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 بديم؟ تغيير شرطو نميشه حاال:گفت مستاصل کيان

 حاال ا؟ه بره مي من تيم که خوند مي کري کي ببينم:گفت و کرد پرت دريا سوي به سنگي ميالد

  کردي تعيين شرطو خودت جنابعالي ضمن در..بدي انجام بايد داداش بکش

 .نباشه حرف پس

 .بگيرم فيلم ازت بايد...ها داره ديدن ات قيافه:گفت و خنديد آرش

 .نيستم شتو آتو بشه بگيرين فيلم ازم قرار اگه..ديگه نداشتيم اينو:گفت و کشيد درهم اخم کيان

 .هست حواسم من نباشه کاريت پسر، خيال بي:گفت و کرد اخم همايون

 بريم؟ کجا:گفت نارضايتي با کيان

 چشه؟ مگه جا، همين:گفت فورا ميالد

 .عاليه.تنها آدماي پاتوق:گفت و انداخت اطراف به نگاهي همايون

 هبازند براي را شرطي چه که کرد مي جمع را حواسش بيشتر بعد به اين از. خورد مي حرص کيان

  آرش.نشود کاري هر انجام به مجبور بود ميان در خودش پاي اگر که بگيرد نظر در

 کيان تنهاس،.ما طرف مياد آروم داره که دختراس يه اونجا:گفت و کرد چشمش سايبان را دستش

 .باش آماده موقعشه

 :گفت شيطنت با و زد اش شانه روي دستي همايون.زد زانو زمين روي نارضايتي با کيان

 .داري دوسش ميگي بهش زديم صدا اسمتو بندي، مي چشماتو داديم عالمت وقت هر-

 نخيابا در بايد باخت که هر که بود کرده بندي شرط که کرد نفرين را خود و گزيد را لبش کيان

  و همايون.دارم دوستت بگويد او به شد رد که دختري هر و ببند را چشمانش بزند، زانو

 !ميشه نزديک داره ببند چشماتتو:زد صدا آرش که شدند دور او از ميالد و آرش

 يم فقط.نداشت شد مي نزديک که دختري ي قيافه ديدن به ايي عالقه.بست را چشمانش کيان

 صداي.برود و کند اجرا را شرط زودتر چه هر نشود ضايع آنکه براي خواست
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 هتوج جوان دختر قرمز هاي کتاني.کرد باز را چشمانش الي.شنيد را نازي از پر و آهسته هايي قدم

  که شنيد را همايون ريز صداي که بست را چشمانش زود خيلي اما کرد جلب را اش

 !حاال:گفت

 .دارم دوست:گفت آرامي تقريبا صدايي با و داد بيرون صدا پر را نفسش

 از ارهيکب و کشيد باال را نگاهش.قرمز هاي کتاني همان.کرد باز را چشمانش شنيد که هيني صداي

  نام.گرفت ضربان قلبش بود کرده تماشايش دور از فقط سال دو که کسي ديدن

. ندتکا را اش تيره آبي جين شلوار و شد بلند.شد مغرور اش چهره.شنيد آهسته زبانش به را خود

 .انداخت شدند مي نزديک آنها به که جواني سه او به نگاهي غرور با فرشته که

 جديدته؟ کار:گفت و زد پوزخندي

 گفتي؟ چي:گفت تندي به و کرد نگاهش خشم با کيان

 هشد تمام برايش پيش سال دو همان مرد اين.گذشت کنارش از کند توجهي آنکه بدون فرشته

  که بود کرده کار خود روي آنقدر سال دو اين در اما بود قرارش بي قلبش چند هر.بود

 با که پيش سال دو ي ساله 71 دخترک آن نه باشد مغرور و خشن ايي فرشته مقابلش در

 آنکه بدون کيان.بود کرده آغوشش ي کرده قفل را خود و شد رنگ به رنگ خواستگاريش

 جديت با و گرفت را بازويش رفت، فرشته دنبال به و کرد رها را دوستانش باشد خودش دست

 :گفت

 کني؟ مي چيکار اينجا-

 من براي زيادي کنين نمي فک داره؟ ربطي شما به:گفت اخم با و کشيد را دستش محکم فرشته

 اين؟ غريبه

 تنها؟ اونم کني مي چيکار اينجا گفتم فرشته، بگو چرت کم-

 !زني؟ مي حرف چي از:گفت و کرد نگاهش متعجب فرشته

 مي جرز درد به که نشناسمت من شگردته،:گفت و آورد لب روي تحقير از پر خندي نيش کيان

 .يشکيب خانوم من براي نه خوبه کنن مي باور زود که اهلش براي فقط دروغين تعجباي اين.خورم
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 بود دهش گلويش اسير که بغضي و تلخ اخمي با بود شنيده که هايي حرف و حرص شدت از فرشته

 :گفت و کرد برانداز را او پوزخند با فرشته بدون و انداخت کيان به نگاهي قهرآلود

 .صالحي آقاي زني مي حرص زيادي تو؟ يا گرفتم فراموشي من احيانا-

 .کرده ولت کردم مي فک که اوني از زودتر خيلي انگار.سوزه مي برات دلم:گفت حرص با کيان

 بود شده اسيرش ها مدت که مسيري سوي به و کرد رارها کيان ببرد سوال زير را خود آنکه

 و نتوانست اما بخورد فرو را خشمش کرد سعي فرشته محلي کم از حرص با کيان.رفت

 حظهل فرشته.کشيد خود سوي به و گرفت را کيفش رسيد که سرش پشت.شد روان دنبالش به

  را وجودش که زيادي خشم ي درجه با آمد خود به وقتي اما کيان حرکت از شد گيج ايي

 چته:گفت بود شده سرخ خشم التهاب از که صورتي و اخم با و برگشت کيان سوي به بود گرفته

  بر ازت کمکي يا خواستم کمکي مگه خواستم؟ چيزي ازت االن من مگه رواني؟ ي مرديکه

 منو هک تو..بودي تو فکرم تموم گذشت که لعنتي سال دو اين تو..کن ولم حاليته؟...کن ولم مياد؟

  يه فقط عشقم تموم جواب چرا موندم و بودي زندگيم تموم.کني مي کاري غلط هر به متهم

 لوج باشم متنفر ازت دادم قول خودم به که دوسال از بعد حاال.کردن خداحافظي يه و بود زدن تلفن

  نخواستم کني؟ خوردم دوستات جلو بندازي؟ تيکه بهم برسونيم؟ چي؟ که گرفتي راهمو

 مين دلم واقعا...بسمه بقرآن..بسمه دادي زجرم جوره همه مدت اين تو که همينقد.نخواستم لعنتي

  کني مي کوچيکم کارات با داري که دوستات پيش برو شو خيال بي پس.ببينمت خواد

 يم رو از شمشيرو بعد شده چي گفتي مي و شده چي فهميدي مي يکم فقط يکم کاش...جلوش

 ..کشيدي

 از خشونت با را کيفش.نشکند که بود داده قول خودش به اما.بود آمده رقص به چشمانش در اشک

  به شباهت بي که هايي قدم با و کشيد کرد مي نگاهش مبهوت که کيان دست

 نهمايو.بود شده محو چشمش جلوي از فرشته که آمد خود به وقتي کيان.شد دور او از نبود دويدن

 :گفت و زد اش شانه به دستي

 بود؟ فرشته-
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 پايين هک ماشينش سوي به و داد تکان سر فقط.بزند حرفي بتواند که بود آن از تر پريشان کيان

 هايش حرف.بود رفته فرشته که رفت مسيري سوي به و شد سوار.دويد بود شده پارک سکو

 دانست مي.بود نفرت از پر هنوز قلبش اما بود شده قلقلک وجدانش.خورد مي زنگ ذهنش در

 مسيري طول.کند خام را او تا بود فرشته هاي نقشه از يکي هم اين و دارند بازي هزار دخترها

 جلب را اش توجه گوشيش صداي.نيافت را او اما رفت را است رفته فرشته کرد مي فکر که

  سوي به و زد تماس رد.نداشت را دادن جواب ي حوصله.بود همايون.انداخت آن به نگاهي.کرد

 نمي بود عمويش عروس که ايش دخترعمه تک آلما از غير کس هيچ االن.راند عمويش منزل

 .پيچيد خانه در( خانه مستخدم)زري صداي.زد کردزنگ توقف که در جلوي.کند آرامش توانست

 مثل.شد خانه داخل ماشينش خيال بي شد باز که در.کرد باز را در است کيان فهميد که همين

 :گفت خنده با.شد ظاهر جلويش لبخند با آلما هميشه

 اينورا؟ از کيان آقا به-

 .بودم اينجا ديشب که من آلما برم روتو خدايي يعني-

 گلم؟ داداش احوال:گفت و فشرد گرمي به را کيان دست و خنديد آلما

 !خراب:گفت آرامي به اخم با کيان

 کيان؟ شده چي:گفت جديت با.نشست اخم آلما زيباي صورت روي

 !تنها دريا، کنار.ديدم رو فرشته امروز-

 وصاخص.دريا کنار ميره تنهايي هميشه.نيست جديدي چيز که اين:گفت و زد مهربان لبخندي آلما

 .گيره مي دلش که عصرا

 وسالد اين تو کرد نمي فک.داشت زبوني چه وجبي نيم دختره.باهاش شده بحثم:گفت اخم با کيان

 .باشه شده اضافه زبونش متر به اينقد

 .شده خانوم کوچولو ي ساله 71 ي فرشته اون داداش؟ کاري کجايي:گفت و خنديد آلما

 .نفرت تمام با گذشت ازش نميشه که شده خانوم اينقد المصب:گفت لب زير کيان

 .داند خدا کجا حاال بگردن جوابي ايام ياد رفتن:گفت و انداخت باال ايي شانه خنده با آلما
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 بود ردهک روشن را تلويزيون که کيان به لبخندي.آمد بيرون که نکشيد طولي و شد آشپزخانه داخل

 اتاق روزي که اتاقي وارد و گذشت سابقش اتاق کنار از.رفت باال ي طبقه به و زد

 دو تتخ روي نکيسا.زد عشق از لبخندي نکيسا ديدن با بست که را در.شد بود نکيسا شخصي

  تخت سوي به آرام هاي قدم با.است نخوابيده که است ها سال انگار بود افتاده شان نفره

 ها الس.بود مرد اين عاشق.کشيد نکيسا صورت روي آرام را دستش.نشست تخت ي لبه.نشست

  بالخره تا بود زده پس را او غرورش تمام با مرد اين و بود سوخته عشقش در که بود

 وا ي گونه روي ايي بوسه ترند؟ عاشق يک کدام دانست نمي حاال و کند اسيرش بود توانسته

  زد لبخند آلما.نکرد باز را چشمانش اما خورد تکاني نکيسا.زد صدايش آرام و گذاشت

 !شدا شب شي؟ بيدار خواي نمي خرسه آقا:گفت و

 زياد:گفت و چرخيد آلما سوي به و کرد باز را چشمانش.گرفت جا نکيسا هاي لب روي لبخندي

 خوابيدم؟

 زدي؟ حرفي:گفت و زد کمرنگي لبخند آلما در را دستش آلما

 کجاس؟ نکيسا...نه نه:گفت دستپاچه کيان

 رو يسانک ميرم بخوري بياره چيزي يه زري بگم بشين.بشه بيدار بايد ديگه.خوابيد بود خسته-

 .کنم بيدار

 کجان؟ عمو زن و عمو:پرسيد کيان که رفت آشپزخانه سوي به آلما و نشست مبل روي کيان

 يکم ديده رو فرشته سال 2 از بعد.بيرونه کيان...غروبه نزديک.ساعته 3:گفت و کرد فرو موهايش

 .نيست خوب

 مه متنفره ازش هم چيه؟ دردش نيست معلوم:گفت و نشست تخت روي و شد خيز نيم نکيسا

 مراقبشه دورادور چيه؟ سال 2 بينش مي داره روز هر اون.بينش مي ميره يواشکي

 .نديدش نزديک از اما

 .کنه کمکش يکي ذاشت مي حداقل کاش: گفت و داد بيرون را نفسش آلما

 .نرو فکرش تو خانومي، ميشه درست:گفت و کرد حلقه آلما ي شانه دور را دستش نکيسا
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 به و زد کنار را نکيسا و گرفت دهانش جلوي را دستش آلما که گذاشت آلما ي گونه روي ايي بوسه

 پشت و شد بلند فورا نگران بعد و متعجب ايي لحظه نکيسا.دويد شويي دست سوي

 آلما؟ شد چت:گفت و ايستاد شويي دست در

 .نباش نگران خوبم،:گفت که شنيد را آلما آرام صداي

 .ببينمت بيرون بيا خوبي؟ ميگي شد بد حالت-

 آلما؟ شد چت:گفت و کرد بغلش نکيسا آمد بيرون که آلما

 !ببين شدي نگران بيخود خوبه، حالم:گفت و زد لبخند آلما

 !ملکه کن انکار هي حاال شده چيزيت يه دونم مي:گفت و بوسيد را پيشانيش نکيسا

 ذهنشم.دننيوم شد چي ميگه حاال منتظرمونه، بيپاره کيان پايين، بريم بيا حاال،:گفت و خنديد آلما

 !منحرف کلي که

 وحرفش بعد بخورم آش من بيا خب سوخته؟ دهن و نخورده آش:گفت و خنديد شيطنت با نکيسا

 .بزنه

 جاک:گفت گوشش کنار چسپيد را آلما سفت او که کند فرار نکيسا دست زير از تا چرخيد آلما

 شيطون؟

 که زد دلبخن آلما.کرد خنثي را فرارش نشست لبش روي که ايي بوسه کند کاري آلما اينکه از قبل

 :گفت و کشيد کنار نکيسا

 .بگه خواد مي چي هر کي هر حاال خورديم آشو-

 !بچه هستي لجبازم غرور از غير تو:گفت و کشيد را نکيسا ي گونه و خنديد آلما

 .رفت بيرون اتاق از او همراه و گرفت را آلما دست و خنديد نکيسا

 اب و خنديد ديدنشان با کيان.رفت بيرون اتاق از او همراه و گرفت را آلما دست و خنديد نکيسا

 :گفت شيطنت

 کشيد؟ طول اينقد کردن بيدار يه-
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 فضول؟ ي مرديکه داره ربطي تو به:گفت و ايستاد کيان روبروي نکيسا

 !چه؟ من به بري مي حالشو شما:گفت و داد تکيه مبل به و انداخت باال اي شانه کيان

 بيارم؟ اتبر خوري مي چي نکيسا:گفت آلما.نشست کيان روبروي و زد لبخندي پيروزمندانه نکيسا

 .بياره چاي برام بگو زري به-

 چيه؟ دردت باز:گفت کيان به رو نکيسا.رفت آشپزخانه به و داد تکان سري آلما

 .باشه تنها نميره مخم تو-

 چته؟ پس االن زدي قيدشو که تو نباشه يا باشه تنها! مرض و درد-

 ونا بخاطر تونم نمي اما.خوامش مي هنوزم.گيجم:گفت و کشيد صورتش به دستي کالفه کيان

 قايم ازش خودمو همش که سال 2 از بعد.راهيم دو بين.نباشم متنفر ازش اتفاقا

 .ممکن وضع بدترين تو اونم ديدمش روم جلو دقيقا امروز زدمش ديد دور از که سال 2 کردم مي

 کردي؟ چيکار:پرسيد کنجکاوانه نکيسا

 کرده يبند شرط فوتبال سر.دريا کنار بوديم رفته آرش ميالدو و همايون با.احمقانه بندي شرط يه-

  هست؟ کسيم من از تر بدشانس کن فک.کردم انتخاب شرطو خودم.بوديم

 هشب بسته چشم ميشه رد که دختري اولين تا مسير تو زدم زانو.شاخم تو خورد و باختم شرطو

 ... اما کردم کارو اين.دارم دوسش بگم

 .فرشته شد دختر اون:گفت و زد پوزخندي

 اينقد غرورم اب که نباش من مثل.بزن دلتو حرف بار يه برو:گفت و نشست کيان کنار شد بلند نکيسا

 .دادم زجر رو آلما خودمو

 :گفت و بست را چشمانش.گذاشت مبل روي را سرش کيان

 چندين ارب دو نه بار يه نه اونم ديدمش؟ پسر يه با که بفهمي توني مي.چرکينه دلم ته.تونم نمي-

  و انداخت بازوش تو دست.داد دست باهاش.داد کادو بهش ديدم خودم.بار
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 همب و کردم خواستگاري ازش که وقتي دقيقا اونم.بود شاپ کافي تو دعوتش و کرد گردي پاساژ

 ...اون اما داشتنش براي بود عروسي دلم ته که وقتي.داد مثبت جواب

 رمب تونم مي بازم من اينا تمام از بعد کني مي فک.دوند مي سر منو و بود ديگه يکي دلش تو

  منو اگه اون اس؟ ديگه يکي با دلش وقتي چي بگم برم بشم؟ له که سراغش

 ....که يکي با رفت نمي کرد نمي خيانت خواست مي

 هکوز از مستندي که تلويزيون به اخم با کيان.شد وارد چاي سيني با آلما که دهد ادامه خواست

 :گفت لبخند با آلما.زد زل داد مي نمايش را گري

 اخمو؟ پسر چته-

 .ميرم.ندارم حوصله:گفت و شد بلند کيان

 سرت؟ به زنه مي هي چته تو کجا؟:گفت و کرد اخم آلما

 .هم تو ببينم بشين:گفت و کشيد را کيان دست نکيسا

 .داغونم امروز:گفت و نشست نکيسا کنار کيان

 سي کي هر بزن قيدشو کال يا چيه؟ کشيدن پا با و زدن پس دست با اين:گفت جديت با آلما

 .خدا به کني مي داغون خودتو داري.نباشي گشته سر اينقد تا بيا کنار دلت با يا خودش

 فعهد هزار.کني مي اشتباه فرشته مورد در:داد ادامه نکيسا که کرد نگاه چاي بخار به ساکت کيان

 .نمياي کوتاه که مغرور و لجبازي اينقد اما. بزن حرف باهاش برو گفتم

 .فقط گيرين مي کار آدمو مخ.دوتا شما پيش اومدم کردم غلط بابا:گفت کيان

 آروم مک کم.نکن فکر بهش هم ديگه.نشه سرد بخور چايتو.هم تو بابا باشه:گفت و زد لبخند آلما

 .ميشي

 اگر و بود نديده را و بود ديده که چيزهايي آن ي همه اگر کرد فکر و زد زل چاي به دوباره کيان

 .دباش نزديک توانست مي چقدر خوشبختي و بودند کرده ازدواج االن بود عاشقش واقعا فرشته

****************************** 

 دوم فصل
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 :گفت و کشيد شيراز هاي نرگس در نفس اشتياق با( فرشته صميمي دوست)فاطمه

 .ميده بهم زندگي انگار کشم مي که نفس-

 :گفت و فشرد محکم دستش در را بود خريده خيابان سر که نرگسي گل دسته فرشته

 .مکن نصف باهاش بايد احتماال.داره دوس نرگس هم مامان.ميشه نرگس بوي از پر اتاقم امشب-

 .نيست چيزا اين دور من مامان خوبه-

 انخياب وسط به هوا بي که بود زمستانيش هاي نرگس اشتياق غرق آنقدر و زد لبخندي فرشته

  را خود خواست که همين.کرد هل را فرشته ماشيني شديد ترمز صداي.رفت

 لگ به گرفته ضربان قلبي با.آمد فرود سرش دوي دانه دانه و رفت هوا به ها نرگس بکشد کنار

  طرف به دو با فاطمه.آمد سويش به و شد پياده ماشين از جواني پسر که شد خيره هايش

 خوبي؟ دختر:گفت و گرفت را بازويش آمد فرشته

 و جدي را او که اخمي با جوان مرد.کند جمع را هايش گل تا نشست زمين روي و تکان سر فرشته

 :گفت داد مي نشان مغرور زيادي

 خوبه؟ حالتون خانوم-

 زيادي جوان مرد اين يا ديد مي درست چشمش.کرد برانداز را جوان مرد و کرد بلند سر فرشته

  با جوان مرد اما بود جذاب زيادي آن روي کوتاهي پالتوي با که جذب پليور آن در بود؟ جذاب

 !آقا خوبم:گفت آرام.کرد مي نگاهش سينه به دست اخم

 خواست مي کي افتاد مي اتفاقي اگه بود؟ کجا حواستون بگيد ميشه:داد ادامه اخم با جوان مرد

 باشه؟ گو جواب

 دارين اراطلبک عين اينجوري که نيفتاده اتفاقيم سالمم، که االن:گفت و شد بلند حرص با فرشته

 .کنين مي بازخواستم

 شدم؟ طلبکار چيزيم يه:گفت و گذاشت جلو قدمي زد پوزخندي جوان مرد

 مرد ي سينه به محکم و شد آتشي فرشته که گذاشت نرگس هاي گل روي را پايش قدم، همين با

 :گفت و کوفت جوان
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 کوري؟ مگه.کردي له گالمو زدي.عقب برو-

 اب زود خيلي اما کرد نگاه بود کرده برخورد او با گستاخي با که دخترک به حيرت با اول جوان مرد

 .داري رو زيادي جوون خانوم شما:گفت اخم

 بيا:گفت و کشيد را فرشته دست.کرد نگاه بودند زده زل هم به خشم با که دو آن به ترس با فاطمه

 .ديگه کن تمومش.بريم

 چيه؟ حسابش حرف ببينم خوام مي نه:گفت و زد کمرش به را دستش فرشته

 .ميدم نشونت:گفت و زد لبخند بدجنسي با جوان مرد

 شسوي به خواست فرشته که کرد له را آنها و آمد فرشته هاي گل روي کفش با بدجنسي و عمد به

 گفت و کشيد را دسش فورا فاطمه که شود ور حمله

 .تو مال من گل دسته.بره بزار کن ول-

 .خانوم بخير روز:گفت و زد چشمکي جوان مرد

 احمق.کني تصادف بري ايشاال.کنم حاليت تا واستا فقط:غريد فرشته

 رفته و شد اتومبيلش سوار بشنود را فرشته صداي اينکه از قبل جوان مرد اما داد مي ادامه همانطور

 :گفت حرص با فرشته.بود

 پاش زير نرسيده احمق ي مرديکه اين که گال اين بابت دادم پول همه اين کنه، لعنتش خدا-

 .ودب طلبکار چيزيم يه کنه زيرم خواسته مي طرف پروان؟ چقد مردم خدا تورو بيني مي...کنه لهش

 بگيري؟ زبونتو جلو توني نمي.بود هم تو تقصير:گفت و کرد نگاهش فاطمه

 !ها زنه مي زنگ مرتضي دوباره االن بريم بيا:گفت و رفت او به ايي غره چشم فرشته

 برو يگهم.توئم با بگم.داره اعتماد چشاش عين تو به اعتماده بي کي هر به اون.توئم با گفتم بهش-

 .دنيا ته

 باز نمتو نمي شد تموم پولم بده بهم گالتو حاال قبوله،:گفت و آورد لب روي زيبا لبخندي فرشته

 .بخرم برم

 .خودت مال بيا.هي برم روتو:گفت و خنديد فاطمه
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 خردليش مانتوي جيب از را گوشي.خورد زنگ فاطمه گوشي که گرفت رو ها گل شوق با فرشته

 !اس مرتضي:گفت و آورد بيرون

 رد که را گوشي.مانند مي منتظر گفت و داد او به را بودند که جايي آدرس داد که را تماسش جواب

 .بچرخيم بريم دنبالمون مياد داره:گفت گذاشت مانتويش جيب

 .بچرخيم بريم داره جا بوشهر آخه:گفت و کرد ايي خنده تک فرشته

 .بياد تا درخت اون زير گوشه اون بريم بيا:گفت و خنديد فاطمه

 توقف پايشان کنار مرتضي رنگ سفيد زانتياي بعد اي دقيقه 71 تا ايستاد درخت کنار در آنها

 .نشست و کرد باز را عقب در طمانيه و لبخند با فرشته.دويد طرفش به شوق با فاطمه.کرد

 چطوره؟ من ي خوشگله آبجي:گفت و آورد باال را دستش کف برگشت عقب سوي به مرتضي

 چطوري؟ تو توپ، توپ:گفت و کوبيد دستش به را دستش کف فرشته

 .اغيز چشم گيسوي کمند اين ما از بره دين و دل:گفت و انداخت فاطمه به عشق با نگاهي مرتضي

 خيرسرت؟ شدي شاعرم:گفت و زد مرتضي ي شانه به و خنديد فرشته

 !ديگه کنيم چه:گفت و داد تکان هوا در را دستش مرتضي

 .اريمدربي بازي کولي و بکشيم جيغ خيابونا تو يکم بريم:گفت و کرد روشن را ماشين مرتضي

 شدم؟ چل و خل تو عاشق چطوري من:گفت خنده با فاطمه

 تهفرش واي گفتي هم تو چله و خل اين گفتم اينقد من:گفت و زد فاطمه سر به ي ضربه فرشته

 .کاراشم همين عاشق

 .خودم آبجي گرم دمت:گفت و خنديد مرتضي

 .بينم جاده دل بزن کن آتيش:گفت فرشته که درآورد را زبانش فاطمه

 يغج رسيدند مي که جا هر هم دخترها.کرد بلند آخر تا را ماشين ضبط صداي و کرد حرکت مرتضي

  رساندند را فاطمه زدن گشت ساعتي از بعد.انداختند مي راه سروصدا و کشيد مي

 .رساند خانه به را بود ديوارشان به ديوار همسايه که را فرشته مرتضي، و
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**************************** 

  سوم فصل

 بريم مامان:گفت و پوشيد يشميش سبز مانتوي روي را مشکيش پالتوي

 شاپور صداي که االنه.بريم آره:گفت و کرد مرتب را رنگش اي قهوه روسري( فرشته مادر)زهرا

 .درمياد

 اپورش.آمد بيرون سرش پشت زهرا.رفت بيرون حياط از و پوشيد را رنگش سياه هاي بوت فرشته

 شماها؟ کجايين بابا:گفت اخم با

 .ديگه بيفت راه.خب خيلي:گفت زهرا

 .خالي فرزانه جاي:گفت حسرت با زهرا.کرد حرکت شاپور و شدند ماشين سوار فرشته و زهرا

 .ديگه همينه دور راه دادن شوهر دختر:گفت لبخند با شاپور

 بايد.بدم شوهر بوشهر از خارج اگه عمرا ديگه تورو:گفت و انداخت فرشته به نگاهي آينه از زهرا

 .باشي خودم وردلم

 .ونمخ مي درس دارم و پيشتونم که فعال زني؟ مي حرص شما شوهر کو حاال:گفت و خنديد فرشته

 .مادرت داشته ورش هول:گفت خنده با شاپور

 .بگير گل شاخه واستا،چند فروشي گل يه:گفت و رفت او به ايي غره چشم زهرا

 قرمز زر و نرگس از گلي دسته و و ايستاد فروشي گل کنار برسند مقصد به اينکه از قبل شاپور

  گرفته کوچکي جشن آلما بودن باردار براي ساسان امروز.داد فرشته دست به و خريد

 باز در.رسيدند که ساسان منزل به.بود کرده دعوت را دوستان و نزديک فاميل ي همه تقريبا و بود

  از لحظه يک و انداخت اطراف به نگاهي فرشته.کرد هدايت داخل به را اتومبيل شاپور بود

 آن در صورتش.شناخت مي را کيان ماشين.گرفت ضربان قلبش داد جوالن ذهنش در که فکري

 .نشد باشد آرام کرد سعي چه هر.گذاشت قلبش روي را دستش.بود کرده داغ هوا سردي

 !نميشي؟ پياده چرا فرشته:گفت و کرد نگاهش متعجب زهرا
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 آمد مي کيان اگر کرد مي هماهنگ او با قبل از کند شرکت آلما هاي مهماني در اينکه از قبل هميشه

  به آنکه بدون آلما بارداري شوق به بار اين اما.نيايد که پيچاند مي جوري يک

 رخيس متوجه زهرا شد پياده که ماشين از.بيايد که بود شده آماده نه يا است کيان که بزند زنگ او

 :گفت و گذاشت او صورت روي را دستش.شد فرشته صورت

 دختر؟ داغي اينقد چرا-

 .بابا خوبم:گفت و آورد لب روي صوري لبخندي فرشته

 !سرده.داخل بريم بياين:گفت و کشيد کنار را خود

 ادافر از پر تقريبا که سالن داخل فرشته و شاپور همراه به و انداخت او به نگاهي چشمي زير زهرا

  و نکيسا کنار در را کيان بالخره تا کرد نگاه جا همه به چشمي زير فرشته.شدند بود آشنا

 که کرد يم تلقين خود به مرتب اما.گرفت بيشتري شدت اش گرفته ضربان قلب.يافت دوستانشان

 که آلما سوي به و شد جدا مادرش از.نداشت ايي فايده ولي.باشد آرام و نيفتاده اتفاقي

 :گفت و کرد بغل را او و کشيد جيغي ديدنش با آلما.رفت بود دخترها احاطه در

 کردي؟ شرکت من مهموني تو بار اولين برا دادي افتخار تو زده گولت کي-

 بودن يادم داشتم رو شدنت دار ني ني و ديدنت شوق اينقد:گفت آرامي به گوشش کنار فرشته

 .نه يا مياد بپرسم

 .اومدي خوشحالم چقد بدوني اگه.بگم بهت عمرا بعد به اين از پس:گفت خنده با آلما

 آشنا؟ امسال دوست پارسال:گفت فرشته به رو و گرفت را آلما بازوي( کيان خواهر)شقايق

 .کنينا ام شرمنده اين از بيشتر ديگه نيست قرار بابا:گفت و کرد روبوسي او با فرشته

 معج جمعمون که حاال خب خيلي:گفت و کوبيد بهم را هايش دست کف بار چندين(آلما دوست)بيتا

 .بشه شاد دلمونم بزارين آهنگ يه شده

 کجاس؟ تو ني ني بيتا:گفت فرشته

 .مادرشوهرم پيش گذاشتمش اينجا؟ آورد ميشه رو بچه-
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 .کشيد خود سوي به را همگي نگاه کرد مي سکوت به دعوت را جمع که ساسان صداي

 نقدرآ نگاهشان توقف اما. بود ديده را او تازه انگار که کياني به شد دوخته نگاهش ناخودآگاه فرشته

  کنارش در تا کرد نکيسا و آلما به ايي اشاره ساسان.کند بيشتر را گرفتاريشان که نبود

 دو رد آلما و نکيسا که همين.رفت داييش سوي به و شد جدا دخترها از لبخند با آلما.بگيرند قرار

 :گفت و انداخت دو هر بازوي در دست او گرفتند، قرار ساسان طرف

 ...کنم تقسيم همتون با خوشحاليمو تا کردم جمعتون-

 ...خوشحاله زيادي بزرگ بابا اين:گفت و خنديد

 يشمشک دستي کيف از را گوشي.گويد مي چه ساسان که نفهمد شد باعث فرشته گوشي صداي

 اش بدرقه نگاه با کيان.آمد بيرون سالن از و زد لبخند مرتضي نام ديدن با.آورد بيرون

 :گفت لبخند با و زد را تماس ي دکمه فرشته! رفت؟ دنبالش به مشتاقانه چرا ندانست و کرد

 مرتضي؟ شده چي باز-

 نمايش براي را چيزي دروغ به چشمانش بداند و بکشد درهم اخم کيان تا بود کافي اسم همين

 ايستاده ستون پشت عشق ديار از مردي بداند آنکه بدون فرشته.اند نياورده جلويش

 !بچه بگو خوبي؟کارتو سالم، که گيريم:گفت دهد مي گوش را حرفهايش و

.................. 

 کردي؟ چيکارش باز ها؟ نميشي آدم تو دوباره؟-

................ 

 .مرتضي کردي ام ديوونه خدا به حقته،-

............... 

 .يخر مي برام هم گنده عروسک يه سواري، قايق بريم بعد خوشمزه، ناهار يه کن مهمونم قبوله،-

................ 

 نه؟ يا جلو برم قبوله حاال.هست که همينه-
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.................... 

 .ندازم مي راه کارتو خونه برم نکن ور ور اينقد حاالم....موال به عاشقتم:گفت و خنديد فرشته

.................. 

 .خداحافظ.باش خودت مواظب.ديوونه باشه-

 نهات مرتضي،.بود متعجب مرتضي کارهاي از هميشه.خنديد بلندي صداي با شد قطع که تماس

 .کرد مي آمد و رفت شان خانه در هميشه و داشت قبول را او پدرش که جواني مردي

 دندي با که همسايه جوان مرد.شوند همراه او با توانستند مي رفتند مي که جا هر فرزانه و فرشته

  اين ي واسطه فرشته و بود شده عاشقش فرشته ي خانه در دم فاطمه ي يکباره

 دادند مي آشتي را آنها که بود فرشته هم باز کردند مي دعوا باهم که همين دو آن اما. شد ازدواج

 که کمرنگي لبخند.کرد پر زمستاني سرد هواي از را هايش ريه!االن مانند دقيقا

 سينه به دست که کيان ديدن با اما برگردد سالن به تا برگشت و کرد حفظ را داشت لب روي

  عسلي به عصر کمرنگ نور در که روشنش ايي قهوه چشمان به.خورد جا کرد مي نگاهش

 رسيدي؟ مي نظر به صميمي:گفت کنايه با کيان که شد خيره زد مي

 بدم؟ توضيح چيزي مورد در شما به بايد:گفت و کرد نگاهش گنگ فرشته

 الاص انگار.داد مي آزارش چيز همه از بيشتر سرد ي فرشته.آمد مي بدش سرد و غريبه لحن اين از

 رايب بلرزد دلش هم باز خواست نمي.انداخت پايين را سرش فرشته. شناخت نمي را دخترک اين

. انداخت مي تپش به وار ديوانه را قلبش هم هنوز و بود زندگيش پيش سال دو که چشماني اين

  کيان که گذشت کيان کنار از بلند هاي قدم با و داد بيرون تندي به را نفسش

 بود؟ پسرت دوس:گفت اخم با

 بهتره.خواد مي دلم نه و بدم توضيح داره لزومي نه:گفت و کرد نگاهش تندي و اخم با فرشته

 .باشين نداشته کاريم

 تونيس به محکم را پايش اخم با کيان.گذشت کنارش از اخم با فرشته که کرد نگاهش تيز کيان

 :گفت لب زير و کوباند بود داده تکيه آن به که
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 !براتون دارم باشه اس؟ مرتضي اسمش-

 و( نکيسا و کيان مشترک دوست و شقايق همسر) ماهان سوي به يکراست شد که سالن وارد

 بودند رقص اهل که آنهايي.شد پخش بلندي موزيک نکيسا زدن کف صداي با.رفت نکيسا

 اما.دش خيره بقيه به و نشست سالن هاي صندلي از يکي روي عصبي و تخس کيان اما آمدند وسط

 در پيش سال دو آن از تر متين و خانمانه که بود فرشته روي به خيرگي اين

 مي تعريف را چيزي شوق با گاهي و خنديد مي ريز گاهي بود ايستاده دخترها ي بقيه کنار

  فقط و فقط کرد مي فکر روزي که دختري و داشت که شانسي اين از خورد حرص.کرد

 که فرشته خود براي خودش بودن کم براي نه بود داده دست از را او حاال اما.است خودش مال

  بلند سر.نشست اش شانه روي دستي.بود کرده خيانت بود گرفته ناديده را عشقش

 .بگذرون خوش يکم بابا پاشو لک؟ تو رفتي چرا چيه؟:گفت خنده با ماهان کرد

 .نيستم حسش تو اصال امروز:گفت حوصله بي کيان

 خواي يم نکنه:گفت و آمد سويش به صدايش شنيدن با بود ايستاده تر طرف آن کمي که نکيسا

 سرت؟ به زده باز نکنه.هم تو پاشو سراغت؟ بفرستم رو آلما

 !اومده؟ فرشته مگه:گفت متعجب ماهان

 .کردين رسوام بابا:گفت و شد بلند کيان

 دست.دآم سويشان به خندان آلما.بيايد کنارشان به تا خواست او از و کرد آلما به ايي اشاره نکيسا

 شده؟ چي:گفت و انداخت نکيسا بازوي در

 .بپرس ازش خودت:گفت و کرد کيان به ايي اشاره نکيسا

 اومد؟ شد چي امروز مهمونيات اومد نمي وقت هيچ که اين:گفت اخم با کيان

 !نه؟ يا هستي تو بگيره آمار بود رفته يادش ايندفعه-

 .اين سوژه اند تا دو شما بابا:گفت و خنديد ماهان

 يگفت مي اگه من، داداش کن تمومش:گفت آرامي به و گرفت را کيان دست کرد رها را نکيسا آلما

 .نکشين زجر هردوتون اينقد کنم کاري تونستم مي شايد شده چي
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 .راحت خيالت کشه نمي زجري هيچ اون:گفت و زد پوزخندي کيان

 !بداخالق؟ اينقد هم دايي.ترسيد ام بچه نگير رو قيافه اين حاال بگي، تو چي هر اصال باشه-

 .بياد دنيا بچه اين تا کو حاال:گفت و زد لبخند کيان

 !نزديا زدي حرف من ي بچه مورد در:گفت و انداخت باال ابرويي نکيسا

 کردين عروسي که اول سال همون بودي بچه عشق اينقد که تو نديده، بچه:گفت و خنديد کيان

 .سال دو از بعد نه شدين مي دار بچه

 .نخواست خانوم اين:گفت و کرد بغل را آلما پشت از نکيسا

 .نکيسا داري رو خيلي:گفت و خنديد آلما

 .هستيم فسقليم اون و شما مخلص ما:گفت گوشش زير و فشرد آغوشش در را او نکيسا

 و گرفت را دستش فورا آلما که شد جدا آنها از لبخند با دو آن ميان عشق از حسرت با کيان

 وسط بريم ياال کجا؟:گفت

 را تهفرش هم او و کرد اشاره بيتا به موقع همان.برد وسط را او آلما کند اعتراضي کيان اينکه از قبل

 نفس.گرفتند قرار يکديگر روبروي کيان و فرشته بيتا، و آلما سريع چرخش با. آورد وسط

 قدمي فرشته.داد مي درونشان خراب حال از خبر ها چشم خيرگي.شد حبس دو هر ي سينه در

 کيان که بگريزد بود پيش سال دو مغرور مرد روبرويش که ميداني اين از تا گذاشت عقب

 .کن ولم:گفت پرخاش با فرشته گرفت، را دستش مچ

 اينجايي؟ چرا:گفت اخم با کيان

 گرفتم؟ مي اجازه ازت اومدنم براي بايد-

 .نده جواب سوال با سوالمو-

 تو؟ خونه اومدم مگه ايي؟ چيکاره تو خواست دلم اصال...لعنتي کن ولم-

 .شناختم که هستي دختري ترين لياقت بي:گفت و کرد رهايش کيان
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 و بغض از پر نگاهي با و آورد پايين را دستش بزند نتوانست اما زدنش براي رفت باال دستش

 گوشيش.نشست بود کمتر جمعيت که سالن از ايي گوشه در و کرد رهايش تلخي

 :فرستاد فاطمه براي و کرد تايپ پيامي فورا و اورد بيرون کيفش از را

 "کجايي؟ دارم، احتياج بهت فاطي"

 "افتاده؟ اتفاقي شده؟ چي کجايي؟ تو آجي، ام خونه":آمد جواب برايش فورا

 ".مکن مي دق دارم کنه، مي داغونم حرفاش با اينجاس، کيان عموم، دختر مهموني":نوشت فرشته

 "دنيا باباي گور.چرخيم مي هم با ميريم بيرون، بيا بيار بهونه يه":آمد جواب

 ".بگيرم اجازه برم بزار باشه"

 دل هآنک گفتن با رفت مادرش سوي به کند مي نگاهش بيقرار مردي بداند آنکه بدون و شد بلند

