 فعال خداحافظ_
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 به سالمت مواظب خودت باش_خانم هیمرض

 

خانم درباره اتاقک حرف  هیبا مرض امدیهم ظهر م مایبه مدرسه رفته بود و آقا ن لوین...رومیو م دهمیتکان م يسر

 .که کردم قبول کرد که در اتاقک بروم ياصرار یخانه شان بمانم او هم بعد از کل ستمیزدم و گفتم که راحت ن

شاپ مورد  یدر طول راه استرس تمام وجودم را فرا گرفته بود؛باالخره به کاف...شده بود ایفکر و ذهنم برد تمام

 .دمیکش یقیعم دم،نفسینظر رس

 کمکم کن...خودت بهم قدرت بده ایخدا_

مانده بود  یباق شیاز موها یبود و فقط کم ختهیکه نصفش ر یجوگندم يبا موها يمرد...شاپ شدم یکاف وارد

دهانم را قورت دادم و به سمت آن مرد  رفت؛آبینشسته بود و استکان خود که در آن قهوه بود ور م لچریو يرو

 .خان بود رفتم لیکه مطمئنا سه

 :را کنترل کنم گفتم میلرزش صدا کردمیم یکه سع یو درحل ستادمیا شکنار

 ام..سل_

خان با اخم به من زل  لیسه...خان نشستم لیسه ییروبرو یقورت دادم و روس صندل یدهانم را به سخت آب

 :زد و گفت

 يپسرمو بدجور داغون کرد_لیسه

 نیینزدم و سرم را پا یاما حرف"پسر شما هم بدجور مرا داغون کرد"میبگو خواستمیرا بست م میراه گلو بغض

 :انداختم؛گارسون به طرفمان آمد و رو به من گفت

 ن؟یدار لیم یچ_گارسون

 خورمینم يزیمن چ_

 :خان گفت لیاست که س ستادهیچرا هنوز ا نمیسرم را باال گرفتم تا بب...نزد یحرف گارسون

 دیاریب شیبرا نیریقهوه ش کی_لیسه

 خدمتتون ارمیچشم االن م_گارسون

دوست  نیریبود که من قهوه ش ادشیزدم؛هنوز خداراشکر  يشخندیبه من انداخت و رفت؛ن یجیبعد نگاه گ و

 .دارم

 ن؟یبا مونا رابطه دار_
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 :توجه به سوال من گفت یخان قهوه اش را مزه مزه کرد و ب لیسه

 یکن انیبرام ب لتویمنتظرم که دل_لیسه

 براتون بگم میاز زندگ خوامیبراتو واضح بشه؛م زیهمه چ خوامیم...نیرفم نپرلطفا تو ح_

بزنم که  ینافذش گرفتم و خواستم حرف یمشک ينگاهم را از چشمها...تکان داد و منتظر نگاهم کرد يسر

 :گارسون سفارشم را آورد

 نیکه خواسته بود ياز قهوه ا نمیا....دییبفرما_گارسون

 ممنون_

 

را در هم قفل کردم و  کردم؛انگشتانمیم فیخان تعر لیسه يخود را برا یتمام زندگ دیرفت و من با گارسون

 .دادم هیتک زیآرنجم را به م

 :و شروع کردم دمیکش یقیعم نفس

 دهیکش يخالفش به راه بد يکارش خوب بود اما متاسفانه بخاطر دوستا....پدر من کارمند اداره پست بود_

حقوق آخرش رو هم خرج مواد  یحت...اخراجش کردند...شد،معتاد شد و کم کم تو پست خودش بد کار کرد

خالمم به رحمت خدا  یبو؛ول هداد ادیخالم بهم  رفتمیفقط تا پنجم خونده بودم مدرسه نم یبچگ يمنم تو....کرد

 یلیچند ماه خ نیا يتو..دست دادم مادرمو از شیچند ماه پ نیهم...کردیم تیرفت پدرم همش مادرم و من رو اذ

و من  شدیم کیکه به شوهرم نزد یه،زمانیچه جور آدم دمیماه فهم کیکردم بعد از  دایپ یاتفاقا واسم افتاد؛دوست

مثل شما  یبا آدم خوب دمیفهم زایچ یلیچندماه خ نیا يتو ام،منیعاشق برد که دمیفهم...بکنم يکار تونستمینم

ازدواج کردم  ایبا برد مایبه خاطر آقا ن شتریکه مثل خونواده ام بودن؛من ب مایو آقان لویخانم و ن هیآشنا شدم مرض

قلبم  يتو ایکه عشق برد دمیمن کم کم فهم بیترت نیهم ره؛بهیکه از مونا زهرچشم بگ خواستیپسر شما هم م

سوء تفاهم از دستش  کیهم دوستم داره اما سر  ایکه برد دمیبکنم،بعدها فهم يکار تونمیکرده و من نم شهیر

 .دادم

 :ادامه دادم...گفتمیرا م یاصل هیزمانش بود که قض االن

 فوت پدرم رو جلب کرد یگواه ایبرد میعقد کرد ایکه منو برد یزمان_

 ؟یچ_لیسه
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دست به  میعقد مجبور بود يبرا ایماجرا خبر نداشت؛منو برد نیزده بود و اصال روحشم از ا بشیبله پدرم غ_

اتفاق افتاد عموم بهم زنگ  نیکه ا يحجاب داشتم؛اونروز ایشما و برد يجلو نیبخاطر هم...میبزن يکار نیهمچ

 یجرم نیو همچ کنمیم یزندگ امحرمهدرواقع بهم ن يمرد کیبگه که کار اشتباهه که با  خواستیزده بود،م

 خمیبهم زنگ زد تا توبخسته شده بود و ...رهیگیخونش و ازشون سراغ منو م ادیگفتش که پدرم همش م...يکرد

باهاش  میبا هم ایحاال که منو برد خواستمینبود؛م یکه برگردم پدرم آدم خوب خواستمیکنه تا برگردم اما من نم

 .ضبط کردم یرو اتفاق عموممن مکالمه اونروز با ...باشم

خان متوجه  لیقهوه را کنارتر زدم و آن مکالمه را زدم تا سه....گذاشتم زیم يدر اوردم و رو فمیرا از ک لیموبا

 .شود زیهمه چ

 :دیگویو م ندازدیبه من م یخان نگاه لیاز گوش کردن مکالمه سه بعد

 فرشته منو ببخش من درمورد تو زود قضاوت کردم يوا_لیسه

 کنهیانوقت اونم باور م..نیلمه بهش بگماک نیتمام حرفامو با ا....گوش کنه نویا ایکه برد خوامیمن فقط م_

 :میگویو م دهدیرا به سمتش هل م لیموبا

 میخوریکه منو اون به درد هم نم دمیمن فهم....طلب بخشش کنه خوادینم نیبهش بگ لیموبا نمیا_

 اونو ببخش برگرد به خونمون...تورو دوست داره یلیدخترم پسرم خ_لیسه

 خان لیخدانگهدار سه_

سحت است اما به نبودن  نکهیا شود؛بایگونه ام روان م يقطره اشک سمج رو کی...رومیم رونیشاپ ب یکاف از

و دوباره کمک دست سحرخانم  دمیم لیادامه تحص...شمیم یمیمن دوباره همون فرشته قد...کنمیعادت م ایبرد