 آلما آنکه براي.گرفت رفتن ي اجازه او از برساند خانه به را خود حتما بايد و دارد درد

 .بري بزارم عمرا کجا؟:گفت اخم با. برود خواهد مي که گفت؛ و رفت سويش به نشود دلخور

 .پيشت ميام تنهايي که ديگه روز يه.برم بايد.آلما نيست خوش حالم-

 .برو بزار بعد بشه سرو شام بزار ميري؟ کجا داري غروبي نزن، حرفشم-

 ادند گير خيال بي پس چيه رفتنم دليل دوني مي بهتر خودت:گفت و فشرد را دستش فرشته

 .برم بايد من.بشو

 کرده؟ ناراحتت کيان:گفت و کاشت اش گونه روي ايي بوسه آلما

 .کن درکم.بمونم تونم نمي بخدا.ناراحت فقط کاش کرده، داغونم کيان:گفت بغض با فرشته

 و انداخت بود کرده ماهان هاي حرف سرگرم ظاهر به را خود که کيان به ايي خصمانه نگاه آلما

 :گفت

 باهاش کنم پيدا رو يکي بزار اما.برو کشي مي چي دونم مي بودم تو موقعيت تو منم باشه،-

 !غروبه.بري

 .بابا گيرم مي آژانس ام؟ بچه مگه:گفت و زد لبخند فرشته
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 .باش خودت مواظب پس باشه-

 ورودي در کنار ديواري کمد از را پالتويش.  کرد خداحافظي بقيه از و بوسيد را صورتش فرشته

 بازويش.رفت کيان سوي به داشت اش چهره روي که اخمي با آلما.رفت بيرون و برداشت

 گفتي؟ فرشته به چي:گفت و کشيد را

 !هيچي:گفت متعجب کيان

 رفت؟ گذاشت چرا پس-

 !رفت؟:گفت مضاعف تعجبي با کيان

 کجا؟:گفت فرياد با آلما.دويد در سوي به و زد تنه او به کيان که داد تکان سر آلما

 !دنبالش ميرم:گفت و برداشت ديواري کمد از را اش سوخته ي قهوه پالتوي کيان

 فرشته؟ دنبال رفت:گفت و شد اضافه جمعشان به شقايق کيان رفتن با

 :گفت و کرد حلقه شقايق کمر دور را دستش ماهان.داد تکان سر آلما

 سهوا کارات اين پس خوايش مي که تو بگه نيست يکي.خدا به اس ديوانه تو داداش اين عزيزم-

 .چي همه زير زد يهو پرا چيه؟ دردش گه نمي المصب چيه؟

 ردو دست آورد لب روي لبخندي نکيسا.انداخت دانست مي را چيز همه که نکيسا به نگاهي آلما

 گفت و انداخت او کمر

 ....نيستا خوب بچه برا تحرکي کم برقصيم؟ دور يه بريم-

 ...شد همراه او با و خنديد آلما

*********************** 

 اشدب آژانس بايد کرد فکر که سياهي سمندي سوار فرشته کرد باز را در که همين دويد در جلوي تا

  هدف بي.کرد حرکت دنبالش به و شد ماشينش سوار عجله با کيان.رفت و شد

 ناي دانست مي خودش اما بود افتاده جانش به شک.رود مي کجا بداند و برود خواست مي فقط.بود

 زيباي دخترک اين نگران.بود نگران.دهد مي قلقلک را دلش ته که نيست شک
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 مي را او سرسختانه همچنان اما است کرده خيانت کرد مي فکر که سال 2 از بعد هنوز که ريزميزه

  داده تکيه برق چوب به که ديد را فاطمه دور از شد پياده ماشين از....خواهد

 تکان برايش را دستش شوق با.کرد مي نگاه شدند مي رد تند تند که هاي ماشين به و بود

  رسيد که او به رفت سويش به دو با فرشته.داد تکان برايش دستي لبخند با فاطمه.داد

 اومدي؟ وقته خيلي:گفت

 .بودم رسيده تازه بابا، نه-

 .اومدي که مرسي:گفت و فشرد را دستش فرشته

 بريم؟ کجا حاال:گفت و شد قدم هم او با فاطمه

 بريم؟ پياده هوايي پايگاه ساحلي در تا موافقي-

 !راهه خيلي! که ميريم دختر ساحلي؟ در تا ساعت ميدون از:گفت تعجب با فاطمه

 .دنبالم مياد سر با مرتضي زنيم مي زنگ شديم خسته جا هر بابا، نه-

 .بگي اون به نکرده الزم:گفت و برگرداند را رويش اخم با فاطمه

 چتونه؟ تا دو شما باز:گفت و خنديد آميز شيطنت فرشته

 گير.دبو هم مرتضي.بودن اومده اينا خاله امروز ميده، گير هي:گفت فورا بود پر دلش انگار که فاطمه

  و کوفت تا هزار و هستي صميمي اينقد پرا دادي؟ دست خالت پسر با چرا داده

 .ندي گير خود بي ديگه تا بزني حرف باهام نداري حق گفتم منم.کرد م خسته...ديگه زهرمار

 :گفت و کرد فرو فاطمه ي کشيده انگشتان در را انگشتانش فرشته

 يگولج يکم نکن نگاه مرتضي قيافه به نگفتم بهت اول روز مگه داره؟ کردن قهر اينم خوب دختر-

 .حساسه چيزا اين رو.باغيرته خيلي عوض در حرفاس اين و تيپ بر و دور زيادي زنه مي

 هي مثل.حساسه ندارم بهش هم ايي ديگه صنم هيچ شم همسايه دختر فقط که من رو کن باور

 چند زنشي سرت خير.داري خود جاي ديگه که تو اما.مونه مي برام داداش
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 نداره دوس خو.بيا کنار دلش با.کن درش هم تو نباشه؟ حساس خواي مي.عروسيتونه ديگه ماه

 .باشه تو از غير ايي ديگه س دست تو زنش دست

 ...داداشمه عين م خاله پسر خب اما هست هم تو با حق خب بگم؟ چي-

 منو.دنبالمون بياد بزن زنگ بهش برگشت وقت نکن اذيتش اينقد حاالم.خوب دختر حساسه اون-

 ناز کمي بتونه اونم تا بزنين حرف کنين خلوت يکم بزنين دور يه برين خودتون خونه، برسونين

 !بخره عروسشو

 و آبجي يه مثله که هستي تو عوض در نداد شوهر خواهر داد شانس خدا:گفت و خنديد فاطمه

 .کني تا باهامون دوست

 پتو ناهار يه اونم گرفتم رشوه ازش تو دادن آشتي عوض تو؟در کجايي هه:گفت و خنديد فرشته

 .سواري قايق و گنده عروسک يه با

 .رسه نمي بهمون خيرت تو گفتم.دختر برم روتو هي-

 !ديگه ديگه:گفت و خنديد فرشته

 آرام آرام ماشين سوار هايش قدم سرش پشت که جواني مرد دل از بود غافل و خنديد مي فرشته

 :گفت فاطمه..آمد مي

 بودي؟ داغون چرا چي؟ خودت-

 يادم بار اين.مهمونيش جشن بوديم رفته آلما بخاطر امروز:گفت و داد قورت را لبخندش فاطمه

  بخاطر مرتضي.ديدمش داخل رفتم که همين نه يا هست هم کيان بپرسم ازش بودم رفته

 همب پسر يه خواد مي همش چرا دونم نمي بود وايساده گوش آقا بدم آشتيتون که زد زنگ بهم تو

  اهل که شناسه نمي منو انگار احمق پسرته؟ دوس مرتضي گفت مي بار اين.بچسپونه

 بي گفت بهم جلومه کيان ديدم يهو که رقص برا وسط کشوند منو بيتا بعدم...نيستم کارا اين

 کشمکشي اين از فاطي ام خسته...بينه مي لياقت بي منو اونو فاطي؟ ميشه باورت لياقت،

 .دارم احساسم با که

 !شديد اونم داره حس بهت هنوزم که معلومه گرنه و داره دردي يه اون:گفت متفکرانه فاطي
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 تو داري پسر دوس که داده گير و شده ظاهر جلوم يهو حاال نديدمش ساله فاطي؟دو حس کدوم-

 چي تقاص دارم دونم نمي فقط کنه مي اذيت داره منو عزيزم نه حس؟ ميگي اين به

 ميدم؟ پس رو

 .هست هم حسايي يه دونم مي من اما توئه با حق باشه خب خيلي-

 نزنيم؟ حرف موردش در بيا فاطي خيال بي-

 بودن؟ اومده کيا بگو مهموني از بيا خب، خيلي:گفت و داد بيرون را نفسش فاطي

 ريمسي سمت به که خلوت خياباني و تاريک هواي از نگران کيان و کرد تعريف به شروع فرشته

 سرد تاريک هواي از نگراني با فاطي.رفت مي دخترها دنبال به رفت مي نامعلوم

 دنبالمون؟ بياد مرتضي بزنم زنگ:گفت زمستاني

 !که ساحلي در تا مونده هنوز-

 .تنهاييم کنم، مي ترس احساس يکم فرشته، تاريکه هوا-

 !دنبالمون بياد بزن زنگ باشه-

 با ردک قطع که را تماس.زد زنگ مرتضي به و آورد بيرون پالتويش جيب از را گوشيش فورا فاطمه

 .مياد االن:گفت شادي لبخند

 ...بوديا قهر االن کنه،تا مي ذوقي چه ببين بيا-

 .بود شده تنگ براش دلم:گفت و خنديد فاطمه

 ساعت؟ چند همين تو فقط اونم شد تنگ دلت-

 !دلتنگيه از پر عاشقي دختر، عاشقشم-

 کيان کيانش، اما.داشت حسرت که بود سال دو.بود دلتنگ که بود سال دو.حرفش از کرد بغض

 دختر دوست کيانش.کردند مي عوض رنگ برايش که دخترهايي تمام عزيز.بود شده ديگران

 وفاداريش سال دو از بعد او و نداشت وفا مرد اين.کشيد مي زجر و رسيد مي خبر کرد، مي عوض

 ! کوه و سنگ از برد مي رو
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 به رو و زد لبخند مرتضي ديدن با برگشت ماشين سوي به.آورد بيرون افکارش از را او بوقي صداي

 :گفت فاطمه

 .رسيد هم تو ي عشقوالنه-

 :فتگ بلندي صدايي با فرشته که شد پياده لبخند با مرتضي که کرد نگاهش خجالت با فاطمه

 !ديگه آشتي ها، نره يادت قولت-

 گلم آجي دم:گفت و کوبيد فرشته دست به و آورد باال را دستش شد نزديک آنها به مرتضي

 .موال به نوکرتم.گرم

 با! فرشته دلخواه مرد همان.بود پيش سال دو مرد همان اين.ايستاد تپش از کيان ي سينه در قلب

 :گفت و کوبيد فرمان به مشت

 !همتونو کنه، لعنتتون خدا فرشته، کنه لعنتت خدا-

 و کشيد آغوش در را فرشته دوست جوان پسر تعجب کمال در که دوخت آنها به را آتشينش نگاه

 :گفت لب زير بوسيد را صورتش

 !چيه؟ قضيه!پسر؟ اون-

 سوار آنها اينکه از قبل کرد باز دختر دو هر براي را در و فشرد دستش در را فاطمه دست مرتضي

 روي را پايش مرتضي جلوي سرعت به و گذاشت گاز روي را پايش فکر بدون کيان شوند

 !کيان؟:گفت حيرت با ديدنش با فرشته.شد پياده تعجب و خشم با و زد ترمز

 با و ادايست فرشته روبروي کيان.انداختند فرشته به نگاهي و جوان مرد به نگاهي فاطمه و مرتضي

 !بده توضيح برام:گفت اخم

 ما؟ش ببخشين:گفت و انداخت بود خودش از تر بلند قد سانتي چند که کيان به نگاهي مرتضي

 اينکه زا قبل.کشاند خود دنبال به و گرفت را فرشته بازوي بدهد مرتضي به جوابي آنکه بدون کيان

 :گفت و کشيد را فرشته ديگر دست مرتضي کند مخالفتي فرشته خود

 ببريش؟ خودت با کني مي جرات که باشي کي شما کجا؟-
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 اهنگ بود نشسته محبوبش دختر بازوي روي که مرتضي دست به شده سرخ چشماني با کيان

 :کشيد فرياد.بزند دست اش فرشته به خودش از غير نداشت حق کس هيچ.کرد

 .نکردم خوردش تا بردار دستتو-

 !آشناس مرتضي خيال بي:گفت مرتضي به رو کيان حد از زياد خشم از ترسيده فرشته

 .ميايم دنبالتون برين جا هر:گفت اما کرد رهايش مرتضي

 .خوام نمي خر سر:گفت و زد پوزخندي کيان

 ....مرديکه بفهم دهنتو حرف:گفت و کرد نگاهش خشم با مرتضي

 !ديگه کنين بس:کشيد فرياد فرشته

 رشتهف شدند که اتومبيل سوار.برد اتومبيلش سوي به خود با را فرشته آنها به توجه بدون کيان

 ريم؟ مي کجا:گفت

 !بدي بهم حسابي و درست توضيح يه بتوني که جايي-

 کم وشرت پس خيالتم بي سال دو.ندارم هم توضيحي.ندارم تو به کاري من:گفت خشم با فرشته

 !آقا کن

 نکردم جهنم تا نميشه کم حاالها حاال من شر.عزيزم خوندي کور:گفت و زد پوزخندي کيان

 . زندگيتو

 ....گذره مي سرت تو چي نيست معلوم که احمقي يه فقط تو:کشيد فرياد فرشته

 و پيشمان کيان.شد خيره جلو به مبهوت ايي لحظه.کرد ساکتش خورد دهانش به که ايي ضربه

 !فرشته؟:گفت بود کرده که کاري از ترسيده

 .کن ام پياده:گفت آرام فرشته

 .داغونم که ات کله به نزنه فرشته، عصبيم-

 !ن ام پياده:کشيد فرياد فرشته

 !فرشته؟:گفت لب زير کيان
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 از.کرد ازب را ماشين در دهد کيان به کردن فکر براي فرصتي آنکه بدون عصبانيت و خشم با فرشته

 پايين به را خود بود، کم ماشين سرعت خيابان شلوغي آن در که آنجا

 فرشته سوي به و شد پياده ماشين از و گذاشت ترمز روي پا زده وحشت کيان.کرد پرت

 شد بلند جا از ببيند جزئي خراش چند جز خاصي اتفاق آنکه بدون فرشته.دويد

 اريد ديوونه فرشته، فرشته؟:کشيد فرياد کيان.دويد کجاست مقصد دانست نمي که سوي به و

 ميري؟ کجا

 و کرد نگاهش متعجب راننده پيرمرد.کرد پرت تاکسي جلوي را خود او به توجه بي فرشته

 !دختر؟ چته:گفت

 !دربست.برين آقا:گفت و شد سوار فرشته

 ميري؟ کجا داري ديوونه دختره:زد فرياد خشم با کيان

 .برو آقا:گفت استرس با کند نگاهش آنکه بدون فرشته

 يبازو.کرد باز شدت به را ماشين در.رساند او به را خود کيان کند حرکت خواست راننده که همين

 :گفت راننده به رو و کرد پياده ماشين از را او زور به و گرفت را فرشته

 .نمياد جايي خانوم آقا، برو-

 !نک ولم وحشي،:کشيد فرياد خشم با فرشته.رفت و گفت اکبري اهلل و داد تکان سري پيرمرد

 .ميدم نشونت کردي، رم که توئي وحشي:گفت نشسته خون به چشماني با کيان

 !ها؟ يديم نشونش رو چي:بخشيد کيان پيشاني به را اخم و فرشته لبان به را لبخند مرتضي صداي

 يان،ک به توجه بي رساند فرشته به را خود سراسيمه فاطمه. آمدند آنها سوي به فاطمه و مرتضي

 :گفت و کشيد خود سوي به را فرشته

 نشد؟ چيزيت پريدي، ماشين از ديدم فرشته؟ خوبي-

 مهم يادز اونم شده، زخمي دستم فقط خوبم،:گفت و زد دوستش بهترين نگراني به لبخندي فرشته

 !نيست

 ها؟ ايي فرشته ي چيکاره چيه؟ حسابت حرف:گفت و ايستاد کيان روبروي مرتضي
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 .نيومده باال سگم روي اون تا شو سوار فرشته:گفت مرتضي به جواب بدن و زد پوزخندي کيان

 .نميام بهشتم تا باهات:گفت کشيد مي کيان برخورد از قلبش که دردي و اخم با فرشته

 چته؟ هو،:گفت و گرفت را بازويش مرتضي که بياورد هجوم سويش به خواست کيان

 چيکارايي؟ وسط اين تو اس فرشته با حرفم:گفت و کرد نگاهش اخم با کيان

 :گفت و ايستاد کيان روبروي و کرد رها را فرشته طوالني سکوتي از بعد فاطمه بالخره

 شد؟ حل ماجرا من، نامزد و فرشته همسايه پسر اس، مرتضي ايشون-

 ناي اما.نگريست کرد مي نگاه او به عصباني و زده غم که فرشته به زده شوک ايي لحظه کيان

 خاطرات تمام يادآوري با. يافت دوام اي لحظه فقط فرشته گناهي بي حس

 .کردم باور:گفت و آورد لب روي تلخ پوزخندي پيش سال دو

 راحتم ؟دنبالم مياي چي واسه نداري باورم هيچي براي وقتي لعنتي:کشيد داد عصبانيت با فرشته

 نيستي؟ متنفر ازم کني؟مگه نمي ول چرا ببينمت خوام نمي پس، بزار

 .موندي؟برو هنوز چرا پس برات؟ نيستم انگيزي نفرت دختر مگه

 تمام با انگيزش، نفرت هاي ديده تمام با حتي.خواست مي را او هم هنوز.کرد نگاهش درد با کيان

 شدن رانده از بعد نه.بماند توانست نمي ديگر اما! اش ابلهانه باورهاي

 نامزد را او کردنش سر به دست براي کرد مي فکر هم هنوز که ديگري مرد جلوي فرشته از

  از غرورش تمام با کند صبر ديگر ايي لحظه آنکه بدون.کردند معرفي دوستش

 را نشرفت غم، با فرشته.بود کار بهترين.رفت و شد سوار.آمد ماشينش سوي به و گذشت آنها کنار

 بودند شده سرازير کيان رفتن با که هايي اشک و بغض با و کرد نگاه

 وجود انگار! راحتي همين به رفت؟ ديدين؟:گفت داشتني دوست زيادي جوان زوج آن به رو

 ....اس بهونه اينا شده سير ازم گفتم ديدين.مُردم انگار.ندارم

 .منم مشکلش:گفت اخم با مرتضي که دهد ادامه خواست

 !ميگي؟ چي:گفت و گرفت را مرتضي بازوي فاطمه.کردند نگاهش متعجب فرشته و فاطمه
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 .ميگم براتون.سرده هوا ماشين، تو بريم بياين-

 سوي به مرتضي شدند سوار که همين.کردند همراهي را مرتضي آرام و ساکت جوان دختر دو

 :گفت و چرخيد ريخت مي اشک هنوز که فرشته

 نهز مي پس دست با اينجوري داره مغرور بداخالق   آقاي اين که بوده چي قضيه فهميدم کنم فک-

 که غيرتي و جوشش و حرص ديدن با امروز!...کشه مي پيش پا با

 !سوزه مي کجا از داره فهميدم داشت فرشته رو

 اطمهف بار اولين برا وقتي پيش سال دو يادته فرشته:گفت پيش سال دو يادآوري با و کرد سکوت

 ديدم؟ خونتون دم رو

 داره؟ کيان منو به ربطي چه اين اما آره:گفت بغض با و کرد پاک را هايش اشک فرشته

 طمهفا با منو کنم راضيت تا پيشت اومدم سال اون:گفت دهد جواب را سوالش آنکه بدون مرتضي

 .بزنم مختو تونستم تا کردم التماست کلي.کني آشنا

 !مارمولک:گفت و زد مرتضي بازوي به خنده با فاطمه

 !بانو چاکريم:گفت و گذاشت سينه در دست و خنديد مرتضي

 !خب؟:گفت حوصله بي فرشته

 ههدي و عروسک رفتيم باهم بار چند کردي آشنام فاطمه با تازه که دوراني اون تو.جمالت به خب-

  و شاپ کافي رفتيم تو و منو بار چند.فاطمه برا بردي تو و گرفتيم

 تعقيبت هک بيني مي مرتب ماشيتو يه گفتي بار چند يادته دوران اون تو.اومد تا شديم فاطمه منتظر

  خنديدم منم نديدي رو راننده دوديه هاش شيشه چون اما کنه مي

 ...شدي خياالتي گفتم

 .شد ناپديد ديکه مدت يه بعد چون.بود کي نفهميدم هنوز آره،:گفت کنجکاو فرشته

 همين واسه.بوده خان کيان جنابعالي مجنون همون ايشون درصد 99 احتمال خانوم دختر خب-

  تو و داره دوست گفت بهت اينکه با کرده فک چون زد بهم چيو همه يهو
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 چي همه زير بزنه شد باعث همين.هم رو ريختي ديگه يکي با و زدي دورش اما کردي قبول هم

  خودشو جلوي تونه نمي که داره دوست اينقد هنوز اما.انگار نه انگار

 اشقشهع که ايي فرشته کنه باور که شده مانع قلبش از بخشي يه چون.سراغت مياد بازم و بگيره

 .کرده باهاش کارو اين

 بوده؟ اين دليلش يعني:گفت ناباوري با و داد تکيه صندلي به ساکت فرشته

 همين که مطمئنم درصد 01 اما درصد 711 گم نمي:گفت و گرفت ضرب فرمان روي مرتضي

 شناسه مي خوب مردو مرد.بوده

 توضيح؟ کرده؟بدون ام محاکمه توضيح بدون:کرد تکرار لب زير فرشته

 . عزيزم نکن خودخوري:گفت مهربانانه فاطمه

 خودش و خودم از منو دوسال اون.بخشمش نمي:گفت ناالن فرشته و کرد خوش جا بغض باز

 نکرده؟ گناه به کرده متنفر

 تو اون ه،مهم مرد يه برا چقد دختر يه پاکي دوني نمي تو فرشته، بيا کوتاه:گفت لبخند با مرتضي

 و خودت دست کار که همين.اش کله به زده ديده شرايط اون تو رو،

 .کني شکر خدارم بايد نداده خودش

 چيه؟ دردش بگه بياد اينکه بدون خواستن؟ توضيح بدون لعنتي:کشيد فرياد فرشته

 قبليه؟ شرکت همون آدرسش زنم، مي حرف باهاش ميرم فردا:گفت مرتضي

 هب مردي بعد به امشب از.ميشه تموم چيز همه.برداري قدمم يه نداري حق:غريد خشم با فرشته

  مرتضي مرد ، دلم تو.نداره وجود من زندگي تو صالحي کيان نام

 .دارم داداش يه دنيا دار از که ميشم خيال بي.کنار زارم مي رم تو سراغش، بري خودم جون به

 دهش سوتفاهم دچار اون ميگي؟ چي هست معلوم! خدا به ايي ديوونه خيلي:گفت خشم با مرتضي

 خواي مي هم تو انگار اما کنه مي اشتباه داره کني روشنش بايد که توئي اين

 !بزني دامن بيشتر اشتباه اين به
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 باهات که مردي اون دختر هي پرسيد مي ميومد داشت جرائت بود مرد اون اگه.مرتضي کن بس-

 ديده؟ چي نگفت.نيومد بهت؟ گفت مي چي بود؟ تو با چرا بود؟ کي ديدم

 وقت يچه ديگه تو منو.شد تموم چي همه فرشته:گفت و برداشت گوشيشو فقط بده، توضيح نگفت

  که مردي از خوردم شکست من چي؟ يعني دوني مي.بشيم ما نيست قرار

 وت با منو شد؟ چي اما.داره اعتماد بهم چشاش از بيشتر عاشقمه، کردم فک که.خداس کردم فک

 ....خيابونيا دختر بقيه مثله يکي اينم خيال بي گفته ديده

 .برم از رو همه خودم بدي ادامه خواد نمي فرشته کن بس:گفت حرص با مرتضي

 بهتر هکن استراحت ناراحته االن فرشته.خونتون برو مرتضي:گفت کند آرام را جو آنکه براي فاطمه

 !ميشه

 !بيشتره دردم بعد به اين از:گفت غم و درد با لب زير و زد پوزخندي فرشته

 هفاطم کرد توقف که در جلوي.رفت شان خانه سوي به يکراست بزند حرفي آنکه بدون مرتضي

 .نيومدن هنوز اينا مامانت انگار:گفت

 .ميان شب آخر احتماال.اونجان شام:گفت عصبي و حوصله بي فرشته

 باشيم؟ پيشت بيان اينا مامانت تا مرتضي منو خواي مي:گفت دلسوزانه فاطمه

 .کردينا آشتي ناسالمتي.باشين خوش برين.بابا نه:گفت تند فرشته

 :تگف مرتضي به رو شيطنت با فرشته.نشست فاطمه و مرتضي هاي لب روي کمرنگ لبخندي

 .بزار مايه براش امشب داره ناز حسابي خانوم عروس-

 تا؟ کله به بزنه خونه تو نري فرشته....هردوتونم مخلص من:گفت مرتضي

 !نه:گفت و کرد اخم فرشته

 !بسالمت:گفت و شد پياده ماشين از

 داخل کند نگاهي زوج آن به آنکه بدون کرد باز را در.آورد بيرون دستش کيف از را کليد

 نيدهش اين از نداشت نا.بود دلگير.بود عصبي.کرد عوض را لباسش.رفت اتاقش به يکراست.شد

 هايي
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 سال دو تمام با حتي داشت دوستش عاشقانه که مردي کيان،.بود کرده دار جريحه را قلبش که

 .بود مقدس فرشته نظر در که چيزهايي تمام بود کرده نابود دانست نمي که دليلي و دوري

 که هايي نامردي تمام از زد هق.افتاد غلتک به صورتش روي هايش اشک.نشست تختش روي

  توضيحي هم آخر دم تا حتي و بود کرده نابود کيان.است بعيد مهربان مرد آن از کرد مي فکر

 توضيح کيان به تا کند کوچک را او و خود مرتضي داد مي اجازه بايد حاال چرا پس.بود نخواسته

 اين بعد به اين از داشت اولويت عشق مدت تمام در اگر نه،.است کرده اشتباه که دهند

 کتابهاي از يکي ميان ايي ورقه.شد بلند و خورد فرو را هقش هق.داد مي جوالن که بود غرورش

 اولين فردا.بود جديدش ترم کالسي برنامه. برداشت را بود اتاقش کوچک ي کتابخانه

 ت؟چيس کتاب موضوع ببيند که بود نکرده باز هم را کتاب الي حتي او و بود جديدش ترم کالس

  قفسه از را نظر مورد کتاب شد بلند کند فراموش را امشب اتفاقات تمام و کيان آنکه براي

 هک آمد جذاب نظرش به آنقدر کتاب زود خيلي اما شد آن زدن ورق مشغول حوصله بي و آورد بيرون

  کرد مجبورش اش گرسنه معده که آمد خود به وقتي.کرد مطالعه را آن اول فصل دو

 بلند و ردخو را آن از نيمي ميل بي کرد درست نيمرويي.رفت آشپخانه به.بست را کتاب.شود بلند تا

 ....رفت خواب به و شد سنگين چشمانش که خواند آنقدر.رفت کتاب سراغ به دوباره و شد

********************* 

 !دانشگاه ببرمش فاطمه دنبال ميرم دارم.باال بيا-

 چرا:گفت و انداخت باال ابرويي مرتضي.نشست عقب صندلي اما شد سوار خواسته خدا از فرشته

 نشستي؟ اونجا

 آقا تونه ملکه جاي اونجا-

 .ببينم جلو بيا.نيومده هنوز من ي ملکه-

 دش باعث هايش لودگي تمام با مرتضي مسير طول در.نشست جلو و شد پياده و خنديد فرشته

  زنگ او گوشي به مرتضي فاطمه، خانه در جلوي.برندارد خنده از دست هم دم يک فرشته
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 ييا بوسه محبت با فاطمه. نشست عقب و شد پياده فرشته.آمد بيرون خانه از تند فاطمه که زد

  شرکتي به خود و رساند دانشگاه به را آنها مرتضي.نشست جلو و فرستاد او براي هوايي

 رو کتاب از فصل 4 ديشب:گفت و فشرد بغل در را کتابش فرشته.رفت کرد مي کار آن در که

 .خوندم

 ..صفا رفتم مرتضي با عوض در....هيچي که من.حالت به خوش-

 صفايي؟ نوع چه:پرسيد شيطنت با فرشته

 !نرسيدي سنش به.داره بو تو براي-

 (ميگن اينو تعجب براي معموال کالمه، تيکه يه اين.)هشتصد-

 .مياد خوابم چقد که واي.کالس بريم بيا.پرو بچه-

 .زاشتي مي مرگتو کپه گشتي نمي ول-

 به ايي سقلمه.شد گرد تعجب شدت از چشمانش باره يک اما.کرد او به تصنعي اخمي فاطمه

 !اونجارو:گفت و زد فرشته پهلوي

 لب ئنامطم که دست به کيف که پوشي شيک مرد به تا گرفت را فاطمه نگاه رد کنجکاوانه فرشته

 :گفت کنجکاوي و اخم با فرشته.رفت مي اساتيد دفتر سوي به بود تاپش

 .براش دارم يافتمش، بالخره خوبه.کرد داغون عزيزم نرگس گالي که ياروه همون-

 .نرو شر دنبال بابا خيال بي دارمش؟ رو چي چي:گفت غضبناک فاطمه

 .کنم حاليش تا بزار.بگذرم ازش اگه عمرا اينجورياس؟ ا ،-

 .کالس بريم بيا.خر کله ي دختره.باشي آدم مثه توني نمي.داري کرم کال تو-

 ربهس و محجوب بسيار که کالس پسرهاي از يکي که برد کالس سوي به کشان کشان را فرشته

 :گفت و گرفت قرار جلويش بود زير

 کيه؟ درس اين استاد دونين مي خانوما، سالم-

 .دونيم نمي هم ما نه سالم،:گفت و انداخت باال ايي شانه فرشته
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 ميشهه فرشته.نشستند اول رديف هاي صندلي روي و کردند بقيه به سالمي شدند که کالس وارد

  شايد.نشست مي کنارش هميشه اجبار به فاطمه و نشست مي کالس اول

 و فرشته.کرد جلب را همگي توجه بلندي ي سرفه صداي بالخره تا گذشت دقيقه 71 حوش و حول

 !خدا يا:گفت حيرت با فاطمه.کردد نگاه يکديگر به کرده هنگ فاطمه

 اب و کرد وحشتناک ايي سرفه دوباره.نشست استاد ميز پشت.بود پوش شيک جوان مرد همان

 :گفت و کرد نگاه همگي به لبخند

 .کنين تحملم ساعته دو اين مجبورين کنم فک خوردم، سرما من ها بچه ببخشيد-

 !بکپ برو خو مريضي.نيستيم مجبور اصالنم:گفت و زد پوزخندي فرشته

 ميزش نزديک که را فرشته آرام صداي انگار که جوان مرد.کوباند پهلويش به محکم فاطمه

  و کرد اخمي باشد آمده يادش چيزي انگاري ناگهان.کرد نگاهش دقت با شنيد بودند نشسته

 ميشم خوشحال حاالم.هستم رازي سبحان...کنم معرفي خودمو اول که اينه کار بهترين:گفت

 .کنين معرفي خودتونو

 بحانس رسيد فرشته به که نوبت.کردند مي معرفي را خود و شدند مي بلند يکي يکي اول ريف از

 آنکه بدون فرشته.است کار در ايي حيله آبي نگاه آن پس از انگار.کرد نگاهش خاصي جور

 .شکيبيم فرشته:گفت تابلو به رو کند نگاه او به

 راتونب کالس جو انگار شکيبي خانوم:گفت و آورد لب روي تمسخرآميزي پوزخند سبحان.نشست

 کردين معرفي خشک اينقد که نيست مساعد

 تا دمز حرف کمتر شده سرماخوردگي ميکروب از پر کالس.استاد شماست با حق:گفت فورا فرشته

 .بخورم سرما منم.نياد بدنم تو ميکروب بيشتر وقت يه

 حرص لبخند با و.کرد نگاهش خونسرد حرصش تمام با سبحان.خنديدند ريز ها بچه ي همه

 .مياد خوشم شيرين دانشجوهاي از خوبه،:گفت دراري

 .خانوم کنين زدمون دل که نباشين شيرين اينقد فقط:گفت تلخ و شد جدي

 !خيال بي بابا کن بس:گفت گوشش کنار آرام فاطمه.کرد نگاهش اخم با فرشته
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 توضيح از بعد و کرد باز را کتاب و کرد ديگري خشک ي سرفه سبحان.کرد سکوت فرشته

 اينبي و باشين داشته مطالعه فصل هر ميدم ترجيح بعد به اين از:گفت فصول کل از مختصري

  سرکالس،

 عملي مرهن و ميانترمتونو ي نمره از نيمي احتماال و کنم مي سوال ازتون فصول توضيح بين تو چون

 فصل هستيم اول ي جلسه که اونجا از...ميده تشکيل کالسي سواالي همين

 رد باشين، کالس سر آماده و خونده بعد جلسات اما نيست کار در هم سوالي ميدم توضيح اولو

  هيچ آموزش و هستين نوري پيام دونم مي مهمه، خيلي من براي کالس در حضور ضمن

 اين اگه پس مهمه خيلي استاد من  براي اما نداره کالس سر شما حضور مورد در گيري سخت

 !کالس سر مياين مهمه براتون اش نمره و درس

 چي؟ دارن آمد و رفت مشکل که اونايي استاد،:گفت اعتراض با دخترها از يکي

 !خودتونه ميل اومدنتون ديگه مهمه حضور گفتم:گفت خشک و خونسرد سبحان

 از ها بچه از خيلي.نيست انصاف استاد:گفت اخم با فرشته که شد بلند کالس در پچ پچ صداي

 .ميان دوري شهرهاي

 مياين؟ ديگه شهر يه از که اونايي جز هم شما:گفت اخم با سبحان

 ...اما نه:گفت متعجب فرشته

 .نکن دخالتي شما پس:گفت سبحان بزند حرفي اينکه از قبل

 زا را شمشير االن همين از جوان مرد اين.کرد نگاه جوانش استاد به زده حيرت و حرص با فرشته

  براي را اول فصل و زد لبخند پيروزمندانه سبحان برگرداند رو و کرد اخم.بود بسته رو

 :گفت سبحان که شدند بلند شدهمه تمام که کالس.داد توضيح همه

 .بمون شما شکيبي خانوم-

 صندلي به سبحان.کرد نگاه سبحان به منتظر و سينه به دست فرشته.رفتند بيرون کالس از همه

 :گفت و داد تکيه ناخوشايندش و خشک

 خانوم؟ حالند چه در نرگست گالي-
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 از بيرون واجب احترامتون و منين استاد کالس سر فقط استاد جناب ببينين:گفت خشم با فرشته

  کار از عذرخواهي بدون که هستين گستاخ جوون همون من براي درس کالس

 نشين من چپ پا زياد و بمونين استاد فقط کنين سعي و کنين لطف پس رفته و گذاشته شرمگينش

 .برخورد شما قباي تريش به ديدي يهو بزنم حرفي ممکن ندارم، اعصاب رقم بد چون

 !خشن و مغرور دختر يه جديد، سرگرمي يه ايول:گفت دل در و کرد نگاهش لذت با سبحان

 .استاد جناب اجازه با حاالم:گفت خشم با فرشته

 دادم؟ اجازه من کجا؟:گفت و شد بلند سبحان

 هب احتياجي خالي کالس يه از رفتن براي آقا، شد تموم درسي کالس:گفت و زد پوزخندي فرشته

 .ندارم شما اجازه

 هک دوني مي بزاره تاثير ميانترمت رو ممکن گستاخيت و حرفات آفرين، شجاعي؛ زيادي خوبه،-

 .منه دست عمليتم

 اگه لبتها گيرمش، مي بعد ترم درس، اين باباي گور:گفت تفاوت بي و انداخت باال ايي شانه فرشته

 !عزيز استاد خوش روز.افتادم

 زبوني چه ميزه ريزه ي دختره:گفت و انداخت باال ابرويي سبحان.رفت بيرون در از و زد لبخندي

 !اکبر اهلل داره؛

 .بريم:گفت رسيد که او به.بود ايستاده منتظرش در جلوي فاطمه

 داشت؟ چيکارت:پرسيد فاطمه

 در وآمارش مرتضي بگم ها، زنه مي مشکوک:گفت فاطمه.گفت را شان مکالمه از مختصري فرشته

 .بياره

 .ندارم اعصابشو من کني؟ غيرتي شوورتو خواي مي باز بابا نه-

 .خودته ميل:گفت و انداخت باال ايي شانه فاطمه

 .کردم دريا هوس که بريم بيا:گفت و گرفت را دستش فرشته

 !توئه هواي منم هواي که بريم بزن-
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 .رفتند هميشگيشان پاتوق سوي به جفره از و رفتند بيرون دانشگاه از هم با

******************* 

 و دش پياده ماشين از.بود گفته قبلنا فرشته که بود همان.انداخت شرکت سردر به نگاهي دوباره

 .شد داخل و کرد مرتب را کوتاهش موهاي در جلوي.رفت ورودي در سوي به يکراست

 .اومدم ضروري کار يه براي بدين اطالع:گفت ايستاد که منشي جلوي

 کي؟ آقاي بگم:گفت و انداخت مرتضي جلف حدي تا و شيک ي قيافه به نگاهي منشي

 !مرتضي بگين فقط-

 کيان به که بود گفته فرشته اينکه با.شد خيره در به مرتضي.رفت رئيسش اتاق به شد بلند منشي

 فرشته کنار در موقعش بي حضور.کرد مي سنگيني دلش روي چيزي اما نگويد چيزي

 گره بتواند حداقل نشود وصال مايه اگر که بود آمده.بود کرده جدا هم از را عاشق دو اين که بود

 :گفت و آمد بيرون اتاق از منشي.کند باز را آنها ي کوررابطه

 !داخل بفرمايين-

 چي واسه:گفت و کشيد درهم اخم ديدنش با کيان.شد اتاقش داخل بلند گام چند با مرتضي

 اومدي؟

 که دزدي نيومدم داداش؟ سالمت کو:گفت و آورد بيرون پيراهنش جيب از عکسي مرتضي

 .کني مي پذيرايي ازم اينجوري

 ...نيست جنس فقط دزدي:گفت حوصله بي کيان

 .باش مطمئن نيستم عشقم دزد:گفت اخم با مرتضي

 .امحرف کردن ثابت واسه غيرتيم بي واسه نه گذاشتم اينو:گفت و گذاشت کيان جلوي را عکس

 فرشته! فرشته دوست با مرتضي عقد جشن ديدن از کرد هنگ برداشت، را عکس شک با کيان

 نگاه مرتضي به زده حيرت و کرد بلند سر.سابيد مي قند و بود ايستاده سرشان باالي

 .اتبر دم مي توضيح رو همه داداش نداره اشکال نه؟ هنگي:گفت و نشست روبرويش مرتضي.کرد
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 تعريف کيان براي را ديشب تا پيش سال دو اتفاقات همه صبوري ايي لحظه بدون مرتضي