 .شومیم

 يکن تا بتونم رو کمکم ایسخت است من هم آدمم خدا یلیمن خ يسخت است؛برا ایاز برد يبود دور سخت

شاپ  یفکر دوباره وارد کاف نیبا ا...شروع کنم ویدیجد یرو فراموش کنم و زندگ ایو بتونم برد ستمیخودم با يپا

 :میگویکه قرار در فکر بود م یخان لیو به سه شومیم

 از محضر رو که گرفت به من اطالع بده يشماره زنگ بزنه و نوبت بعد نیبه ا نیبگ ایبه برد_

 :برگه کوچک نوشتم و به دستش دادم يرا تو میمیقد لیموبا شماره
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شما واقعا مرد ...نیکرد يمدت ازم نگهدار نیممنون که در ا..مال خودتون دهیخودش برام خر لمیموبا نیا_

منو حالل ...فتادیاتفاق نم ییجدا نیوقت ا چیبود  شتریاگه اعتمادش به من ب دیشا..بد کرد ایاما برد...نیبود یخوب

 .نینک

 :لب گفتم ریز....انداختم تا قطره اشکم معلوم نشود نییرا پا سرم

 خداحافظ_

 .زندیم میکه صدا شنومیرا م شیفقط صدا شومیاو دور م از

 فرشته........فرشته_لیسه

سوار شدم ...بود یو از شانس خوبم خال کنمیدست بلند م یتاکس نیاول يو برا رومیم رونیب عیشاپ سر یکاف از

 .حرکت کرد نیو ماش

 .ختندیریم لیمثل س میاشک ها...که در حال پخش بود گوش سپردم یآهنگ به

 ن؟یریخانم کجا م_راننده

 :دادم و به آهنگ گوش سپردم هیپنجره تک شهیآدرس را به او گفتم؛سرم را به ش یتو دماغ يصدا با

 که اینجوري نمیمونه همیشه دنیا

 روز میاي میگم نمیخوام و نمیشه یه

 نکن همیشه دلم برات میمیره خیال

 روزي برمیگردي که دیگه خیلی دیره یه

 

 روز میاي سراغم که خیلی وقته رفتم یه

 هزار بهونه از اون نگات گرفتم هزار

 روزارو یادت باشه که یه وقت نگی نگفتی این

 روزا دور نیست که به یاده من بازم نیفتی اون

 

 وقتی برمیگردي که فایده اي نداره یه

 چی سرم آوردي دنیا سرت میاره هر

 وقتی برمیگردي که فایده اي نداره یه
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 چی سرم آوردي دنیا سرت میاره هر

 

 که اینجوري نمیمونه همیشه دنیا

 روز میاي میگم نمیخوام و نمیشه یه

 نکن همیشه دلم برات میمیره خیال

 روزي برمیگردي که دیگه خیلی دیره یه

 )یمهست_ایدن(

 خانم میدیرس_راننده

بعد از ...کنمیرا پاك م میو اشک ها زنمیم يلبخند...میدیبرده بود تا به من اطالع دهد رس نییآهنگ را پا يصدا

 .شومیم ادهیپ نیاز ماش هیتسو

 يدیجد یزندگ ایراحت با برد الیبا خ توانستمیپدرم وجود نداشت و من م کردم؛کاشیفکر م ایراه فقط به برد در

 .شروع کنم

 

چه  نجایا...پدرم تا مرز غش کردن رفتم دنیبا د..شد؛با هراس به پشتم نگاه کردم دهیپشت کشدستم از  ناگهان

 خواست؟یاز جان من م کرد؟چهیم

 ؟یکن...یر م..کایچ...نجایتو ا_

 :زد و گفت قهقه

 که از باباش بترسه دینبا ؟آدميدیشده؟ترسیچ_بهادر

 یستیتو پدر من ن_

 :قدم برداشتم دادش بر هوا رفت کیتا ...و با نفرت سرم را چرخاندم دیرا کش دستم

 ؟ها؟يبه تو گفت بر یک_بهادر

 :زدم غینفرت برگشتم و منم ج با

 داد و هوار کن يخوایحاال هر چقدر م...ترسمیمن ازت نم_

 تواندیچه نموس کو دانستمیم دمیترسیواقعا از او م...دمیکش یفیخف غیقدم به سمتم برداشت که ج کی بهادر

 .صحنه چشم دوخته بودند نیبه دست به ا يچند زن سبز...بکند
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 عقب؟ يریچرا م سایوا ؟پسیترسیکه نم_بهادر

 از جونم؟ يخوایم یچ_

 :گفت يزد و با لحن مسخره ا یچندش لبخند

 نمیاومدم دختـــرم رو بب_بهادر

 یمنم بکش يخوایدخترت؟رستشو بگو؟ها م_

 :زدم غیروان شدند ج میاشکها

 يکه پدر ادیبدم م...خوامیدنبالم باشه نم هیمثل تو هرشب و هر روز مثل سا یکه آدم خوامیمـــــنو بکش نم_

 مثل تو دارم

 :باال رفت شیصدا...دو از او دور شدم با

 امیدنبالت نم هیمثل سا...يبر زارمیم يبد خوامویکه م يزیاگه به من اون چ_بهادر

 :نفرت گفتم با

 

 ندارم که بدم يزیاصال چ...دمینم یچیمن به تو ه_

 يکه دار کردمیمن فکر م یولــــ_بهادر

 :گفتم یلحن شکاک با

 ؟يخوایم یچ_

 :چانه اش را با انگشت اشاره اش خارند و گفت بهادر

 سه حرف داره خوامیکه من م يزیچ نیخــب ا_بهادر

 معما نساز واسه من برو سر اصل مطلب_

 ــرهیم نیاز ب شینیریوگرنه ش یحدس بزن دیبا گهید نه د_بهادر

 زیبا خودم فکر کردم که او به چه چ...شدیوقت عوش نم چیه....زدم،مردك مرا سرکار گذاشته بود يشخندین

 ؟یاست؟لباس؟بازم چهارحرف یکه چهارحرف نیخونه؟نه ا...دار اجیاحت

 :زدم و گفتم يشخندیباشد؟ن"پول"یکلمه سه حرف نیا نکند

 پول ندارم_
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منو گول نزن ...يبا اون شوهر پولدارت پول ندار...میندارمم ندار...خوشحالم که درست حدس زد...ــنیآفر_هادرب

 امیباز اهیس نیمن ختم ا...فرشته

 

 من از شوهرم جدا شدم_

 :داد زد بایتقر

 ؟یچــــ_بهادر

حاال ...شهینم داتیپ نورایا اهیمامور صدسال س سوینه؟وگرنه تو از ترس پل یدنبال پول بوده برگشت ه؟چشتیچ_

 برام نمونده يشوهر يدیهم که د

 :گفتم یفیرا محکم فشرد؛آخ خف میبازو

 یولم کن وحش...آخ_

 ته؟یعفر يچرا ازش جدا شد_بهادر

 

و به مادرم  تهیعفر گفتیبود که به من م دهیرس ییکارش به جا گریزدم د يشخندین...تعجب به او نگاه کردم با

 .تیخاص یب

 ازم دور شو دهیم يگند دهنت بود_

را از من گرفت چه  ایدور شوم او مادرم و برد میهایخواستم از بدبخت...دمیو دو دمیرا محکم پس کش دستم