 :گفت مضاعف حيرتي با کيان.کرد

 کردم؟ چيکار من، خداي-

 خدا دارم فرشته از که شناختي اين با فقط داداش، کردي خراب:گفت و زد پوزخندي مرتضي

 .پايين بياريش شيطون خر از که کنه کمکت

 پوچ؟ تصور يه براي فقط شدم داغون کردم، داغونش:گفت و گرفت دستانش با را سرش کيان

 نمي هک چيزي براي کشيد زجر سال دو خواستي، مي توضيح يه ازش کاش:گفت تاسف با مرتضي

 !انتظارته در رستم خان هفت کنم فک داداش، داري درازي راه....فهميده که حاال و دونست

 هست؟ اميدي:پرسيد مستاصل کيان

 کردي؟ نابود رو فرشته و خودتو زندگي که ريختي بهم اينقد ديدي چي بگو برام اول-

 خواستم مي که بود خوشحال اونقد بود مثبت جوابش اونم و کردم خواستگاري ازش که شبي-

  نگز شون کوچه سر بيام کنم غافلگيرش گفتم فرداش.نزديم پلک صبح تا.خوشي از بميرم

 چي کني درک که نداشتي حسمو ديدمش، و ماشين سوار رسيدم که همين اما.بياد بزنم

 رفتين بعدشم و خريدي عروسک براش رفتين ديدم دنبالتونم، اومدم.شد خراب کشيدم؟حالم

 نقداو حسم.شاپ کافي رفتين اونجا از.خريدي براش تو و برداشت قرمز رز يه خنده با.فروشي گل

  تو.برگشتم و شدم خيال بي اما.کنم تون له روتون بيام ماشين با خواستم مي که بود بد

 شبردي و گرفتي براش چيزي يه رفتي سري هر و کردم تعقيبتون هم ديگه بار سه دو هفته اون

  از دونستم مي فقط بود؟ الزم هم توضيحي ديگه بود ديده چشام با.شاپ کافي يا رستوران

 باليي ام کله به نزنه تا کردم تمومش.شدم اش بازيچه.خوردم دست رو عاشقشم که دختري

 .بيارم سرش

 مي توضيح ازش ميومدي روز همون اگه خدا، به ايي ديوونه خيلي:گفت و داد تکان سر مرتضي

  دونم مي که االن تا بود بهتر خيلي دعوا و داد و ترديدات و شک تمام با حتي خواستي

 .نيست مستقيم صراطي هيچ به
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 دونمب اگه افتم مي پاش به خدا به وايسادم، پاش اما کردم غلطي يه من داداششي تو کن کمکم-

 .بخشه مي من

 دونهب نبايد وجه هيچ به فرشته....داره شرط اما کنم مي کمکت:گفت شد خم سويش به مرتضي

 ....گفتم بهت چيزي من

 !قبوله:گفت دستپاچه کيان

 هتون مي تو با فقط کنم مي فک ات احمقانه هاي کردن شک تمام با:گفت و زد لبخندي مرتضي

 ....بشه خوشبخت

 داداش؟ تا دو مثله:گفت و کرد دراز کيان سوي به را دستش

 .داداش تا دو مثله:گفت و فشرد گرمي به را دستش لبخند با کيان

************************* 

 چرا چيه دردش فهميدي که حاال خري، خيلي:گفت و زد سرش پشت به آرمي ي ضربه مرتضي

 متوجه بزار.نداره فايده کني قايم خودتو.بگيره داغش تا مهمونيا تو برو گيري؟ مي خودتو

 .کرده چيکار بشه

 دونه؟ مي جريان مگه کيان:گفت و کرد نگاهش شک با فرشته

 !ميشه متوجه باشه باهوش اگه اما نه،:گفت و زد لبخندي ريلکس مرتضي

 لنديب سر که تويي االن قراره؟ چه از قضيه فهميدي ديگه که تو ميگه، راس مرتضي:گفت فاطمه

 !داده دست از رو کي بدونه تا باش خيالش بي باش، خوش برو

 .هستن همه:گفت و گرفت ضرب خاکي زمين روي کفشش با فرشته

 گيه؟هفت دورهمي اين گي نمي مگه فکري، يه اصال.باشن خب:گفت و انداخت باال ايي شانه فاطمه

 باهاشون ميايم هم ما خب نيستيم؟ دوستات ما مگه خب هستن؟ جوونا فقطم

 .ميشيم آشنا

 من:گفت و کرد صاف دست با را سرش پشت موهاي مرتضي که و کرد نگاه مرتضي به فرشته

 .ندارم مشکلي
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 !0ساعت لنجا، کنار هميشگيه پاتوق باشه، خب:گفت ترديد با فرشته

 از ات دو مياي بگو بزن زنگ عموت دختر به هم تو شيم حاضر بريم تا مونده، ساعت دو:گفت فاطمه

 .ميان دوستاتم

 .بگم اينام مامان به بايد خونه، برسون منو مرتضي:گفت و داد تکان سر فرشته

 مخوا مي برس، خودت به فقط تو من، با عمو:گفت و پريد پايين ماشين کاپوت روي از مرتضي

 .بشي پريون شاه دختر عين

 کنه؟ مي جمع خيابونا تو هاي مرده کشته کي:گفت و خنديد فرشته

 !شهرداري:گفت خنده با مرتضي

******************* 

 بيتا.بود کرده ترک بود سال دو را بودن جمع در که ايي فرشته به شد دوخته ها نگاه ي همه

 :پرسيد متعجب

 !اومده؟ کي ببينين اوه-

 بود دوخته ديگري طرف به را نگاهش که مغرور مرد آن به نگاه بدون و زد خندي نيش فرشته

 :گفت

 !نداشته صفا جمعتون نبودم که مدتي اين تو دونم مي که من جمعتون، به بدم صفا اومدم-

 :گفت و کرد سالم همه به و گرفت را فاطمه دست فرشته.شد بلند همگي گفتن هو صداي

 .داريم قبول بگين هم فاطي شما اس، فاطمه دوستم بهترين ايشون-

 !بهتره فاطمه همون منه زن آقا داري؟ قبول رو چي چي:گفت و شد ظاهر سرشان پشت مرتضي

 !يفاط نامزد من گل داداش اس، مرتضي فضولم آقاي اين:گفت و رفت او به ايي غره چشم فرشته

 يادته؟ که منو مرتضي؟ داداش چطوري:گفت لبخند با آلما

 شما؟ نمياد، يادم نه:گفت و کرد ريز را چشمانش عمد به مرتضي

 !اردک خودتي:گفت ساختگي بااخم آلما که زد زل مرتضي به حسود کمي و متعجب نکيسا
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 .موني مي باقي سبز مارمولک همون هنوز هم تو پس:گفت و درآورد برايش شکلکي مرتضي

 نبودم؟ دعوت من چرا کردي عقد زن نامرديه، آقا يادته، انگار خب نه:گفت و خنديد آلما

 .نبودم دعوت تو عروسي براي من که دليلي همون به:گفت و زد کمر به دست مرتضي

 .کنم معرفيتون تا بياين.هم تا دو شما کنين بس بابا:گفت تصنعي اخمي با فرشته

 شتهفر گوش کنار آلما.نشست آلما کنار در خود و.کرد معرفي فاطمه و مرتضي به را همگي فرشته

 :گفت

 !لکه تو حسابي امشب-

 از رفتگ قلبش.کرد نگاه بود شده دوخته آشنايي مسير به نگاهش که کيان به چشمي زير فرشته

  اما بود کرده اعتراف عشق به که مسيري همان. پيش سال دو آشناي مسير اين

 با.بود کرده خراب را چيز همه عجيب سوظني و خودخواهي با کيان و بود شب همان فقط دوامش

 :گفت و گرفت کيان از نگاه نفرت با گذشته اتفاقات يادآوري

 .نيست مهم برام-

 !فرشته؟:گفت و کرد نگاه فرشته به متعجب آلما

 نهاي براي اس شازده اين براي نه اومدنم نه، ديگه االن اما بود مهم چيه؟:گفت پرخاش با فرشته

 .نيست مهم برام ديگه بفهمونم بهش بعد به اين از که

 .بزنيم قدم يکم بريم پاشو آلما:گفت و شد بلند نکيسا که کرد نگاهش خيره خيره آلما

 گفتم؟ عجيبي چيز:گفت و زد لبخند نکيسا که کرد نگاه نکيسا به گيج آلما

 !آقا بريم نه،:گفت و زد لبخند و شد بلند تند آلما

 تنها؟ تنها:گفت( بيتا شوهر)روزبه

 .نشين زنمم منو خلوت مزاحم ببر، بگير زنتو دست پاشو بابا:گفت خنده با نکيسا

 !داداش کام به خوشي:گفت و خنديد روزبه

 داداش؟ چطوري:گفت و کرد نزديک کيان به را خود مرتضي شدند جدا جمع از که نکيسا و آلما
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 .شم نمي اين از بدتر:گفت و بود شده فاطمه با صحبت گرم که زد زل فرشته به کيان

 !تهرف دست از بدي وا يکم.قبل از بدتر حتي قبل مثل باش مغرور نده، وا:گفت جديت با مرتضي

 .بزنم قدم برم بهتره:گفت و شد بلند کيان

 عمري بود خواسته فرشته از که جايي.رفت ها لنج سمت به کيان و داد تکان سر مرتضي

 کندن کوه که بود سخت آنقدر جبرانش و بود کرده خراب خودش چون نشد اما.باشد همسفرش

 نازک تن را، گرمش نفس را، آغوشش.خواست مي فرشته دلش! کوه به کوه داشت غم! تيشه با

  را هايش دست.تپيد نمي برايش ديگر دانست مي که قلبي همه از تر مهم را، صدايش

 هک شد چه.بود گرفته پرواز پر آرزوهايش که رفت سويي به زنان قدم و کرد فرو شلوارش جيب در

 بود کالفه.باشد مقصر دنبال که بود آن از تر غمناک شد؟ چيده آرزوهايش پرواز پر

 شک با فاطمه.کرد نگاه را رفتنش فرشته....کرد مي فکر چه هر از تر بزرگ دردي.داشت درد و

 :گفت

 .رسه مي نظر به کالفه خيلي عجيبه، خيلي رفتارش-

 چيه؟ دردش نيست معلوم.گفت همينو هم آلما-

 همب همينه واسه کرده اشتباه چقد که فهميده کنم فک کردي معرفي رو مرتضي دوباره که امشب-

 .ريخته

 .شد تموم باشه زندگيم مرد تونه مي کردم مي فک که اونوقتايي.نيست مهم برام ديگه-

 .دانند خسروان را خويش مملکت صالح واال، دونم نمي-

 با هک آشنا تند ضربان اين.فهميد مي قلبش عجيب سردرگمي از را اين.دانست نمي را خود صالح

 کرد مي حل را آمده نفرت بود رسيده اوج به بود رفته خواستگاريشان محل به که کيان ديدن

 نمي اما.خواست مي را پيش سال دو کيان دلش.خواست مي رفتن دلش! اش ساله دو عشق در

  نه.بود کرده کشش پيش پيش، سال دو کيان همين که هايي تهمت تمام از بعد نه.شد

 تهگرف ناديده کيان و بود گشوده لب اعتراف به زبانش و بود چشمانش در که عشقي تمام از بعد

  که عشقي خصوصا.بود عشق اين تمام از تر مهم غرور اين و داشت غرور.شد نمي.بود
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 بقيه و بيتا با صحبت مشغول و کيان ي رفته مسير از برگرداند روي! تهمت و نفرت با بود آميخته

 :گفت هيجان با آلما نکيسا، و آلما آمدن با.شد

 .کنيم بازي بياين-

 .نباشه تکراري بازي:گفت فورا فرشته

 بشين تقسيم گروه دو به اول نه،:گفت آلما

 .ها باشه زنم که ميرم جايي من:گفت فورا مرتضي

 کجاس؟ کيان.بشين تقسيم گروه دو به زود:گفت و کرد نثارش ايي غره چشم آلما

 .قسمت اون رفت:گفت و کرد کيان ي رفته مسير به ايي اشاره روزبه

 .نميده مزه بازي کيان بدون دنبالش برو:گفت و انداخت نکيسا به نگاهي آلما

 کيان که دز صدايش.يافت بود نشسته که سنگي تکه روي را او.رفت کيان سوي به ننشسته نکيسا

 :گفت و نشست کنارش نکيسا.کرد بلند سر

 ريختي؟ بهم چرا چته؟-

 ضيمرت همين کرده خيانت بهم باهاش فرشته کردم مي فک که مردي:گفت سرافکندگي با کيان

 ...اس

 !چطور؟:پرسيد متعجب نکيسا

 بودمش ديده من و بيرون رفت مي باهاش که هايي موقع اون داداششه، عين همسايشونه، پسر-

  با من اونوقت کنه معرفيشون بهم بتونه فرشته تا بود فاطمه خانومش بخاطر

 .زندگيم به زدم گند ام عجوالنه تصميمات

 ماا آلما کردن خرد و نامزديم زدن بهم با زندگيم به زدم گند منم.هست جبران براي راهي هميشه-

 خواستم.آلما براي حداقل کنار گذاشتم غرورو چون شدم عاشق چون.شدم بخشيده

 يم کاري هر پس حقته فرشته کني مي فک اگه.توني مي هم تو.کردم سعيمو تمام.دارم اش نگه

 .داره ارزششو.بگير حقتو و بده انجام توني
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 ش،پر تو خورده بدجور گفت مي مرتضي بده، شانس يه هم فرشته کاش داد بهت شانس يه آلما-

 .برسه داد به خدا فقط

 بازي هي ترتيب.کنم صدات بيام گفت آلما پسر، پاشو:گفت و گذاشت اش شانه روي دست نکيسا

 .داده رو

 .بهت شه مي حسوديم:گفت و شد بلند نکيسا همراه به کيان

 .داره حسوديم منه مال فاميل ملکه:گفت و خنديد نکيسا

 .بود عشقت به رسيدن منظورم نداره، ات ملکه به کاري کسي:گفت و درآورد برايش شکلکي کيان

 .بزنه نق آلما ندارم حوصله بريم، بيا:گفت و خنديد نکيسا

 فورا آلما.بودند شده تقسيم گروه دو به همه.رفت بقيه سوي به نکيسا با و زد لبخند کيان

 .بيتا گروه تو هم تو کيان من، گروه تو بيا نکيسا:گفت

 چيه؟ برنامه حاال:گفت و نشست آلما کنار نکيسا

 کنه يم اجرا مياد يکي کنه مي انتخاب رو نقشي يه گروه هر.پانتوميم:گفت آلما نشست که کيان

 .کنه مي چيکار داره بگه بايد مقابل گروه

 .ما اول:گفت فورا بيتا

 روهگ مقابل در و شد بلند روزبه بالخره.شدند مشغول گروهش همراه به بيتا که داد تکان سري آلما

 :گفت نکيسا.شد بازي به شروع آلما

 گيري؟ مي ماهي داري-

 !تقريبا:گفت و داد تکان را سرش روزبه

 ساحلي؟ تو:گفت آلما

 .بزرگ ماهي يه اونم گيري مي ماهي داري قايق تو:گفت فرشته.داد تکان را سرش تند تند روزبه

 !درسته:گفت و داد تکان را سرش روزبه
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 فورا کيان.شد بازي مشغول و شد بلند گروه از ماهان.بود آلما گروه نوبت حاال و نشست روزبه

 .رفتن برقا شانست از بانک رفتي:گفت

 !هدف به زدي.گرم دمت:گفت ماهان که خنديدند همگي

 پانتوميم و ايستاد فرشته مقابل درست.شد بلند کيان بار اين.شد بيتا گروه نوبت نشست که ماهان

 اما گرفت را معني کرد، اجرا کيان که نقشي از شد فشرده فرشته قلب.کرد اجرا را

 گاهن فرشته بالخره که بود فرشته به کيان نگاه اما زدند مي حدس مرتب گروه.نداشت ابراز جرات

 .عاشقتم:گفت و جوان مرد چشمان عسلي در دوخت

 !درسته:گفت و کوبيد هم به را دستانش کف.نشست کيان هاي لب روي پررنگ لبخندي

 يم عاشق تا دو فقط عشقو حرف:گفت فرشته گوش کنار ريزي صداي با آلما که نشست کيان

 .فهمن

 .آلما خيال بي.نيستم عاشقش ديگه:گفت تند و کشيد درهم اخم

 ..!.حوصله نه داشت بازي حال نه ديگر فرشته اما شد گرفته سر از بازي و نزد حرفي ديگر آلما

 کليمش اينا، فاطمه خونه برم خوام مي امشب فرشته،:گفت و زد کيان به چشمکي عمد به مرتضي

 بري؟ اينا عموت دختر با نداري

 !نه:گفت و داد تکان را سرش فرشته

 .عزيزم بخير شبت پس خب، خيلي-

 من اب فرشته کن کاري يه:گفت او گوش کنار ايستاد آلما کنار فورا و کرد استفاده فرصت از کيان

 !خونه برگرده

 !ميگه يوچ همه برات امشب نکيسا.نکن نگام اينجوري:گفت کيان که کرد نگاه کيان به متعجب آلما

 .کنم راضيش تونم مي ببينم باش:گفت آلما

 .کن کاريش يه من جون.توني مي که دونم مي:گفت التماس با کيان

 رفتن؟ چي واسه اينا مرتضي:گفت و رفت فرشته سوي به آلما
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 !بچه داره کار باشه نامزد خونه خواد مي شب:گفت و زد چشمکي فرشته

 !ديگه هميناشه به نامزدي دوره:گفت و خنديد آلما

 .کنيم بازي کولي بچرخيم خيابونا تو يکم بريم ها بچه:گفت بلندي صداي با بيتا

 !خوابن مردم ها شبه 77 ساعت:گفت نکيسا

 زنت و تو.نخواستيم آقا!پليسه خوشه دلمون زدي؟ ضدحال باز تو:گفت و رفت ايي غره چشم بيتا

 !بخوابين خونه برين

 !دراز زبون گفتم اول روز از حقته اصال:گفت روزبه به رو نکيسا

 هم تو فرشته.بياد جاش سر حالمون.بزنيم جيغ يکم بريم ها بچه:گفت و زد کيان به چشمکي آلما

 !بيا کيان با

 !آلما خيال بي:گفت اخم با فرشته

 .گفتم که همين:گفت و داد تکان را دستش آلما

 !شازده بريم:گفت و گرفت را نکيسا دست بدش حس و فرشته اخم به توجه بدون

 بدون بود گرفته مرتضي از که هايي درس تمام با کيان! فرشته و کيان بود مانده.  شدند سوار همه

 برم؟ يا مياي:گفت کند برخورد نرم کمي آنکه

 قده؟ همين همش غيرتت:گفت و کرد نگاهش و برگشت فرشته

 !شو سوار برو:گفت خشم با.شد مشت کيان هاي دست

 اب کيان.شد ماشينش سوار او به توجه بدون و انداخت اش کرده گره ابروهاي به پوزخندي فرشته

 :گفت و شد سوار بود نشده باز که ابروهايي

 اينا؟ آلما دنبال برم يا خونه ميري-

 !خونه ميرم:گفت تخس فرشته

 ينگاه.خورد زنگ فرشته گوشي.رفت شان خانه سوي به و کرد روشن را ماشين حرف بدون کيان

 :گفت آلما که زد را تماس ي دکمه.بود آلما انداخت شماره به
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 نيستين؟ ما سر پشت چرا شما؟ کجايين-

 !آلما ام خسته.خونه ميريم داريم:گفت حوصله بي فرشته

 !بخير شبت.عزيزم باشه خب اوه-

 !بخير شب-

 او از.بود فهميده را ماجرا اينکه تمام با بود مغرور.کرد نگاه کيان به چشمي زير.کرد قطع را تماس

 :گفت آرامي صداي با کيان که برگرداند رو

 نگفتي؟ بهم چرا-

 .ندارم باهات گفتن براي حرفي:گفت و کرد نگاهش تحقير با فرشته

 .دارم حرف من اما:گفت و کرد نگاهش تيز کيان

 .ندارم من که خواد مي شنوا گوش:گفت اعتنايي بي با فرشته

 تمومش قراره کي تو خوام مي عذر بابتش و کردم اشتباه من بودي تو دردم:غريد خشم با کيان

 کني؟

 !شده تو از خالي من زندگي. کردم تمومش وقته خيلي:گفت و کرد نثارش پوزخندي فرشته

 چهي يا من يا.بشم خيالت بي اگه عمرا:گفت و کوبيد فرمان روي محکمي مشت غضب با کيان

 !کس

 ردم کردم مي فک روز يه که اوني بودم عاشقش که اوني.برام مردي.نداره وجود يايي:غريد فرشته

 من.نداره وجود کياني من زندگي تو کنم حاليت من بزار! مرده زندگيمه

 عشق بدون قبلم و آزادم

 !فرشته نکن عصبيم-

 !تو؟ زندگي به چه لياقتو بي منه:غريد عصبانيت با فرشته

 را تشدس کيان.چسبيد اتومبيل در به ترس از فرشته که کرد بلند را دستش عصبانيت از کيان

 :گفت و کرد مشت
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 !خونه بري نتوني شبي آخر که ندادم دستت کاري يه تا فرشته شو خفه فقط-

 ويشر نفرت با.است متنفر او از چقدر کرد حس و ترسيد مرد اين از بار اولين براي.ترسيد فرشته

 اعتراض جرات اما بود مخش روي کيان عصبي هاي نفس.دوخت بيرون به و گرفت او از را

 .نداشت

 اين که مردي.شد همراه کيان با و داد گوش آلما حرف به که کرد مواخذه را خود بار چندين دل در

 بود ترسناک آنقدر بود شده آزاد بند از که شيري.بود شده وحشي هميشه از بيشتر روزها

 :گفت جديت با ايستاد که فرشته منزل جلوي.کند بازي دمش با خواست نمي دلش اصال که

 !خواستگاري ميايم باش منتظر هفته اين آخر تا-

 رو نگس خودتو بهتره منفيه جوابم بياي اگه.بياي نداري حق:گفت و کرد نگاهش خشم با فرشته

 !نکني يخ

 ندارم وبازيت بچه حوصله.ميگم من که کني مي رو کاري هم تو ميايم:گفت و گرفت را بازويش کيان

 !هباش جفتمون نفع به که بگيري تصميمي خواستگاري بيايم اينکه از قبل تا بهتره پس

 !ببيني خواب تو:گفت خشم با و کشيد را بازويش فرشته

 اذيت يبخوا علي والي به فرشته:گفت بود ريخته بهم که اعصابي با کيان که شد پياده ماشين از

 .بياد دستت کار حساب گيرم مي حالتو جوري کني

 اما ديرسي مي نظر به داشتني دوست بودي مهربون که قبال:گفت و کرد نثارش پوزخندي فرشته

 .منفيه نظرم هم عمرم آخر تا.متنفرم ازت بگم تونم مي فقط االن

 !ديد خواهيم:گفت خياليش خوش تمام با کيان

 .بتازونم منه نوبت:گفت اخم با فرشته.رفت و گذاشت گاز روي را پايش

 عمرش ي همه ي اندازه به امروز که حالي در شد داخل و کرد باز را در و درآورد کيفش از را کليد

 .بود عصبي

************************ 
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 ابلوت ميخ نگاهش.بود داده تشخيص هم دانشگاه جذاب استاد سبحان را اين و نبود هميشه مثل

 :گفت و نياورد طاقت سبحان بالخره! ناآرام اش چهره و بود

 شکيبي؟ خانوم شده چيزي-

 !استاد نخير:گفت و کرد نگاه سبحان به گنگ فرشته

 شد دروس بقيه تدريس به مجبور اجبار به جوابش از ناراضي سبحان

 .بمون شما شکيبي خانم:گفت ديگر دانشجوهاي به توجه بي سبحان شد تمام که کالس

 فرمايين؟ مي معاف.دارم واجب کار استاد:گفت نگاهش تلخي و اخم با فرشته

 .باشين منتظر نخير:گفت اخم با سبحان

 نهمي.شود هايش همکالسي از خالي کالس تا شد منتظر و کرد مشت را دستش حرص با فرشته

  کرد فرو شلوارش جيب در دست سبحان.رفت بيرون دانشجو آخرين که

 شده؟ چي:گفت و

 بپرسين؟ اينو که موندم کردين؟ مسخره منو استاد:گفت عصبانيت با فرشته

 .پرسم مي قراريشو بي دليل ازش دارم.دوستم يک نگران:گفت خونسرد سبحان

 راننگ من براي شما که شديم صميمي اينقد کي کردم؟ حساب دوستم رو شما من:غريد فرشته

 باشين؟

 السک اين تو پامو که وقتي از دوستيم.گرفتم ازت نرگساتو که وقتي از دوستيم:گفت سبحان

  و خواستم دوست يه چون.خواستم من چون دوستيم.برام اومدي آشنا تو و گذاشتم

 بيني؟ مي مانعي تو

 ايعهش يه کالس از بعد زدنتون صدا بار هر با کوچيکه محيط اينجا نيستين؟ متوجه واقعا شما-

  گفته حرفي خواد نمي دلم خونم مي درس اينجا دارم من.ميشه درست برامون

 راشب خيلي که استادي شاگرد حکم مگر ندارم شما با صنمي من ضمن در.نداره حقيقت که بشه

  ترم و بزنم کالسو اين قيد شم مجبور که ندين آزار منو لطفا پس.قائلم احترام
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 .بگيرمش ديگه

 ...نگرانتم من چيه؟ پرتا و چرت اين:گفت و گرفت را بازويش و برداشت گام سويش به سبحان

 و شتگذا سبحان گونه روي محکمي سيلي آزادش دست با فرشته بزند ديگري حرف اينکه از قبل

 :گفت لرزيد مي خشم از که حالي در و داد هل عقب به را او

 گهم کنه لمس انگشتمم نوک نداره حق کس هيچ.زنين مي دست بهم که باشه بارتون آخرين-

  هستي کي ني مهم برام گرفتي؟ منو بازوي حقي چه به شما.عاشقشم که اوني

 زنينب حرف باهام نه ندارين حق ديگه اما نگرانمي که ني مهم برام چيه؟ دانشگاه اين تو سمتت و

 .گفتم که روشن.بخوره بهم دستتون نه

 نشونت:گفت لب زير خشم و حرص با.کرد نگاه را رفتنش اش شده خورد غرور تمام با سبحان

 !ميدم

 اما.بره يم زمان فقط ميشي رام.بقيه مثل هم تو:گفت و کشيد بود خورده سيلي که جايي به دستي

 .باشه گرون تونه مي چقد کردن بلند من روي دست ميدم نشونت

 دستش فاطمه....زد بيرون کالس از بود کرده احاطه را وجودش که خشمي با و برداشت را کيفش

 :گفت و گرفت را

 ديگه؟ چته پس دادي جوابشو که تو.لرزي مي خشم از داري دختر باش آروم-

 و کرد غلطي هر بشه که راحتيم دختر اونقد کنه مي فک رسه مي راه از نامردي هر که اينه دردم-

 حيفم زارم نمي.ام فرشته من.خوندن کور شون همه اما.نزنم دم

 .شکنمشون مي.کنن

 .نيست خوب حالت اصال.افته مي فشارت بخدا ديگه بسه.عزيزم باشه-

 .بشه رفع عطشم يکم بيار برام خنک چيز يه.فاطي خوبم-

 دنبالشان به تا زد زنگ مرتضي به جا همان از.رفت دانشگاه ي بوفه به و شد بلند فورا فاطمه

  آبميوه فرشته.برگشت سويش به عجله با و خريد خنک ايي ميوه آب فرشته براي.بيايد
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 رتضيم به.در جلوي بريم بيا:گفت و گرفت را دستش فاطمه.کشيد سر را همه نفس يک و گرفت را

 .دنبالمون بياد گفتم

 يکم رممي من.برو باهاش تو.ندارم کنجکاوياشو حوصله اصال گفتي؟ بهش چرا:گفت اخم با فرشته

 .بزم قدم دريا کنار

 .درمياره روزگارمون از دمار نيستي ببينه بياد ايي؟ ديوونه:گفت فاطمه

 خداحافظ.کن راضيش خودت-

 بيرون دانشگاه از و داد تکان برايش دستي دهد فاطمه به اعتراض فرصت آنکه از قبل

 .کرد مي آرامش دريا کنار هواي و زدن قدم کمي شايد که بود ريخته بهم آنقدر اعصابش.رفت

 مانه مسير اين.بود باران پر ابرهاي سياهي پر هميشه از دلگيرتر آسمان.انداخت آسمان به نگاهي

  به بغض.بود کرده نثارش پروا بي بندي شرط براي کيان که بود دارمي دوستت مسير

 تيح پرستيد مي را او عاشقانه که مردي کيانش، بود؟ چند مگر تهمت قيمت.انداخت چنگ گلويش

  چسپانده خيانت انگ رحمانه بي بود گذشته نديدن و اعتنايي بي به که سالي دو از بعد

 وير پوزخندي! کيان نخواستن توضيح اين از سوخت دلش چقدر.بخواهد توضيحي آنکه بدون بود

 .داشت خواستگاري قصد اواخر اين و سال دو اين تمام از بعد که داشت رويي چه.نشست لب

 برايش کيان.بود شده متهم گناه بي که اتهاماتي تمام از بعد نه شد نمي راضي هم مرد مي اگر

  کرده متهمش نامردانه که مرد اين نه داده قول را پيش سال دو مرد دلش به.بود شده تمام

 به.ودب کرده اش مچاله آمد مي که سردي سوز.پيچاند خود دور بيشتر را پالتويش و کشيد آهي.بود

  کشيده را بازويش که کسي سوي به خشم و تعجب با.شد کشيده بازويش که شد خيره جلو

 :گفت و کرد اش سرمازده سفيد صورت مهمان را اخم کيان ديدن با.برگشت بود

 زدي؟ دست من به حقي چه به-

 رفتي؟ مي کجا داشتي:پرسيد خونسرد کيان

 .بپرسين سوالي ازم ندارين حقي شما دوما مربوطه، خودم به اوال:گفت غضب با فرشته

 .کردي فرق پيش سال دو شيطون دختر اون با چقد:گفت و کرد اخم کيان
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 .مربوطه خودم به-

 و ردک ريز را چشمانش و برگشت ناگهان اما برداشت قدم جلو سوي به کيان به توجه بي فرشته

 ديدي؟ منو اتفاقي:پرسيد

 .رسه مي گزارشت:گفت و زد خندي نيش کيان

 .نباشي آويزونم ميشم خوشحال:گفت و کرد مشت را دستش فرشته

 نه؟ هستي که زدنت حرف مواظب احيانا:غريد خشم با کيان

 کيان اون حداقل کردي، فرق پيش سال دو کيان با چقد:گفت و داد تحويلش پوزخندي فرشته

 !داشتني دوست البته و بود تر بامحبت خيلي

 .فرشته بده فرصت بهم:گفت و بست را چشمانش ايي لحظه کيان

 اما دادي بهم مثبت جواب که چيه دردت گفتي خواستي؟ توضيح دادي؟ تو:گفت بغض با فرشته

 اشمب بخشنده اينقد بايد چرا حاال ندادي، فرصت بهم نپرسيدي نه پريدي؟ ديگه يکي با فرداش

 ندارم؟ عالقه بهت ديگه که حالي در کنم لطفو اين که

 ارب حاال که نبود کم عاشق قلب اين با بازي سال دو.نداشت بخشش قدرت االن اما داشت عالقه

 :گفت ماليمت با کيان. کند تقديمش کيان تنبيه بدون ديگر

 باشي؟ من مثل بايد چرا تو کردم بد من-

 .کنم مي رفتار خودش عين کس هر با من:گفت و زد خندي تک فرشته

 سيک دست زارم نمي مني، مال آخر و اول:گفت و نشست کيان گرفته ي چهره بر ناخوشايند اخمي

 .برسه بهت

 !کش پيش بقيه دست کن کوتاه دستتو تو:گفت و زد پوزخندي فرشته

 .کرد برخورد ماليمت با تو با شه نمي اصال:گفت خشم و حرص با کيان

 .رسونمت مي:گفت و گرفت را دستش گرفت قرار فرشته کنار در بلند قدمي با

 .کني مي لطف داري که ندارم رفتن خونه قصد:غريد فرشته
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 .نيست اعتباري بهش که هوايي تو اونم باشي تنها نميدم اجازه-

 بردار سرم از دست بيام باهات خوام نمي:زد داد فرشته

 او، به وجهت بي کيان اما افتاد کيان جان به مشت با فرشته که کشيد را دستش او به توجه بي کيان

  ماشين کند سوار را فرشته اينکه از قبل اما.بردش مي اتومبيل سوي به کشان کشان

 فرصت از فرشته که کشيد را فرشته دست اعتنا بي کيان.کرد توقف کنارشان انتظامي نيرو گشت

 :زد داد و کرد استفاده

 بري؟ مي کجا منو رواني، کن ولم کمک،-

 .شو خفه:گفت و برگشت سويش به خشم با کيان

 چه اينجا:گفت و آمد سويشان به.شد پياده داري درجه و شد باز گشت ماشين در موقع همان

 خبره؟

 مي ينماش سوار منو بزور داره کنه نمي ول دستمو ببينين شده، مزاحمم آقا اين:گفت تند فرشته

 .کنه

 .نيوردم سرت باليي تا فرشته شو خفه:غريد لب زير و داد فشار محکم را دستش کيان

 با االن همين:گفت اخم با است سروان بود مشخص اش شانه روي هاي ستاره روي از که مردي

 .بشه مشخص چيز همه تا آگاهي ميريم مياين من

 بيايم؟ چي براي آگاهي شده، دعوامون االنم نامزدمه، ايشون:گفت عصبانيت با کيان

 .نداريم نسبتي هيچ ما ميگه دروغ داره:گفت عجله با فرشته

 ميگن؟ راس کدوم بشه مشخص اونجا تا ببر اينارو بيا سرباز:غريد سروان

 .دارن باهام نسبتي چه ايشون ميگم روشن دارم که من چيه؟ بازيا مسخره اين:گفت خشم با کيان

 .شناسم نمي تورو حتي من ميگي دروغ چرا مردک:گفت مظلوميت با فرشته

 .موقوف اضافي حرف حاال ميشه مشخص اونجا مياين من با.کن ول خانومو دست:زد فرياد سروان

 .دهش ديرم آخه برم؟ تونم مي من جناب:گفت و داد تحويل کيان به تمسخر از پر لبخندي فرشته
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 دهش رد کي هر تا موندين نمي بيرون موقع اين تا بود ديرتون اگه شما خانوم:گفت اخم با سروان

 .توندنبال بيان تون خانواده تا مياين ما با شمام.بيفتين دردسر تو بخواين و کنه ناجوري فکر

 ار تمسخر از پر لبخند همان و کرد رها را دستش کيان که کرد نگاه سروان به التماس با فرشته

 :گفت التماس با فرشته.داد تحويلش

 ايدب چرا ديگه بودين شاهد خودتونم.گفتم راستشو که من کنين؟ مي اذيت آدمو چرا چي؟ يعني-

 بيام؟

 به و کرد گشت ماشين سوار را آنها بود همراهش که سربازي دو کمک با آنها به توجه بي سروان

 استرس و ترس از پر فرشته.نشستند صندلي روي اتاقي بسته در پشت آنها.برد آگاهي نزديکترين

 .خواستي خودت:گفت و کرد نگاهش خونسرد کيان.جويد مي را هايش ناخان

 .بودنه تو با از بهتر:گفت و کرد اخم فرشته

 .داري عمو براي جوابي چه ببينم خوام مي-

 .بود تو از رهايي براي گرفتي زور تو بعدم نکن، خالي دلمو تو-

 شدم؟ انگيز نفرت اينقد:گفت گرفته ي چهره با کيان

 .حاال قلحدا نه.تونم نمي بخشمت، نمي اما نيستم متنفر ازت:گفت دل در و گرفت او از نگاه فرشته

 .منتظرتونه سرگرد داخل برين:گفت و آمد بيرون سربازي و شد باز اتاق در

 با يسانک که انداختند پايين سر شرمنده نکيسا ديدن از.شدند داخل هم دنبال به فرشته و کيان

 :گفت حيرت

 !کنين؟ مي چيکار اينجا تا دو شما-

 .بپرس خانوم اين از:گفت حرص با کيان

 .نداشتم بهت کاري من کني، نمي ول تو:گفت پرخاش با فرشته

 بود؟ چي سروانه اون جلو بازي کولي همه اون پس:گفت اخم با کيان

 .بيام باهات خواستم نمي.بود حقم بزن، حرف درست:گفت و شد براق فرشته
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 ها؟ کردي مي آبروريزي بايد حتما:گفت خشم با کيان

 .کنين مي ديوونه آدمو پرين؟ مي بهم هي چرا تونه، بس:گفت کالفه نکيسا

 زبون که همکارتم اين.برم بايد ات اجازه با دارم، کار من داداش:گفت حوصله بي و عصبي کيان

 .شد مشخص خب.ميشه مشخص اداره ميريم ميگه هي ميگم بهش چي هر نفهم

 .برسونتت کيان تا برو فرشته.برو باشه:گفت و زد لبخند نکيسا

 .خوام نمي هم پا به نيستم، بچه:گفت حاضرجواب فرشته

 .ترهراحت همه خيال بري کيان با نگرانه، شاپور عمو االن دونم مي شده شب:گفت آرامش با نکيسا

 .انکيس زني مي حرفا.نياد من با که کرد درست دردسر همه اين خانوم:گفت و زد پوزخندي کيان

 .خداحافظ ميرم، من:گفت و کرد باال دستي کيان.رفت کيان به ايي غره چشم فرشته

 نگاهش نکيسا.بود دهنده آزار چقدر گاهي لجبازي و بود کيان با حق امشب و کرد نگاهش فرشته

 :گفت و کرد

 .خطرناکه شده شب برس بهش نرفته تا.بچزون منو عموي پسر اين کم دختر، برو-

 .ندارم بهش کاري من بده حرص کم منو عموت پسر:گفت حرص با فرشته

 !ديگه برو خانوم، شماست با حق:گفت و زد لبخند نکيسا

 دنش سوار حال در کيان.آمد بيرون که کالنتري از.زد بيرون اتاق از سرعت با و زد لبخند فرشته

 :گفت حرص با و داد بيرون را نفسش.ديد را فرشته که بود

 !لجباز ي دختره-

 رگرديمب دوباره قراره يا ميشي سوار:گفت آرامش با کيان.آمد سمتش به فرشته که زد بوق برايش

 کالنتري؟

 حرکت ماشين و زد لبخند او چشم از دور کيان.سوارشد و رفت او به ايي غره چشم فرشته

 اين با صحبت به ايي عالقه کيان و بود زده زل خيابان به ساکت مدت تمام در فرشته.کرد
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 هک امروز فرشته:گفت ايستاد که شاپور ي خانه در جلوي! االن نه حداقل.نداشت لجباز ي فرشته

 .نکني داغون مونو هفته آخر اميدوارم فقط کردي زهر

 خبره؟ چه:گفت و کرد نگاهش طلبکارانه فرشته

 .ميشي متوجه خودت:گفت و زد لبخند موزيانه کيان

 بالق:گفت کيان که رفت در سمت به خداحافظي بدون.شد پياده ماشين از و زد پوزخندي فرشته

 .بودي تر باادب

 .رفتمگ فاصله وقته خيلي قبالنا از رفته يادت:گفت و آورد لب روي تمسخرآميز لبخندي فرشته

 .کردي ام خسته فرشته، کن تمومش:گفت اخم با کيان

 رصح با کيان.شد داخل و کرد باز را در.آورد بيرون کيفش از را کلد و انداخت باال ايي شانه فرشته

 :گفت و کوبيد فرمان روي مشتي

 بدي زجرم خواي مي کي تا لعنتي-

************************** 

 اگه حاال زده مي صدات کالسا آخر مرتب رازي، استاد اين ديدن همه دختر:گفت حرص با فاطمه

 .دختر درنيار بازي ديوونه.بوده بينتون چيزي يه فهمن مي همه اضطراري حذف بري

 .هزد دست بهم که داره رو چقد ببين.ببينم ريختشو خواد نمي دلم ديگه:گفت کالفه فرشته

 .کنه مي ول نده محلش.کن تحمل ترمو اين يه هم، تو خب خيلي-

 حذف ميرم کنم مي ول نيست مهم برام ديگه کنه اذيت بخواد باز اگه کالس سر ميريم-

 .اضطراري

 .فعال کالس بريم بيا باشه،-

 اخم شد کالس وارد که استاد.نشستند اول رديف.شدند کالس وارد هم با و گرفت را دستش فاطمه

  داشت تصميم.کرد نگاه فرشته به چشمي زير سبحان. نشست فرشته ي چهره بر

 بين رد.شد تدريس مشغول دست به کتاب و ايستاد کالس روبه.بگيرد را دختر اين حال بعد اين از

  شد تمام کالس که همين.دادند مي جواب بقيه و پرسيد مي سوال گاهي دادن درس
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 بيرون کالس از و گرفت را فاطمه دست فورا دهد سبحان به فرصتي فرشته اينکه از قبل

 :گفت متعجب فاطمه.رفت

 ديوونه؟ دنبالت افتادن-

 .ردک فرار ازش بايد پرو اينقد که افتاده بهمون جوون هيز استاد يه پاتل و پير همه اين بين از-

 .بازارگردي بريم دنبالمون بياد قراره مرتضي.بريم بيا خيال بي-

 .ندارم حوصله اصال.برين خودتون-

 شدي؟ اينجوري مدته چند چرا تو-

 اصال که پر ازش دلم اينقد.شد گفت که جوري همون بالخره کيانه، خواستگاري قراره فرداشب-

 يخش رو سنگ حسابي اومده که حاال اما.خواستگاري به رسد چه ببينمش خوام نمي

 .ببين حاال.کنم مي

 .بشه تموم بايد جا يه.کيانو هم ميدي آزار خودتو هم کارا اين با فرشته-

 چرا؟ دونم نمي نميشه تموم:گفت درمانده فرشته

 .ساختتون هم برا خدا.اين ديوونه جفتتون.کيان نه خواي مي تو نه چون-

 .دنبالت مياد آقاتون االن بريم بيا:گفت و زد پوزخندي فرشته

 و المس او با فرشته.زد بوق برايشان آنها از کمي ي فاصله با مرتضي ماشين رسيدند که در جلوي

 .باشين خوش برين:گفت و کرد احوالپرسي

 نمياي؟ تو مگه:گفت اخم با مرتضي

 .بزنم قدم يکم دارم احتياج.باشين خوش برين نه-

 .خانوم پري نمي ما با مدته چند:گفت کنايه با مرتضي

 .نباشه واگيردار ببينيم کم ميگم شدم، ديوونه:گفت و زد لبخند فرشته

 .برمت مي خودم بري بخواي جا هر سوار بيا:گفت مرتضي

 .نميرم خاصي جاي-
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 .باش نداشته کاريش باشه تنها خواد مي مرتضي، بريم:گفت فاطمه

 خداحافظ.باشين خوش:گفت و داد تحويلش مهربان لبخندي فرشته

 .ريخته بهم خيلي:گفت لب زير اخم با مرتضي

 مونهدانشگا تو استاد يه جديدا مياره، فشار بهش طرف يه از کيان: گفت فاطمه که شد دور فرشته

 .اعصابشه رو که

 چيه؟ استاده اين ي قضيه:پرسيد کنجکاوانه مرتضي

 .فرشته با افتاده لج نمره سر:گفت دروغ به و سرسري فاطمه

 همب را چيز همه چيزي گفتن با که نداشت ايي عالقه هيچ.شناخت مي را حساسيتش و مرتضي

 :گفت مرتضي.بريزد

 .نيست مهم که نمره-

 .آقا شد شب کن، حرکت.اوهوم-

 .پروازيم که بشين سفت:گفت و کرد اش حواله چشمکي مرتضي

 زده برايش مرتب که هايي بوق صداي.زد مي قدم رو پياده فرش سنگ روي عصبي و گرفته......

  که کند نثارش بيراهي و بد تا چرخيد ماشين سوي به حرص با.کرد اش کالفه شد مي

 کنار.رفت سويش به خشم با و کشيد درهم را هايش اخم بدتر سمجش استاد سبحان ديدن با

 :گفت و کرد خم کمي را خود ماشينش پنجره

 چيه؟ براي مدام مزاحمت اين گرفتين، جوابتو اونروز از بعد کردم فک-

 دانشجوش از بخواد استاد اگه خوب، دختر باش آروم:گفت و زد لبخند آرامش با سبحان

 داري؟ حرفي تو کنه عذرخواهي

 عذرخواهي خب، خيلي:گفت و آمد خود به زود اما کرد نگاهش متعجب و خيره ي لحظه فرشته

 .برين تونين مي کردم قبول منم کردين

 .ديدم که هستي دختري ترين بداخالق تو:گفت و خنديد سبحان
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 .خداروشکر:گفت و زد پوزخند فرشته

 .دارم حرف باهات.رسونمت مي شو سوار-

 .کنين مي اذيت دارين زيادي ديگه واقعا ندارم، حرفي من:گفت اخم با فرشته

 توني مي اونقد هم تو کنم فک و دارم حرف فقط نيست کار در اذيتي:گفت و شد جدي سبحان

 درسته؟ متفاوته خيلي توهين با زدن حرف که بدي تشخيص

 ات شو سوار:گفت و کرد باز برايش را جلو در و کرد خم را خود سبحان که کرد نگاهش مردد فرشته

 .رسونمت مي جايي يه

 .نکشه طول زياد اميدوارم:گفت و زد دريا به را دل فرشته

 به و گذاشت گاز روي را پايش سبحان.بست را در و شد سوار فرشته که داد تکان سر سبحان

 :گفت و رفت دريا سوي

 !دختر شقي کله خيلي-

 نمي فک خوام مي معذرت اونروز بابت خب، خيلي:گفت سبحان که کرد نگاهش خشن فرشته

 !اضطراري حذف ميري کردم فک کالس؟ سر اومدي باز شد چطور اما باشي حساس اينقد کردم

 .بشم االف ترم يه که نداشت ارزششو:گفت خشک فرشته

 !احمق ي دختره دارم برات حاالها حاال بزار:گفت دل در و کرد نگاهش حرص با سبحان

 .باشيم دوست بيا:گفت صراحت با سبحان

 چي؟ يعني دوست؟:گفت و شد براق فرشته

 دوست غرضي و قصد هيچ بدون دانشجو و استاد يه شه نمي باشيم، آشتي و يصلح دوره تو يعني-

 باشن؟

 ازم خواي مي چي-

 تو؟ هستي جدي اينقد چرا هيچي،:گفت اخم با سبحان

 !نامردين تون همه چون:گفت لب زير فرشته
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 قبول مکن اذيتت بخوام اينکه بدون باشه خوب دوستي يه ميدم قول نه، همه:گفت و شنيد سبحان

 کني؟ مي

 رازد فرشته سوي به و آورد بيرون کارتي جيبش از فورا سبحان که کرد نگاهش ترديد با فرشته

 :گفت و کرد

 .کني صحبت دوست يه با خواستي روز يه شايد بگيرش منه، ي شماره اين-

 من؟ سراغ اومدي دانشجو همه اين بين چرا:گفت و گرفت را کارت فرشته

 ازت...کشيد شونه و شاخه اينجوري نرگس شاخه تا چند برا ديدم که بودي کسي تنها چون شايد-

 .مياد خوشم

 البيج دختر جسارتي، پر و مغرور خيلي:گفت و زد لبخند سبحان که کرد نگاهش متعجب فرشته

 .هستي

 .تعريف حساب به زارم مي-

 !ديگه بود تعريف نوع يه خب:گفت و انداخت باال ابرو شيطنت با سبحان

 .شده ديرم خونه، برم بايد کنين پياده جا يه منو ميشه اگه حاالم متشکرم، پس-

 .بده آدرس رسونمت، مي-

 .ميرم خودم اما استاد متشکرم-

 اينقد يمن با وقتي کني لطف بعدم سبحانم، فقط من اينجا، نه بگو دانشگاه تو فقط استادو اوال-

 .رسونمت مي پس رسونم مي گفتم ميشم ممنون نکني تعارف

 .خدا به پرويي خيلي بشه، عقده برام بمونه دلم تو ترسم مي-

 .کردنش بزرگ بچه اين با نداره مامانمو قابل:گفت و انداخت باال ابرويي سبحان

 .بهمني برو:گفت کالفه و کشيد پوفي فرشته

 .خوب دختر شدي حاال-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر رستمي رويا(    2 توام تمناي در)  بگير ازم رو دنيا سهم همه رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

61 

 

 نگفته مادرش چرا فرداشب، براي اش خانواده و کيان آمدن پي رفت ذهنش و کرد سکوت فرشته

 چند از مادرش آمد مي خواستگاري وقت هر معموال آيند؟ مي خواستگاري براي که بود

 آن کند کاري و برود خواست مي جايي اگر هم برسد خود به هم فرشته تا داد مي خبرش قبل روز

  را ذهنش همه کيان.بود نزده حرفي مادرش بار اين که بود عجيب اما کند کنسل را روز

 .بشناسد را او تواند نمي اصال کرد مي فکر و بود کرده مشغول

 برم؟ کجا حاال خانوم، هستيم بهمني-

 فاهميسوت دم مي ترجيح ميرم، کني ام پياده ميدون همين سر:گفت و آمد بيرون فکرش از فرشته

 .نيارم وجود به کسي براي

 .مايلي جور هر:گفت و کرد سردنگاهش سبحان

 .کشيدي زحمت ممنونم،:گفت و کرد نگاهش فرشته کردکه توقف خيابان ي گوشه

 خداحافظ.عذرخواهيم بابت-

 نگاهش با فرشته.شد دور او از و گذاشت گاز روي پا سبحان دادکه را جوابش لب زير فرشته

  نفرت نه.نداشت حسي هيچ جذاب زيباي جوان اين به دلش ته چرا دانست نمي.کرد اش بدرقه

 ساده داشتني دوست حتي نه و

************************ 

 داري؟ دانشگاه امروز:گفت مادرش که نشست ميز پشت

 چطور؟ ام خونه 7 تا.دارم کالس 77ساعت:گفت و کشيد ايي خميازه فرشته

 .کن کمکم بمون نيست مهم زياد کالست اگه داريم مهمون امشب-

 کيه؟ مهمونمون:گفت کنجکاوي با نبود؟ کيان مهمان آن و گرفت ضربان قلبش

 و سامان آقا و ساسان آقا خانواده: گفت و گذاشت ميز روي را بود خريده که خوردني سبزي زهرا

 .اينا آلما

 اينجان؟ شام! چطور؟:گفت و داد نشان متعجب را خود فرشته
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 دانشگاه؟ ميري يا کمک ميموني آره،-

 .کمک ميمونم-

 برم منم تا کن گيري گرد بعدم و بزن رو پذيرايي برقي جارو يه پاشو بخور تو صبحونه پس باشه-

 .غذا برا

 مي خواستگار عنوان به نگفت که مادرش از بود متعجب و شد بلند و داد تکان سري فرشته

 ! مهماني؟ فقط.آيند

 .بکشم جارو ميرم ندارم ميل-

 .شناخت نمي را جديد کيان اين هم هنوز و بود درگير ذهنش که حالي در رفت فرشته

********************** 

 براي تمام پرويي با حاال و بود داده آزارش که دانست مي مردي آن فقط را علت و داشت دلهره

  احوالپرسي و سالم همه با و شد پذيرايي وارد.بود آمده خواستگاري

 اما کرد نگاه را همه و کرد بلند سر تعجب با.نديد را کيان و انداخت جمع به نگاهي چشمي زير.کرد

 :پرسيد آرام و نشست آلما کنار.نبود کيان

 کجاست؟ کيان-

 نگرانشي؟ کلک ميام، تونستم اگه گفتم داشت، کار:گفت و زد لبخند مهربان آلما

  !خواستگاري نه بود مهماني فقط جلسه اين و بود خورده که رودستي از گرفت آتش تنش تمام

 آلما.شد مي شکسته بارها و بارها که غروري براي واي غرورش؟ و شد فشرده هايش مشت

 !شد؟ چت:گفت و کرد نگاهش متعجب

 .خوبم:گفت شده کنترل خشمي با فرشته

 يم کاراتون از داشتم ساعت سه تا محشرين تا دو شما بابا شده، چي اونروز گفت بهم نکيسا-

 .خنديديم

 !احمقته دايي پسر اون تقصير همش:گفت و زد پوزخندي فرشته
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 .سال 79 با هم تو اس بچه هنوز سال 37 با اون کردم قبول ديگه اما بله، اونکه-

 .ميام االن:گفت و شد بلند و آورد لب روي زوري لبخندي فرشته

 و برداشت را بالشش هايش ديده و ها شنيده از کرده رم بست که را در.رفت اتاقش سوي به فورا

  خرد را غرورش دوباره کيان.کشيد فرياد و کشيد دهانش جلوي

 ينگاه هم مرد مي اگر بعد به اين از و کوبيد مي مشت و افتاد بالشش جان به حرص با.بود کرده

 نشست تختش روي! هميشه براي.مُرد کيان.کرد نمي کيان حرام هم

 مهم که کند تلقين خود به توانست تا زد حرف خود با آنقدر و داد بيرون را تندش هاي نفس و

  هم باز و بود نيامده اما بود زده را حرفش کيان که خواستگاري نبوده

 ودنب کيان هم باز و شد خرد باز که نبود غرورش اين که کرد تلقين.کند اش مسخره خواست مي

 پذيرايي به شد بلند شد آرام که کمي.بود کرده بازي احساسش با که

 چطوره؟ کوچولو ني ني:گفت لبخند با و نشست آلما کنار در و رفت

 . کوچووه خيلي هنوز خوبه،:گفت و گذاشت شکمش روي را دستش آلما

 .باشه خوشگل و سالم ي بچه يه ايشاال:گفت و زد تلخ لبخندي فرشته

 خدا هرچي بازم اما بشه پسر کنه خدا باباش دل برا:گفت و انداخت نکيسا به نگاهي عشق با آلما

 .خوبه بده

 االن ايدش مطمئنا کشيد نمي اينجا به را کار سوظنش با کيان پيش سال دو اگر و زد لبخند فرشته

  او از که غروري با کيان...حاال اما بودند بچه فکر در هم آنها

 گوهايگفت به گوش و کشيد آهي! پيشکش بودنش پدر بود کرده نابود را شخصيتش بود دزديده

  هواي کمي تا رفتند حياط به نکيسا همراه آلما که داد ديگران

 کني؟ مي فکر چي:گفت و فشرد سفت را مردش دست آلما....بياورد سرحالشان آزاد

 مي ريج رو فرشته بيشتر کاراش اين با احمقه يه کيان:گفت و داد بيرون تند را نفسش نکيسا

 .کنه

 :گفت و زد لبخند و گذاشت نکيسا ي شانه روي را سرش آلما
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 دست از اينقد يادته؟ دادي زجر بدبختو منه کلي پيش، سال 2 نکيساي شده دقيقا االن کيان -

 .بکشمت خواست مي دلم گاهي که کشيدم غرورت خودتو

 حلقه کهاين از بعد هم تو که نگو.داشتم بهت ها اونموقع حسي چه گفتم خوبه:گفت و خنديد نکيسا

 که بود شده شدي، رو اون به رو اين از دادي پس رو

 .داشتم نگاتو يه آرزوي گاهي

 .شکونين منو عاشق دل باشي تو تا حقته:گفت و زد نکيسا صورت به آرامي ي ضربه دستش با آلما

 فاميل ي ملکه کرد، وصل تو به منو هاش نقشه اين با بابا خانوم، شدم عاشقت داد جواب بله،-

 .شد من همسر

 !آقا عاشقتم:گفت و گذاشت نکيسا ي گونه روي ايي بوسه نرمي به آلما

 !بوسيديا اشتباه:گفت شيطنت با نکيسا

 !ببخش رو ما عذر شد اشتباه آقا، بله:گفت و داد باال را ابرويش خنديد، شادمانه آلما

 !ينا يعني بوسه و دوخت هم به را لبهايش آلما باشد داشته حرفي فرصت نکيسا اينکه از قبل

 همانيم به بايد حتما امشب و شد همراه او با اشتياق با و کرد حلقه آلما کمر دور را دستانش نکيسا

  همسرش بهاري تن دلتنگ هم چقدر و برود همسرش

 .دارم حيايي بي مامان و بابا چه ميگه مون بچه االن:گفت خنده با که شد اوجدا از آلما! بود

 .همن محتاج مامانش و بابا چقدر کنه مي درک خودش نترس-

 بخواد؟ دلش شايد داخل مياد در از يکي گين نمي انداختين؟ راه 70 مثبت صحنه تا دو شما باز-

 :گفت و کرد نگاه بود ايستاده روبرويشان که کيان به خثمانه نکيسا

 يه ديدن با االن تا بگيره زن بره داره خانو خر سن بچه اين دوما داخل؟ اومدي چطوري تو اوال-

 !نيوفته آب دلش زوج

 هپروت تو ماش وقتي اوال...بخور منو بيا اصال تسليم بابا:گفت و گرفت باال را دستانش لبخند با کيان

 دوما داخل اومدم شد باز برام در زدم زنگ بودين ماچتون
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 .نمونم دل به حسرت ديگه که فکرم تو فعال

 کرد؟ باز درو کي:گفت و شد بلند آلما

 .خانوم فرشته ديگه، من ي ملکه خب کي؟ کردي فک:گفت و شد نزديک آنها به کيان

 .نبود خوب احواالتش امشب کنه، کمکت خدا:گفت و خنديد ريز ريز آلما

 .فقط گرفت کارشو جواب:گفت و شد جدي کيان

 .دهنش خراب اين از بيشتر کار تا بزني حرف باهاش جوري يه بهتره داخل، برو بيا:گفت نکيسا

 .خودمه مال آخر و اول دارم، ها نقشه براش-

 !مطمئن؟ چه:گفت و زد خندي نيش آلما

 !تر مطمئن اينم از-

 يفتشر چينيم، مي ميزو داريم:گفت کيان به نگاه بدون و آمد بيرون فرشته و شد باز سالن در

 .شام بيارين

 !پسر کنه رحم بهت خدا:گفت کيان به يواشکي آلما

 .باشين داشته هوامو:گفت و انداخت باال ابرويي کيان

 خوبي؟ سالم،:گفت و رفت فرشته سوي به بقيه از جلوتر

 !شما خوبي به نه:گفت و کرد نگاهش تلخ فرشته

 ...دارم حرف باهات:گفت جديت با کيان

 :گفت فرشته کند تمام را اش جمله اينکه از قبل

 مطمئنا و کردي شروع که بازي اين از خوره مي بهم حالم کيان، آقا کن تمومش مونده؟ حرفيم-

 .!خودتي اش بازنده

 و هبش تموم چيز همه زاري نمي تو کني، مي بازي باهام داري تو:گفت و گرفت را دستش مچ کيان

  تو اما بودم احمق گفتم افتادم، کردن غلط به من گرنه

 بخشيدي؟ تو دادي؟ فرصت
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 مشکوک همه تا داخل برين نيست، زدن حرف جاي اينجا:گفت و آمد حرفشان ميان به نکيسا

 .نشدن

 :گفت و کرد نگاه کرده بغض ي فرشته به آلما.برد داخل خود با و گرفت را کيان بازوي نکيسا

 بازي بچه اين کاش اما کني درست رو قضيه اين توني مي خودت دونم مي دختر، گل باش آروم-

 .کردين مي تموم نرسيده ها خانواده به تا رو

 .تونم نمي اما شم گم اينجا از فقط که داغونم اينقد االن آلما، خيال بي-

 .مطمئنم ميشه درست عزيزم، داخل بريم بيا:گفت و فشرد را دستش آلما

 شد داخل آلما با و داد قورت را اش شده سيب بغض فرشته

 رايب وجودش که بود ايي فرشته خيال بي و زد مي حرف بقيه با و بود نشسته جمع ميان در کيان

 زد مي ديد را فرشته چشمي زير کيان اما.زد مي له له کشيدنش آتش در

 بود گفته مرتضي چون زد بهم اما بود جدي که خواستگاري قرار براي کرد مي درد وجدانش و

 شدنش خورد نيامد دلش.دارد را کردنش خورد قصد دادنش نه جواب با فرشته

 نرفته دختري هيچ خواستگاري که سال 37 از بعد خواست نمي.بود مرد.جماعت اين جلوي ببند را

 جانش که ايي فرشته براي کرد مي درد دلش اما.بشکند غرورش حاال بود

 ....بزند پسش خواست مي سرتقانه کرد مي نبايد خودش که اشتباهي و لجبازي بخاطر اما بود

 قصد که خانواده ازدحام ميان در و گرفت را فرشته دست مچ شود متوجه کسي آنکه بدون

  گوشش کار آرام و چسپيد فرشته به رفتند مي بيرون در از و داشتند خداحافظي

 .نکن دير دارم حرف باهات منتظرتم، پاتوق 4 ساعت عصر فردا:گفت

 .ميامن خيال بي پس دادي دست از پيش سال دو زدنو حرف فرصت:گفت و کرد نگاهش تيز فرشته

 !منتظرتم-

 و کرد نگاهش حرص با فرشته.کند خداحافظي او از تا رفت شاپور سوي به و کرد رها را فرشته

 .بيام اگه خوندي کور:گفت

 .کرد آروم دلتو حرفاش شايد برو،:گف آرامي به و ايستاد کنارش آلما
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 نکيسا خودمو به ها اونموقع منم اگه شايد:گفت و داد ادامه آلما که کرد نگاهش متعجب فرشته

  متفاوته، خيلي کيان.بود تر متفاوت يکم وضعمون االن دادم مي فرصت

 .نکن خرابش لجبازي با گيره، مي گردن به اشتباهشو و نيست مغرور اصال

 .نزار منتظرش فردا:گفت و بوسيد را فرشته صورت

 با و رفت اتاقش به شد، مي بدتر روز به روز انگار که دنياي اسير فرشته و رفتند مهمانان...

 .کرد چشمانش مهمان را خواب بود کرده تصاحبش که خياالتي

********************** 

 چهارم فصل

 اين حل نرفتن؟ يا رفتن.بود زندگي سخت هاي راهي دو عين دودلي.انداخت اش چهره به نگاهي

 .زد شانه را بلندش موهاي و برداشت را برس.خواست مي محرک سوال

 رشس باالي اسبي دم را موهايش! خيالي بي و نرفتن عقلش و خواست مي شنيدن و رفتن دلش

  نظر به پف موهايش تا زد موهايش زير را سفيدش سر گل و بست

 هاي کمهد با که سياهش مانتوي شد بلند! شنيدن براي فقط بخشيدن براي نه رفت مي بايد.برسد

 .کشيد سر به را فيروزايش سبز شال.کرد تن به را بود يافته نما طاليي

 و براشت ميز روي از را پولش کيف.زيباست جوره همه داشت اعتقاد مغرورانه.شد آرايش خيال بي

 :گفت لب زير

 .باشم اونجا سروقت دارم وقت ساعت نيم-

 بود اييج همان پاتوق.رفت پاتوق به مستقيم و گرفت تاکسي خيابان سر.رفت بيرون خانه از تند

  نخواسته کيان و بود گفته بله که جايي همان.بود کرده خواستگاري کيان که

 هک پياده.شد خيره خيابان به هميشه از تر دردمند.بگذرد خواستگاري اين از هم روز چند حتي بود

 .کيان نه بود ماشين نه اما ببيند را کيان ماشين تا چرخاند چشم شد

 طهراب و او با منطقي کمي کيان اگر شايد.چرخاند چشم حسرت با.رفت ها لنج سوي به نااميدانه

 کشيد زخمي پر آه .بودند کرده ازدواج آنها االن کرد مي برخورد مرتضي با اش
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 ردنک خالي حال در لنج چند.نشست بود شده خواستگاري او از پيش سال دو که سنگي تکه روي و

  زدن چرخ حال در موتوريشان قايق با تر آنطرف نفر چند.بودند بار

 لبخند و کشيد رقصيد مي آنها با باد که پريشانش موهاي به دستي.بودند زمستان ناآرام درياي در

 .نشست اش شانه روي دستي.بود زمستان سرد هواي عاشق.زد

 و گرفت قرار روبرويش.بچرخد سويش به مهرباني با کيان که شد باعث تکانش.خورد جا

 ترسوندمت؟:گفت

 .کني وجود اعالم اين از بهتر تونستي مي:گفت و کرد نگاهش اخم با فرشته

 !مياي گفت مي حسم:گفت و زد لبخند کيان

 خيدچر مي دريا در که موتوري قايق به و گرفت لب به لبخند کيان از را نگاهش شد بلند فرشته

 .منتظرتم:گفت و دوخت

 .عجولي خيلي که نبود يادم-

 چيه؟ ات برنامه:گفت کيان که کرد نگاهش جديت با و برگشت فرشته

 .نميشم متوجه:گفت و کرد نگاهش گنگ فرشته

 چيه؟ موردم در تصميمت-

 .ندارم تصميمي:گفت تمسخر با فرشته

 بکنم؟ بايد چيکار بشه؟ تموم قراره کي:گفت جديت با کيان

 پرتا؟ و چرت اين برا اينجا کشوندي منو:گفت اخم با فرشته

 ،برم کار سر درست تونم نمي ريخته، بهم من زندگي فرشته، باش جدي:گفت و کرد اخم کيان

 فهمي؟ مي بده حالم بکشم، نفس تونم نمي بخوابم، تونم نمي

 فهميدي؟ سال دو اين تو منو حال تو:گفت و چرخيد سويش به عصبانيت و جسارت با فرشته

  شدم؟ محکوم جرمي چه به بدي؟ بهم جوابي نيومدي که فهميدي

 سراغم اصال کردي؟ چيکار اما خواست مي توضيح يه دلم شدم، زنده و مردم سال دو بدبخت من 

 توهمات تو تو، نه کنه؟ مي چيکار داره بدبخت فرشته اين گفتي اومدي؟
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 ....خيانتکار من و بودي خودت

 کنه؟ مي دوا دردي کردم خطا من و گذشته که سالي دو کردن رو کن، بس:کشيد فرياد کيان

 ...،لعنتي بودم عاشقت من.کنه مي آروم منو اما نکنه دوا تو براي شايد نه:گفت بغض با فرشته

 ذشتنگ هفته يه حتي اما دادم بله تو به من جا همين:گفت و کرد اشاره بود نشسته که سنگي به

 .شکستي قلبمو کردي، خراب رويامو توضيح بدون و تلفن يه با که

  .ببخشم تونم نمي و شدم تر بزرگ گذشته سال دو نيستم، ساله 71فرشته ديگه من کن نگام

  چي؟ يعني بودن مرد فهمي مي:گفت درماندگي با کيان

 درد چقد هک کني درک توني نمي مردم، لعنتي من :گفت و کوبيد اش سينه به و ايستاد فرشته جلوي

 کردم خواستگاري ازش بودم، عاشقش که دختري وقتي کشيدم

 سوار مياره، شکالت و عروسک براش کادو شاپ، کافي ميره ديگه يکي با حاال داده بله بهم و

 ...چرخه مي و ميشه ماشينش

 کارو دليل ونستيت نمي بپرسي؟ ازم تونستي نمي:گفت عصبانيت با و کوبيد کيان ي سينه به فرشته

 بخواي؟

 که دختري کردم فک لحظه اون دلم، خواهشاي شد تموم کنم، تحمل نتونستم شدم، ديوونه-

  خانوم تا باشه هرزه داره دوس و کشيده تنش به خيانت پي دارم دوسش

 .... و من ي خونه

 قدرتش تمام با کرد مي بيداد که عصبانيتي و سرخ چشماني با فرشته که بود نشده کامل حرفش

 :زد فرياد و زد کيان به محکمي سيلي

 دوس منو تو عاشقي؟ تو زني؟ مي بهم هرزگي انگ که رذلي اينقد چطور...شو خفه شو، خفه-

 ...صالحي کيان مياد بدم ازت چيه؟ کثيف فکراي اين پس داشتي؟

 .باشي تو خوام نمي ديگه زندگيم تو هرگز هرگز

 !بهت لعنت:گفت و کرد پاک دستش پشت با خشونت با را اش گونه روي هاي اشک
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 با.شد دور او از دو حالت با و زد کنار را کرد مي نگاهش عصبي و مبهوت که را کياني دست با

 :گفت لب زير و نشست سنگ تکه روي وارفته و شل کيان رفتنش

 .شد تموم-

 ايه عاشقانه که کسي از هم آن.بود خورده سيلي که بود بار اولين.رفت سيلي جاي روي دستش

 :گفت و کرد نگاه فرشته رفتن راه به بيزاري با.بود کرده خرجش را دلش

 سراغت هرگز ميدم قول.رفتم ديگه منم برو،.شديم تموم هم براي تو منو.شد تموم آره-

 .لعنتي شکستيم....نيام

 هاي قلب شکست اين پي در اما.بود داده انجام خوب را کارش فرشته و بود شده خورد غرورش

  بلند شد؟ مي چه فرداها و رفت عشق.بود ايستاده تپش از که بود دو آن

 ! تمام.بود شده تمام فرشته.رفت ماشينش سوي به لرزان هاي قدم با شد،

*************************** 

 .بخريم قرمز ساتن بريم.بندازم قرمز امسالو سين هفت سفره خوام مي:گفت ذوق با فرشته

 .ديگه بره بنداز سفره يه.داريا حال بابا:گفت حوصلگي بي با فاطمه

 حشرم سفره يه بوشهر،بايد ميان تحويل سال هم( فرشته خواهر)اينا فرزانه امسال خانوم، نخير-

 بزرگ جشن يه خوايم مي هست هم( فرزانه دختر) عسل تولد تازه.بندازم

 .ميشه ساله يه فداش خاله هي.براش بگيرم

 چيه؟ تولد دونه مي چه ساله يه ي بچه آخه-

 .بشيم جمع هم دور تا بهانه شده دانيالم خودمونه، دل واسه بابا-

 .بگو اول از خب اوهوم-

 .داريم کار کلي که خريد بريم بزن حاال-

 .فرشته کني مي رواني آدمو-

 .نديدمش مدته چند کجاس؟ مرتضي راستي هستي، رواني خودت-
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 يداپ دوستي يه تازگي بينمش، نمي حسابي و درست خودمم:گفت و انداخت باال ايي شانه فاطمه

 بهم خيلي پسره گفت مي ديشب پرش، دم ميره زيادي که کرده

 .پيشش ميرم داره احتياج بهم ريخته

 !کيه؟ پسره نگفت:پرسيد متعجب فرشته

 نگفت چيزي اونم نپرسيدم نه،-

 امشب زنم مي زنگ مرتضي به خودم.نشده غروب تا بريم بيا:گفت و انداخت باال ايي شانه فرشته

 .ما خونه بياين

 .بابام دوست خرازي بريم بيا باشه،-

 مي سين هفت سفره براي که چيزي تمام خرازي از آنها.شد همراه او با و داد تکان سر فرشته

 :گفت شوق با فاطمه.خريدند خواستند

 ني؟ک عيد خريد خواي نمي بدم، نشونت پاساژ بريم بيا محشر، ديدم قرمز مانتوي يه فرشته-

 چنگ چيزي چرخيدم مي بازار تو داشتم که ديروز اما بودم، اومده همينم واسه االنم اتفاقا چرا،-

 .دلم نزد

 .شناسي مي که منو ي سليقه بخر، خوشگل مانتوي يه برمت مي خودم با بيا-

 .بريم بزن قبوله:گفت و زد لبخندي فرشته

 دختري دو به و کرد ريز را چشمانش کرد، کم را شد مي پخش ماشينش از که موزيک صداي....

  ناگهان.کرد نگاه گذشتند مي خيابان عرض از خنده با که

 فرشته؟:گفت تند

 را بود دهخور سيلي که جايي.کشيد صورتش به دستي.نشست لبش روي آميزي شيطنت لبخندي

 :گفت و کرد نوازش

 !احمق ي دختره بدي پس تاوانشو بايد-

 فيتال فکرش تمام.کرد حرکت سرشان پشت آرامي به و دو آن سوي به و شد پياده ماشين از فورا

  که بود ميزه ريزه قد   کوتاه تقريبا ي فرشته اين براي
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 زير و اطاحتي با تقريبا و کرد استفاده فرصت از سبحان که ماند عقب قدم دو فرشته.بود زده سيلي

 بدون فرشته و گذاشت فرشته پاي جلوي را پايش کانه

 دور را دستش سبحان که رفت خيابان آسفالت سوي به صورت با کند حفظ بتواند را تعادلش آنکه

  تند و کشيد خود سوي به را او و کرد قالب فرشته شکم

 ونبير آغوشش از را خود فورا.خورد جا سبحان ديدن با کرد بلند سر که فرشته.گذشت خيابان از

 !تو؟:پرسيد متعجب و کشيد

 افتادنش از که دختري کردم نمي فک خوشحالم، ات دوباره ديدن از:گفت و زد لبخند سبحان

 .باشي تو کردم جلوگيري

 .بود شما دخالت به لزومي نکنم فک اما کردين لطف: گفت و کرد نگاهش عادي فرشته

 !ي؟نخوا کمک اما بشي يکي آسفالت با دادي مي ترجيح يعني:گفت و کرد نگاهش تيز سبحان

 :گفت احساسي کمترين با او که زد فرشته پهلوي به ايي سقلمه فاطمه

 رحالبه اما باشه الزم تشکر کنه مي کمک و گيره مي پايي زير که کسي براي بايد نکنم فک-

 .ممنون

 کردن تشکر خوبه بازم:گفت شوخي لحن با و نباخت را خودش اما پريد سبحان صورت از رنگ

 .بلدي

 .ممنون بازم باشيم دوست داديم قول چون اما.آقا بلدم چيزا خيلي من-

 رن؟ مي کجا خانوما حاال عاليه،:گفت و خنديد سبحان

 ميارين؟ تشريف خريد، ميريم:گفت و آورد لب روي نمکين لبخندي فاطمه

 .جان فاطمه مطمئنا ندارن وقت استاد:گفت و کرد نگاهش حرص با فرشته

 ي سليقه از خب خريد، بودم اومده بيکارم، اتفاقا:گفت درآورد را فرشته حرص آنکه براي سبحان

 .کنم مي استفاده خانوم تا دو

 .ببريم لذت همراهيتون از استاد، بفرمايين:گفت تمسخر با و کرد نگاهش تيز فرشته
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 زنگ فاطمه گوشي که بودند نشده پاساژ وارد هنوز.شد همراه آنها با و زد خندي نيش سبحان

 :گفت فرشته به رو کوتاه ايي مکالمه از بعد.خورد

 .بود مرتضي-

 بهش؟ بگيم چي بينه مي اينو مياد االن فاطي واي-

 ديگه نمز مي حرف مرتضي با خودم.زشته بره، که بگيم تونيم نمي ديديمش، اتفاقي نشده چيزي-

 نيست گير هم اونقدا

 يب پس.کند دک را سبحان پرويي با توانست نمي اما.داشت بدي حس.بود نگران فرشته دل ته

 آدرس و زد زنگ مرتضي که بود نشده هم ربع يک هنوز.شد همقدم آنها با و شد خيال

 فرشته.داد را مغازه و پاساژ آدرس و ايستاد فروشي کفش هاي مغازه از يکي کنار فاطمه.خواست

 :گفت

 مياد؟ داره-

 !دوستشه با گفت آره،-

 مياد؟ داره کسي:گفت و کرد نگاهشان کنجکاو سبحان

 .مياد فاطمه نامزد:گفت خالصه فرشته

 کردين؟ ازدواج:پرسيد متعجب سبحان

 !بله اما نه که ازدواج ازدواج:گفت خجالت با فاطمه

 رد؟ک مي کار چه مرتضي با کيان.ريخت فرو قلبش يکباره و دوخت پاساژ در به را نگاهش فرشته

 شدن؟ دوست باهم کي اينا:کرد زمزمه آرام حيرت با فاطمه

 با کيان و مرتضي شدند نزديک که دو آن.کرد مي نگاه آنها العمل عکس به متعجب سبحان

 :گفت فورا فاطمه کردند نگاه سبحان به حساسيت

 و المس يه و گفتيم و ديديمشون که شدن مي رد داشتن هستن استادمون ايشون جون، مرتضي-

 .کنيم احوالپرسي

 .تمخوشبخ:گفت و داد دست سبحان با و برد جلو را دستش و کرد نگاه سبحان به شک با مرتضي
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 جلو را دستش سرد کيان شد که کيان نوبت اما کرد معرفي هم به را آنها تر کامل ديگر بار فاطمه

 :گفت و برد

 .هستم صالحي-

 تيح که است فرشته و او بين ربطي کرد مي حس چرا دانست نمي و کرد نگاهش دقت با سبحان

  اظهار و داد دست او با.نکردند هم نگاه بهم

 جدا آنها از و کرد خداحافظي بنابراين.بماند دخترها با توانست نمي ديگر اما.کرد خوشبختي

 :گفت کنايه به مرتضي.شد

 !دارين؟ جذابي و جووني اين به استاد بودين نگفته-

 .باشيم گزارشگر نيست قرارم نيستيم، استادامون مسئول ما:گفت اخم با فرشته

 فتمگ بچرخيم اومديم کيان منو زنيم، مي حرف بعدا موردش در:گفت و کرد نگاهش اخم با مرتضي

 .بزنم شما به سرم يه

 شدين؟ دوست که بودي نگفته:گفت نيش با فرشته

 :گفت مرتضي.نزد حرفي فرشته جواب در هم کلمه يه اما کرد نگاهش اخم با و سرد کيان

 بخرين؟ چي خواستين مي-

 .کرديم مي نگاه رو ها مغازه داشتيم بخره مانتو خواست مي فرشته:گفت فاطمه

 .محشره کاراش دارم سراغ مغازه يه بياين:گفت مرتضي

 .برگردم بايد شده غروب خواد، نمي:گفت تخسي با فرشته

 .نداره کاريت بري ماهم ي کره تا مني با بدونه شاپور عمو نيار، در بهونه:گفت اخم با مرتضي

 :گفت آرامي به گوشش کنار شد خم مرتضي سوي به فرشته

 .داريم باهم حرفا کننده غافلگير دوستي اين برا ما ضمن در بيام، خوام نمي اصال-

 .خانوم داريم حرف خيلي ما:گفت و زد لبخندي مرتضي

 کنيم چيکار:گفت فاطمه
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 .ندارم بازارو حوصله ميرم، من:گفت حوصلگي بي با کيان

 !خودش سي کي هر.نداريم تا دو اين به کاري که ما بري، بزارم عمرا:گفت مرتضي

 .داداش دارم کار:گفت ميل بي کيان

 .اجازتون با فعال:گفت و انداخت فاطمه به نگاهي

 جدا که آنها از.کوتاه خداحافظي يک براي حتي گرفت ناديده کامال را فرشته و داد دست مرتضي با

 نگاهش عصبانيت و حرص با فرشته شد

 !مرد گذاشته خودشم اسم هه.نداشت شعور جو يه:گفت و کرد

 .رسيدي بهش که خواستي مي همينو تو فرشته بسه:گفت و کرد نگاهش تيز مرتضي

 دوستش هنوز.بود درد پر مرتضي حرف که نداشت درد آنقدر کردند مي فرو هم خنجر اگه

 توانست نمي.بود عاشقش ها احمق عين هنوز.داشت

 :گفت آرامي به و انداخت فرشته به نگاهي فاطمه.باشد تفاوت بي کيان اينقدر

 !فرشته خواي مي چي دوني نمي خودتم حتي تو-

 بالدن به حوصله بي.شد مي حل چيز همه و بود پذيرفته را کيان عذرخواهي گرنه و دانست نمي نه

 آن ي سليقه با هم آخر.شد کشيده آنها

 مانتوي نداد اهميت اصال که بود کيان سرد رفتار درگير آنقدر ذهنش اما.خريد سفيدرنگي مانتوي دو

 ! نه؟ يا پسندد مي خودش را خريده ه

 شدي؟ دوست کيان با چطور نگفتي مرتضي:پرسيد هيجان با فاطمه شدند که ماشين سوار

 !بدهکاري توضيح يه:گفت آرام و کرد بلند سر فرشته

 ونچ گذاشت خماري تو مارو رابطه به کنجکاو کيان شد نمي:گفت و کرد روشن را ماشين مرتضي

 فرشته تهديد قيد همين واسه.شد مي شر

 کنه چيکار گفتم اومدم و شديم دوست بعد به اونجا از.گفتم چيزو همه پيشش رفتم و زدم خانومو

 همه خودش و زد که بياره دست به تو دلت
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 هميشه واسه نباش ديگه کيان فکر...ديگه االنم کردي، داغونش بدتر هم تو و کرد خراب چيزو

 .رفته

 چي؟:گفت هراسان فرشته

 !نباشش سالي يه تا احتماال ولي کجا؟ دونم نمي ميره، داره:گفت و داد تکان را سرش مرتضي

 ميره؟...داره چرا..چ:گفت لکنت با.گرفت ضربان قلبش.پريد فرشته صورت از رنگ

 !نرو دنبالش! تو از فرار براي:گفت رحمي بي با مرتضي

 لب زير و اد،د تکيه صندليش به بود گرفته گر که صورتي و خفيف ايي سرگيجه با و حال بي فرشته

 :کرد زمزمه

 کردم؟ چيکار-

 گيري؟ نمي جلوشو چرا:گفت دستپاچه فاطمه

 مين ديگه بخواد ازش بره هم فرشته خود اگه حتي گرفته، تصميمشو:گفت و کرد حرکت مرتضي

 .مونه

 بسي بغض.داشت اعتراض امروز هايش خواسته تمام بين از.شد سرازير فرشته چشمان از اشک

 :گفت دل در و داد قورت را اش شده

 .خواستم نمي خدا به.خواستم نمي اينو من-

 نمي وجدان عذاب خواستي، مي خودت که چيزيه نکن گريه:گفت و کرد نگاهش آينه در مرتضي

 .کنه کاريش تونه

 نگراني با فاطمه.زد هق صدا بي و کرد نگاه بيرون به چنجره ز و کرد پاک را هايش اشک فرشته

 :گفت و کرد نگاهش

 !که نداره گريه بود خودت انتخاب دختر، باش آروم-

 .فهمين نمي هيچي شما:گفت بغض با فرشته

 .مونم مي پيشت امشب فرشته:گفت فاطمه.داد تکان تاسف از سري مرتضي
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 اب را شب گفت و زد زنگ مادرش به و برداشت را گوشيش فاطمه.داد تکان سر بغض با فرشته

 :گفت مرتضي.ماند مي فرشته

 بشه؟ باز تون روحيه جايي يه ببرمتون-

 .دارم احتياج کردن فکر به خونه، برم خوام مي نه:گفت اش گرفته صداي با فرشته

 نرسيدنشا به مانده خيلي هنوز اما.رفت فرشته ي خانه سوي به و کرد روشن را ماشين مرتضي

 !داداش الو:داد جواب را آن و زد کناري را ماشين.خورد زنگ گوشيش

.................... 