 از من داشت؟ يانتظار

را کنار  یترس لعنت تیا دیبلکه با کردیرا نم نکاریمن ا زم؟نهیبر شیمواد لعنت يرا پا میداشت تمام زندگ انتظار

 .پس بدهد تک تکشان دیرا با شیبا او راه بروم تاوان تمام کارها شیبگذارم و پا به پا

او هم که شده  یخوشبخت يبرا...کردمیاو را فراموش م دینگذاشته بود اما من با میبرا یتوان ایبرد يغم دور اما

 .رفتمیم رونیب شیاز زندگ دیبا

*** 

 اهات کار دارهب ییآقا هی...شو داریفرشته ب_لوین

 ه؟یک_

 :با تعجب گفتم...رختم بلند شدم از
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 تو اتاقم؟ ياومد يجوریچ_

 در باز بود_لوین

 .و پدرم بود که به کل حواس پرت شده بودم ایبرد ریذهنم درگ آنقدر

 ه؟یک یگیکه م ییآقا نیا ینگفت_

با ترس ...اتاقک سراغ نداشتم که بهش پناه ببرم نیجز ا ییکند من جا يزیپدرم باشد که آمده است آبرو ر نکند

 :بزند گفتم یحرف نکهیقبل از ا

 ه؟یچ شیلیفام_

 نه ای يدیبابا به منم مجال حرف زدن م يا_لوین

 :ترس سرم را تکان دادم و گفتم با

 باشه بگو_

 یمحسن ایبرد...هیمحسن شیلیفام_لوین

 "یمحسن ایبرد...هیمحسن شیلیفام"...بار در گوشم تکرار شد نیچند لوین حرف

آمده  دیشا ایخانم؟ هیو مرض لویو ن ماین يه بودن بزند آن هم جلو.ز.ر.به من انگ ه کرد؟نکندیچه م نجایا ایبرد

لبخند پر از  دیتپیم نهیگنجشک در س کیقلبم مانند ...مانیسر زندگ میاست تا طلب عفو کند و بخواهد برگرد

 :میگویو م زنمیم لویبه ن یاسترس

 بهش بگو خوابه_

 ده؟یچرا رنگت پر يآخه چرا؟وا_لوین

 کارو بکن هی نیبرام هم کنمیفقط ازت خواهش م لوین_

اما گفتش  یخواب دیفهم یکنم اول خواست بره وقت دارتیکرد تا ب يپافشار یلیمنم گفتم خوابه اما اون خ_لوین

 کنم؟ کاریچ...داره یباهات کار مهم یلیکه خ

 ادیم گهید قهیباشه تو برو بگو تا چند دق_

شوکه شده بودمو  ایبرد یاز آمدن ناگهان دیلرزیم میتکان داد و از من دور شدم؛تمام دست ها و پاها يسر

و به قول معروف نامه اعمالش را  شیانیکارنامه پا خواهدیدانش آموز که م کیاسترس داشتم مانند 

 .است یبخاطر کم خواب دیشا شتندا يا جهیاما نت کردیدرد م یلیسرم خ رایز دهمیرا فشار م میها قهیشق...ردیبگ
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 دیبر سر کردم و کل یشال مشک کیو  یتا زانو با شلوار گرمکن مشک یمانتو مش کی دمیپوش یمناسب لباس

امدنم قفل  رونیاتاقک را بعد از ب دینداشتم و با یکاف نایاطم...آمدن قفلش کردم رونیاتاقم را گرفتم و بعد از ب

خانم که به نظرم خسته کننده تر از قبل  هیضمر ياز پله ها قیچپاندم و با نفس عم بمیرا داخل ج دیکردم؛کلیم

 شدند باال رفتم

 

 :از پشت در امد لوین يصدا

 ادیگفت االن م_لوین

ارچوب در چه مایدرب گشوده شد و ن...در را زدم یالکرس تیو بعد از خواندن آ دمیکش یپشت سر هم نفس

 :زد و گفت يلبخند....شد انینما

 فرشته خانم نیخوش اومد_ماین

 ممنون_

 دیپر میدر گلو ایبرد دنیآب دهانم با د...ستندینگریرا م ایکه کنجکاو برد دمیرا د لویخانم و ن هیشدم و مرض وارد

 .خانم زودتر از او اقدام کرد هیآمد سمتم که مرض یبا نگران ایبرد...فتمیو باعث شد به سرفه ب

 :گفتم قینفس عم کیرا به سمتشان باال اوردم و بعد از  دستم

 من خوبم_

 نیحس کردم بعد ا...اش باعث شد که بغض کنم دهیدر اورده بود و صورت ژول شیته ر...رفتم ایسمت برد به

 .میشد ریچقدر پ میدیرا ند گرید کیکه  يدوروز

 :گفتم کردمیرا کنترل م میکه صدا یتم و در حالکردم بغضم را فرو بفرس یسع

 يبد امیگفتن وقت دادگاه پ يبرا یتونستیم...سالم_

 کنمیخواهش م...باهات حرف بزنم يمسئله ا هیسر  دیفرشته با_ایبرد

کم است  اریکه اعتمادش به من بس يمرد نیبا همچ یزندگ ایآ...ستمیو ملتمسش نگر مانیصورت پش به

 هیمزاحم مرض دیاما نبا امدیم شیدر خانه پ دیدعوا جد کیو هر روز  شدمیعاقالنه است؟نه من خوشبختم نم

 .میشدیخانم و فرزندانش م

 اتاق من ایب_

 :گفتم يخانم با شرمند هیبه مرض رو
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 با اجازه...میمزاحم شد دیببخش_

هم پشت  ایبرد شومیو از خانه شان خارج م دهمیتکان م یخداحافظ يبه معنا يسر ماین يدست و برا لوین يبرا

 :گفتم کردیکه کنجکاو اتاق را نگاه م ایبعد از بستن درب اتاقکم رو به برد...کنمیم بیبندم از آنها خداحافظ

 شنومیخب حرفاتو بزن م_

وب تمام شده خ ياما همه روزها دیکشیاغوشش پر م يدادم و منتظر شدم؛دلم برا هیتک یاز حرفم به پشت بعد

 لهیوس کیمسخره مردم باشم و با من مانند  گرینمخواستم د...باشم يگریفرشته د خواستمیبودند و من حاال م

 .رفتار کنند

 من...من م...یبود که به عموت گفت تیاون حرفت فقط از سر عصبان دونمیم کردمیفرشته من اشتباه م_ایبرد

 ؟یتو چ_

 يصدا....است مانیپش نقدریکه االن ا یچرا نبخشمش زمان...را گرفته بودم میاشکها زشیر يجلو یسخت به

 ".یکن یکه باهاش دوباره زندگ یباش ووونهیمگه د":درونم گفت

را پوچ  میندارد؛چرا زندگ ییمعنا یزندگ نیو بدون او هم ا دمیرا فهم یزندگ یمن فقط با او معن...کنمیم یزندگ

 .فتدیدنبالم ب هید ساکنم وآن بهادر به مثال پدر مانن

 من غلط کردم کنمیالتماست م...کشمینم تونمیفرشته من بدون تو نم_ایبرد

 .من نامرد نیستم_

 :دیو بگو ردیسرم را در اغوش بگ ایهق هق ام باعث شد تا برد يصدا...روان شدند میها اشک

 گهیقط االن منو ببخش فرشته دحرف ها زدم برو منو ول کن اصال منو بکش ف نیبعد من اگه از ا نیاز ا_ایبرد

 زمیعز شهیتکرار نم

 ایبرد_

 :را با دودستش باال کشاند و گفت سرم

 جانم؟_ایبرد

 یکنیبهم شک نم گهیفقط قول بده د بخشمتیم_

 من یممنون زندگ...زمیممنون عز....چشم خانمم حتما_ایبرد

من  يبرا ایدن يجا نیامن تر ایاما اغوش برد مینامحرم باش دیشا...رومیو در اغوشش فرو م زنمیم يشاد لبخند

 .است
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*** 

دادم و به آنها گفتم که  حیرا توض زیهمه چ مایو ن لویخانم و ن هیمرض يمن برا ایدوباره من و برد یاز آشت بعد

 دیخانم تجد حهیبا سحرخانم و مل...میاما قبول نکردند و گفتند که حتما به آنها سر بزن ندیایبه خانه ما ب توانندیم

 حهینکرده بود و هنوز هم به قول مونا مل رییخانم اصال تغ حهیاما مل میکرد یبا هم احوالپرس یکردم و کم دارید

 .فضوله بود

گفت که پدرم رفته است و  یبه خانه عمو هم سر زدم او بعد از رفع دلتنگ...از مونا و پدرم نداشتم يخبر گرید

 .باشد میزندگ ينحضش رو هیسا خواستمینم گریود دبهتر که رفته ب...کجاست داندینم

 يپا يرو توانستمیآنقدر شاد شدم که نم میخانم و مر نتیز دنیبرگشتم با د ایبرد ییالیحال حاضر به خانه و در

خدمتکاران مسئول و  نطوریو هم ایبرد يخانه  يبایباغ ز يبرا زدیهمه شان پر م يخودم بند باشم دلم برا

 .مهربانش

 زیمانند مادم عز ينداشت هر دو به من محبت کردند و برا یفرق چیخانم ه هیمن با مرض يخانم هم برا نتیز

 .خود دارد يهستند اما مادر که جا

و  میو من از ته دلم با او حرف زدم رازها میفاتحه خواند شیو برا میبا هم سر قبر مادرم رفت ایبا برد یاز آشت بعد

 .و گفتمناگفته ام را با ا يحرف ها

کرده بود  یبهم معرف يکه خانم ساالر یدرحال تست زدن کتاب...از رختکن برداشت میچرك را مر يها لباس

 :گفت میبودم که مر

 خانم؟ گهید نیخواینم يزیچ_میمر

 

 زمینه ممنون عز_

م و بعد از کتاب را در کتابخانه کوچکم جا داد...سوال را تست زدم 30 بایتقر...زد و از اتاق خارج شد يلبخند

 آمده بودند؟ یآنها ک...ارسالن و آوا کپ کردم دنیشالم از اتاق خارج شدم؛وارد سالن شدم ناگهان با د دنیپوش

 :و گفت دیمرا در اغوش خود کش...برخاست و به سمتم آمد شیخوش از جا ییبا رو آوا

 

 زمیسالم عز_آوا

 :دادم و گفتم لشیتحو یلبخند گرم...امدم رونیاغوشش ب از
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 تو؟ يبود ؟کجایسالم خوب_

هربار زنگ  يایبهت بگم که با ما ب خواستمیرفته بودم با دوستام مسافرت نشد بهت سر بزنم م...ممنون_آوا

 خاموش بود تیگوش زدمیم

 جوب افتاده بود يتو لمیآره خب موبا...آها_

 نجاستیارسالنم ا یراست...بابا يا_آوا

نداشتم،نگاهش  ینگاهش حس خوب ریز...چهره ام زوم بود يرو شیمشک يچشمها....شدم رهیارسالن خ به

 :آوا بلند شد يصدا...بود نیسنگ یلیخ

 ؟یسالم کن يخوایارسالن نم_آوا

 :خودش را جمع و جور کرد و گفت ارسالن

 ؟یخوب...سالم_ارسالن

 ن؟یسالم ممنون شما خوب هست_

مبل دو  کی يندادم و با آوا رو یتیاهم...ندیگویم يگرید زیچ شیتکان داد اما حس کردم چشمها يسر ارسالن

 .نفره نشستم

 خب چه خبر؟_آوا

 بعد حرف بزن میبخور زیچ هیخبرا که دست تو اما بزار _

 ن؟یگرفت نویسفره هفت س لی؟وسایکن کاریچ يخوایم دهیع گهیسه روز د_آوا

 میمر میمر...گرفته دستش درد نکنه ویخانم همه چ نتیاوهوم ز_

 :رم ظاهر شد و گفتبا عجله کنا میمر

 خانم؟ دییبفرما_میمر

 نره ادتیهم  وهیم اریب ییچا وانیل هیمن  يبرا_

 :تکان داد روبه آوا و ارسالن گفتم يسر

 ن؟یخوریم یشما چ_

 خوامیمن شربت آلبالو م_آوا

 خورمینم يزیمن چ_ارسالن
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 يبر یتونیم گهید نیهم_

 یداشت هم اخالق يبود هم چهره ساده ا يدختر ساده ا میمر...تکان داد و دور شد يسر دییتا يبرا میمر

 يو لب ها یو دماغ گوشت یبه مشک کینزد رهیت یلیخ يقهوه ا يروشن با موها يقهوه ا يچشمها...ساده

 .نسبتا نازك

بکنم امسال  هیخودم ته نویهفت س لیدل و دماغ ندارم برم وسا مایمثل قد گهیاما من د دهیع نکهیبا ا_آوا

 اومدن دنیخر نارویخدمتکارامون رفتن بهتر

 نداشتم دیع میمن تا حاال تو زندگ_

 .شد ارسالن هم تعجب کرده بود رهیبا تعجب به من خ آوا

 ؟يجد_ارسالن

 بله_

ها را آورده  وهیو م یدنیهم نوش میمر میدادیو نظر م میزدیمختلف حرف م يسه درباره بحث ها هر

 یو گه گاه میزدیحرف م شتریکه ب میتنها من و آوا بود زدیحرف م شیساکت بود و کم و ب یلیارسالن خ...بود

 .و او مجبور بود جواب دهد میدیپرسیاز او سوال م

 

 ارسالن؟..میبر گهیخب ما د_آوا

 رو به راهه؟ تویزندگ ستین يخبر ایاز برد_ارسالن

 :نشان دادم و به سوالش پاسخ دادم يسوالش جا خوردم اما خودم را عاد با

 خوبه زیاوهوم همه چ_

 ارسالن؟ میبر_آوا

 نیبمون شتریب ؟خبيدار يچه عجله ا_

 

 نهیبب نجایمنو ا ایدوست ندارم برد...مینه بهتره بر_ارسالن

 :تفاوت از کنارم گذشت و گفت یتعجب نگاهش کردم اما او ب با

 خداحافظ_ارسالن
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من برم ممنون بابت همه ...کننیم یشوخ یلیبا هم خ ایوز اعصاب نداره تازه اونو بردناراحت نشو ارسالن امر_آوا