 شده؟ چي خوبي؟-

................... 

 چطور؟ چرا؟-

................... 

 نميري؟ کي تا-

......................... 

 نميشه؟ دير عيد؟ بعد تا-

..................... 

 .دادي خبر ممنون داداش باشه-

..................... 

 .خداحافظ برسون، سالم برم، قربونت-

 شپي مشکل براش:گفت بود زده زل بيرون به مغموم که فرشته سوي به کرد قطع که را گوشي

 .اينجاس عيد بعد تا اومده،

 نگفت؟ شده؟ چي:گفت و برگشت سويش به فرشته

 .هستم موندني فعال گفت نه،:گفت و کرد روشن را ماشين مرتضي
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 فتاس با مرتضي.داشت را کيانش کمي هم باز و نشست فرشته هاي لب روي اختيار بي لبخند

 ختر؟د بگم چي بهت دونم نمي.زني مي پسش اينجوري و خوايش مي اينقد:گفت و داد تکان سري

 زيبا خبر اين هايش بدي تمام با امروز و نخورد را لبخندش آنها هاي حرف خيال بي فرشته

 .کرده لج فقط عاشقشه:گفت لب زير و انداخت او به نگاهي فاطمه.بود

 بمونم؟ پيشت امشب خواي مي:گفت فاطمه که رساند خانه به را فرشته مرتضي

 .باش خوش تان شوي با برو مرسي نه،:گفت و داد تکان سر فرشته

 .باش خودت مواظب.عزيزم باشه:گفت و زد لبخند فاطمه

 ار خوابش که بود سنگين آنقدر کيان رفتن غم چند هر.شد خانه وارد و داد تکان دستي فرشته

 .بدهد دست از را بود خريده که وسايلي ذوق تمام و کند آشفته

************************** 

 ومس بوق.گرفت را مرتضي شماره و برداشت را گوشيش.خواست مي را بيرون به رفتن کمي دلش

 !آبجي جونم:گفت مرتضي که بود نخورده را

 بابا.رونبي ببر منو بيا خب خونه، تو من سوريه، چهارشنبه امشب مثال خونه، تو پوسيدم مرتضي-

 . برم جايي تنها زاره نمي

 چيکار؟ بياي خواي مي خطرناکه، بازيه، آتيش از پر بيرون دختر-

 .بيار رو فاطمه.خدا رو تو نکن اذيت بيا مرتضي-

 .تو پيش ميايم فاطمه دنبال ميرم باش آماده منو، کشتي دختر باشه-

 .منتظرم داداش برم جيگرتو:گفت و کشيد جيغ فرشته

 .زنم مي زنگ باباتم به درا؟ دم منتظرشم نيام باش، آماده فقط.نريز زبون-

 .ميشم آماده تندي.عزيزم باشه-

 يکم آينه جلوي و کرد عوض را هايش لباس.رفت کمدش سوي به فورا کرد، قطع را تماس فرشته

 يمرتض:گفت شاپور که رفت بيرون اتاقش از.ريخت پيشانيش روي چپ را موهايش و کرد آرايش

 .باش خودت مواظب خيلي خطرناکه بيرون دخترم زد، زنگ
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 .ميريم باهاش بره جا هر هستيم مرتضي با فاطمه منو چشم،-

 کوچه سر به نگاهي کرد باز را در.رفت حياط سوي به عجله با و کرد خداحافظي مادرش و پدر از

 درون مرتضي ماشين که زد زنگ دوباره و برداشت را گوشيش.نبود مرتضي از خبري اما انداخت

 و کرد ترمز پايش جلوي مرتضي.بست سرش پشت را در و کرد قطع را تماس.پيچيد کوچه

 .جوجو باال بپر:گفت

 خوبين؟.سالم:گفت و شد سوار فرشته

 .نميشه اين از بهتر:گفت فاطمه

 نيست؟ مشکلي هستن دوستاشم و کيان:گفت و برد بيرون کوچه از را ماشين مرتضي

 خوبه:گفت مرتضي به آرامي به فاطمه.انداخت باال ايي شانه و کرد مخفي را شادش لبخند فرشته

 .نگرفت موضع ايندفعه

 .فاطي صداتو شنيدم-

 .بشنوي گفتم بلند:گفت و زد لبخند فاطمه

 .ميگي راست که تو آره،-

 تمسان يه من اجازه بدون.بازين آتيش مشغول همه ميريم داريم که جايي:گفت جديت با مرتضي

 .بيفته اتفاقي خوام نمي.نيست نرمال اوضاع.نميشين جا به جا

 بودند يختهر بيرون که جمعيتي ميان از احتياط با مرتضي و گفتند ايي باشه لب زير فاطمه و فرشته

 که يانک ديدن با فرشته ايستادند، که پاتوق جلوي.گذشت کردند مي شادي و انداختند مي ترقه و

 تداش دوست را مرد اين او و آمد بند نفسش بود ايستاده بزرگ آتشي دور دختر و مرد چند کنار در

 تيوق بيندازد جلو را خود توانست نمي االن اما.گذشت عمرش از که سالي دو و هايش بدي تمام با

 .شين پياده:گفت و کرد پارک مناسبي جاي را ماشين مرتضي.بود انداخته فاصله کيان

 فرشته ،کرد معرفي بقيه به را دو آن مرتضي.پيوستند جمع به مرتضي همراه به و شدند پياده دو آن

 ناختش نمي را او فرشته که جواني دختر با او به نگاه بدون کيان اما کرد نگاه کيان به چشمي زير

 اش کرده گره هاي مشت در که حسادتي و حرص با فرشته.زد مي لبخند گاهي و بود صحبت گرم
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 نبياي کنين؟ مي نگاه آتيش به وايسادين چقد:گفت همايون که برگرداند را رويش زد مي موج

 .ديگه بپرين

 بود انيکي به حواسش تمام.نشست آب نزديک سکويي ي لبه و کشيد کنار را خود ميل بي فرشته

 قدراين ها توجه بي اين که فهميد نمي هيچ قبال و نداشت او به توجهي و بود جمع پي حواسش که

 مدآ سويش به اخم با مرتضي.شد آن مشغول و آورد بيرون مانتويش جيب از را گوشيش.دارد درد

 .بري ور گوشيت با تونستي مي هم خونه:گفت و

 کنم؟ چيکار بايد-

 گذره؟ نمي خوش بهت.باش ها بچه با-

 همان اين و کرد مي نگاهش فقط خورده مات خودش و بود سرگرم که کياني پي رفت نگاهش

 که متنيورد شو بلند:گفت و کشيد را دستش مرتضي.خواست مي دلش که نبود سوري چهارشنبه

 .بده خرج به جوش و جنب يکم پاشو کني، نگاه بشيني

 ناپيرز عين چه:گفت و کرد نگاهش اخم با فاطمه.شد همراه مرتضي با و شد بلند زور به فرشته

 نشستي؟

 .پرم تو خورده:گفت و کرد اشاره کيان به ابرو با فرشته

 بدونه ات بگير قيافه هم تو کنه مي خودشو کار داره و خونسرده اينقد اون وقتي دختر، خيال بي بابا-

 .نيست سوزي دهن آش هم همچين

 هم؟ شما خانوم فاطمه:گفت لبخند با مرتضي

 .هستيم اينجوري ما آقا، بله-

 در دش قفل نگاهش انگار اما برگشت ايي لحظه فرشته.رفت پسرها جمع سوي به و خنديد مرتضي

 خودش اهنگ اينکه از قبل ولي کرد، تجربه را کشيدن تير شبيه چيزي قلبش و کيان مغرور چشمان

 از انپشيم! سردي نگاه چه.شد دوخته آتش به و شد گرفته چشمانش از بود کيان نگاه شد فراري

 بپريم؟ آتيش رو بريم:گفت شاد چندان نه لبخند با و گرفت را فاطمه دست آلود اخم نگاه آن

 زا کردن درس جهنم نکردن درس آتيش که اينا باش مواظب فقط باشه:گفت و زد لبخند فاطمه

 .بپرم روش ترسم مي شد بلند توش، ريختن چيزا اين و چوب بس
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 .کنيم تجربه بيا:گفت و گرفت محکم را فاطمه دست فرشته هيجان يا بود لجبازي براي

 !بعد هبسوز يکم بزارين بزرگه آتيشش بپرين خواد نمي:گفت مرتضي که رفتند آتش سوي به

 کنم؟ چيکارش سوخت وقتي االنه، به اش مزه نه:گفت سرتقي با فرشته

 بسوزي؟ خواي مي:گفت و رفت ايي غره چشم مرتضي

 خوش که آوردي منو باش زنت مواظب بيا:گفت و داد مرتضي دست به را فاطمه دست فرشته

 گيري؟ مي جلومو حاال بگذرونم

 گذاشتي؟ کجا رو بمبيا ترقه داداش:گفت و آمد سويشان به شد جدا جمع از همايون

 .ماشينه عقبه صندوق بکش زحمتشو:گفت و داد همايون به را ماشينش سويچ مرتضي

 نديدم؟ جاي رو شما من:پرسيد و کرد نگاه فرشته به خيره خيره هماين

 .نمياد يادم:گفت تفاوت بي و داد تکان سري فرشته

 بري نداري حق شما:گفت اخم با مرتضي شد، دور آنها از و گرفت را سويچ داد تکان سر همايون

 !آتيش کنار

 .گردون برم پس:گفت و کرد نگاهش اخم با فرشته

 !کني؟ مي لج داري چرا فرشته:پرسيد متعجب فاطمه

 با.شد يدهکش دستش که بپرد تا گرفت باال را مانتويش.رفت آتش سوي به آنها به توجه بي فرشته

 که بانيتيعص و اخم با که کياني به شد خيره تعجب با که بگويد مرتضي به چيزي تا برگشت خشم

 .کني لجبازي اينقد نداره لزومي:گفت زد مي ني ني چشمانش در

 شهم قبال بسه،:گفت و کشيد را دستش محکمتر کيان که بکشد را دستش تا زد زور فرشته

 ؟نکني چيکار ميگه بهت داره داداشته عين رفته يادت انگار حاال اما کردي مي مرتضي مرتضي

 !کن ول دستمو:گفت و کشيد هم در اخم هم فرشته

 .دوستت پيش بري بهتره:گفت و کشيد عقب آتش کنار از را او و داد دستش به فشاري کيان

 تيم؟هس نيستيم، صميمي اينقد کني ولم ميشه حاال گفتي، که ممنون:گف خونسرد فرشته
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 .نميشه صميمي ديگه هم باش مطمئن:گفت و کرد رها را دستش و زد پوزخندي کيان

 انبينش فاصله همه اين کي از و سرد کيان اين از برگرفت نگاه گلويش، براي شد خنجر بغض

 !فرشته :کشيد فرياد وحشت با مرتضي که بگيرد فاصله که برگرداند رو کيان بود؟ کشيده ديوار

 و ستر با و برگشت فرشته سوي به چرخيد مي خودش دور که ماشيني و مرتضي صداي با کيان

 موقع همان که کرد پرت ديگر طرف به را او و خود او و انداخت فرشته کمر دور دست سرعت

 ود که نشينانش سر و برخورد دريا کنار سکوهاي از يک به محکم زيادي صداي و سر با ماشين

 فرشته اما بردند هجوم سويشان به همه.افتادند فرمان و داشبور روي هوش بي بودند جوان

 مرشع سوي چهارشنبه ترين افتضاح اين.لرزيد مي و بود برده فرو کيان ي سينه در سر ترسيده

 .بود

 خوبي؟:گفت و کرد بلند را او و گرفت را فرشته هاي شانه دلواپس کيان

 د؟ش چي خوبم،:گفت خواستني آغوش اين از گرفته گر داد بيرون را اش شده تند نفس فرشته

 شهوديم نگراني با مرتضي.آمدند سمتشان به دو با مرتضي و فاطمه بدهد جواب کيان اينکه از قبل

 عزيزکم؟ خوبي:گفت و گرفت دستانش در را فرشته صورت

 اشينيم سوي به و داد تکان را لباسش شد بلند.نبود او مال ديگر فرشته اين و کرد نگاهشان کيان

 .خوبم:گفت سرسري فرشته.رفت بود کرده تصادف که

 شصورت.نشست گلويش در بغض.رفت و شد جدا او از او به توجه بي که کياني پي رفت حواسش

 نميکنه؟ درد جاييت خوبي؟ مطمئني:گفت فاطمه.شد بلند و کشيد کنار را

 بدتر اش خراشيده بازوي سوزش از قلبش سوزش نگفت اما داد تکان سر بغض پر فرشته

 انگار شد؟ چي ماشين  اين ببينم برم تا وايسين:گفت مرتضي که پوشاند زخم روي را مانتويش.بود

 .بوده مست راننده

 خوبي؟:پرسيد نگراني با فاطمه رفت، که مرتضي داد، تکان سر و خورد افسوسي فاطمه

 .نيستم خوب نپرس،-

 ميکنه؟ درد جاييت-

 .گذشت ازم کن، نگاه.ميکشه تير.ميکنه درد دلم:گفت و داد تکان سر غم با فرشته
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 دوباره براي نکرد ولز جلزو کم کيان گرنه و.کردي انتخاب خودت اينو:گفت و کشيد آهي فاطمه

 .داشتنت

 کردم؟ مي چيکار داد ام شکنجه که سالي دو اين با-

 تو رفته کيان که وقتي از انگار اما داري طلب سالو دو اون االنم کني؟ چيکار خواي مي االن-

 .شدي تر حريص

 دلم قطف من فاطمه اما.ميشي حريص ميره که همين زني مي پسش کنارته وقتي عاشقيه،تا قانون  -

 .فاطي عاشقشم من.خودشه من زندگي مرد تنها دوني مي همه از بهتر تو گرنه و بود نشده صاف

 که اش سالشه 79 دوست براي کرد باز آغوش فاطمه و گردش صورت به داد زينت که بود اشک

 مکن تحمل تونم نمي:گفت و زد هق فرشته.بودنش بزرگتر سال 72 با مردي براي ميکشيد پر دلش

 .تونم نمي.بگذره ازم که

 .گفتي بهش چيا بره يادش کيان هم ببخشي تو هم بگذره يکم بزار.عزيزم باش آروم-

!... بود خورده که هايي زخم تمام از بدتر دردي.کشيد مي درد قلبش فرشته و کرد نوازشش فاطمه

 ي فرشته اين از کندن دل توان و فرستاد مي عقب عميق هاي نفس با را اش مردانه بغض کيان

 او مه باز خيانتش مورد در مزخرفش فکر تمام با هم سال دو تمام وقتي کرد مي چه.نداشت را زيبا

 که ديروزهايي ي احمقانه کارهاي تمام با بود باران از پاکتر عزيزکش که حاال و پرستيد مي را

 آسمان به رو و کرد فرو شلوارش جيب در را هايش دست.بود کرده خراب را چيز همه بود گذشته

 خوب من دل کي ميشه؟ صاف دلش کي بکشوني؟ رو ما خواي کجامي تا خدا:کرد زمزمه شب

 بود؟ زياد اينقد عشقت تاوان. کشم نمي سالگيم 37 تمام با کشم، نمي من ميشه؟

 خوبه؟:پرسيد فورا مرتضي ديدن با برگشت دست آن سوي به نشست اش شانه روي دستي

 بدين؟ ادامه اينجوري قراره کي تا:گفت سرزنش با مرتضي

 .داره کينه هنوز نه، بخشيده؟ منو کني مي فک بشه، پاک قلبمون که وقتي تا-

 هک ساليه دو اين تمام از تر داغون کن، نگاش:گفت و کرد اشاره فاطمه و فرشته سوي به مرتضي

 .کردي ولش
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 عذاب:گفت و گرفت نگاه خواست؟ مي را جدايي اين دلش مگر و لرزاند قلب و زد گره نگاه کيان

 نکن بدترش بسه، خودم

 .داره حدي بازيم بچه.کنين مي لج هردوتون:گفت و داد تکان سر مرتضي

 .بشه بهتر حالش من بدون شايد،-

 دختر اين برداري، قدم از قدم نداري حق ميگم بهت دارم کيان:گفت و کشيد هم در اخم مرتضي

 فهمي؟ مي ميميره، بري ضعيفه

 .نداره فايده موندنم دق؟ آينه بشم که بمونم-

 وادبخ جون خواهرمه، شدم، بزرگ دختر اين با من اما حاليته بيشتر و بزرگتري ازم مرد، کرد بس-

 تونبين نحس ي رابطه اين تا بمون ميکني، داغونش يعني ميميره بري ميگم وقتي دادم، بهش

 تگارخواس خوشگله، کن نگاش نيورده، تو از غير اسمي دختر اين سال دو اين تمام تو بشه، درست

 رکا بدي؟ که زمان توني مي سال دو اون تمام از ناراحته اما خواد، مي تورو دلش اما نشسته پاش

 زياديه؟

 شد؟ داده بهم خوام، مي زمان منم:گفت و کشيد آه پريشاني با کيان

 ميده، فرصت داره خدا شايد خودته، زندگي داداش:گفت و فشرد نرمي به را اش شانه مرتضي

 .نگيرش خودت از خودت

 ارهقر دونم نمي حتي که گيجم اينقد.خواد مي چي خدا دونم نمي هنوز:گفت و داد تکان سر کيان

 بشه؟ چي فردا

 نه،خو برسونم رو دخترا بايد من...داداش، خودته دست بودنش خير:گفت و داد تکان سري مرتضي

 نداري؟ کاري

 .برسونمش من بزار-

 نه؟ يا مياد دونم نمي:گفت ترديد با مرتضي

 هب.خواست مي را قلبش زيباي دخت شاه کنار در بودن دلش فقط االن دارد غرور رفت يادش کيان

 خونسرد کرد سعي گرفت لرز قلبش فرشته آلود اشک چشمان ديدن با رفت دخترها سوي

 .خونه رسونمت مي من بيا:گفت آرام.باشد
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 بيام؟ کجا:گفت و گرفت را چشمانش اشک نم فرشته

 و دش مچاله صورتش درد از فرشته که گرفت را فرشته بازوي فاطمه و مرتضي به توجه بي کيان

 .کن ول دستمو:گفت آرام

 زخم دستم کن ولم:گفت درد زور از فرشته که کشاند ماشينش سوي به را او او، به توجه بي کيان

 .شده

 کنه؟ مي درد کجات:گفت و کرد نگاهش و برگشت متعجب کيان

 .کردي داغونش:گفت و کشيد را دستش فرشته

 يه مبري بايد:گفت نشست چشمانش در که ترسي با کيان.داد رنگ را مانتويش کمي خيس نم

 .بيمارستان

 .بدونن چيزي مرتضي و فاطي خوام نمي پايين بيار صداتم لطفا خوبم،:گفت اخم با فرشته

 !بريم بيا:گفت و گرفت را دستش بار اين کيان

 .رسونه مي منو مرتضي کن ولم داري؟ چيکارم:گفت اخم با فرشته

 ريمي جايي:گفت و شد سوار کنارش خود و کرد ماشينش سوار را او بزند حرفي آنکه بدون کيان

 .بخوام من که

 چرا؟:گفت و چرخيد سويش به جدي فرشته

 .ببند کمربندتو.ندارم دادن توضيح به لزومي-

 تهفرش که شد خم رويش برگشت سويش به اخم با کيان که نشست سينه به دست فرشته

 و پاندچس فرشته به را خود عمد به کيان.چسپاند صندلي به را خود و کرد حبس را نفسش متعجب

 .لجباز دختر کني گوش حرفم به بايد:گفت

 ميگيري ياد اما بندم مي خودم:گفت گوشش کنار و کرد فوت فرشته صورت در را داغش نفس

 .نکني لج ديگه

 به.نشست کيان هاي لب روي ايي موزيانه لبخند که کرد مچاله بيشتر را خود وسواس با فرشته

 نشد؟ خوب:گفت پرتي حواس با فرشته که داد لفتش کمي عمد
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 اخم و گذاشت دهانش روي دست حرص با فرشته که کشيد کنار را خود و خنديد صدا بي کيان

 گفتي؟ چي هست معلوم سرت، بر خاک:گفت دل در و کرد

 شدي؟ مچاله اينقد چرا.بشين درست:گفت کرد مي پنهان که لبخندي با کيان

 .نداره ربطي تو به نشستنم مدل کن رانندگيتو تو:گفت و کرد نگاهش تند فرشته

 .بکن داري دوس هرکاري:گفت و انداخت باال ايي شانه لبخند با کيان

 هايش لب روي لبخندي.بود هميشگي کيان همان اين و برگرداند رو و کرد نگاهش اخم با فرشته

 که جمعيتي بين از احتياط با کيان.داد مي ترجيح آدم عالم همه به را خوشرو کيان اين او و نشست

 و انداخت سرش پشت به نگاهي فرشته.گذشت مي کردند مي بازي آتش و بودند ها خيابان در

 کجان؟ فاطي و مرتضي پس:گفت

 .نباش نگران رسونن مي خودشونو-

 مي انخياب طرف به سراسيمه که مردي به افتاد نگاهش که بود خيره بيرون به نگراني با فرشته

 و گذاشت کيان دست روي دست يکباره که کرد نگاهش خيره خيره ايي لحظه فرشته.دويد

 !داره احتياج کمک به يکي دار نگه:گفت

 به دلش و فرشته نگاه سمت به خورد سر نگاهش و انداخت شان کرده گره دستان به نگاهي کيان

 .نميشي پياده تو:گفت و کرد متوقف کناري را ماشين.آمد جوش

 .باشه داشته احتياج کمک به کسي شايد-

 .باشين ماشين تو لطفا هم شما هستم، من:گفت اخم با کيان

 که بود هخير بيرون به نگران فرشته.رفت مرد سوي به و شد پياده فورا کيان و داد تکان سر فرشته

 را خود ود با و شد پياده فورا فرشته.بيايد فرشته که کرد اشاره دست با و چرخيد سويش به کيان

 شده؟ چي:گفت و رساند آنها به

 شزن حال نيستاده، کسي داده تکون دست هرچيم شده خراب ماشينش بارداره، خانومش آقا اين-

 .بيمارستان ببريمش تا بيارش کمکش برو تو اما تونم نمي من خرابه

 مرد.رفت بود شده پارک سکوها از يکي کنار که ماشيني سوي به و داد تکان سر دلواپس فرشته

 !من به بده تکيه ليال:گفت و کرد باز را ماشين در فورا ديدنش با جوان
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 .کنم کمکتون بزارين:گفت فرشته

 .بيرون بيارينش:گفت سراسيمه فرشته و کرد ناله زن

 به برين:گفت و گرفت را زن بغل زير فرشته آورد، بيرون ماشين از را جوانش زن زحمت به مرد

 .کنه نزديک ماشينشو بگين دوستم

 مي:گفت بود افتاده چين نگراني از که ايي چهره با فرشته.رفت کيان سوي به و داد تکان سر مرد

 کني؟ تحمل توني

 .ميميرم دارم:گفت و داد بيرون را اش بريده نفس ليال

 انخودش کردند، ماشين سوار را ليال جوان مرد و فرشته کرد، پارک کنارشان را ماشين فورا کيان

 خيس صورتش:گفت و گرفت جوان مرد سوي به را کاغذي دستمال فرشته.شدند سوار زود هم

 !عرقه

 !برو تند امشب، شبيه چه:گفت دلهره با فرشته که گرفت را دستمال جوان مرد

 به را خود و گذشت مزاحم هاي ماشين ميان از نبود ماليم اصال که سرعتي و جديت با کيان

 کنم؟ تشکر ازتون چطوري:گفت لبخند با مرد....رساند بيمارستان

 پسر؟ يا دختره:گفت ذوق با فرشته

 .دختر يه و پسر يه بودن دوقلو:گفت و زد لبخند جوان مرد

 هکن حفظشون خدا باشه، مبارکتون:گفت و کوبيد بهم را دستانش زياد شوق و ذوق با فرشته

 .براتون

 .بريم ما اجازه با:گفت و کرد دراز دست مرد سوي به کيان

 .باشيم خدمت در ناهار يه ندادين قول تا برين زارم نمي اينجوري:گفت و کرد اخم جوان مرد

 .ميشيم مزاحمتون:گفت و داد تکان سر تواضع با کيان

 .کنم دعوتتون تا بدين شمارتونو:گفت و آورد بيرون جيبش از را گوشيش جوان مرد

 هستم منتظرتون:گفت جوان مرد.داد او به را خود ي شماره و زد لبخند جوان مرد سماجت به کيان

 .کنم نمي قبول هم ايي بهانه هيچ
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 .هستم خدمت در:گفت و داد تکان سر کيان

 بريم؟ خانوم فرشته:گفت فرشته به رو

 .باشين خانومتون مواظب:گفت جوان مرد به رو فرشته

 حتي که بود شيرين آنقدر آنها براي امشب خوشي! زندگي هاي رنگ از پر.بود خاصي شب شب،

 پررنگش لبخند با فرشته شدند که ماشين سوار.نداشتند هم را يکباره خوشي اين تصور

 !بود عمرم شب بهترين:گفت

 خمز دستي بود رفته يادشان آنها و فرشته زخمي دست پي رفت نگاهش دهد جوابي کيان از قبل

 انسمانپ دستتو بيايم بود قرار:گفت و گرفت را دستش کيان.است تن در دردي و رفته خوني شده،

 .برگرديم بايد شو پياده.رفت يادمون چيز همه کني

 .ميکنم پانسمانش خودم خونه ميرم خوبم،-

 .خيليه نکرده عفونت االن تا-

 اونجا ازهت خونه بري خواي مي اونوقت بيمارستانيم تو پايين، بيا:گفت و شد پياده ماشين از کيان

 کني؟ پانسمان

 سمجي؟ خيلي بودم گفته بهت:گفت اخم با فرشته

 !پايين بيا گفتي، که االن-

 با تاريپرس.برگشت بيمارستان به دوباره او با و شد پياده و فرستاد برايش ايي غره چشم فرشته

 شده؟ کشيده زمين رو: پرسيد و کرد پانسمان را اش شده زخم دست دقت

 وضع پانسمانتو مرتب روز دو يه:گفت بخشش آرامش لبخند با پرستار که داد تکان سر فرشته

 .نزنيش هم آب به کن سعي.کن

 و ردک حساب را پول رفت، صندوق به کيان و کرد جمع را وسايلش پرستار که داد تکان سر فرشته

 بهتري؟:پرسيد کيان...رفت بيرون در از فرشته با

 يگوش شدند که سوار.بود کننده راضي کرد مي فکر که طرف هر از امشب و داد تکان سر فرشته

 داداش؟ جانم:گفت مرتضي نام ديدن با.خورد زنگ کيان
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............. 

 .خونه ميريم داريم االن شد، دير يکم افتاد راه تو اتفاقي يه-

.............. 

 .دم مي توضيح شاپور عمو برا خودم-

............ 

 .داداش قربونت باشه-

 !شاکيه بابا االن حتما:گفت نگران فرشته که کرد قطع را تماس

 .ببند کمربندتم.کنم مي صحبت باهاشون خودم:گفت و کرد روشن را ماشين کيان

  چه؟ تو به:گفت و کرد نگاهش تيز فرشته

 هوم؟ برات ببندمش خودم که داري تمايل زياد انگار:گف اخم با کيان

 !خودخواهي خيلي:گفت حرص پر فرشته

 .گرفتم ياد تو از رو خودخواهي:گفت کيان که شد کمربند بستن مشغول

 !گناهي بي انگار که نده نشون جوري هه،:گفت و زد پوزخندي فرشته

 .کن تمومش پس کنم، خراب شبمو خوام نمي-

 تحملم چرا.کنم مي خراب روزتو و شب دارم هميشه انگار:گفت و کرد نگاهش ناراحتي با فرشته

 کني؟ مي

 سينه در را آهش.بود ممکن غير دختر اين از کندن دل و کرد نگاهش و برگشت ايي لحظه کيان

 .شده زياد صبرم ميکنم، عاشقت بازم...اما داشتي، دوستم کاش:گفت دل در و کرد خفه

 و ندبخشيد مي همه کاش امشب و بيرون بازي آتش به شد خيره جوابش شنيدن از نااميد فرشته

 ي خانه جلوي.بود شده عاشقش و بود ديده را کيان که سالگيش 71 به ميگشت بر هم باز او

 در اپورش خود.ايستاد منتظر و فشرد را زنگ.شد پياده فرشته از زودتر کيان کردند توقف که شاپور

 وتفاهيس اينکه از قبل کيان که کرد نگاهشان متعجب هم کنار در فرشته و کيان ديدن با کرد باز را
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 آقا هي شديم مجبور راه سر رسوندم، رو فرشته من اجازتون با جون، عمو سالم:گفت بيايد وجود به

 !تاخير اين بابت ام شرمنده من شد، دير همين براي بيمارستان به برسونيم خانومو و

 !داخل بيا جوون، نداره شرمندگي:گفت و گذاشت کيان ي شانه روي را دستش شاپور

 .ميرم من ديروقته متشکرم-

 !کن در سوريتو چهارشنبه ما با يکم بيا مونده آخرشب تا هنوز-

 دشب اصال و بود شاپور پيشنهاد شدن پذيرا ي نشانه لبخندش و جوانک اين بود خواسته خدا از

 اجازه اب و کرد مخفي کيان بودن از را شادش لبخند فرشته.باشد تخسش زيباي با هم باز آمد نمي

 رشاپو.کرد هدايت داخل به را او و گذاشت کيان کمر پشت را دستش شاپور.شد داخل و گفت ايي

 !بيرونه وقتا بيشتر که هم فرشته تنهاييم خانوم و منو:گفت لبخند با

 .کنه ازدواج خانوم فرزانه عين اونم که باشين روزي فکر به بايد شما:گفت زيرکي با کيان

 ندنک دل:گفت و کرد نگاه بود کرده روشن حياط در که کوچکي آتش به و ايستاد ايي لحظه شاپور

 .خودش زندگي پي بره روز يه بايد اونم اما سخته دردونه اين از

 ...باشيما داشته بچه بيشتر بزار گفتم خانوم به هي:گفت خنده با و چرخيد کيان سوي به

 مادرش و فرشته آمدن با.خواست مي زيادي هاي بچه دلش حتما خودش کرد فکر و زد لبخند کيان

 و مرتضي حتما:بگويد فورا شاپور که شد باعث زنگ صداي بود دست به شربت سيني که

 !نامزدشه

 !بيان؟ بودن قرار:گفت متعجب فرشته

 .کنم مي باز من:گفت و رفت در سوي به کيان

 خواي؟ نمي مهمون خونه صاحب:گفت و کشيد سرک داخل به لبخند با مرتضي و کرد باز را در

 کنن؟ تعارفت بايد ديگه حاال سوخته، پدر داخل بيا:گفت خنده با شاپور

 مخلص:گفت و گذاشت چشمش روي دستي مرتضي که شدند داخل فاطمه دنبالش به و مرتضي

 .هستيم شاپورم عمو

 .بيام بريزم ديگه شربت ليوان تا دو برم بگير:گفت و داد فرشته دست به را سيني زهرا
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 شقع با کيان.کرد تعارف بقيه به را ها شربت و آمد پايين ايوان هاي پله از و داد تکان سر فرشته

 دير راچ:گفت و زد کيان کمر به دستي مرتضي.کرد تشکر آهسته و برداشت ليواني و کرد نگاهش

 برگشتين؟

 .بگم من بزار:گفت هيجان با فرشته

 .بفرمايين:گفت و کرد دراز دستي محترمانه کيان

 دويد مي داشت خيابون تو بيچاره مرد  يه گشتيم برمي داشتيم:گفت و زد نمکين لبخندي فرشته

 زنه يم بيمارستان ببرش خواسته مي اس، حامله همسرش بيچاره تا شده چي که پيشش رفتيم

 قلودو واي دنيا، اومد بچه تا موديم بيمارستان، برديمشون اينکه خالصه.ميشه خراب ماشينش

 !ها ني ني ديدن اش خونه بريم کرده دعوتمون آقاهه بودن،

 افتادين؟ ناهار يه مفت مفت:گفت و انداخت باال ابرويي مرتضي

 شنيدي؟ آخرشو دعوت فقط تو حرف همه اين تو:گفت و کرد نگاهش تحقير با کيان

 خوردن؟ غذا از بهتر چي:گفت خنده با مرتضي

 نديدخ آنها به صدا با فرشته.رفت مرتضي براي ايي غره چشم و زد پهلويش به ايي سقلمه فاطمه

 !روش بپرين بياين کردم، درست آتيش نباشين، بيکار:گفت شاپور که

 .ميکنيم شروع ما:گفت و گرفت را فاطمه دست مرتضي

 .فاطي ياال:گفت و داد فرشته دست به و کشيد سر نصف يک را شربتش ليوان

 و خنديد کيان.پريد آتش روي فاطمه همراه به لبخند با و داد فرشته به را دستش ليوان فاطي

 !ديگه من  نوبت:گفت

 .بده ليوانتو م تو:گفت و کرد نگاهش فرشته

 و گذاشت سيني درون را ها ليوان فرشته.پريد آتش روي و داد او به را ليوانش و زد لبخند کيان

 .کنم تالفي اينجا حداقل بپرم آتيش رو نذاشتين که اونجا من، حاال:گفت

 ياقاشت با کيان.گفت بلندي هوراي و پريد آتش روي هيجان با و گرفت باال کمي را لباسش دامن

 مانآس تمام به قسم و کرد نگاه زيبا دخترک اين به و نشست ايوان وسطي هاي پله از يکي روي
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 ديد،خن مي شادمانه و پريد مي آتش روي سروصدا با فرشته.بگذرد او از توانست نمي هرگز امشب

 کشيدن آغوش در هوس امشب و کوفت مي سينه در هميشه از تندتر که قراري بي دل از غافل

 انکي.رفتند اتاقشان به خواب براي و گرفتند فاصله ها جوان جمع از زهرا و شاپور.داشت تن اين

 هي برام:گفت و گذاشت اش شانه روي دست.رفت فرشته سوي به و شد بلند خواستن هوس از پر

 .بيار آب ليوان

 جلهع با و کرد پنهان روسريش زير را پريشانش موهايش و شد دستوريش لحن خيال بي فرشته

 شمچ از دور و کرد استفاده فرصت از کيان.بياورد آب کيان براي تا رفت باال ايوان کوتاه هاي پله از

 اه پله سمت به کردند، مي پچ پچ و بودند زده زل آتش به هم دست در دست که فاطمه و مرتضي

 ره اگر تقريبا بود ايوان کنار که نارنجي درخت بخاطر شد، منتظر ايستاد ورودي در جلوي رفت

 فتر ور آن با و درآورد جيبش از را گوشيش.ديدند نمي را آنها فاطمه و مرتضي افتاد مي هم اتفاقي

 فرشته.شد ريخته رويش آب ليوان و شد سينه به سينه فرشته با کند ريزي برنامه آنکه بي که

 !ميارم حوله االن:گفت شد هول و دستپاچه

 !بمون نيست، مهم:گفت و گرفت را دستش کيان برود اينکه از قبل

 سرده کمي هوا:گفت و کرد نگاه کيان به متعجب شده قفل دستان گرمي اين از گرفته تپش فرشته

 !نيست سرد:گفت هوا بي کيان

 کردن عاشق دوباره براي بود تالشي نوبت حاال و بيچاره کيان از بود گرفته يقه که بود جادو

 !ه؟خوب حالت:پرسيد متعجب فرشته.بود داشتنش دوست گرو در زندگيش که زيبايش معشوق

 و گرداندبر رو عجوالنه برود هوا به اختيارش اينکه از قبل و کشيد صورتش به دستي آتيشن کيان

 داداش؟ کجا:گفت مرتضي که کرد نگاهش زده حيرت فرشته.رفت ها پله سوي به

 !ديروقته ديگه، برم:گفت و داد بيرون را نفسش کيان

 .بريم باهم رسونم مي که رو فاطي کن صبر خب عجله، با چه-

 .بخير شبتون ميرم، خودم ممنون، نه،:گفت تند تند کيان

 و هايش لب روي نشست لبخند و کرد نگاه را رفتنش و ايستاد ايوان لب دست به ليوان فرشته

 !بودا چيزيش يه اي:گفت متعجب مرتضي.بود جنجالي و خوب شب امشب،
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*********************** 

 پنجم فصل

 و دخندي مي شوق با عسل کرد، پرت باال به بار چندين و کرد بغل را( فرزانه دختر) عسل فرشته،

 قربون:گفت و آمد سويشان به و شد بلند مبل روي از فرزانه.کوبيد مي هم به را هايش دست

 .شده خوب تازه.نداشت حال روز چند تا بود خورده سرما طفلک خنده، مي که دخترم

 مواظبش خيلي بايد سرده، هوا اصفهان:گفت و گذاشت عسل نرم ي گونه روي ايي بوسه فرشته

 .باشي

 خبر؟ چه:گفت و گرفت را عسل سفيد دست فرزانه

 .بگو منظورتو-

 .بگم چي خوام مي ميدوني-

 ونمد نمي اصال نيست، سرجاش هيچي شده، پيچيده خيلي روزا اين زندگيم فرزانه، دونم نمي-

 بياد؟ پيش چي قراره

 چي؟ کيان-

 .خيال بي بزنم، حرف موردش در خوام نمي فرزانه-

 !دختر ايي ديوونه:گفت و کرد بغل را عسل فرزانه

 از (فرشته پسرخاله)بهروز.کند کمکش تا رفت مادرش سراغ به و انداخت باال ايي شانه فرشته

 دماغو؟ خواي نمي کمک:گفت و شد بلند جايش

 !زشت ي پسره خودتي:گفت و رفت بهروز به ايي غره چشم فرشته

 خوره؟ مي بر بهت هنوز شديا بزرگ:گفت و خنديد بهروز

 !اداد باشه حواست شدي، پير که يکي تو:گفت و کرد نگاه را بهروز صورت تا پا نوک از فرشته

 ارتک خوام مي چون کنم، کمکت کني چيکار خواي مي بگو خانوم، بال:گفت و زد اش بيني به بهروز

 .بگردون شهر تو يکم منو بريم بشه تموم زود

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر رستمي رويا(    2 توام تمناي در)  بگير ازم رو دنيا سهم همه رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

93 

 

 خاله؟ پسر خودتي فکر به پس آها-

 .بگو کارتو دختر، برو بيا-

 ريم؟ب بخرم، بايد بندازم رو سفره اينکه از قبل نخريدم، قرمز ماهي هنوز اينکه فقط ندارم، کاري-

 .منتظرتم در دم شو آماده برو ام، آماده من-

 به.دآم بيرون اتاق از و کرد آرايشي ته و پوشيد لباس فورا.رفت اتاقش به و داد تکان سر فرشته

 ماهي ميرم بهروز با دارم مامان:گفت بود ناهار پختن مشغول که مادرش به رو و رفت آشپزخانه

 بگيرم؟ ندارين الزم چيزي بخرم، قرمز

 با سپ ميري داري تو وقتي ديگه بفرستم باباتو خواستم مي بگيرين، تازه شيريني يکم چرا،-

 !بگير خودت

 .فعال چشم، باشه-

 فرشته.بود منتظرش ماشين سوار بهروز.رفت بيرون در از و کرد، خداحافظي همگي از فرشته

 .بگيريم قرمز ماهي بازار،بريم طرف برو:گفت و نشست کنارش

 ها؟ نيومدم، که هست سال يه دريا، کنار يکم بريم بيا قبلش-

 .داريم وقت کلي بريم،:گفت و داد تکان سر فرشته

 چطوره؟ آلما:پرسيد حال همان در.رفت دريا سوي به و چرخاند را ماشين بهروز

 کني؟ مي فکر بهش هنوز:پرسيد متعجب فرشته

 .بدونم زندگيش از بودم کنجکاو فقط نه،:گفت اهميت بي بهروز

 .ميشن دار بچه هم تازه خوشبخته، نکيسا کنار خوبه،-

 .باش مبارک خوبه،:گفت آرام و کشيد درهم اخم بهروز

 زيادي دنيا اين در عشق.بود مجرد هنوز ساله 31 بهروز.کشيد آه و کرد نگاهش چشم زير فرشته

 رد را هايش دست بهروز.شدند پياده دو هر و کرد متوقف ساحل کنار را ماشين بهروز.بود خطرناک

 .دکر مي نوازش را صورتشان بهاري خنک نسيم.شد قدم هم فرشته با و کرد فرو شلوارش جيب
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 !محشره اينجا هواي سرده، خيلي اصفهان هواي عيد دم-

 کوهاس اين لب بريم بيا:گفت و زد بهروز کمر به.بود خلوت تقريبا.انداخت اطراف به نگاهي فرشته

 .بشينيم

 .برگرديم بزنيم قدم( درياس کنار رستوران يه)رافائل تا بيا نشستن؟ و هوا اين حيفه-

 ه؟چطور دانشگاه و درس:گفت و کرد نگاهش لبخند با بهروز.شد همراه او با و داد تکان سر فرشته

 زودتر تا بردارم بيشتر واحدهامو کنم مي سعي دارم گذره، مي:گفت و انداخت باال ايي شانه فرشته

 .کنم تموم

 .کني آماده ارشد برا خودتو االن از کن سعي-

 .مونده ديگه سال دو ارشد تا داره؟ حالشو کي بابا:گفت حوصله بي فرشته

 .ريت موفق همه از تو ديگه سال دو بخوني و باشي فکر به االن از:گفت و زد لبخند مهربانانه بهروز

 !شماس با حق آقا بله-

 رامب يلي پسره اين فرشته:گفت و کرد ريز چشم ديده چيزي انگار اما.جلو به دوخت نگاه بهروز

 شناسيش؟ نمي تو آشناس،

 حرکت از که نبود قلبش اين و کرد نگاه داشت اشاره بهروز که جايي به متعجب فرشته

 داشت مصرانه و زد مي قدم جواني دختر دوشادوش که بود کيان داد، ارور که بود مغزش.ايستاد

 بهروز.باشد پست همه اين کيانش نداشت امکان و کشيد درهم اخم.داد مي توضيح را چيزي

 !دختر؟ شد چي:گفت و کرد نگاهش متعجب

 .بودش فرزانه عقد مراسم تو همينطور و درياس کنار رفتيم که شبي آلماس، دايي پسر-

 ادهد قول خودش به مثال که خواستني همه اين از گرفت غم دلش فرشته و گفت بلندي آهان بهروز

 لد در و برگرداند رو و کشيد عميقي نفس.نيست بشو آدم دل اين که سود چه.کند ترکش بود

 برات تفاهمسو نشو، احمق کيان عين تو نيفتاده، اتفاقيم نيست، چيزي فرشته، بيخيال:کرد تکرار

 بهم و کني فضولي خواي مي چرا داره مرضي شايد اصال همکاريه، يا ساده دوستي شايد نياد، پيش

 گهم تازه نکن، شک ديگه تو کشوند اينجا به رو قصه که بود کيان کردناي شک همين بريزي؟
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 رشدخت دوس که گيريم باشه خوش اصال بزار چيه؟ واسه ولزت و جلز پس نزده قيدتو کيان همين

 اصال؟ چه تو به باشه

 و کرد نگاه فرشته به متعجب بهروز.ميميرد ساله 79 ي فرشته اين باشد دخترش دوست اگر نه اما

 دختر؟ کجاس حواست:گفت

 !زدي؟ حرفي:گفت و کرد نگاهش بيشتري تعجب با فرشته

 !رفتيا دست از دماغو نگرانم برات-

 .تمگف مي بهت خوشگل تا چند گرنه و بزرگتري که حيف:فت و زد بهروز بازوي به مشتي فرشته

 !دختر عاشقتم:گفت و نديد صدا با بهروز

 !ندارم ازدواج قصد:گفت بازي مسخره با فرشته

 کنه؟ ازدواج داره دخترشو سن که کسي با بياد که کيه حاال-

 درهم اخم بود؟ دخترش سن هم بود، بزرگتر او از سال 72 کيان و بهروز حرف از کشيد تير قلبش

 مهمه؟ سال و سن دوره اين تو اصال:گفت و کشيد

 !ايي بچه تو گيرم، نمي پس حرفمو من:گفت خنده با بهروز

 بزرگ؟ مثال آقاي کنه فکر تو به اصال خواست کي هه-

 بودي؟ کي با پس:گفت و کرد ريز چشم بهروز

 

 ايشاال؟ زدي که قدم برگرديم، بيا:گفت و کرد نگاهش حرص با فرشته

 سرپ کنم، احوالپرسي و سالم يه آلما دايي پسر با خوام مي تازه مونده، خيلي هنوز رافائل تا نه-

 !خوبيه

 .ميشه ديرمون بازار بريم بايد چي؟ که بريم کاريه؟ چه نه:گفت دستپاچه فرشته

 شده؟ چي فرشته:گفت مشکوک بهروز

 باشه؟ افتاده اتفاقي بايد مگه هيچي:گفت شده هول فرشته
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 اين زا کنيم، سالمي يه بريم بيا:گفت و گرفت را فرشته دست و درآورد جيبش از را دستش بهروز

 .مياد خوشم پسره

 انشزب زير از حرف و شود تر سمج بهروز کند مخالفت بيشتر اگر ترسيد مي و گزيد لب فرشته

 بهروز با ناچار به.خواست نمي را بيشتر رسوايي بود، بس دانستند مي بقيه و آلما که همين.بکشد

 برخورد کيان با کنجکاوي و استرس بدون تا داد مي اميد خود به مرتب دل در و شد همراه

 زيادي هم شايد خب اما.بود درآورده را لجش بود توانسته تا بهروز که بود روزهايي آن از امروز.کند

 ديکنز که آنها به بهروز.بفهمد کيان با را ربطش و بشناسد را دختر آن توانست مي.بود نشده بد

 هم شناخت مي را او هم انگار که مردي با اش شده قفل دست و فرشته پي رفت کيان توجه شد

 دست و زد لبخند دوستانه بهروز.آمد سويش به و شد جدا کنارش دختر از کيان.شناخت نمي

 ميام؟ نظر به آشنا:گفت و کرد دراز کيان سوي به و کرد رها را فرشته

 له،ب:گفت و فشرد سردي به را بهروز دست بود نيامده خوشش ها دست قفل اين از اصال که کيان

 .نمياد يادم اما

 خانوم؟ فرشته خوبي:گفت کنايه با فرشته به رو و کرد رها را بهروز دست

 !مرسي:گفت آرام و گزيد لب فرشته

 !انهفرز شوهر برادر بهروزه، م خاله پسر:گفت نيايد وجود به بهروز بابت سوتفاهمي آنکه براي اما

 هک زيادي توقع گذره، مي ديدارمون آخرين از سال دو:گفت و زد لبخند و کرد باز اخم ناگهان کيان

 !بهروز آقا شرمنده بمونه، يادش رو چيزي درپيت حافظه اين

 راستي ،گفت بهم پرسيدم فرشته از بود رفته يادم منم ديگه، آدميه بابا، نه:گفت و زد لبخند بهروز

 کيه؟ بانو اين

 زا:گفت و زد لبخند.خواست مي را او حسادت کمي دلش و کرد نگاه فرشته به چشمي زير کيان

 .کنيم حلش کنيم مي سعي داريم اومده پيش مشکلي دوستانه،

 يب و برداشت نيکمت روي از را کيفش و زد پوزخندي بود ايستاده طرفتر آن کمي که جوان دختر

 .برسي دوستات به بهتره بياي دنبالم که نيست مهم احتماالم ميرم، دارم:گفت ادبانه

 ام نداشتيم، مزاحمت قصد شرمنده:گفت بهروز که کرد نثارش ايي غره چشم و برگشت کيان

 .باشين راحت شما ميريم
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 .نيستين مزاحم ميرن، دارن فرخي خانوم:گفت جوان دختر به رو اخم با کيان

 اب و رساند خيابان به را خود زود داشت نشان و خط کلي انگار که اخمي اين از ترسيده دخترجوان

 م؟باشي نيورده پيش برات مشکلي اميدوارم:گفت شرمنده بهروز.شد دور آنجا از تاکسي اولين

 بزنيم؟ قدم يکم مايلين اصال،:گفت و زد لبخند کيان

 .بشينه همش داره تمايل پيرزن خاله اين داشتيم قصدم همين ما واال:گفت فورا بهروز

 نشستن؟ به کردم اصرار کي من آخه! واقعاکه بهروز:گفت و کرد اعتراض فورا فرشته

 !گله خيلي من ي خاله دختر:گفت کيان به رو و خنديد بهروز

 !لعنت منکرش بر:گفت آرامي به و کرد نگاهش خاص کيان

 !کنين مي قدم قدم هي برين راه ياال نکنين، بحث من رو:گفت اخم با فرشته

 و گرفت فاصله آنها از بلند قدم دو با حرص با فرشته که خنديدند او اداي به هردو کيان و بهروز

 !واقعاکه:گفت

 !خوره مي بر بهت زودم چه دماغو بيا بابا:گفت خنده با بهروز

 همپا هي که هم تو بازار، برم خوام مي شدم پشيمون اصال:گفت و کرد نگاهش تند برگشت فرشته

 !خونه گردم برمي اونجام از و ميرم من بمون کردي پيدا

 !ايي حوصله کم چه ميريم باهم االن بمون زنيا، مي حرفا:گفت بهروز که کشيد درهم اخم کيان

 !خونه بياين هم با دوتا شما بعد ميرم من ميگم، جدي نه:گفت و برگشت فرشته

 .کنه بيان بهتر نيست بلد بچه ناهاره، به دعوت يه اين:گفت کيان به رو لبخند با بهروز

 نتيجه؟:گفت سينه به دست و رفت بهروز به ايي غره چشم فرشته که افتاد خنده به کيان

 .رديمبرميگ زنيم مي دور يه ميريم تو منو بازار بره فرشته، به بده ماشينو جان بهروز:گفت کيان

 .نيستم بلد رانندگي من:گفت تند فرشته

 !جدي؟:گفت و کرد نگاهش تعجب با کيان

 !جدي:گفت و زد لبخند اش قيافه به فرشته
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 بالخره؟ کنم چيکار موندم من:گفت بهروز

 يزيچ بياين زود:گفت و رفت رو پياده سمت به و کرد جا جابه دستش در را دستيش کيف فرشته

 !نمونده ظهر به

 .برسونمت بزار:گفت و کرد بلند را صدايش کيان

 .نيست الزم:گف و داد تکان هوا در را دستش فرشته

 ستهد تر شيريني و قرمز ماهي زود خيلي.رفت بازار به يکراست و شد تاکسي سوار خيابان کنار

 مادرش از و رفت آشپزخانه به شد که وارد.برگشت خانه به و خريد داوودي و رز گلهاي از گلي

 نيومدن؟ کيان و بهروز:پرسيد

 بياد؟ کيانم قراره مگه:پرسيد متعجب زهرا

 رفتم منم بزنن دوري يه رفتن شدن پسرخاله فورا بهروز خودشو ديديمش، ساحل کنار آره-

 .بيان زود بود قرار.بازار

 .نيومدن که هنوز-

 يشهاي لبه که باريک کم تنگ دورن را ماهي گذاشت، کريستالي گلدان درون را گل دسته فرشته

 هک نکشيد طولي.کند تعويض را لباسش تا رفت اتاقش به يکراست و گذاشت بود رنگ قرمز

 !اومد:گفت لب زير و نشست لبش روي لبخندي شنيد سروصدايي

 ناي تمام بعد بود مطئن.داشت دوست بارها و بارها را بودن تکرار اين و بود مرد اين ديدن شوقش

 بود بخشيده را او قلبش ته.کرد مي قبول حتما کرد مي خواستگاري او از کيان بار اين اگر ها اتفاق

 اين امتم با.کرد مي گيري کناره که بود کيان بار اين که بود حيف اما.خواست مي عشق فقط االن و

 از يحرف گفتن و لغزش بدون ايستاد مي محکم او نميکرد درخواستي کيان تا بود فرشته او حال

 را رنگش سبز روسري.بود زيبا او و زد آينه در خود به لبخندي.بود شده احيا قلبش در که عشقي

 سراغ به و داد سالم همه به شد که پذيرايي داخل.زد بيرون اتاقش از و کرد مرتب موهايش روي

 داد مي گوش مردها حرف به مشتاقانه که کياني روبروي و گرفت بغل را او.رفت عسل

 توجه کمي روزها اين و بود روياهايش مرد پي حواسش تمام و شد عسل با بازي سرگرم.نشست

 دخو از را او بارها و بارها که اش فرشته داشتن براي زد مي له له که کياني دل از غافل.خواست مي

 !دهش تر جذاب نديدمش که مدتي چند اين تو:گفت فرشته گوش کنار آرامي به فرزانه.بود رانده
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 !عزيزم شده عوض چيزا خيلي مدت چند اين تو:گفت و زد لبخند فرشته

 !فرشته شدي بزرگ چقد:گفت و خواهرش به برگرداند نگاه فرزانه

 رو رهب پيش کجاها تا قراره شدم، تر شکسته شدم، تر عاشق:گفت و کشيد ايي خسته آه فرشته

 .دونم نمي

 !اون به بده دلو.زنه مي رقم قسمتارو که بااليي اون:گفت و فشرد نرمي به را دستش فرزانه

 .زياده سواالش عالمت من؟ براي و شد پذير امکان تو براي عشق فرزانه، ميشه حسوديم بهت-

 .موال به ايي ديوونه:گفت و خنديد دلبرانه فرزانه

 .دونم مي:گفت و خنديد شادمانه فرشته

 هزمزم دل در و انداخت کيان به نگاهي! بزرگ چقدر نرسيدنشان اما بود کوچک فرشته براي دنيا

 .بودي بزرگ زيادي تو و کردم بچگي من.کرديم اشتباه دومون هر چقدر:کرد

 مي نرم نرم و کرده خوش جا اش خاله بغل در حسابي و کرد زيبا عسل مشغول را خود و کشيد آه

 تا خدا:گفت آهسته و گرفت دندان به لب کرد ترمز که خانه جلوي.بود هميشه از تر آشفته....خنديد

 کجا؟ تا کي؟

 نشماشي خيال بي و کرد باز را در.آورد بيرون شلوارش جيب از را خانه کليد.شد پياده ماشينش از

 نارک...کند تحويل اش خانواده کنار در را ديگري سال هم باز تا رفت داخل بود شده پارک بيرون که

 مي طوفاني نظر به باد وزش با که دريايي درون به را ها ريزه سنگ و بود نشسته آب لب ساحل

 زدهسي از بعد.بود انداخته ترديدش به شد مي خوانده گوشش در که موزيکي و کرد مي پرت رسيد

 مين اما.باشد دور او از خواست مي که ايي فرشته خوشي براي نبودن، براي داشت رفتن قصد بدر

 نشرفت از مانع و بود انداخته چنگ دلش به چيزي بود ديده را فرشته که باري چند اين چرا دانست

 هک ايي فرشته ي دوباره داشتن ازاي به خواست مي ماندن خواست، نمي رفتن دلش انگار.شد مي

 يدکش دردي پر آه.بود قهرآلود و عصباني بود کرده تحمل سال دو اين در که هايي تهمت بابت هنوز

 .ببخشه خطاکارشو کيان ببخشه، بگو بهش خدا:زد داد بلند دريا به رو و

 بغض بود کرده خراب خودش که عشقي بابت مرد اين.کرد بغض و کشيد گلويش به دستي

 بمونم، پاش به ميدم قول خدا، بده بهم ديگه شانس يه جديد سال تو:کرد زمزمه آهسته.کرد

 .کن صاف باهام دلشو فقط بيارم دستش به شده هرجوري
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 گردنش دور و درآورد گوشش از را هندزفري و تکاند را رنگش مشکي جين پشت شد، بلند

 رشتهف اگر بود دريا اين مانند هم او دل و کرد نگاه بود طوفاني که دريا پايان بي انتهاي به.انداخت

 .شد نمي اش خانه بانوي

 

****************** 

 خوشحالي؟ همه اين که خانوم بود کي:پرسيد کنجکاوي با شاپور

 يانم روزي چند دوستش و( فرشته دايي پسر)فردين:گفت جمع به رو و شد تر پررنگ لبندش زهرا

 !بوشهر

 چي؟ داداش خان پس:گفت فاطمه

 .ميان اما.ميان ديرتر اونا:گفت و کرد تکرار را لبخندش زهرا

 کيه؟ دوستش اين حاال:گفت رفته باال ابروهايي با فرشته

 .دونم نمي:گفت و انداخت باال ايي شانه زهرا

 ...کنيا مي تر شلوغ تولدتو جشن داري هي شيطون:گفت و کرد پرت هوا در را عسل فرزانه،

 !خيره مون بچه قدم پا:گفت خنده با(فرزانه همسر)بهزاد

 کنن؟ مي گرمي بازار چه شوهر و زن خدا رو تو نگاه:گفت خنده با فرشته

 لب رب کرد زنده را خنده دادنش قلقلک با و گرفت فرزانه دست از را عسل شد بلند و شاپورخنديد

 هيچوقت خدا و اش خانواده کوچک جمع در بود شاد فرشته! پي به پي کوچک ي دردانه اين هاي

 !هرگز نگيرد، او از را دلخوشي اين

*********************** 

 !شده سخت برام کردنش کشف روزا اين:گفت و گذاشت آلما ي شانه روي سر

 محرمت منم حتي که خورم مي رو پيشي سال دو حسرت:گفت و کرد نوازش را کيان صورت آلما

 .بپرسم فرشته از برم من حداقل تا چيه دردت بگي بهم که نبودم
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 شدن رو با حاال اما نداشتم، دوست چون خواسته دلم بگه برگرده ترسيدم مي آلما، بود داغون-

 .شدم متوسل زور به شرميم بي همه اين کردن پنهون براي که ام زده خجالت اينقد حقيقت

 .نيست شکي که هستن زورگو و احمق صالحي خاندان پسراي اينکه در:گفت و زد لبخند آلما

 جبازل و پرو خيلي صالحي خاندان دختراي که بگو اينم بيا:گفت و انداخت طنين نکيسا صداي

 .هستن

 خلوت زنت با دقيقه دو ببيني نداري چشم:گفت و برداشت آلما ي شانه روي از را سرش کيان

 حسود؟ کردم

 کنم شبغل يکم بياد کن ول زنمو حاالم ترشيده، تويي حسود:گفت و نشست روبرويشان نکيسا

 !شده تنگ براش دلم

 اون يگرفت زن وقتي از داداش ميگم:گفت و خنديد ريز کيان که رفت نکيسا به ايي غره چشم آلما

 ...ميديا نشون روتو

 .شدي حيا بي خيلي:گفت و داد ادامه را حرفش آلما

 حرف خواد مي دلم:گفت و نشاند بغلش در را او و گرفت را آلما دست شد بلند و خنديد نکيسا

 چيه؟ حسابتون

 حسابم حرف دارشي، اختيار آقا:گفت و شد بلند و کوباند پاهايشان ران روي را دستش دو کيان

 .باشم خونه ناهار کرده تاکيد مامان که برم ديگه من نداريم،

 .شيم تلپ هم ما بگو ايه خوشمزه چيز اگه:گفت پرويي با نکيسا

 !برادر پذيريم نمي مهمون:گفت و گرفت باال را دستش کيان

 .پاشين کشه مي ميلتون باشه، ماهي کنم فک:گفت و رفت در سوي به کيان

 حساسيت ماهي به بارداريشه اول هاي ماه آلما مرسي،:گفت نکيسا که رفت درهم آلما هاي اخم

 .کرده پيدا

 وا به نکيسا تن روي آلما.شد خارج در از و داد تکان هوا در را دستش بار چند و داد تکان سر کيان

 آقا؟ خبر چه:گفت و زد تکيه
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 !دلبر سالمتي:گفت و کرد فرو آلما ي شده کوتاه موهاي در را سرش نکيسا

 !شده تنگ بلندت موهاي براي دلم:گفت و کشيد عميقي نفس

 دمش باردار وقتي از داشت، ريزش خيلي:گفت و گذاشت مردش چشم روي ايي بوسه برگشت آلما

 .ريخت مي شديد

 .کنه مي شيطوني داره نيومده:گفت و گذاشت آلما شکم روي را دستش نکيسا

 .رفته باباش به:گفت و خنديد شيطنت با آلما

 شيطوني؟ و منو:گفت و کرد نگاهش مظلوم نکيسا

 !تو عين اتم بچه چزوندي، منو کلي پرو بچه تويي همين:گفت و خنديد قهقه به آلما

 شزيباي ي ملکه هاي لب مهمان طوالني ايي بوسه و کشيد آغوش در را او محکم عاشقانه نکيسا

 ميشي؟ من مال:گفت و کرد

 نيست؟ ات گشنه آقا، ظهر سر:گفت و زد اش بيني به آرام ايي ضربه دلنوازي با آلما

 .ميشم سير تو از:گفت و گذاشت او گردن روي ايي بوسه عشق پر نکيسا

 هديه هوقت خيلي من:گفت و کشيد صورتش به دستي مهربانانه مردش بيقرار نگاهش در خيره آلما

 .تو به شدم

 اآلم.شد بلند و کرد بغل اورا و گذاشت آلما هاي لب روي داغ و کوتاه ايي بوسه عاشقانه نکيسا

 .بيام خودم تونم مي:گفت و زد لبخند

 توني مي خودت که ني مهم خواد، مي بغلتو دلم:گفت نکيسا که انداخت نکيسا گردن دور را دستش

 .بياي

 گردن روي ايي بوسه سريع و تند و گذاشت مردش ي شانه روي را سرش و زد لبخند ناز پر آلما

 !لکهم نکن ام ديوونه اين از بيشتر هستما، ديوونه من:گفت خنده با نکيسا که گذاشت نکيسا

 رفت در سوي به و گذاشت تخت روي آرامي به را او و شد اتاق وارد نکيسا که خنديد ريز ريز آلما

 !کني؟ مي قفل درو چرا:گفت متعجب آلما که کرد قفل را آن
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 واسه کنن صدامون ميان هي االن اينا گرفته، هوسش يهو شوهرتو ظهر، سر:گفت لبخند با نکيسا

 !ناهار

 !عاشقتم من تمناي پر شوهر:گفت و خنديد آلما

 !بانو بيشتر من:گفت و کشيد آغوشش در را او محکم و زد شيرجه سويش به نکيسا

 رپ لبخند، بي زد، چنبره رويش خودش و خواباند احياط با را او و زد آلما گردن روي نرم ايي بوسه

 نکيسا.آورد هايشان لب روي را خنده قهقه اتاق در صداي که کرد بوسه غرق را آلما صورت عشق

 بله؟:گفت بخورد تکاني آنکه بدون

 ناهار؟ برا نمياين شده چيده ميز پسرم:شد بلند( نکيسا مادر)شکوفه صداي

 دش مون گشنمه استراحت، يکم اومديم گرفته، دلمونو ته خورديم، چيزي يه آلما و منو مامان-

 .ميايم

 .عزيزم باشه:گفت شد مي ضعيف صدايش که حالي در شکوفه

 بوديم؟ کجا ملکه خب:گفت و کشيد راحتي نفس نکيسا شکوفه، رفتن با

 و اغد و گذاشت آلما هاي لب به عشق پر را هايش لب نکيسا.زد لبخند و انداخت باال ايي شانه آلما

 خيلي:گفت و کرد بلند که را سرش.برسد خنک و گوارا آبي به که تشنه آدمي عين بوشيد طوالني

 .خوامت مي

************************* 

 .عمه ازت دارم گله:گفت و کشيد آغوش در را فردين شوق با زهرا

 .بود من از کوتاهي دونم مي چشام، رو تون گله:گفت و شد جدا اش عمه از فردين

 گيري؟ نمي سراغي و پرو بچه دوني مي:گفت اخم با و کرد سپر سينه فورا فرشته

 !دختر شدي بزرگ چقد نديدمت؟ کي از:گفت و کرد نگاه فرشته به متعجب فردين

 .نيومدي هم فرزانه عروسي برا حتي سال، 3:گفت و کرد ريز را چشمانش فرشته

 دارين؟ نگه در دم کي تا جوونو تا دو اين قرار:گفت اعتراض با شاپور
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 زير و کشيد هيني آرامي به فردين ي چهارشانه و بلند قد دوست ديدن با و کشيد سرکي فرشته

 !هيکل بابا:گفت لب

 داخل که کرد تعارف فردين، دوست به محبت با و گذاشت فردين کمر پشت را دستش زهرا

 انگار و آمدند بيرون خانه از اش فاطمه خاله خانواده که کشيد آغوش در را شاپور فردين.بيايند

 .ديد مي را پدريش کوچک ي خانواده همه بود قرار امسال

 اصخ لبخندي نيم با و ريلکس که جواني به دوخت نگاه فرشته که داشت ادامه ها روبوسي مراسم

 نمي بر جلو آشنايي براي قدمي و کرد مي نگاه دوستش اطراف کوچک جمع به مهربانانه و

 عرفيم نيست قرار دوستت، پاي زير شد خشک پسر،علفا هي:گفت و شد بلند بهزاد صداي.داشت

 کني؟

 مندهشر:گفت و برگشت دوستش سوي به شرمندگي با و گرفت دندان به را زيرينش لب فردين

 .رفت حواسم نبودا، جسارت قصدم دادا،

 .بردم حض نيست، مهم:گفت و کرد گشادتر را اش آمده کش لبخند پسر

 ،يوسفي آرژين کنم مي معرفي:گفت و گذاشت کمرش پشت را دستش رفت سويش به فردين

 !من وغار يار دوست

 کردي؟ پسرم:گفت و کرد نگاهش دقت با شاپور

 !بله:گفت جذبه با و متين آرژين

 .اسم اين به داشتم کردي دوست سربازي خدمت پيش سال 31:گفت و داد تکان را سرش شاپور

 قوم ناي بزار:گفت لودگي با فردين که آمد آشنايي بوي و آمد صدا به قلبش و کرد ريز چشم آرژ ين

 .نيفتاده دهن از نونش تا کنم معرفي بهت هم رو قجري اصيل

 فردين براي حواسش از دور به فرشته که معارفه به داد ادامه فردين و زدند کمرنگي لبخند همه

 بخورد کردها به جوان اين ي قيافه اينکه از قبل کرد اعتراف دلش در و آرژين بر شد زوم نگاهش

 الييط تقريبا موهايي با و شکل بيضي سفيد صورت و روشن سبز چشمان.خورد مي ها اروپايي به

 ودنشب چهارشانه تقريبا و بلند قد.بود زده کامل تقريبا را اطرافش و بود زده باال خاصي حالت با که

 باشگاه در را عمرش تمام بگويد خودش با که نبود ورزيده آنقدرها اما.بود آورده چشم به را او

 !جذاب نه خوشگه:گفت لب زير فرشته.بود عالي بود مانکن براي اش قيافه اما است گذرانده
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 گفتي؟ چيزي:گفت گيجي با کند، نگاهش و کند بلند را سرش شد باعث فردين صداي

 !نگفتم:گفت و زد آرژين ي شانه به فردين که خنديد بلند صداي با همه

 ها؟ گفتين چي:گفت و کشيد درهم اخم فرشته

 !نگير دل به بود خير ذکر:گفت خنده با بهروز

 .جون عمه تغاري ته خانوم فرشته اينم:گفت فردين که رفت او به ايي غره چشم فرشته

 ديده جديدي چيز انگار که آرژيني شده زوم نگاه به توجه بي و داد تکان سري خانمانه فرشته

 .خوشبختم:گفت

 .بفرمايين داشتيم، نگه سرپا مهمونمونو زيادي داخل، بفرمايين:گفت شاپور

 که درحالي بهروز که اند آمده آرژين سوي به بهزاد و بهروز که گرفتند را فردين اطراف ها عمه

 !برادرشونه تنها پسر يدونه نديدن، فردينو ساله سه:گفت بود شلوارش جيب دورن دستش

 .شدم متوجه بله:گفت و زد لبخند آرژين

 به افور فرشته شد، خانه داخل رفتند مي راه کنارش در باديگاردها چون که پسري دو با نيز آرژين

 و زدبري کريستال بلند پايه هاي ليوان در بود کرده درست مادرش که شربتي تا رفت آشپزخانه

 رايب را بود خريده و رفته بيرون به بهزاد همراه به پيش ساعت يک همين که شکالتي کيک همراه

 کمکش به تا کرد صدا را فرزانه بود تنها دست چون شد تمام که کارش.بياورد مهمانانشان

 رهپس اون هم و فردين هم خدايي:گفت بدجنس ايي گربه مانند شد داخل فرزانه که همين.بيايد

 !هستنا ايي تکيه خوب دوستش

 !اداري شوهر حال خوبه بيني، مي تيکه رو همه که هم تو:گفت و زد بازويش به ايي ضربه فرشته

 بده؟ نظرم يه تونه نمي آدم چيه؟ مگه-

********************* 

 چطور:گفت و برگشت فرزانه و فاطمه سوي به و کرد نصب ديوار روي را بادکنک آخرين فرشته

 شد؟

 .انمي زود مهمونا کنه عوض لباساتو بري بهتره شده،حاال عالي:گفت فاطمه و داد تکان سر فرزانه
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 هست؟ کيانم:گفت و زد فرشته به چشمکي فرزانه

 !که مياد گفت مرتضي:گفت و زد لبخند موزيانه فاطمه

 .بشي دلبرو تو حسابي بايد پس:گفت و گرفت را بازويش رفت فرشته سوي به فرزانه

 با را خودش و انداخت باال ايي شانه بدجنسش لبخند با او که رفت فاطمه به ايي غره چشم فرشته

 نجش اين براي که اتاقش سوي به را فرشته فرزانه،.کرد سرگرم بود دستش در که قرمزي روبان

 .بدرخش رو امشب.کنم مي درستت من بشين:گفت و برد بود ريخته بهم حسابي تولد

 رفتن؟ کجا پسرا-

 .ميان شب بچرخن، بيرون رفتن نکردن، درگير خودشونو-

 ميرسن؟ کي اينا دايي-

 دنبالشون؟ فرودگاه رفتن اينا مامان نديدي خوابيا، سواليه؟ بيست-

 ....کند درست را موهايش اول تا برداشت را شانه فرزانه که داد تکان سر فرشته

 و شستن کنارش مرتضي که کرد مي نگاه نبودند آشنا برايش اصال که جواني دو به کرده ريز چشم

 گرفتي؟ نظر زير رو کي شدي، روباه عين رفيق چيه:گفت

 ردک خنديدند مي بلندي صداي با و زدند مي حرف که روبرويش جوان دو به ايي اشاره سر با کيان

 !شناسمشون نمي:گفت و

 .ديم نمي بهشون دختر نترس،:گفت خنده با مرتضي

 دق و داره سياهي موهاي که اوني بابا، خب خيلي:گفت مرتضي که رفت او به ايي غره چشم کيان

 .دارن رو پسره يه همين فرشته، دايي دوردونه فردينه رسه مي نظر به کوتاه

 نديدمش؟ حاال تا چرا-

 تا کرد تعطيل رو همچي فاميلو و دوست آمد و رفت کال گرفت، مي دکتراشو بود، کردستان-

 !بشه تموم درسش

 کيه؟ کناريش يارو اون:گفت و داد تکان سر کيان
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 ونما داده پيشنهاد فردين نيومده، بوشهر حاال تا گويا فردين، کرد دوست آرژينه، بورم پسر اون-

 !شوماس خدمت در االن.باشه همراهشون که کرده موافقت

 !دلقک:گفت لبخند با کيان

 .دلقکتيم داداش بخند شما-

 هب کيان.شدند وارد شکوفه و ساسان همراه به آلما و نکيسا که شد تر پررنگ لبخندش کيان

 اي آمد،ضربه سويش به آلما که شد شروع احوالپرسي و سالم.شد بلند بزرگش عموي احترام

 بياي؟ ديروز نبود قرار تو سفيد چش:گفت و زد کيان شکم به محکمي

 .اومد پيش کار خب کردي، داغونم بکشه دستت:گفت و کرد مخفي را لبخندش کيان

 گفتي نمز به بشکنه، خودت دست:گفت و زد کيان کمر به ايي ضربه و شد اضافه آنها به نيز نکيسا

 !نگفتيا ابرو چشمت باال

 .بکشين خجالت بابا هم، کپ شوهر و زن:گفت تصنعي اخمي با کيان

 کجان؟ فرزانه و فرشته:گفت و درآورد شکلکي آلما

 ايي هبوس گاهي و کرد مي پايين و باال آغوشش در را کوچک عسل که فرشته به ايي اشاره مرتضي

 !عسل  سرگرمه همش اونهاش،:گفت و کرد چيد مي هاي لپ از دزدانه

 يغج ترسيده فرشته که کرد بغل را فرشته هوا بي پشت واز شد دور آنها از و داد تکان سري آلما

 !بابا ترسونديم بکشدت خدا:گفت آلما ديدن با.کشيد کنار را خود تند و کشيد ايي خفه

 کنه؟ بغلت يار داشتي انتظار نکنه:گفت و انداخت باال ابرويي آلما

 .باشه چي تو منظور ديد تا زياده يار اينجا:گفت شيطنت با فرشته

 .کنه مي پوستتو گرنه و نشنوه مگه:گفت و کرد پرتاب سويش به ايي غره چشم آلما

 خنديد مي ندبل بلند و بود ايستاده شناخت مي که هايي جوان بقيه با که کياني به چشمي زير فرشته

 را نگاهش! داشتن دوست حس از پر او از خواست مي نگاهي نوازش دلش االن چقدر و کرد نگاه

 .موندن سرپا نيست خوب برات بشين بيا:گفت و گرفت

 .نشدم سنگين اينقدم ماه، 4 فقط همه؟ ماه چند من مگه نکن شلوغش-
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 انندم سيب اپن کنار از فرزانه.زد صدا را فرزانه و برگشت آشپزخانه سوي به و زد لبخند فرشته

 خنده و صدا سرو با آلما که کشيد آغوش رادر او محکم رفت آلما سوي به شوق با و گذشت

 !دختر چلوندي مو بچه:گفت

 نديدمت؟ وقته چند:گفت و بوسيد را او اشتياق با و شد جدا او از فرزانه

 نه؟ بيشتره ماه سه:گفت و آورد در را( کارتوني شخصيتاي از يکي) ايکيوستان اداي آلما

 مياي؟ دير به دير چي واسه پرو بچه:گفت و کرد اخم فورا

 و آقا اين از:گفت و کرد بود فرنگي توت شربت نوشيدن حال در که بهزاد به ايي اشاره فرزانه

 .بپرس کارش

 .کنه تعطيل تونه مي بخواد هروقت.خودشه دست که طالفروشي بابا-

 چطوره؟ نيت ني بگذريم ديگه، کنيم چيکار هي-

 ردهک گل شيطنتش روزا اين چند هر خوبه،:گفت و کشيد شکمش روي نوازشگرانه را دستش آلما

 .پرونه مي لگدايي يه

 نبود بچه له له:گفت و برگرداند آغوشش به را عسل فرشته، که زد لبخندي آميز محبت فرزانه

 .مامانشه نوبت حاال بسه

 کنه؟ ات آماده داري بچه برا االن از خواد مي بده:گفت لودگي با آلما

 .بانو خوره مي تو درد به بيشتر االن:گفت و کشيد آلما شکم به دستي فرشته

 فاطي اين ببينم برم من:گفت فرشته که زد لبخند بطنش در گرفته جان ي بچه به عشق با آلما

 .ني پيداش مونده کجا

 .بودن در دم خورد بهشون که نگام.زد مي حرف مرتضي با داشت ديدمش:گفت فرزانه

 ههدي لبخندي همگي به گذشت مي که مهمانان بين از.رفت در سوي به و داد تکان سري فرشته

 به ار نفسش.نديد را کيان و کرد نگاه اطرافش به چشمي زير.گفت مي آمد خوش و سالم و داد مي

 در قطف برگشت که همين.گذشت و زد اش شانه به محکم کسي در به نرسيده و داد بيرون سستي

 تهفرش و رفت بيرون در از فاطمه.ريخت فرو قلبش و شنيد را فاطمه هق و خيس چشم ثانيه چند
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 دش کشيده دستش گذاشت ايوان درون که را پايش آمد بيرون که در از.دويد دنبالش به کرده هول

 .شد قايم کوچکشان ساختمان پشت فاطمه و

 بود دتم چند و گرفت ضربان قلبش.کرد نگاه فشرد مي گرمي به را دستش که دستي به حيرت با

 کنار را خود کمي.افتاد ذوق ذوق به تنش هاي رگ بود؟ نکرده حس خاص همه اين را گرمي اين

 ليجنگ هاي شاخه ميان از که نسيمي از تر خوش صدايي و شد اسير محکمتر دستش که کشيد

 !نکن تقال:گفت آرامي به گذرد مي دور

 را اش وجهت پايي صداي! بود؟ گرفته قلب تپش نکند.داد مي آزمايش قلبش ضربان براي بايد حتما