 مبارك شیشاپیپ دیع...یچ

که با هم  یسرش در حال يو شالش را برداشت و بعد انداختن شال رو فیک عیسر..زدم و تشکر کردم يلبخند

 :گفتم میرفتیم یبه سمت درب خروج

 ارسالن افتاده؟ يامروز برا یاتفاق_

 کسله کمینه بابا فقط _آوا

 :زد و گفت يلبخند شیدرب را گشودم برا...میبود دهیبه درب رس...تکان دادم يسر

 يبا...نمتیبیم_آوا

 خداحافظ_

با  یچه مشکل ایحرکت کرد؛ارسالن و برد نیزد و ماش یارسالن تک بوق...زد و سوار لکنزوز ارسالن شد يلبخند

 .دمیپرسیم ایبرد از دیهم داشتند؟با

 :با لبخند به طرفش رفتم و گفتم...در حال پخت ناهار بود نتیوارد آشپزخانه شدم ز...را بستم درب

 اد؟یاز دست من بر م یکمک...دیخسته نباش_

 :گفت یبا نگران یزد ول يمن لبخند دنیخانم با د نتیز

 نیسیخانم انورتر وا يوا يا...ممنون_نتیز

 چرا؟_

 شهیم فیلباستون کث_نتیز

 نجایمن خودم اومدم ا ستیمهم ن....نگران نباش_

 یمیقد تابهیماه کیدر  شهیمادر من هم...شدینگاه کردم که جلز و ولز م گیبه مرغ داخل د...تکان داد يسر

اما با  کردیسوپ هم درست م میبرا دیبپزد شا میمرغ برا کیوقت نتوانست  چیاما ه کردیتخم مرغ درست م

 .مینداشت يگوشت کار

 :دادمیگوش م کردیلب زمزمه م ریخانم ز نتیکه ز یبه آهنگ...و نشستم دمیعقب کش یصندل

مه .... تو یاز من دوره ب گهید زمیعز یتو رنگ خوشبخت یخونه سوت و کور ب نیخونه غمگ یخونه خال_نتیز

 شب رو يشنوم صدا یم داستیتو پ ي هیگرفته کوچه ها رو اما سا

 نیخونیقشنگ م یلیخ_
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 نکرد تتونیصدام که اذ يوا يا_نتیز

 ن؟یادامه بد شهیم نیخونیهم خوب م یلینه خ هیچه حرف نیخانم ا نتیبابا ز يا_

 :زد و دوباره ادامه داد يخانم لبخند نتیز

پر غرور  یمونیقلب من م يغربت تو اریاز د يای یو با شب م یتو با شب رفت نجاستیاونکه رفته ا گهیم_نتیز

 غربت اریاز د يای یو با شب م یو پر نجابت تو با شب رفت

 ه؟یآهنگ چ نیاسم ا_

 مرجان یخونه خال_نتیز

 مرجان؟_

 دمشیهنوزم گوش م کردمیبهش گوش م یلیکه نوجوون بودم خ یزمان هیمیخواننده قد یجوون یه_نتیز

 قشنگه یلیمتنش که خ_

 :تکان داد و گفت يسر

 ن؟یته شدخس ایادامه بدم _نتیز

 نینه نه ادامه بد_

حس خوبه با تو بودن تو  خونهیپر غرور و پر نجابت حاال دست منه تنها شعر دستاتو م یمونیقلب م يتو_نتیز

خونه  مونهیمن م يحس خوبه با تو بودن تو رگا خونهیشعر دستاتو م.... حاال دست منه تنها مونهیمن م يرگا

تو مه گرفته کوچه ها  یاز من دوره ب گهید زمیعز یتو رنگ خوشبخت یخونه سوت و کور ب نیخونه غمگ یخال

 تموم شد...نجاستیاونکه رفته ا گهیشب رو م يشنوم صدا یم داستیتو پ ي هیرواما سا

 قشنگ بود یلیخ_

و چروك چشمانش را  نیروشن که چ یعسل يبه چهره اش؛چشمها...زد و من به او نگاه کردم يلبخند نتیز

 يلبها...زده بود رونیب شیگل گل ياش که از روسر يقهوه ا مهیو ن دیسف مهین يو موها اددینشان م زتریر

 .ینه نازك و دماغ عقاب يمتوسط نه قلوه ا

 .گرفتیاسترس تمام وجودمو فرا م ایبرد دنیاسترس داشتم هر بار با د...بلند شدم عیسر نیماش يصدا با

چهره خسته اما  دنیبا د...لبخند وارد راهرو شدم و درب را گشودم داد؛بایرا نشان م 1:30...ساعت نگاه کردم به

 .آرام گرفت نهیخندانش قلبم در س

 :وارد شد و گفت ایبرد
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 خودم يسالم بر بانو_ایبرد

 یخسته نباش...سالم_

 

 خسته باشم نمویتو رو بب شهیمگه م_ایبرد

 زیمزه نر_

 :را دور کمرم حلقه کرد و گفت دستانش

 راسته زنمیه بهت مک یهر حرف_ایبرد

 شود؛فقطیتر م کینزد هیبه ثان هیحس کردم سرش ثان..زمیریو تمام عشقم را در چشمانم م زنمیم یقیعم لبخند

 :خانم از آشپزخانه بلند شد نتیز يکه صدا دادیم گریتکان د کیسرش را  دیبا

 برو آقا اومده میمر_نتیز

گل انداخته  میو من گونه ها دیخندیم ریز ایم،بردیخودمان را مرتب کرد یو کم میترس از هم جدا شد با

 .بود را گرفت و رفت ایکه در دسا برد یلیوسا ییبا خوشرو میمر...بودند

 یراست...امیمن برم لباسمو عوض کنم ب_ایبرد

 هوم؟_

 هوم؟_ایبرد

 بله؟_

 بله؟_ایبرد

 :ام گرفته بود با خنده گفتم خنده

 جانـــم؟_

 آها_ایبرد

 :گفت رفتیحال که به سمت پله ها م در

 گمیبعدا برات م_ایبرد

 ؟يکرم دار_

 .کرد و رفت يا خنده

*** 
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 :در امد شیکه صدا ختمیر شیخورشت برا یکم

 بکنم نکارارویبرات ا دیبابا خانمم من با يا_ایبرد

 اول من رینخ_

 :زد و گفت یپر از عشق لبخند

 عاشقت شدم تیمهربون نیبخاطر هم_ایبرد

 .انجام دادم درست نبود ایکه با برد يبماند اما عقد نطوریهم زیخدا کند که همه چ...عشق نهمهیبه ا زنمیم لبخند

 :گذاشت و گفت زیم يرا رو ییاز چا زیلبر ياستکان ها میاز خوردن ناهار مر بعد

 ن؟یخواینم گهید زیچ_میمر

 زمینه ممنون عز_

 .خارج شد منیاز نش میتکان داد و مر یمنف يبه معنا يهم سر ایبرد

 ؟یبهم بگ یخواستیخــب چه م_

 ؟يازش دار ي؟خبريکرد دایپدرتو پ...درباره عقدمون_ایبرد

 دنبالش گشتم نبود یهرچ...ومدین گهیمحله د ومدیمدت م هی_

 .آرامم باشد یوجودش در زندگ ایکه فعال اسم آن مرد  خواستمیمن نم یگفتم ول دروغ

 دمیم حیو درباره موضوع ازدواج براش توض مکنیم داشیخب من پ یلیخ_ایبرد

 .نداشتم دیحوصله دردسر جد گریتمام شود د دیگویم ایکه برد یبه آن سادگ زیهمه چ دوارمیزنم،امیم يلبخند