 مشاخ پس در اما بود نگران که ايي چهره و وحشتناک اخمي با که بود مرتضي.کشاند در سمت به

 پناهگاهي.بود آغوشش در.شد کشيده بيشتر فرشته.بيابد را فاطمه تا چرخاند نگاه بود کرده پنهان

 آنها به ديدي مرتضي که جوري شد پنهان.بود بيشتر هم چين ديوار از بودنش مستحکم که

 .بري تو نزاشتم.دنبالش ميره نمياره طاقت دونستم مي:شد زمزمه گوشش کنار.نداشت

! نه؟ داشت حرف عسل جام دو اين و رنگش عسلي چشمان در زد زل و کرد بلند را سرش فرشته

 ار نگاهش حرف که بد چقدر بود؟ چه براي کرد مي سنگيني هايش لب بر که سکوتي اين پس

 بيروني؟ چرا:پرسيد ساده زنند؟ مي حرف ها نگاه واقعا اما.بخواند توانست نمي

 يم:گفت کند رها را کوچکش زيبايي آنکه بدون.آمد کيان آلود گوشت هاي لب روي لبخندي طرح

 .بخوره ام کله به باد خواستم

 خورد؟:پرسيد آرام.بود تنش بي هاي شب آن از انگار امشب و زد لبخند کمرنگ فرشته

 رياييد پري:گفت بشنود چيزي فرشته بود بعيد نزديکي اين ي همه با که جوري او از آرامتر کيان

 .کردم صيد

 يرونب براقش سفيد شال از که موهايي کنار را گرمش نفس کيان که کرد نگاهش منتظر فرشته

 آورد باال را دستش.آورد رقص به را موهايش وزيد که نفسي عطري اين نوازش.کرد فوت بود

 .خوب خوب.بهترم االن:گفت و برد فرو شال زير را فرشته موهاي

 آرامي هب.نکند معذبش تا کشيد کنار را خود مخالفت بي کيان که گرفت فاصله او از کمي فرشته

 اينجان؟ کي تا مهموناتون:پرسيد

 .73 تا احتماال:گفت سوالش از کنجکاوي بدون فرشته
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 دخالت حق نه که بد چقدر روز؟ چند تا خانه در مجرد مرد 3 ميان فرشته و کشيد درهم اخم کيان

 مي مهمانانشان که وقتي تا حداقل روز، چند براي شان خانه از فرشته بردن بيرون نه و داشت

 النا تو، برو:گفت شود باز ابروهايش گره آنکه بدون....شد مي کاش.نداشت اعتراض جرات. رفتند

 .گيرن مي سراغتو مهموناتون

 مرتضي؟ و فاطي-

 .ميان کنار هم با-

 اس زده خجالت نزديکي اين از کمي انگار و کشيد کنار گرما منبع آن از را دستش آرام فرشته

 ...ميارن کيکو ديگه دقيقه چند:گفت و انداخت پايين را سرش

 .ميام:گفت بود نوازش از پر که صدايي و آرامش با کيان

 هدويد شوق اين و بود کرده حفظ را غيرعاديش تپش قلبش اما.شد داخل و داد تکان سر فرشته

 کرده فرق پيش ماه چند ي يکدنه و غد فرشته آن با چقدر.نبودند بردار دست هايش رگ در

 حالش تنش و درگيري بدون توجه کمي.نبود قبل سال 2 و پيش ماه چند کيان همان اين انگار.بود

 و گرفت را دستش کرد مي نگاهش بود شده داخل وقتي از که آلما که جوري بود کرده عوض را

 افتاد؟ اتفاقي بيرون اون زني؟ مي شنگول چيه:گفت گوشش کنار

 بيفته؟ اتفاقي بود قرار:گفت و داد پناه خونسريش زير را هيجانش فرشته

 .بود بيرون کيان دونم مي.داغونم که نشناسم تو من بچه برو:گفت و فشرد را بازويش آلما

 .بوده خبري نگفتم:گفت و زد لبخند آلما که کرد نگاهش زده حيرت فرشته

 .رفتم فاطي دنبال فقط بابا:گفت و گرفت فاصله او از فرشته

 .نخواستم توضيحي جيگر، نخور حرص:گفت و داد تکون سر آلما

 !بابا نه:گفت و انداخت باال ابرويي فرشته

 کوچک هاي شمع با و کيک که فرزانه سمت به ها نگاه شد بلند که مبارک تولدت موزيک صداي

 شمع براي اشتياق با که را کوچک عسل که بهزادي و رفت کرد مي خودنمايي آن روي رنگارنگ

 را کيک فرزانه...تولد شعر خواندن به کردند شروع صدا يک بقيه.زد مي پا و دست روشن هاي

 !کن فوت عسل:گفتن با و نشست کنارش بهزاد.گذاشت کاناپه روبروي کوتاه پايه ميز روي
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 خنديد ذوق با فرزانه.ريخت بيرون دهانش آب فقط و زد زور کمي هايش زدن پا و دست با دخترک

 شوق با عسل شد باعث مرتبي زدن کف صداي.کردند فوت را ها شمع بهزاد همراه به و

 يصورت و ساده ي جعبه در بود خريده که کوچکي طالي پالک رفت اتاقش به فورا فرشته.بخندد

 و کشيد آغوش در را عسل درآورد که عروسکي صدايي با.پيوست جمع به و برداشت را رنگ

 با بهزاد.داد بهزاد دست به و چرخاند خود دور کمي را عسل.داد فرزانه دست به را جعبه و بوسيد

 .دخترم برا بدين قر پاشين:گفت بلندي صداي

 و گرفت را بهزاد دست.داد اش خاله به و گرفت بهزاد بغل از را او و بوسيد را عسل شد خم فرزانه

 .باشيم کننده شروع ما بيا:گفت

 و پيوستند آنها به هم بقيه.رفت هال وسط کوچک ميدان به او با و زد لبخندي اشتياق با بهزاد

 که کرد مي نگاه جمع به ديوار به داده تکيه فرشته.انداخت جوش و جنب را همه هال شاد آهنگ

 و نداشت کشيدن سيگار عادت کسي اش خانواده در.کشيد درهم را هايش اخم تندي سيگار بوي

 اب.برگشت کشيد مي سيگار که کسي سوي به اخم با.داد مي آزارش هميشه مزخرف بوي اين

 .نيست جاش اينجا کنين، خاموش لطفا:گفت اخم با آرژين ديدن

 در را سيگارش.نمود مي جذاب زيادي چشمش در ميزه ريزه دختر اين و کرد نگاهش خاص آرژين

 .ادمي بدت دونستم نمي:گفت و گذاشت روبرويش ميز روي را ليوان کرد خاموش شربتش ليوان

 شنازک اخم با فرشته.شد مي صميمي زود زيادي پسر اين شايد و شدن مفرد از داشت بدي حس

 !نداره سيگاري کسي بينين مي تولده، کوچيک مهموني يه نيست پارتي اينجا:گفت

 سيگار؟ خود کال يا کنه مي اذيتت من کشيدن سيگار:پرسيد زيرکي با آرژين

 از را نگاهش! کّرد جذاب و بور پسر اين داشت نفسي به اعتماد چه و زد پوزخندي دل در فرشته

 .اشهب کجا يا باشه کي ني مهم.کنه مي اذيتم سيگار کال:گفت و گرفت آرژين پرواي بي چشمان

 و کمرنگ اخم همين با دختر اين کرد مي حس عجيب.زد لبخند و کرد نگاهش اشتياق با آرژين

 خوام مي عذر پس:گفت و داد تکان سر آرژين.است داشتني دوست و جذاب کردنش صحبت ادب

 .نداشتم مورد اين در ذهنيتي

 .نيست ايي مسئله.شدم متوجه بله: گفت و گرفت دست در را شالش هاي ريشه فرشته

 هستي؟ پوشيده همينقد هميشه:پرسيد پرويي با آرژين
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 شدست در را شالش هاي ريشه...بيجايش فضولي و پياپي هاي شدن مفرد اين از گرفت حرصش

 داره؟ مانعي:گفت و فشرد

 نميشه؟ پنهان هات زيبايي:گفت و ايستاد روبرويش آرژين

 اين اب مشکليم.دارم دوس اينجوري من:گفت ناخواسته شدن سينه به سينه اين از معذب فرشته

 .ندارم قضيه

 کردنش گريه براي را او قرمز هاي رگ که چشماني با فاطمه دهد جوابي خواست آرژين که همين

 ارمد ساعته سه تو؟ کجايي:گفت طلبکار حالتي با و گذاشت فرشته ي شانه روي دست داد مي لو

 .گردم مي دنبالت

 .گرفتم وقتشو من:گفت مودبانه آرژين

 توجه يب فرشته.کرد نگاه فرشته به سوالي حالت با و پريد باال صميميت اين بابت فاطمه ابروهاي

 داشتي؟ کارم:گفت نگاهش سوال به

 .بيا آره-

 .زاريم مي تنهاتون اگه خوام مي عذر:گفت آرژين به رو

 .خانوم کنم مي خواهش:گفت و داد تکان سر جنتلمنانه آرژين

 صميمي باهات چه روزه دو پسره اين:گفت و کشاند خود دنبال به را او و گرفت را دستش فاطمه

 !شده

 .اومد مرتضي بعدش اما اومدم دنبالت من بود؟ شده چت:گفت و کشيد کناري را او فرشته

 ادخو نمي تو ميگه بعد کوتاهه، لباست داده گير.داشتم مرتضي با کوچيک درگيري يه فقط-

 هي وادخ مي چي بود داييت پسر منظورش پسره اين ميگه مياد بار يه بشين، بيا کني پذيرايي

 نيست؟ خل پسره اين فرشته....کردي کاري حتما کنه مي موس موس دنبالت

 فاطمه کمر دور دست.داشت دوست زيادي را جنجالي زوج اين و زد لبخند آميز محبت فرشته

 !حساسه؟ چقد که دوني مي.بپري ترسه مي عاشقه، زيادي اما نه که خل:گفت و انداخت

 خواست؟ مي چي پسره اين بگو تو خب.کشته منو حساسيتش اين-
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 ي؟کرد پيدا چطور منو تو....کرد مي ام خفه داشت.بود کشيدنش سيگار مورد در بحثمون هيچي-

 .بود ايستاده روبروم

 و کرد اشاره بود صحبت مشغول مرتضي با اخم با که کيان به ايي اشاره شيطنت با فرشته

 يم زاشتش مي مرتضي اگه کنم فک ببين، اخماشو.سراغت بيام گفت اخمو عزرائيل اون:گفت

 .کرد مي پل و شل طرفو رفت

 بو لذت با را عشق خوش نسيم اين.کرد گرم را تنش بخش لذت گرمي همان.کرد ذوق فرشته

 شبازوي به فاطمه.است کم است نشسته اخم به مرد اين عاشق کرد مي اعتراف بارها اگر و کشيد

 .شدي چل کنن مي فک بابا، ببند:گفت و زد

 .کردي کور شوقمو و ذوق تمام:گفت و کرد اخم فرشته

 برت هوا زود چه نداشته، خاصي منظور شايد طرف حاال شديا، هوايي:گفت و خنديد ريز فاطمه

 .داشت

 .بهتره نزنم حرف باهات کنم مي فک گاهي-

 اشتهد حقيقت درصد يک شايد و شايد که حرفي از دلگير فرشته که خنديد بلند صداي با فاطمه

 ناي.بود نکرده برگشت براي کاري هيچ مدت تمام در کيان و بود داده فراري را کيان خودش.باشد

 مبلي روي نشسته غم به.نبود کيان عشق براي محکمي مدرک ناخواسته داغ آغوش آن و اخم

 کردم؟ ناراحتت:گفت و نشست آن ي فرورفته و نرم ي دسته روي فاطمه.نشست کنارش

 نه؟ دلخوشم زيادي:گفت و کشيد آهي فرشته

 .ردهک حفظ حساسيتاشو هنوزم که متعجبم کردي، داغون مردو اين تو فرشته، بگم چي دونم نمي-

 نه؟ نيست عشق سر از موافقي پس-

 يه مرد اون نگاه ته زدم؟ حرفو اين کي من:گفت و کرد او ي شانه ي حلقه را دستش فاطمه

 بايد شايد.داره چيزي يه چشما اون دونم مي اما بخونم رو آدما نگاه نيستم بلد.هست چيزايي

 .بشي عاشقش دوباره

 االنم من:گفت و گذاشت او ي شانه روي و کرد خم کمي را سرش و زد لبخند کمرنگ فرشته

 .عاشقم
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 الس دو.بشناسي رو تازه کيان وقتشه کنم فکر پيشي، سال دو کيان عاشق تو فرشته، نه-

 .جديد مرد اين عاشق شو، عاشقش دوباره.گذشته

 .نخواد منو جديد مرد اين شايد-

 .کنه عاشقت دوباره کنه مي سعي داره شايدم-

 وير کمرنگي لبخند االن و بود برگشته اش چهره به آرامش رنگ انگار که اويي به زد زل فرشته

 نگت براش دلم:گفت و داد بيرون تند را نفسش.کرد مي تر داشتني دوست را اش چهره هايش لب

 .شده

 .ميده نشون خودشو داره اينجوري که االن حداقل.نميره کنم مي حس-

 کنم؟ چه اون بي.فاطي ميمرم بره کاش،-

 !فرشته فهميدي احساستو دير چقد-

 بيا.نداره دهفاي کشيدن آه پاشو:گفت و شد بلند فاطمه.رسيد مي دير هميشه انگار و کشيد آه فرشته

 .شه عوض هوات و حال بده قرش يکم

 .ندارم حالشو اصال خيال بي:گفت و نشست مبل روي سفت فرشته

 اطمهف چشمک با همگي.سررسيدند هم شقايق و آلما که بود نکرده حسابي و درست مخالفت هنوز

 .نيستم لدب من بابا بکشه همتونو خدا:گفت کمرويي با فرشته.رفتند جمع سوي به و کردند بلند را او

 .خودت جون آره:گفت و زد اش بيني به انگشت با آلما

 کمک به و شد جدا جمع از فورا و داد نشان را رقصيدنش هنر از کمي خجالتش تمام با فرشته

 .....شتافت مادرش

******************* 

 ششم فصل

 پيش مامان دارم:گفت فورا فرشته که داد فرشته دست به و درآورد کيفش از پول مقداري زهرا

 بخرم؟ خواي مي چي بگو فقط.دار نگه خودت

 .بگير پنيرپيتزا هم بسته يه بگير، دلمه فلفل و کرده چرخ گوشت يکم-
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 بزاري؟ دلمه خواي مي-

 .بگير درشت و خوشرنگ رو فلفال آره، شب برا-

 .صبحه 71 تازه که حاال زني؟ مي شبو جوش اينقد چرا. جان مامان چشم-

 نخواد هولکي هول بعدش بده انجام سروقت کارشو بايد آدم:گفت و گذاشت ميز روي را پول زهرا

 يه هداروخان رفتي راه سر اگه.آوردي کم شايد باش داشته اينم.داشته کم چي کنه فکر اين به تازه

 .بگير کشم حشره و کدئين

 از زهرا.کند درک را چيزها خيلي تا نشده مادر هنوز که بود موافق و داد تکان را سرش فرشته

 نارنجي رژ.کرد مرتب اش کرده پف موهاي روي را رنگش بنفش روسري و رفت بيرون اتاقش

 بيرون اتاقش از و برداشت را دستيش کيف و پول و کشيد هايش لب روي کمرنگ را رنگش

 درپ دانست مي.آمد مي ها خانم کال و خاله و دايي زن صداي فقط انداخت نگاهي آشپزخانه کنار.زد

 براي باهم پسرها و کرد مي کار پدرش که شرکتي به گذاراني وقت براي اش خاله شوهر و دايي و

 بيرون رد از و گفت بلندي خداحافظي بلندي صداي با.بودند رفته بيرون صبحانه بعد گذاراني خوش

 انش خانه نزديک تقريبا که ايي داروخانه به راه سر.کرد را خريدش و رفت بازار سوي به فورا.رفت

 که برگشت.خورد مسني تقريبا خانم به هوا بي که آمد بيرون خريد را کش حشره و قرص.رفت بود

 را زن بازوي و گذاشت زمين روي را وسايلش.شد غيرعاديش حال متوجه که کند عذرخواهي

 مادرجان؟ خوبين:گفت و گرفت

 شقلب روي را دستش و انداخت نگران و متعجب ي فرشته به رمقي بي نگاه آخرش ناي با پيرزن

 .کيفمه توي.بگيرش برام ببر توني مي دخترکم کيفم، تو نسخه يه:گفت بزور و گذاشت

 و دآور بيرون را آن از ايي تاخورده کاغذ و گرفت دست در را پيرزن اصل پرم کيف ترديد با فرشته

 کنار نيمکت روي که پوش شيک پيرزن سوي به و گرفت را نسخه.برگشت داروخانه به فورا

 بفرمايين:گفت و رفت داد مي فشار را قلبش دست با و بود نشسته درختي سايه زير داروخانه

 .مادرجون

 شههمي که را آب کوچک شيشه کيفش از فرشته که درآورد را قرصي ي بسته نايلکس از پيرزن

 .بفرمايين:گفت و آورد بيرون را باشد داشته خودش با داشت عادت
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 سرش باالي نگران فرشته.داد بيرون تند را نفسش و خورد آب ايي جرعه با را قرص پيرزن

 مادرجون؟ بهترين:گفت ايستاده

 هک چشم.بيايد جا حالش تا گذاشت هم روي را چشمانش ايي لحظه و داد تکيه نيمکت به پيرزن

 بلدي؟ رانندگي:گفت و کرد نگاه فرشته به استفهامي کرد باز

 .ندارم گواهينامه اما! بله:داد جواب تعجب با فرشته

 ينا نيست زحمتي برات اگه:گفت و آمد بيرون را ماشيني سويچ و کرد دست کيفش در پيرزن

 .پارکه سرت پشت ماشين.برسون ام خونه تا منو بگير سويچو

 ينماش سوار شايد گاهي.باشد فرمان پشت ترسيد مي هميشه اما بود خوب رانندگيش اينکه با

 نخوايي مي:گفت و گرفت را سويچ ترديد با.گشت برمي و رفت مي دانشگاه تا و شد مي پدرش

 بيمارستان؟ يا دکتر اول بريم

 .کنم استراحت بايد ام خونه ببر منو فقط.دخترم نه:گفت و داد تکان را دستش پيرزن

 را دزدگير.برگشت بود پارک سرش پشت که ايي نقره 414 ماشين سوي به و داد تکان سر فرشته

 .کنم کمکتون بزارين:گفت و پيرزن سوي به شد خم و زد

 را دبو خريده که وسايلي برگشت.نشاند جلو صندلي روي را او ماليمت با و گرفت را زن بغل زير

 ببرمتون؟ کجا:گفت و نشست فرمان پشت و گذاشت عقب صندلي روي

 .بدم بهت دقيقو آدرس تا برو.فارس خليج دانشگاه نزديک بهمني برو-

 بزرگي دار حياط ي خانه جلوي بالخره و داد را آدرس پيرزن مسير کل.رفت و داد تکان سر فرشته

 و داد شدست به را خانه کليد پيرزن.شود پياده تا گرفت را پيرزن بغل زير شد پياده فورا.کرد توقف

 بيداد و داد صداي گذاشتند خانه درون را پايشان که همين.برد داخل را او و کرد باز را در فرشته

 که نشست دست دم مبل اولين روي و کشيد درهم اخم پيرزن.کرد پر را گوششان جواني مرد

 با و کرد بلند سر فرشته.رسيد گوش به آمد مي پايين ها پله از که ايي عجله پر هاي قدم صداي

 دهش کشيده کجا به او و باشد اش خانه اينجا کرد نمي فکر حداقل که ديد را آشنايي مرد حيرت

 قصد هک عصبانيتي با و ايستاد پيرزن روبروي برود فرشته پي حواسش آنکه بدون جوان مرد بود؟

 برا اتفاقي اگه نرين؟ بيرون من بدون گفتم بار چند من جون خانوم:گفت کند محارش داشت

 بريزم؟ سرم تو خاکي چه من بيفته قلبتون
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 ديش آوار باز سرتو تو انداختي صدا خبره چه رفته، يادت سالم شدي بزرگ:گفت اخم با جان خانم

 بدبخت؟ ي حکيمه اون سر

 کنين مي اينکارو چرا نگرانم؟ من فهمين مي:گفت و کرد مشت را هايش دست کالفه جوان مرد

 باهام؟

 آروم ه،نيفتاد اتفاقيم اينجام حاالم بگيرم، قرص رفتم مي بايد:گفت و بست را چشمانش پيرزن

 .سبحان باش

 رنگ آبي کفش جفت يک ديدن حس با که نشست جان خانم روبروي مبل روي عصبي سبحان

 !تو؟:گفت حيرت با و پريد باال ابروهايش ديدنش با.چرخاند فرشته طرف به را سرش

 .نشدين من متوجه بودين نگران زيادي:گفت و زد لبخندي فرشته

 شگاهدان تو استادم ايشون:گفت فرشته که زد زل پرسشي و دوخت فرشته به را نگاهش جان خانم

 .هستن

 ؟ميشه چطور من حال نبود معلوم نبود شاگردت اگه:گفت سبحان به رو و داد تکان سر جان خانم

 دخترم؟ چيه اسمت:گفت فرشته به رو

 !فرشته-

 !من نجات ي فرشته:گفت لب زير پيرزن

 .شد من االف و کشيد زحمت خونه، برسون رو فرشته جان، سبحان:گفت سبحان به رو

 !زحمتي؟ چه کنم مي خواهش:گفت متواضع فرشته

 يدايخر برو شو بلند سبحان:گفت بود ديگري چيز پي حواسش انگار که سبحان به رو جان خانم

 .من ماشين تو گذاشته رو همه.بياد تا ماشينت تو بزار رو فرشته

 حبتص بايد حتما مورد اين در ما باشه يادتون اما گذشت که امروز:گفت و شد بلند کالفه سبحان

 .کنيم

 سوي به جان خانم.رفت بيرون در از سبحان و زد اش نوه بودن غد از کمرنگي لبخند جان خانم

 .جان دختر جلو بيا:گفت و کرد دراز دست فرشته
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 و گرفت گرمش دست در را جان خانم الغر و خورده چروک دست و آمد جلو فرشته

 .بفرمايين:گفت

 !نرسه سر بداخالقت استاد ميدم قول.بزن سر بهم تونستي هروقت تنهام، اينجا من عزيزم،-

 .زنمب سر بهتون بيام ميدم قول چشم اما.ندارم مشکلي ايشون با من:گفن و زد لبخند فرشته

 .تون اجازه با:گفت و گذاشت عقب به قدمي فرشته که داد تکان سر رضايت با جان خانم

 بوق صداي.رفت بيرون در از آهسته هاي قدم با خانمانه و شيک و کرد رها را او دست فرشته

 که همين.برساند در جلوي را خود دو حالت با و دهد سرعت هايش قدم به شد باعث سبحان

 .اومدم دير که بخشين:گفت شد ماشين سوار

 يشديد وقتي:پرسيد سبحان که بودند نرفته مسافتي هنوز.کرد حرکت و داد تکان سر سبحان

 بود؟ خراب خيلي حالش

 که قرصو اما.بود پريده رنگشون.دادن مي مالشش مرتب و بود قلبشون روي دستشون خب-

 .کرد بهتر حالشونو خوردن دادم همونجا

 .نيست خودش به حواسش اصال:کرد زمزمه و کشيد آهي سبحان

 مادرتونه؟:پرسيد کنجکاوانه فرشته

 کرده؟ فرق رويه شد چي شما، نه باشم تو من بود رفته يادت:گفت و زد پوزخند سبحان

 .بزارم احترام کنم مي سعي دارم اينکه فقط نکرده، فرق چيزي:گفت و کرد اخم فرشته

 .بهتره تو همون.خوام نمي احترامو اين من-

 سوالم؟ جواب:گفت و انداخت او به نگاهي حرص با فرشته

 .مادربزرگمه-

 کرده مشغول را فرشته ذهن که چيزي هر بابت دهد توضيحي اينکه بدون مفيد و خالصه

 حرف کمي دلش و کرد نگاهش چشمي زير سبحان.دوخت بيرون به را نگاهش و زد پوزخندي.بود

 رونبي يا بود خانه در مرتب.بود کرده تجربه که بود تريني مزخرف تعطيالت اين.خواست مي زدن
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 تعطيالت:پرسيد آرامي به و کشيد درهم اخم.نداشت جايي دريا غير هم بوشهر اوف.دريا کنار

 گذره؟ مي خوش

 زد مي له له االن و کشيد مي يدک را استادي که جواني به نگاهي چشمي زير...بود؟ شده کنجکاو

 !خوبه:گفت مفيد و خالصه عمد به و انداخت زدن گپ کمي براي

 بد داينق احتماال:گفت درآورد را لجش اينکه براي اما! بود؟ تالفي اين و پريد باال سبحان ابروهاي

 بهتري تعطيالت بياي من با اگه بدم قول تونم مي....دادي جواب حال بي همه اين تو که گذشته

 .باشي داشته

 باشي؟ انگيز نفرت کني مي سعي چرا:گفت و کرد نگاهش تيز فرشته

 بشقل هايش تيزي اما نرسيد هم خودش گوش به حتي که بود خفه آنقدر صدايش.شکست چيزي

 .کرد سکوت و کشيد درهم اخم انگيز؟ نفرت.آورد درد به را

 بشقل هايش تيزي اما نرسيد هم خودش گوش به حتي که بود خفه آنقدر صدايش.شکست چيزي

 رمندهش رفته تند اينکه فکر با فرشته.کرد سکوت و کشيد درهم اخم انگيز؟ نفرت.آورد درد به را

 .رفتم تند يکم انگار.خوام مي معذرت:گفت

 .نيست مهم:گفت تلخ سبحان

 بزنيم؟ حرف درموردش ميشه:گفت و گرفت دندان به را لبش زده خجالت فرشته

 مسافتي:گفت و کرد ترمز شد مي وصل فرشته ي خانه به خياباش که ميداني نزديک سبحان

 !بگيري تاکسي هم بري توني مي پياده هم نيست،

 در هک همين برداشت، عقب صندلي را وسايلش.شد پياده ماشين از و کرد لب زير تشکري فرشته

 لب زير و کرد نگاهش خيره فرشته.شد دور او از و گذاشت گاز روي را پايش سبحان بست را

 !لعنتي.بگيرم خودمو زبون جلو نتونستم:گفت

 و يدکش آهي.باشد ناراحتي اين مستحقق طرف اگر حتي بيازارد را کسي که حرفي از بود پشيمان

 عجبت با کرد ترمز کنارش ماشيني که بود نزده دور را ميدان.افتاد راه به شان خانه سوي به پياده

 و کشيد پايين را شيشه کيان.لرزيد نگاهش و گرفت ضربان قلبش کيان ديدن با برگشت نگاهش

 .رسونمت مي شو سوار:گفت
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 ريد؟خ رفتي تو که نبود خونتون کسي:گفت اخم با کيان.شد سوار مخالفت بدون ناز، بي فرشته

 .بره مامان بزارم تونستم نمي سرکار، هم اينا بابا بيرون، رفتن پسرا-

 !من يا مرتضي به زدي مي زنگ:گفت بيشتري اخم با کيان

 !تو؟:پرسيد متعجب فرشته

 .شلوغه شهر روزها اين.بيرون نري تنها که بود اين منظورم:گفت دستپاچه کيان

 و برگرداند او طرف به را سرش.داد قورت را اش مخفيانه ي خنده و برگرداند را سرش فرشته

 .بود استثنا امروز:گفت

 يشان خانه به نگاهي و کرد آرامي ترمز شاپور ي خانه جلوي.داد تکان سري جديت با کيان

 شده؟ چيزي:گفت و کرد نگاهش ترديد با و متعجب فرشته.انداخت

 راحتي؟:گفت و داد بيرون را نفسش حرص پر کيان

 !منظورتو نفهميدم اما متاسفم:گفت و کرد نگاهش گنگ فرشته

 راحتي؟ خونه تو مجرد مرد تا سه با:گفت بودنش محتاط خيال بي کيان

 بي ثالم مرد اين! قلقلکي هم او و افتاد لرزش به قلبش تا خورد قل آنقدر.خورد تکان قلبش در توپي

 کرده فراموش را بود عاشقش که مردي براي بود مهم خوب حس کي از.بود نگرانش سرد و تفاوت

 به.بودن شيرين خوشايند دخالت اين ي اندازه چيز هيچ اما.بود دخالت قسمتي تا کمي حرفش بود؟

 .نيستن خونه تو زياد:داد جواب آرامي

 !آلما پيش برو...بودي ناراحت اگه...خب...اگه-

 !داخل بفرمايين باشه،:گفت و نشست هايش لب روي عشق خوش طعم با لبخندي

 .سراغش بريم زد زنگ شده خراب ماشينش مرتضي متشکرم-

 ار دستگيره و داد تکان سري فرشته تر؟ واضح اين از خواستن و بود داده توضيح را امروزش کار

 !ما آرامش با صحبت اولين:گفت کيان که گذاشت زمين روي را پايش.کرد باز را در و فشرد

 شيرين ديلبخن خنکاي.شد پياده ماشين از و گفت ايي بله لب زير.کند نگاهش تا برنگشت فرشته

 ددا مي خوبي بوهاي که حرفهايي و کيان با بودن از سرخوش فرشته.نشست کيان هاي لب روي

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر رستمي رويا(    2 توام تمناي در)  بگير ازم رو دنيا سهم همه رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

121 

 

 رد لباس تعويض از بعد و رفت خانه به کرده ناراحت را سبحان که باشد مانده يادش آنکه بدون

 .کرد کمک بود شده تمام تقريبا که غذايي پخت

************************ 

 هچ المصب:گفت و گذاشت بودند خندان ي شکوفه از پر که توتي درخت چند زير را سبد خسته

 .بود سنگين

 .سرتقي زيادي...کنم کمکت بزار گفتم اول از که من:گفت لبخند با آرژين

 و وردآ لب روي ربط بي لبخندي.شد صميمي خوشگل کرد پسر اين باز و انداخت باال ابرو فرشته

 .داشتم زورشو:گفت

 .لعنت منکرش بر:گفت و زد کمرش به محکم و ايستاد کنارش بهروز

 هچ اين کشتي، دخترمو خاله بهروز،:گفت خنده هاي مايه ته و اعتراض با که شد بلند زهرا صداي

 زدنه؟ وضع

 خاله؟ بزنم اينجوري:گفت و بزند ديگري ي ضربه تا کرد بلند را دستش بهروز

 رسيده؟ بچه اين به زورت بکش خجالت:گفت و گرفت را آن هوا در بهزاد نيامده پايين دستش

 .نيا من نزديک ثاني اطالع تا شدي خطري بهروز:گفت و گرفت فاصله آنها از کرده اخم فرشته

 .نميدم قول:گفت و انداخت خنديد مي شادمانه که آرژين به چشمکي و خنديد قهقه به بهروز

 بود انداز زير انداختن حال در که فرزانه کمک به و درآورد برايش زباني حرص با فرشته

 و زاره مي سرت سربه که داره دوست خيلي بهروز، از نگير دل به:گفت و کرد نگاهش فرزانه.رفت

 .زور به مگه زنه نمي حرفم حتي دختري هيچ با کال گرنه

 .کرد داغونم داره سنگيني دست نامرد اما.نشدم دلگير همينه واسه من خواهر شناسمش مي-

 ايچ تا کنين جمع چوپ يکم برين پسرا:گفت فورا زهرا.آمدند هم پدرومادرها شد پهن که زيرانداز

 .کنم درست

 .نميده مزه آتيش رو چاي اندازه هيچي:گفت لذت با شاپور

 .ميريم آرژين منو:گفت فردين
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 .نديدن طولش:گفت زهرا

 کنارشان و رفتند پدرها سوي به بهزاد و بهروز.رفت آرژين با و داد تکان سر فردين

 يآب و نرم پتوي روي را بود رفته خواب به آغوشش در که را عسل( فرشته خاله)فاطمه.نشستند

 .ننک اذيتش ها پشه روش بنداز چيزي يه عزيزم:گفت و خواباند بود کرده پهن فرزانه که رنگي

 .روش بنداز:گفت و داد فرزانه به را چادرش زهرا

 سبز ظرف درون و آورد بيرون را ميوه ، سبد از فرشته.انداخت عسل روي و گرفت را چادر فرزانه

 دکمه و شد بلند عذرخواهي با.خورد زنگ گوشيش که داد مادرش دست به و گذاشت گردي رنگ

 فرشته؟ الو:پيچيد گوشش در فاطمه صداي.زد را اتصال

 احوال؟ حال خوشگله، فاطي سالم-

 چطوري؟ تو خوبم، جيگر، سالم-

 چطوره؟ مرتضي.نباشيم درمونده گذرونيم مي-

 .رسونه مي سالمتو پيشمه خوبه،-

 .باشه سالمت-

 کجايي؟:گفت فاطمه که شد آن با رفتن ور مشغول و چيد را توتي خشک ي شاخه از ايي تکه

 چطور؟:پرسيد کنجکاو

 ...ميدي، جواب سوال با سوالو مياد بدم اي-

 ،بيرون ميريم ها بچه با داريم خنده، مي کوفت:گفت حرص با فاطمه که خنديد موزيانه فرشته

 مياي؟ اصال کجايين؟ فرمايين مي حاال بياي، هم تو بزنم زنگ گفتم

 نميدونم دقيقم شهر، خارج اومديم بابااينا با من، جيگراي کنم مي رد دعوتتونو که شرمنده-

 .نشستيم اش سايه زير داره، توت درخت چندتا که گنديم ي مزرعه يه سر فقط کجاييم

 ...چون شد حيف-

 .بود باهامون هم کيان:گفت و آورد پايين را صدايش
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 .نداريم که شانس بگذره، خوش:گفت و کشيد آهي فرشته

 گذره؟ نمي خوش بهت اصال االن اينکه نه-

 .اس ديگه حال يه اونجا-

 باري؟ کاري خب ديگه، ي دفعه ايشاال نشد،-

 .باشين خودتون مواظب سالمتي،-

 .عزيزکم خداحافظ.همينطور هم تو-

 ار چيزي حسرت و نشد.بود کيان کنار کاش.کرد قطع را تماس و کرد لبي زير خداحافظي فرشته

 زهرا و کردند برپا را آتش پسرها.آمدند هم آرژين و فردين.برگشت جمع سوي به.کرد نمي عوض

 بزنيم، قدم بريم پاشو:گفت فرزانه به حوصله بي فرشته.گذاشت آتش روي و کرد آب از پر را کتري

 .بچينيم وحشي گل يکم

 .بشه بيدار عسل مکنه-

 هستي؟ چي نگران هستند اينا مامان-

 رنگش تيصور انگشتي دمپايي فرشته رفتند جلو که کمي.شد قدم هم فرشته با و شد بلند فرزانه

 .کنه مي اذيتم توش رفته خار انگار:گفت و درآورد را

 آوردم درش:گفت و درآورد را بود رفته فرو آن در که بلندي تقريبا خار و کرد وارسي را دمپاييش

 ...آخ

 دختر؟ شد چت:گفت هراسان فرزانه.کشيد بلندي جيغ که بود نشده تمام اش جمله

 فورا که افتاد رنگي زرد عقرب به چشمش که بنشيند زمين روي که شد باعث وار ديوانه سوزشي

 .دز نيشم عقرب لعنتي:گفت و داد فشار را پايش انگشت.رفت فرو زمين در کوچکي سوراخ در

 .نرفته باالتر تا ببنديش بايد:گفت ترسيده فرزانه

 .مميش داغون دارم لعنتي برو...دکتر بريم بايد بياد بابا بگو برو سرم باال واينستا چي؟ با-
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 طولي.کرد دويدن به شروع سرعت به ناگهان و کرد مکث سرش باالي نگران ايي لحظه فرزانه

 آغوش در را او انداخت سرش و پا زير دست شاپور که شدند جمع سرش باالي همگي که نکشيد

 .بيمارستان بريم بايد نرفته باالتر زهرش تا:گفت و گرفت

 .کم بيام بزارين عمو:گفت نگران بهروز

 .ميايم زود و ميريم نياد، من با کس هيچ نه،:گفت دلواپسي و اخم با شاپور

 و گذاشت جلو صندلي روي را فرشته سرعت با.گرفت بقيه براي را بحثي هر جاي حرفش تاکيد

 کفش مگه:گفت باشد عادي کرد مي سعي که صدايي با.کرد حرکت و نشست فرمان پشت خود

 نبود؟ پات

 .داره دردوحشتناکي چه دونم مي و پام دقيقا خوردم عقرب خودم واي

 .رفتم مي راه ميگرفتم ديوارو هفته يه تا.نمردم فقط

 .خوردم هوا بي که ميوردم در و بود دمپايي تو که خاري داشتم بود، پام دمپايي:ناليد فرشته

 .باشه پات کفش بايد جونور و جک پر و بيابونو اينجا-

 .کردم احتياطي بي بابا ببخشيد-

 .نره باالتر زهر بده فشار رو خورده نيش که جايي شده، که کاريه-

 .کنه مي درد داره پام ساق رفته،-

 راحتي نفس خورد بيمارستان به چشمش که همين.کرد بيشتر را ماشين سرعت شاپور

 فورا ديدنش با پرستار.شد بيمارستان وارد و گرفت بغل را فرشته و کرد پارک را ماشينش.کشيد

 را او طاحتيا با شاپور.بخواباند تخت روي بودند نيز ديگر مريض چند که اتاقي در را او تا کرد اشاره

 االن:گفت و زد لبخند پدرانه.خواباند تخت روي بود گرفته دندان به را هايش لب درد شدت از که

 .عزيزم رسه مي دکتر

 ي هچهر با ميانسالي مرد که کشيک دکتر بالخره.کند خبر را دکتر تا بود رفته سريع پرستار

 بودرا الزم که داروهايي و پادزهر ها جواب و سوال پرسيدن از بعد و آمد سرش باالي بود مهرباني

 نگشتا روي را پادزهر از پر سوزني بار چندين فرشته که نکشيد طولي.بياورد تا گفت پرستار به

 زير را خون آهني ي مزه بالخره که بود گرفته گاز را زيرينش لب آنقدر.کرد تحمل پايش بزرگ
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 ونچ باشه سخت رفتنش راه ممکنه روزي چند تا:گفت شد تمام که کارش دکتر.کرد حس زبانش

 .خوبه کامال عموميش حال و ميشه خوب زود اما.رفته باال رانش تا زهر

 مرخصه؟:گفت و زد لبخند رضايت با شاپور

 .برن تونن مي بله،:گفت و زد فرشته نگران صورت به لبخندي دکتر

 يا ونيت مي:گفت و گرفت را بازويش زير شاپور.شد خيز نيم و آورد لب روي کمرنگي لبخند فرشته

 کنم؟ بغلت

 .تونم مي:گفت ظريفي صدايي با فرشته

 سويهت که همين.نشاند صندوق نزديک صندلي روي را او و گرفت را بازويش زير شاپور حال اين با

 فرشته شدند که سوار.برد ماشين کنار تا را او و گرفت را فرشته بغل زير دوباره کرد حساب

 !خونه ببرين منو:گفت

 !نمياي؟:گفت متعجب شاپور

 .پيشم بيان مرتضي و فاطي زنم مي زنگ برين، شما نه حالم؟ اين با-

 اطمينانش براي شاپور! نه؟ يا اند رفته بيرون آنها االن تا آيا که نبود مطمئن اصال چند هر

 مطمئني؟:گفت

 تنهام يان،م ميشن پا کله بزنم زنگ اينا مرتضي نيستم که تنها برين، شما بزارين منو بابا، بله-