 رو به راهه؟ زیاز شرکت چه خبر؟همه چ_

 .شد رهیتکان داد و به صفحه روزنامه خ يسر گذاشتیدر دهان م ينخود ینیریکه ش یدر حال ایبرد

 

 ستادهیا منینش يورود يخانم جلو نتیز...بچرخانم منیخانم باعث شد سرم را به طرف درب نش نتیز يصدا

 .بود

 نیرو تو آشپزخونه جا گذاشت لتونیخانم موبا_نتیز

 ؟يآه جد_

 :را گرفتم و گفتم لیرفتم موبا نتیشدم و به سمت ز بلند

 ممنون_
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که روزنامه را تا کرده  ایخود نشستم و به برد يدر دست سر جا لیموبا...خارج شد منیزد و از نش يلبخند نتیز

 :گذاشت گفتم زیم يرو

 خان کجاست؟ لیسه_

 رفته خونه برادرش_ایبرد

 شناسمینم تویبرادرش؟اصال خونواده پدر_

 

 یشیآشنا م_ایبرد

 ؟يچطور_

 هستن میتر از خانواده مادر یمذهب میواده پدرخان...کنمیتولد عمومه اونجا به همه تورو آشنا م دیبعد ع_ایبرد

 آها_

 :بلند شد قهیبعد از چند دق شیگفته نشد صدا يگرید حرف

 م؟یمهمون داشت_ایبرد

 ارسالن و آوا...آره_

 :تکان داد و گفت يسر

 بمونن یگفتیچرا رفتن؟م_ایبرد

 گفتم خودشون خواستم برن_

 :را باز کرد و گفت دستانش

 نجایا ایب_ایبرد

 ؟یچـــ_

 :از تاسف تکان دادم و گفتم يتعجب به دستان از هم باز شده اش نگاه کردم؛سر با

 رهیچند ساله ات م نیآبرو چند نهیبب ادیب یکیواقعا که اگه _

 نگران اونش نباش ایتو ب_ایبرد

 ....اما_

 فرشته_ایبرد

 :و گفت دیحرکت مرا در اغوش خود کش کیناگهان با ...الل شدم و به سمتش رفتم شیتحکم صدا با
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 حاال بهتر شد_ایبرد

 .بود ایاغوش برد اینقطه دن نیپر آرامش تر...اش گذاشتم و پلکانم را بستم نهیس يرا رو سرم

 ـایخدا

 

 !! گذردیم میروزها زمان چقدر تنـــد برا نیا

 

 دانـم ینم

 

 !!برده  ادمیشمارش روزها را از  ایدن نیا يدرد ها ایفراوان است  میها یخوش

*** 

 دیسف ریحر کیکه  یتا زانو مشک رهنیپ کی...دوزمیبه خود چشم م يقد نهیو در آ کنمیرا بر تن م دمیع لباس

کفش پاشنه  کیو  یمشک يجوراب شلوار کیاش کار شده و با  قهی يرو دیسف ياست و چند گل تور شیرو

 .کرده بودم سیرا گ میموها...ست کرده بودم یدار مشک

 .ازدواج خواهم کرد پس او به من محرم است ایبهرحال من با برد شومیو از تاق خارج م زنمیشال دست نم به

 .بود دهیپوش یواکس خورده مشک يبود با کفش ها دهیپوش یرنگ با شلوار مشک ینفت یشرت آب یخان ت لیسه

رنگ اسپرت در مچ  یساعت مشک کیو  یمشک یبا شلوار ل یمشک دیچهارخانه سف رهنیپ کیهم  ایبرد

 .بود دهیپوش یواکس خورده مشک يدستش و کفش ها

 :به سمتش رفتم و گفتم...خوردیتکان نم دیاو مرا د یدهانم باز مانده بود و وقت ایبرد دنید با

 يشد پیخوشت_

 يشد یتو عال_ایبرد

 يتا رو میکنیو کمکش م میبریم نییخان را از پله ها پا لیسه گریو با کمک همد زنمیم یخجول لبخند

 نتیچون ز مشانیبود دهیچ روزید...دمیچ میخانم و مر نتیبا کمک ز زیم يرا رو نیهفت س...ندیبنش لچرشیو

 .کنند يسپر انرا در کنار خانواده ش دیبه شهرستان خود رفته بودند تا ع یو عل میخانم و مر

 يخوشگل شد_ایبرد

 ؟یگیچندبار م_
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 چشم ازت بردارم تونمینم تیاز خوشگل_ایبرد

 لپرشیو و بردیرا کنار م یخان هم صندل لیو سه مینینشیم زیم يباال یدو صندل يو هر دو رو کنمیم يا خنده

 .اوردیرا جلو م

 د؟ینیبش یصندل يرو دیخوایم_

 نه بابا مکافات داره_لیسه

خان  لیو سه ایبا برد...شد لیانفجار و بعد سال تحو يبعد صدا قهیدق م؛چندیبود رهیخ ونیزیبه تلو هی هر

و احساس گرما  اندازدیگل ب میکه باعث شد گونه ها دیغافل کننده گوشه لبم را بوس یلیخ ایکردم و برد یروبوس

 .کنم

به سحر خانم و خانم  یحت...گفتم کیخانم زنگ زدم و تبر هیزنگ دزدن ها شروع شد من به عمو و مرض بعد

 .زنگ زدم کیتبر يهم برا يساالر

را قفل  لیموبا ایبرد ياما با صا زدمیزنگ م دیبا ایمانده بود؛آ نمیمخاطب ستیاسم مونا در ل يدستم رو فقط

به او  دیرا نابود کند چرا با میزندگ خواستیمن دام ها پهن کرده بود و م ياو که برا...شدم الیخیکردم و ب

 ....دیهر چه باشد او دوست من است نبا م؟امایبگو کیتبر

 فرشته_ایبرد

 دیع ایبرد يها لیرشته افکارم را پاره کرد به کنارش رفتم و تلفن را در دست گرفتم و به تک تک فام شیصدا

 .گفتم کیرا تبر

 

 میبر_لیسه

 کجا؟_ایبرد

 دویروز اول ع میکن یگردش هی میبر...رونیب_لیسه

 باشه_

 .میزنیم رونیب الیو با هم از و میشویسه آماده م هر

*** 

مجبورم  ایاما برد میبه اتاقمان استراحت کن میو هرکدام رفت میبه خانه بازگشت ایخان و برد لیبا سه حیاز تفر بعد

 .و اصرار کردم که در اتاق خود بمانم دمیکرد که در اتاق او بمانم بماند که من چقدر خجالت کش
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به من زنگ  یشماره ناشناس گریبود د یشماره ناشناس تعجب کردم؛چندوقت دنیبرش داشتم با د لمیزنگ موبا با

 .زدینم

 الو؟_

 سالم_ناشناس

 .بود امد،مردینم ادمی کردمیم یآشنا بود اما هر چه سع یلیخ شیصدا

 سالم شما؟_

 آشنام بهیغر هیمن _ناشناس

 ن؟یهست یگفتم ک_

 :گفتم تیبا عصبان...امدین ییصدا

 آقا نیمزاحم نش_

 قطع نکن_ناشناس

 چرا؟_

 میک گمیبهت م_ناشناس

 بگو_

 :بلند شد شیصدا قهیماندم بعد از چند دق منتظر

 قلمو کاغذ دستت باشه هی_ناشناس

 ؟یچ یعنی_

 گفتم دستت باشه_ناشناس

در حمام  ایبرد...قلم و کاغذ گرفتم کیخود به خود ...آشنا بود شیصدا یلیتحکم داشت اما واقعا خ شیصدا

 .شدیم دهیشر شر آب واضح شن يصدا...بود

 گرفتم_

 :کرد و گفت یکوتاه خنده

 میذاریکه با هم قرار م ییآدرس جا سیحاال بنو..نیآفر_ناشناس

 ن؟یهست یبدونم که شما ک خوامی؟میچ یعنیقرار؟...صبر کــن_
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 پشت تلفن نه یول...هستم یبهت بگم ک خوامیم_ناشناس

 :بزنم که گفت یحرف خواستم

 بفهمه يزیچ دیدر ضمن شوهرت نبا...کن ادداشتی_ناشناس

 چرا؟_

 که گفتم نیهم_ناشناس

 یخلوت يمکان هم جا...هنوز هم در شوك بودم؛او که بود که با من قرار گذاشته بود...را داد و قطع کرد آدرس

 .بهشت زهرا بود کیبود چون نزد

*** 

لم اما ته د مینگو یبه کس يزینگفتم چون آن مرد ناشناس بهم گفته بود که چ يزیچ ایبرد د،بهیقرار فرا رس روز

 .نه ایداشتم که بروم  دیترد

 ست؟یکه آن مرد ناشناس ک دمیفهمیم دیبا...زدم و رفتم ایباالخره دلم را به در اما

درخت  کی..میدیکه گفته بودم رس یبه همان مکان قهیبه راننده آدرس را گفتم؛بعد از چند دق...آژانس شدم سوار

 ؟ییجا نیبود اما چرا همچ بایواقعا ز...دیب

 :دیبا تعجب پرس راننده

 جاست؟ نیهم_راننده

 ممنون...بله_

 ستادمیا يا قهیچند دق...شدن به سمت درخت رفتم ادهیبعد از پ...دادم و درب را گشودم لیرا به راننده تحو پول

 یکم...از پشت درخت معلوم شد یزن هیخواستم به شماره آن مرد زنگ بزنم که ناگهان سا...نبود ياما خبر

 .دهم صیناگهان زن جلوتر آمد؛توانستم چهره اش را تشخ...ام به عقب برداشتمگ کیو  دمیترس

 .مونا بود؛مطمئن بودم که خودش بود...دهانم باز ماند دنشید با

 :زد و گفت يژکوند لبخند

 فرشته خانــم میدیدوباره همو د_مونا

 تو_

 اهیس ایهم قرار گرفت و دن يآن پلکانم کم کم رو يبا بو...ام قرار رفت ینیدهان و ب يجلو یدستمال ناگهان

 .شد
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*** 

 

 :دمینال...تنم کوفته بود و قدرت بلند شدن نداشتن..را گشودم میپلکها

 ایبرد_

کردم بلند شوم که حس کردم  یبا تمام قدرتم سع...بود ایبرد خواستمیلحظه وجودش را م نیکه در ا یکس تنها

شدم با  رهیخ میفکر چشمانم را کامل باز کردم و به پاها نید فلج شدم؟با انکن..تکان دهم توانمیرا نم میپاها

 .طناب به هم بسته شده بودند

 :دمینال

 کمــک_

 يدادم تا بلند شوم که صدا هیدستم را به آن ها تک...چهره ام قرار گرفتند يمردانه جلو یدو کفش خاک ناگهان

 :مانع کارم شد ییآشنا

 

 زمیعز..فرشته_مرد

و  نداختیم یکس ادینافذش مرا بدجور  یکند؛چشمان مشک نیحلقه شد و مرا از زم میرو شانه ها دستانش

 .ستیبفههم ک توانستمیشنا بود اما چون نقاب زده بود نم اریهم بس شیصدا

 :زدم غیج

 ؟؟؟یهست یولم کــن تو ک_

 آروم باش آروم_مرد

 دهیامکان ندارد ارسالن چرا مرا دزد نیاو که ارسالن بود، ا..چهره اش کپ کردم دنیرا برداشت،با د نقابش

 :میتنها توانستم بگو...میبگو یسخن توانستمیشده بودم و نم جیداشته که مرا بدزدد؟گ یلیاست؟چه دل

 تو؟_

 میفرشته من اومدم که با هم بر...آره منم_ارسالن

 کجاست؟ نجای؟ایچ یعنیکجا؟_

دهانم ...قورت دادم یآب دهانم را به سخت...بود که پشت تلفن با او صحبت کردم يآن مرد هیشب یلیخ شیصدا

 .خشک شده بود
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 میکنیشروع م دویجد یزندگ هیاونور آب  میریفردا با هم م میینجایاتاقکه که فقط امشبو ا هی نجایا_ارسالن

 :خندان بود با بغض گفتم...چهره اش نگاه کردم به

 .......ایبزار برم من برد...کنمیارسالن التماست م_

 :زد ادیفر ارسالن

به کل تو رو  میکه قراره بهش بد يشنهادیدنبالت البته با پ نجایا ومدیکه ن ایبرد ؟هایچـــ ایبرد_ارسالن

دوست داشتم بعدا با مونا آشنا شدم اون  دمیکه تورو د یفرشته من دوست دارم از روز اول...کنار زارهیم بوسهیم

 یلیاگه من نجاتت نداده بودم خ دیدیم شیتکنه و تورو مانع خوشبخ یباهاش زندگ خواستیبود م ایدعاشق بر

 ایم؛بردیخوشبخت باش مویبر...میتا با هم بر يایب نجایکردم که به ا يچون دوست داشتم کار ؛منيدیدیم بیآس

 ؟يدیفهمــ یمنو دوست داشته باش دیتو با یدوستش داشته باش ــدیدنبالت نبا ادینم

 امیباهات ب تونمینم_

 :سرفه پشت سر هم کردم و ادامه دادم چند

بزار برم مونا غافله اما  کنمیخواهش م سازهیخوبو نم یزندگ کی کطرفهی ؟عشقیکنیاشتباه م يارسالن تو دار_

 رینگ مونویخوشبخت کنمیخواهش م نینکن تیرو اذ ایبرد...يریجلوشو بگ ویبفهم یتو نباش تو سع

 الل شــو_ارسالن

خودت کمکم  ایخواستم؛خدایدادش خفه شدم؛هق هق را خفه کرده بودم و تنها در آن لحظه از خدا کمک م با

را دوست دارم  ایمن برد یانور آب ول میتا با هم بر دهیارسالن منو دزد...کردم ریگ يتو بد مخمسه ا نیکن بب

 .کمکم کن ایچگونه ترکش کنم؟خدا

 :دمیکش غیمونا ج دنیبا د...سرم را باال گرفتم درب اتاقک يصدا با

 ؟يزاریچـــرا؟چرا راحتمون نم_

 زنندینم ادیدختر ها فر ــشیه_مونا

با نفرت به ..میبکو وارید هیکرد به قهقه زدن؛اعصابم خورد شده بود و هر لحظه امکان داشت که سرم را  شروع

 :شده بود و گفتم رهیارسالن نگاه کردم که به من خ

 ت متنفرماز_

 یعاشقم بش کنمیم يکار_ارسالن
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شالم  ریاز ز میبزنم که ناگهان مو ادیفر خواستمینداشت از عجز م یاعصابش کنترل يبود رو یمرد روان نیا

 .شد دهیکش

 آخ_

 ایبرد يبا پوال تونمیم یمنم هر چ یکنیم تویاونور آب زندگ يریبابا م نیشرط دارم تو با ا هیمن  نیبب_مونا

 ...یاگه نکن یموافقت کن دیمطمئنا با...کنمیجونت حال م

در آورد  بشیرا از ج لیموبا یثیمونا با لبخند خب...مونا بود يمانتو بیدر ج ییگو...بلند شد لمیموبا يصدا ناگهان

 :دیپرس یشد ارسالن با نگران رهیخ لیو به صفحه موبا

 است؟یبرد_ارسالن

 کنمیم ستشیخودم راست و ر..اوهوم_مونا

 :تکان داد و کنار من زانو زد و گفت يسر ارسالن

 فرشته نگران نباش شهیدرست م زیهمه چ_ارسالن

صورتم را به ...را پاك کردم میرا به سمت صورتم گرفت و اشکها فشیکث يدستها ختندیریروان م میها اشک

 :جهت مخالف چرخاندم و با نفرت گفتم

 برو گمشو_

 الــو؟_مونا

 :و گفت دیکش ینا پوفبعد مو قهیدق چند

 ما شیشاه دوماد عروست پ نیبب...خب تمومش کن یلیخ_مونا

 :شد و گفت یمونا عصب ناگهان

باهات ازدواج کنم و کال همه  يکه بزار نهیمنه و تنها شرطش ا شیفرشته پ یبکن یتونینم یغلط چیه_مونا

 گرفتم يهمونجور دمیاونوقت فرشتتو سالم بهت م یارثتو به نام من بزن

 :گفت قهیمونا بعد از چند دق...مونا را نگاه کرد  نیخشمگ ارسالن

 زنگ بزن یگرفت متویتصم یکن دایمنو پ یتونینم_مونا

 :به او زل زده بودم گفت یقطع تماس را زد و رو به من که با چشمان اشک یحرف چیبدون ه بعد

 هست که منو پولدار کنه نیتون اونقدر آتشعشق دیاما شا یارزش داشته باش يزیفکر نکنم تو براش پش_مونا

 :و گفت دیدست مونا را کش ارسالن
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 کنه؟ینم دامونیپ یمطمئن_ارسالن

ساعت  دینصفه شبه تو با 1االن ساعت ...نیامشب حرکت کن نیهم دیشما با نایاطم يبرا یول...اوهوم_مونا

 آماده کن خودتو یفتیراه ب 1:30

 :ا لبخند گفتتکان داد و رو به من ب يسر ارسالت

طنابا آزاد  نیبعدش تو رو از شر ا...میشیدور م زیاز همه چ...میریم گهیساعت د میتا ن زمیفرشته عز_ارسالن

 یتحملشون کن دیبا يایبا من راه نم کمیاما االن  کنمیم

که وقت داشتم را صرف دعا کردم و از خدا کمک  یتمان زمان...زدند رونیاز حرفش با مونا از اتاقک ب بعد

 .اتفاقات شوم تمام شود نیکند و همه ا دایمرا پ ایکه برد...ردیخواستم که دستم را بگ

*** 

ارسالن مرا سوار لکنزوزش کرد و خودش هم ...هم تمام شد و باالخره وقت رفتم شد ییساعت کذا مین آن

شدند  کینور ها نزد قهیبعد از چند دق...شد انیاز پشت سرمان نما یرنگ يسوار شود که ناگهان نورها خواستیم

 غیدرب طرف مرا گشود و ج عیمونا سر...هستند سیپل يها نیکه آن نورها ماش میوهر سه مان متوجه شد

 :دیکش

 سایپل...روشن کن نویارسالن ماش_مونا

 کردن؟ دایمارو پ يجوریچ_ارسالن

 :عقب خواباند و درب را کوباند،خودش هم سوار شد و رو به ارسالن گفت یمرا در صندل مونا

و  نیخودش را پرت کرد داخل ماش بایارسالن تقر..ستادندیها ا نیماش...شدند کینزد یلیخ نیبب دونمینم_مونا

 :دیکش غیآخر سر اعصاب مونا خورد شد و ج...خواستمیو کمک م کردمیم هیتمام طول راه گر...راه افتاد

 الل شو_مونا

 .زدمیو خدا را صدا م ختمیریمن هنوز اشک م اما

 ایکمکم کن خدا ایخدا_

 :مونا غیآمد و بعد ج کیشل يصدا ناگهان

 ارســالن_مونا
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 يو او را دوال کردند رو دندیخواست فرار کند که چند مامور دستانش را از پشت کش دیپر رونیب نیاز ماش مونا

خورده  قایدق ریبه ارسالن نگاه کردم که ت...نشستم یصندل يرو یراه به سخت يتو...نیکاپوت ماش

 .کردیباز بود و به جلو نگاه م شیچشمها..بود

 :زدم غیج دنشید با

 خــــدا_

 .چه شد دمینفهم گریبعد د و

*** 

 

 دنیبا دمانده بود؛ میدستها و پاها ينگاه کردم،رد طناب رو میبه پاها و دستها..را آرام از هم باز کردم میپلکها

 خواهمیاست نم ینیریخواب است چه خواب ش نیاگر ا..نمیبینکند دارم خواب م...تعجب کردم ایچهره خسته برد

 .شوم داریب

 ایبرد_

 خانمم؟ يشد داریجان فرشته ب_ایبرد

 مونا ارسالن..ایبرد_

 ....شده ارسالن همـــ ریآروم مونا دستگ سیه_ایبرد

 مرده؟_

 :تکان داد و گفت ياز تاسف سر ایبرد

 شیکه منو تو پ نهیمهم ا...دیکارش رس يناراحت نباش ارسالن به سزا...یینجایکه تو ا نهیعشقم مهم ا_ایبرد

 میهم

ناراحت  ایچشمانم نقش بست؛ممکن بود چقدر از مرگ برد يچهره معصوم آوا جلو...ختمیریم اشک

و  کنمیو رضا خان و آوا صحبت م راخانمیبا سم يزرو کی...زنمیبا او حرف م رومیاما بعدا م دانمینم....شوم

 .دهمیم حیتوض

 االن استراحت کن_ایبرد

 خونه؟ میریم یک_

 زد یلیخ میریم_
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 .و پر از عشق قیبوسه عم کی بوسدیرا م میلبها يرو...زنمیو لبخند م زندیم یگرم لبخند

 انیپا

 ن.هیعط

 93تابستان

 

 

 

  93مرداد   : یینها انیپا

  93 مهر: انتشار در سایت نودهشتیا 
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  http://www.forum.98ia.com/member107173.html    :ناظر 
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