 .برگردند هم بقيه نزارين.بشه خراب بقيه خوشي خوام نمي.زارن نمي

 مبل از يکي روي کرد راحت را شاپور خيال فرشته که همين.رفت خانه سوي به و کشيد آهي شاپور

 جيب از را گوشي بزور و گذاشت جلويش ميز روي را اش زده عقرب پاي و داد لم هال درون هاي

 صداي که بود نخورده را دوم بوق.گرفت را مرتضي ي شماره و آورد بيرون رنگش خردلي مانتوي

 بيشتره حالش ما با رفتن بيرون گفتي شدي؟ پشيمون:گفت و پيچيد گوشيش در مرتضي خندان

 نه؟

 بياين امروزو بزنين رفتنتونو بيرون قيد نميشه ناخوشه، حالم ام، خونه من پرحرفيتو، کن بس-

 من؟ پيش

 فرشته؟ شده چت:گفت ترس با ناگهان و کرد سکوت ايي لحظه مرتضي
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 استمنخو برگشتم، بيمارستان از بابا با تازه زده عقرب پامو بيرون خوبم، داداش، نکن شلوغش-

 .تنهام من االنم بقيه، پيش برو شما خونه ميرم گفتم کنم خراب خوشيشونو

 .پيشتيم ديگه دقيقه 71 تا خب خيلي-

 را شگوشي.شد بلند زنگ صداي که نکشيد طولي.باشد آنها با هم کيان کاش و زد لبخند فرشته

 ور از کنم باز درو بيام تونم نمي:گفت شد وصل تماس که همين.زد زنگ مرتضي به و برداشت

 .کن باز درو بيا ديوار

 .عزيزم باشه-

 ويزانآ که مرتضي که شد خيره بيرون به بود در به رو که ايي پنجره از فرشته شد قطع که تماس

 براي را در مرتضي.آورد هايش لب روي را لبخند خورد زمين به محکم که پاهايي صداي و شد در

 جيبع سرماي يکباره اما.زد پلک ناباور فرشته.شد داخل کيان سرش پشت و فاطي و کرد باز بقيه

 اين موجب که دليلي و بود خاص سرماي اين عاشق...گرفت جريان اش تپنده قلب در خوبي و

 او...ببيند را کيان روز هر و روز هر اما و آمد مي سرش به باليي مرتب داد مي ترجيح.بود شده سرما

  نبود؟ جادو اين.شد مي نفر يک فقط عاشق مرتب و مرتب.بود شده عاشق دوباره

 يکم.کرد مرتب را شلوارش ي پاچه و شد خم بزور فرشته.گفت ياال و زد در به ايي تقه مرتضي

 سه هر ي چهره در.شدند داخل کيان و فاطمه سرش پشت و مرتضي که نشست جورتر و جمع

 خوبي؟:گفت و کرد بغلش محکم.رفت بسويش فاطمه.زد مي موج نگراني

 هستين؟ چي نگران خوبم، بابا-

 بود؟ کجا حواست:گفت بازجويانه مرتضي که شد جدا او از فاطمه

 گرانين و شماتت با و بود زده تکيه ديوار به وري يک سينه به دست که کيان به چشم زير فرشته

 امپ دمپايي:گفت و آورد لب روي زور به لبخندي.بود بال اين جواب دنبال انگار و کرد مي نگاهش

 .زد پامو عقرب بيارم در خارو اومدم توش بود رفته خار يه بود،

 آخه؟ بگم چي بهت:گفت و کرد اخم مرتضي

 .کنين ناهار برا فکري يه شده، که کاريه نداره، فايده حرفا اين:گفت فاطمه

 ....هست يخچال تو چي همه:گفت ماليم فرشته
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 ريمب:گفت و کرد فاطمه به ايي اشاره مرتضي.آمد سويش به و کرد جدا ديوار از را اش تکيه کيان

 کرد؟ درست ميشه پيدا چي ببينيم

 ودب گذاشته را پايش فرشته که ميزي روي کيان.رفت آشپزخانه سوي به و شد بلند فاطمه همراه

 نيتو مي:گفت و کشيد فرشته پاي روي گونه نوازش و آرامي به را دستش انگشتان و نشست

 بدي؟ تکونش

 تونم مي:گفت است کرده مخفي خود در را طوفاني انگار که هاي عسلي آن در شده مسخ فرشته

 .سخته دادنش حرکت شده، سنگين انگار داره، درد خيلي اما

 باشي؟ پرت حواس اينقد قراره کي تا:گفت شماتت با کيان

 شتانانگ روي را شصتش انگشت کالفه کيان.برگرداند را رويش زود و کرد نگاهش رنجيده فرشته

 .کن نگام:گفت و کشيد فرشته پاي

 .نبودم پرت حواس:گفت و کرد آرامشش از پر هاي عسلي قفل را نگاهش فرشته

 االن؟ بهتري-

 .اومده باال تا دردش:گفت و داد تکان را سرش کودکانه فرشته

 .کن تکيه خودم به شي بلند خواستي-

 ....فاطي-

 مين چيزي نکن، لجبازي پس نداره، وزنتو تحمل: گفت کيان کند تمام را اش جمله اينکه از قبل

 خواي؟

 .نميخواد دلم هيچي االن نه،-

 مي خودنمايي آن در خون جاي و بود شده زخم فشار زير که هايي لب به شد خيره کيان

 داغونشون:وگفت کشيد فرشته هاي لب روي گونه نوازش و رفت جلو دستش ناخودآگاه.کرد

 .کردي

 و دزديد را نگاهش.ماند هوا در کيان دست که کشيد عقب را خود کمي زده خجالت فرشته

 .کردم مي حس کمتر اونو درد اينجوري داشت درد خيلي پام:گفت
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 خودت مواظب بيشتر:وگفت زد لبخند زيبايش ي فرشته خجالت به و کشيد کنار را دستش کيان

 .باش

 کرد دبلن را سرش و زد اش چانه زير را دستش خنده با کيان که گفت ايي باشه زير به سر فرشته

 !جون دختر نيست خوب بودنم خجالتي همه اين:گفت و

 خواد؟ نمي قهوه کسي:گفت که شد بلند آشپزخانه از فاطمه صداي

 پرسش؟ و نيکي:گفت بود مانده هايش لب روي که ايي خنده ته با کيان

 ي؟خوب:پرسيد وآرام داد خجالتيش ي فرشته به را حواسش دوباره کيان و گفت ايي باشه فاطمه

 .بهترم خيلي االن:گفت حضورکيان از معذب فرشته

 ابجو من:گفت دو آن به رو و بيايد بيرون آشپزخانه از مرتضي شد موجب خانه تلفن زنگ صداي

 .ميدم

 که انگار ديد دو را آن ي خيره نگاه که مرتضي.نکشيد طول هم دقيقه چند تلفن به دادن جواب

 مي پا کله همشون گرنه و کردم جمع خيالشو بود، شاپور عمو:گفت دهد پس جواب است موظف

 .ميومدن شدن

 !بودن فرشته با براي خودخواه و حسود.است حسود که کرد اعتراف دل در و کشيد درهم اخم کيان

 !آشپز  سر کار دست:گفت خنده با.آمد بيرون آشپزخانه از داغ ي قهوه فنجان 3 با فاطمه

 !خوبه که بوش:گفت و زد لبخند فرشته

 !بانو خوبه طعمشم:گفت و گذاشت ميز روي را سيني فاطمه

 پس:گفت و برداشت فنجاني نشست فرشته روبروي مبلي روي و شد بلند ميز روي از کيان

 مرتضي؟

 .آقامونه با امروزمون ناهار:گفت ذوق و هيجان با فاطمه

 داريم؟ چي ناهار مرتضي:زد داد بلند فرشته و فرستاد باال تعجب از ابرويي کيان

 چيه؟ بگم تا بمونه بمونين، گشنه نميزارم:گفت که شد بلند مرتضي صداي

 پزه؟ مي داره چي فاطي:گفت و انداخت فاطمه به نگاهي فرشته
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 .کرد بيرونم بيرون؟ اومدم نميبيني:گفت و انداخت باال ايي شانه فاطمه

 و نوشيد را آن از ايي جرعه داغ داغ و برداشت زور به را اش قهوه فنجان و خنديد فرشته

 .محشره دارم، دوس تلخشو طعم:گفت

 ميرن؟ کي مهموناتون:پرسيد فاطمه که گذاشت ميز روي را اش قهوه خالي فنجان کيان

 .فردا پس فردا تا احتماال:گفت و کرد حلقه فنجانش دور را دستش فرشته

 انيمهمان ازرفتن خيالش راحتي از حاکي شد داده بيرون تندي به که کيان ي آهسته نفس صداي

 دبو او به حواسش که فاطمه لبان بر را لبخند بودند مجرد جوان مردهاي آنها از نفر سه حداقل که

 .بود اش فرشته عاشق هم فقط و فقط و بود عاشق کردند مي مرد اين جان به جان و آورد

 .اس خوشمزه:گفت و گذاشت دهان در را شده سوخاري ميگوي ايي تکه فرشته

 ادي سربازيم دوران رفقاي از يکي مادر پيش اينو بخير، يادش:گفت و زد لبخند نمکين مرتضي

 يه اما کرد مي ام شرمنده خوشمزه غذاهاي با هرروز مادرش و اونجا رفتم مي ها جمعه تمام.گرفتم

 .گرفتم يادش اونجا بود کرده درست که موادي تو بزنم رو ميگو بشينم کرد مجبورم روز

 .داره وجود خاطره کلي غذا اين پشت پس اوه:گفت و انداخت باال ابرويي کيان

 .برادر اس خاطره همش زندگي:گفت و گذاشت دهانش در را بزرگ ميگوهاي از يکي مرتضي

 کرف اين به کيان و دهد نشان را غمش کيان به فرشته يواشکي نگاه تا داشت عمق آنقدر حرفش

 ....باشد همسرش رسما فرشته که وقتي تا شود مي منتفي رفتنش که کند

************************** 

 انگار که پايي و هايش خستگي تمام با او و بود گذشته 72 از ساعت.خواست مي هوا کمي دلش

 خارج خانه از آرام و ساکت ديوار گرفتن با و شد بلند نداشت شدن خوب حاالها حاال قصد

 و مدآ پايين ايوان کم هاي پله از.کرد بهتر را حالش گرفت بازي به را موهايش که خنکي نسيم.شد

 زل بش آسمان به و نشست تاب روي.رفت بود شده بسته دستي تاب کنارش که رزي گل سوي به

 جاني کم لبخند.بود خورده او با را عمرش ناهار لذيذترين ديروز که داشت را کياني هواي دلش.زد

 امپ درد تمام با حسابي شدي باعث جون، عقرب گرم دمت بابا:گفت لب زير و نشست لبش روي

 .بگذره خوش بهم
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 يم مهمانان بقيه و خواهرش صبح فردا.کرد مي تازه مدام لبش روي را لبخند کيان هاي نگراني ياد

 تداش که حجابي پر پوشش و بودن معذب اين از کرد مي فکر و نداشت بدي حس اصال او و رفتند

 .شد بلند درد از آهش و شد کشيده زمين روي پايش داد، تاب به تکاني.شد مي راحت

 .کني خراب خوردن تکون با آرامشتو نيستي مجبور-

 تنگريس آمد مي سويش به و بود برده فرو راحتيش شلوار جيب در دست که بهروزي به تعجب با

 .شي بيدار زود صبح بايد فردا بيداري؟ چرا تو:گفت و

 .باشه کرده شبو هاي ستاره هواي دلم منم شايد-

 .رسي مي نظر به شاعرانه امشب:گفت و زد لبخند فرشته

 پيرم؟ براش:گفت و ايستاد مقابلش بهروز

 .داري فاصله ازش هنوز-

 .باقيه شکرش جاي پس خب-

 بهروز؟ شده چي اما بچه من:گفت و شد جدي فورا اما خنديد خانمانه فرشته

 باشه؟ افتاده اتفاقي چه بايد-

 ارفش با و گذاشت اش شانه روي را دستش بهروز که شود بلند تا گرفت را تاب بندهاي فرشته

 !بشين:گفت آرامي

 خب؟:گفت و نشست دوباره فرشته

 من چرا...هست؟ چيزيم شب وقت اين حتما من بگي که داري اصراري چه گل، خانوم خوبم من-

 وبخ ي خاطره يه باعثش که لبخندي اون خصوصا هست؟ چيزيت تو شايد که نکنم فکر اين به

 .بود

 .داريم خوبي هاي خطره هممون:گفت و داد تکان را سرش فرشته

 نميشه؟ مربوط عسلي چشم مرد يه به خاطره اون:گفت آميز شيطنت و رک بهروز

 هوم؟ رسم؟ نمي که خنگ نظر به:گفت و زد لبخند بهروز که کرد نگاهش حيرت با فرشته
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 .ميشن عاشق آدما:گفت ريلکس فرشته

 .بزرگتره من از سال يه:گفت نگراني با بهروز

  مهمه؟ باشه بزرگتر سال 72 اينکه مهمه؟ سن-

 !نيست؟-

 !نه:گفت محکم فرشته

 حس تو هنوز من و دونه نمي منو حس که کسي مورد در نظر اظهار:گفت نااميدي با زود خيلي اما

 چيه؟ اش فايده موندم اون

 !دماغو قشنگه تو دنياي:گفت و زد لبخند بهروز

 تو؟ و: گفت و خنديد بار اين فرشته

 کيي مخ زبانم آموزشگاه تو کنم مي سعي دارم نيست، مهم که سن:گفت ايي بامزه لحن با بهروز

 .بزنم زبانمو استاداي از

 سنش؟ و:گفت و انداخت باال را ابرويش فرشته

 کوچيکه؟ ،21-

 بزني؟ مخشو قراره فقط اصال،-

 دنيامو بخواد دلم که هس خواستني و شيرين اونقد:گفت و شد جا جابه کمي جايش سر بهروز

 .بسازم باهاش

 و گرفت دست در نرمي به را بهروز دست و کرد دراز را دستش انداخت، باال ابروي فرشته

 .بخوايم بايد فقط ميشه،:گفت

 ...کرده بودنشو هواي دلم:گفت و انداخت آسمان به نگاهي بهروز

 تو هک دختري ترين سرتق:گفت هيجان و خنده با و کرد نگاه فرشته به و انداخت پايين را سرش

 راه مباها حسابي دعواي يه بود کالسش سر که ادبي بي دختراي از يکي سر بار اولين ديدم؛ عمرم

 ... انداخت،
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 نه؟ اومد چشمت به بار اولين براي که بود اونجا و:داد ادامه فرشته

 فقط خودخواه و لجباز و بود کرده تيز چشماشو آره،:گفت و کرد تکرار را لبخندش شوق با بهروز

 ...زدمش مي کتک فصل يه خواست مي دلم زد، مي خودشو حرف

 !بعيده شما از دکتر آقاي اوه-

 ...بود خاص دلبرياش خب اما که، ندادم انجامش-

 داره؟ حسو همين چي؟ خودش-

 به تفرص اولين بريم اينجا از کنم دست دست خوام نمي...نيست ميل بي کنم مي حس تازگيا-

 .خواستگاريش بريم ميگم مامان

 چيه؟ اسمش حاال...داريا عجله اوف-

 ....رياحي آوا:گفت و زد لبخند عشق با بهروز

 ...ميگيا بهم چيزو همه...بشه درست ايشاال:گفت و داد تکان سر فرشته

 يخداحافظ ازم باشي بيدار بايد فردا داخل، بريم پاشو حتما،:گفت و فشرد را فرشته دست بهروز

 .دماغو کني

 ندارم؟ دوست اصال گفتم بهت-

 نبود؟ دارم فعلش:گفت و خنديد بهروز

 و تريبزرگ حيف:وگفت شد بلند زور به.کند حفظ را تعادلش تا گرفت محکم را بهروز دست فرشته

 .پرو بچه گفتم مي گرنه

 ..معذبي کردم حس مدت چند اين...که گفتي-

 .بودم راحت من اصال نه:گفت فورا فرشته

 و بود غريب کامال دوستش بهرحال دوستش و فردين بخاطر شايد خوب، دختر من براي نه-

 وانمود خواد نمي خوب، دختر نبودي راحت تو، به رسد چه نديدمش ساله چند منم حتي فردينم

 .بوده خوب چيز همه کني
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 کنم؟ تکيه بهت تونم مي-

 نيست؟ پات رو فشار راحتي؟:گفت و کرد حلقه او ي شانه دور را دستش بهروز

 ام وظيفه ميزبان عنوان به ناراحت يا راحت اومدن هم اونا کرد، بيرون نميشه رو مهمان ممنون،-

 .باشم ناراحت اينکه نه کنم پذيرايي بود

 !ميشي تنها بازم فردا بهرحال.نبود اين منظورم خوب دختر-

 .ميره سر که هايي حوصله و درس و تنهايي بازم-

 وليدت که کني شکايت بابات به بري بايد:گفت و.برود باال ايوان هاي پله از تا کرد کمکش بهروز

 .بوده کم اش بچه

 .تو باباي عين منم باباي:گفت و گرفت پهلويش از نيشگوني فرشته

 بگيريم نظر در دادو دست از مامانم که دوقلوهايي اگه:گفت و کشد پهلويش به دستي بهروز

 .نبوده کم ي بچه تابع من پدر همچينم

 .قشنگيه روز فردا زيبا، بانوي بخواب خوب:گفت و برد اتاقش تا را او بهروز

 .پرنس متشکرم:وگفت زد لبخند فرشته

 .رفت بود شده شريک فردين و آرژين با که اتاقي سوي به و خنديد بهروز

****************** 

 .باشين خاله عسل مواظب:گفت و داد فرزانه بغل و بوسيد سير را عسل

 دوستش و خودش براي را سرش که بود غريب برايش آنقدر فردين اما داد دست بهزاد و بهروز با

 داشته ازت ايي شماره تونم مي:گفت آرامي به آرژين شود جدا آنها از اينکه از قبل.دهد تکان

 باشم؟

 چي؟ واسه:گفت تندخويانه کمي فرشته

 !من براي فرصتي شايد:گفت ريلکس آرژين
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 راتونب رو خوبي سفر شما، به نه اما شده داده فرصت متاسفم،:گفت درار حرص لبخندي با فرشته

 .کنم مي آرزو

 خداحافظي آنها از تا رفت داييش زن و خاله سوي به و داد تکان احترام ي نشانه به سري

 !خواستنيه:گفت فردين به رو و کرد نگاهش لبخند با آرژين.کند

 هالبت و کرد، مي فرق مرد اون نگاه گفتم:گفت و کرد فرو شلوارش جيب در را هايش دست فردين

 .داد مي چيزا خيلي از خبر عسل تولد تو يواشکي بغل اون

 !رسيد مي نظر به کامل زيادي:گفت اخم با آرژين

 دنيارو تارک توئه چشم که اونقد حداقل...خاصه هم فرشته دختري، هر آرزوي بودن کامل-

 .داشته بودن خاص براي رو چيزايي يه پس.گرفته

 .پريد خاص کيس اين:گفت و زد لبخند آرژين

 وارس بپر:گفت و زد آرژين کمر پشت به را دستش و آورد بيرون شلوارش جيب از را دست فردين

 .داريم کار کلي.برسونيم تهران به خودمونو بايد که

 اين براي عشق شهر حداقل بوشهر و شدند اوتومبيلشان سوار فردين با و داد تکان سر آرژين

 .نبود کرد جوان

************************ 

 

 هفتم فصل

 حانسب اما.کرد مي يادداشت را هايش گفته مرتب و دزديد مي نگاه.کند نگاهش کشيد مي خجالت

 چشم که فاطمه.دهد توضيح را مباحث فقط لبخندي حتي بدون جديت با که بود تلخ آنقدر هم

 !هميرغضب عين   هست، چيزيش يه امروز:گفت فرشته گوش کنار آرامي به بود پاييده را سبحان

 بود؟ وا ميرغضبي اين دليل اما...بود گفته بد...بود کرده بد...انداخت او به نگاهي يواشکي فرشته

 !افتاده اتفاقي شايد واال، دونم نمي-

 ...بود آرام و ريتميک پيش ايي ثانيه تا که قلبي به داد ضربان اش کننده ميخکوب و جدي صداي
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 رن؟بگي اشتباه ديگه هرجاي و بيرون و پارک جاي منو کالس خانوما شده باعث چي بگيد ميشه-

 .نگفتيم چيزي ما استاد:گفت و پريد رنگش فاطي

 !استاد ببخشين:گفت زير به سر فرشته و بود فرشته ميخ نگاهش سبحان

 يضتونوف گرنه و نکنين تکرار بهتره:گفت جدي و خشک...نشسته اخم به...حس بي...نسوخت دلش

 .ببرين کالس از بيرون

 .استاد بله:گفت آرامي به و کشيد آهي بود؟ تاثيرگذار همه اين حرف يک

 ولا رديف دخترهاي خندان هاي نگاه و فرشته زده غم ي قيافه خيال بي و برگشت تابلو سوي به

 و وهاابر کردن پايين و باال و انداخت پا روي پا با خود گذاشتن نمايش به در سعي چاپلوسانه که

 فرو درخود گستاخ دخترک اين چزاند و بودن جدي براي امروز و گرفت سر از را درسش داشتند...

 ....بود بهتر رفته

 سايت؟ بريم:گفت فاطي به رو و برداشت را رنگش سياه ي کوله شد تمام کالس

 .دارم حرف بيرون بريم بيا:گفت و گرفت را دستش شوق با فاطي

 شده؟ چي:گفت و رفت بيرون او با کنجکاوانه فرشته

 مايشن به را شاديش که کودکانه حالتي با و کوبيد هم به را دستانش زياد هيجان و شوق با فاطمه

 ريزي برنامه عروسي برا خونمون ميان مرتضي و من فاميل بزرگتراي امشب:گفت گذاشت مي

 .باشيم عروسي خريداي دنبال بايد فردا از کنم کنن،فک

 روم کارات همه تو عزيزکم، خوشحالم برات:گفت و کشيد آغوش در را او آميز محبت فرشته

 .کن حساب

 .بود نگفته من به چيزي سفيد چش مرتضي اون:گفت و گرفت را دستش شد جدا او از

 يه تا ببين حال...بگه بياد تره طاقت بي خودش...بلرزونا رو ما ي مرده مادر شوهر اين تن هي-

 .ميشه پيدا اش سروکله ديگه ساعت

 خونتون؟ بيام امشب من کني دعوت خواي نمي تو اونوقت-

 ...ديگه مياي اونا با خيرسرت، دامادي خواهر-
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 .مياد خوابم اينقده نخوابيدم، درست ديشب بريم؟ کجا! عجب-

 .نگير سخت خودت به کن، استراحت برو:گفت فاطمه که کردند حرکت ورودي در سمت به باهم

 از سرعت به ماشيني رفتند که بيرون ورودي در از...ناگفته دردلي به شباهت بي کشيد آهي

 که ودب کالسشان اخموي استاد بداند تا کند دقيق را نگاهش کمي فقط بود کافي.شد رد کنارشان

 ازدرک،ن به:گفت لب زير و کوباند زمين روي پا حرص با فرشته بود، کرده قهر بچگانه و لجوجانه

 بکشم؟ تورم

 !ها هم تو ميشه چيزيت يه:گفت و کرد نگاهش تعجب با فاطمه

 مياي؟ خونه ميرم:گفت و داد تکان هوا در دستي حوصله بي فرشته

 ستد بابت زده غر کلي مامان االن ميدونم دارم، کار کلي شب برا خودمون خونه برم بايد گلي، نه-

 .بودنش تنها

 .عزيزم برو:گفت و فشرد را دستش و زد نمکيني لبخند فرشته

 .باشي خوام مي ها، مرتضي با بياي شب-

 .خانوم عروس باي.کنم مي سعي-

 رتحس و کرد نگاهش فرشه.برود خانه به تا کرد کج را مسيرش شادي و خنده پر صورتي با فاطمه

 را خودش خانه االن نبود زندگيش در وقت هيچ انگيز نفرت پيش سال دو آن اگر شايد خورد

 ! سوتفاهمات تمام با مردي.داشت دوستش عاشقانه که همسري با داشت

 خندلب مرتضي نام ديدن با.خورد زنگ گوشيش خيابان به نرسيده.رفت خيابان سوي به پياده

 مرام، با معرفت، با:گفت بزند حرفي مرتضي نداد مهلت کرد برقرار را تماس که همين.زد

 خبره؟ چه امشب نگفتي من به چي واسه کشمت مي سفيد چش..لوطي

 ولي؟ه..اينقد چرا دختر،.. بده...مهلت:گفت بود افتاده لکنت به خنده با که مرتضي ي مردانه صداي

 ..برادر برات دارم:گفت و نشاند لب روي جذابي لبخند

 خريد بريم سرم يه دارم، کارت خونه بيا پاشو عصر...مزاحمت از غرض...خواهر خدمتيم به آماده-

 .خوام مي شلوار و کت من

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر رستمي رويا(    2 توام تمناي در)  بگير ازم رو دنيا سهم همه رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

137 

 

 .شده خبر چه گفتي نمي بهم که عمرا گرنه و داري کارم بگو ها-

 گفته؟ رو خبرا زودتر ورپريده اون کنم چه حاال گفتم، مي ميدوني دختر، نشو بدجنس-

 .ميام عصر گناهکار، ي مرديکه گناهي بي فهميدم بابا بسه-

 ما يبابا هي باشه، شاپورم عمو خواستن بابا دعوتين، شمام امشب راستي..بيايا زود جيگرمي،-

 ...نداره برادر

 و فرزندي تک هايش علت از يکي خودش پدرش و مرتضي پدر صميميت..بود خوانده را اش ته تا

 گران همه اين درد اين کرد نمي فکر وقت هيچ و داشت مرتضي پدر که بود برادري نداشتن درد

 .هستيم خب خيلي:گفت دهد ادامه مرتضي نگذاشت.باشد

 .موال به عشقمي-

 .فاطي به ميدم لوت:گفت خنده با فرشته

 .عشقشي پس:گفت و خنديد مرتضي

 بود دهش غيب بود روز چند که کياني به مرتضي گاه بي و گاه هاي اشاره اين و گرفت ضربان قلبش

 نداري؟ کاري بگيرم، تاکسي بايد:گفت اخمي با.کرد مي ناراحتش

 .باش خودت مواظب عزيزم، نه-

 .خداحافظ باشه،-

 هک خواستني دل و حسرت از پر.بود شده پر دلش باز.کرد قطع نشنيده شنيده را اش خداحافظي

 هاي غيرت...سوري چهارشنبه فداکاري آن...عسل تولد گرم آغوش آن پس.نبود ميسر انگار

 مي اعتراف بود؟ نبود، دوستانه انسان که اينها..هايش لب نوازش...اش دلبرانه هاي نگاه...عجيبش

 ...گونه وسواس و زياد...است دلتنگ کرد

 بر دنز چانه حوصله.گرفت را مقصدش و شد بود کرده ترمز پايش کنار که رنگي زرد تاکسي سوار

 ورد زيادي بهمني به راه اين از حداقل و است مسير بد دانست مي خودش. نداشت را قيمتش سر

 چه؟ خواهد؟ مي چه دلش کرد فکر و چسپاند ماشين ي زده گرما شيشه به را سرش.است

 مي را کيان دلش...نداشت دوست را بدطعم گسي اين شيريني، نه بود تلخ نه اعترافش

 تيوق گذاشت مي نمايش به را دنيا سفوني بهترين که صداي...را محافظش تن گرماي...خواست
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 زير و کشيد، آه است؟ بزرگي جرمي بخواهد کمال و تمام را کيان کمي اگر...زد مي صدايش فرشته

 .کنم مي خواهش فقط، نباشه نبودش قسمتم خدا:گفت لب

*********************** 

 لب زير و کرد نگاه بود خورده هاشور انگار که شکل ايي دايره ديواري ساعت به حرص با

 دادن؟ تست شد اينم:گفت

 بله:دپيچي گوشي در را مهربانش و جوان تقريبا منشي صداي که فشرد را تلفن رنگ قرمز ي دکمه

 !مهندس جناب

 نيوردن؟ تشريف عظيمي خانم:گفت حرص پر

 ...اينکه مثله نه-

 .اومدن مهندس:گفت يکباره که نشده تمام حرفش

 .بينمشون مي ديگه ساعت يه تا دارم جلسه بگيد بهشون:گفت عصبانيت با

 ...مهندس اما-

 .بدين انجام ميگمو که کاري لطفا خواستم؟ نظري من:گفت گستاخانه

 کمي کردن صحبت نوع اين بود بزرگتر خودش از سال چندين که منشي براي دانست مي

 بله:گفت که شنيد را منشي ضعيف صداي.نداشت را الکي هاي خواهش حوصله اما است گستاخانه

 .مهندس

 بايد هم او معطي، ساعت يک تالفي...بهتر خيلي.داشت بهتري احساس االن.کرد قطع را تماس

 به يدناام که دختري و زمان گذر خيال بي و کرد فعال کامپيوترش روي را پوکر بازي.شد مي تنبيه

 وشيگ.کند اخم شد باعث اتاقش تلفن زنگ که نکشيد طولي.کرد بازي بود شده خيره اتاقش در

 بله؟:گفت و برداشت را

 بيان؟ عظيمي خانوم گذشته ساعت يک-

 .بيان بگين:گفت و کشيد پوفي
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 دايص با در که، در به زد زل و داد تکيه صندليش به مقتدرانه و بست را بازي و گذاشت را گوشي

 بود زده بغل زير را رنگي نارنجي ي پوشه که حالي در ايي سرمه پوشش با دختري و شد باز آرامي

 و ردک نگاه را پايش تا سر دقت با کيان.کرد سالم و ايستاد کيان جلوي و کرد تند قدم.شد داخل

 .خجالتيه و کمرو خيلي اول منفي امتياز:گفت لب زير

 .خانوم بشينين بفرمايين:گفت جديت با

 يکار اصول تو بودن شناس وقت کنين نمي فکر:گفت کيان که نشست روبرويش جوان دختر

 مهمه؟ خيلي

 ورمجب داشتن کار بهبهاني استاد خدا، تورو ببخشين:گفت آرامي به و کرد بلند سر جوان دختر

 .بهتون زنن مي زنگ تاخيرم بابت گفتن ايشون بمونم، شدم

 بودن تايم آن بياين، وقت سر بعد به اين از کنين لطف فقط خانوم، نزده زنگ من به کسي-

 بهتره دارين الزم که کارآموزي ي نمره براي حداقل داره، اهميت برام که چيزيه ترين ضروري

 .بگيرين ياد رو شرکت اين اصول

 .بيام وقت سر کنم مي سعي بعد به اين از بگيرين، ناديده امروزو کنم مي خواهش بله،-

 .بياين وقت سر بايد خوام، نمي سعي خانوم نه-

 کنم؟ شروع کي از من فقط..حتما بله،:گفت عجله با دخترک

 شيفت تونين مي دارين کالس اگه بياين، ها صبح همون فقط شما شيفته دو اينجا فردا، از-

 ونايش و ايشونه، کار شما کار دفتر هستن، من بغلي اتاق فرجاد کنين،مهندس عوض کاريتونو

 .بپرسين ازشون دارين مشکلي هر بدن، يادتون رو کار شدن متقبل

 .صالحي مهندس ممنونم خيلي:گفت شاد.نشست دخترک هاي لب روي لبخندي بالخره

 .شده تامين شرکت اين کار نيروي وگرنه بودن عزيزم استاد خواست در نکردم کمکي-

 و انداخت زير به سر دخترک.نبود مهربان اصال امروز کيان اين و صورتش بر نشست غم گرد

 .ام متوجه بله:گفت

 و باشين شرکت فردا صبح 0 ساعت فقط برين تونين مي:گفت و انداخت ساعت به نگاهي کيان

 .کنيد يادداشت خروجتونو و ورود ساعت دارن منشي که دفتري تو روز هر
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 ببينين؟ منو کاراي خواستين نمي فقط بله،:گفت و شد بلند دخترک

 .حکمه استاد حرفاي-

 يدکش پوفي کيان.شد خارج اتاق از سايه يک آرامي به و گفت ايي اجازه با داد تکان سري دخترک

 .نداشتم شو حوصله اصال فرجاد، دادم خوبه:گفت و

 اقريب خانوم:گفت منشي به رو و رفت بيرون اتاق از و پوشيد را اش تيره خاکستري کت شد بلند

 .ميام ديگه ساعت يه ميرم من

 .مهندس بله-

 .خوام مي عذر تندم رفتارم بابت-

 ...مهربان...پاک دل...ماند نمي باال و قد خوش جوان اين دل در چيز هيچ

 .نيست مشکلي:گفت و زد لبخندي باقري

 ....نبود بدي روز امروز.شد آسانسور سوار و زد بيرون شرکت در از رضايت با کيان

********************* 

 نداري؟ کاري خريد ميرم مرتضي با...علي عمو خونه ميرم من مامان-

 .عزيزم نه-

 خداحافظ بگو، بابا به-

 ضيمرت خانه با خودشان خانه خوبي.زد بيرون خانه از و پوشيد در کنار را سفيدش اسپورت کفش

 خنده با.شد باز در که زد را آيفون ايستاد در روبروي.بود شان خانه در به چسپيده که بود اين

 ...بوديا خوابيده در پشت:گفت آيفن روبروي

 .اومدنت دير اين با پرو بچه نريز مزه:رسيد گوشش به مرتضي شاکي صداي

 .شد داخل و داد هل را در فرشته

 خونه؟ بيام گفتي چرا پس:گفت حرص با فرشته

 .ضدحال محض:گفت و زد چشمکي مرتضي
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 باز را خانه درهاي فرشته.شد داخل و خنديد صدا با مرتضي که درآورد برايش زباني فرشته

 خانه و گپارکين از را ماشين عقب دنده با و شد بود پارکينگ ته که ماشينش سوار تند مرتضي.کرد

 چيه؟ برنامه:گفت و بست را کمربندش.شد ماشين سوار و بست را درها فرشته.برد بيرون

 .فاطمه برا هديه يه عنوان به طال تيکه يه برم هم من براي شلوار و کت هم خريد،-

 افتاده؟ يادت امروز همين داري کار همه اين-

 .دارم خواهر مام دارن خواهر مردم خدا، تورو نزن غر-

 .زرزرو ي پسره گمشو:گفت و خنديد ريز فرشته

 رسمي اونقدا نيست قرار امشب:گفت شوق با فرشته.رفت پاساژها سوي به و خنديد مرتضي

 ياي سورمه مخمل کت يه.ميفته آب دهنت داره شلوارايي و کت يه شده باز شيک مغازه يه.باشي

 .شبپوش بريم فقط ميشه، محشر ايي سورمه يا مشکي کتون شلوار يه با. خودته خوراک ديدم

 نيست؟ رسمي غير زيادي-

 و تک کار، تقسيم و کنين مشخص عروسيو تاريخ برين قراره نيست؟ عروسيت که امشب بابا-

 .ديگه خواد نمي رسمي شلوار

 .برده دلتو که ديدي چي ببينم بريم ها-

 به را وا مستقيم فرشته.رفت پاساژ به فرشته با و کرد پارک را ماشينش خلوتي جاي پاساژ جلوي

 چيه؟ نظرت:گفت و داد نشانش را کت ايي شيشه ويترين جلوي.برد مغازه همان

 .رسه مي نظر به خوب:گفت و زد لبخند درخشيد مرتضي چشم در برقي

 .کنيم امتحان بريم پس:گفت و گرفت را بازويش فرشته

 ودخ بود ايستاده مغازه صاحب کنار که سبحان ديدن با شد خورده لبخندش شدند، که مغازه داخل

 .خدمتم در اومدين، خوش:گفت خوشرويي با مغازه صاحب.کرد جور و جمع را

 .استاد سالم:گفت فورا فرشته که کشيد درهم اخم فرشته ديدن با سبحان
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 را جوان اين عيد از قبل آمد يادش ذهنش پستوي در ناگهان که کرد نگاهشان متعجب مرتضي

 زساي:گفت فروشنده به رو برخورد اين از ناراحت فرشته.داد را جوابش سرد و خشک سبحان.ديده

 .بيارين رو ايي سرمه مخمل کت اون برادرم

 مرتضي.داد مرتضي دست به و آورد بيرون را کت آخر رديف سرش پشت از و شد بلند فروشنده

 که رنگش سفيد پيراهن روي را کت و ايستاد اتاق در روي قدي آينه جلوي پرو اتاق به رفتن بدون

 داد تکان را سرش رضايت با آخر در و گرفت ژست بار چند و پوشيد داشت قرمز و سياه هاي رگ

 .عاليه:گفت و

 يا ييا سورمه.بياد کت اين به که خوام مي کتون شلوار يه:گفت فروشنده به رو و زد لبخند فرشته

 .مشکي

 و ادهس تقريبا طراحي با کتون شلوار فورا بود آمده خوشش موفق فروش اين از انگار که فروشنده

 وشفر رسيده، برامون تازه اصله، ترک کار ، بفرمايين:گفت و گرفت فرشته جلوي را ايي مردانه

 .هست ايم ديگه کاراي نه اگه پسندين؟ مي ببينين داشته خوبي

 به هک سبحان به نگاهي فرشته.شد پرو اتاق وارد مرتضي و داد مرتضي دست به را شلوار فرشته

 نبخشيدين؟:گفت آرامي همان به و شد نزديک او به آرام و کرد بود زده زل ايي نقطه

 اصال امروز و کرد مي دلبري زيادي.بود ديدش توي زيادي دختر اين تازگي و کرد نگاهش سبحان

 .کن خبرم داشتي کاري ميرم من:گفت فروشنده به رو و شد بلند. نداشت زدن حرف حوصله

 !حاال ميموندي-

 خداحافظ.دارم کار مرسي-

 اخمو و حرص پر فرشته.رفت و گذشت کنارش از نگاهي نيم بدون و سرد فرشته به توجه بي

 .کنم نگاتم حتي ديگه اگه باش داشته منو باشه،:گفت

 بانو؟ چطوره:گفت و چرخيد و زد دوري آمد بيرون پرو اتاق از مرتضي

 .شدي محشر:گفت و زد پلک رضايت با فرشته

 !هنشست تنتون تو قشنگ خيلي باشه مبارکتون:گفت باشد زده حرفي آنکه براي فروشنده

 ديگه؟ همين:پرسيد فرشته از دوباره اطمينان برا مرتضي
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 !باشه مبارک آره،-

 رآوردهد که شلواري و کرد حساب بانکش عابر با را پول کند تعويض را لباسش آنکه بدون مرتضي

 ي؟بعد مقصد خب؟:گفت فرشته.زدند بيرون مغازه از کوتاهي خداحافظي با و گذاشت مشما در بود

 .خوايم مي طال تيکه يه-

 .درمياد جور فاطي ي سليقه با داره، ظريفي طالهاي شناسم مي رو جايي يه بيا-

 انگشتر هم بالخره.خواست مي زيبايش نامزد براي زيبا ايي هديه فقط نداشت حرفي مرتضي

 انهخ به و خريدند را بود شده تزيين سفيد طالي با بالهايش روي و بود پروانه شکل که ظريفي

 ....برگشتند

 رواب بود شده سرخ و بود نشسته مادرشوهرش و خودش مادر ميان در که فاطمه به ابرو با فرشته

 شاذيت:گفت و رفت او به ايي غره چشم بود دستش کنار که مرتضي.خنديد مي ريز و انداخت مي

 يقه؟ تو بره سر با مونده کم بيني نمي نکن

 ...باشه خواي مي تو چون خب اما ميده حال:گفت و خنديد فرشته

 عروسي ها برنامه با را خود هم کوچکترها.کردند مي مشخص تاريخ و زدند مي حرف بزرگترها

 اتمام از بعد روز 4 دقيقا.شد مشخص شعبان نيمه براي عروسي هم بالخره.کردند مي سرگرم

 !فاطمه دانشگاهي ترم آخر امتحانات

********************** 

 نيز آرامي و ريز صداي که نکشيد طولي.فشرد آيفون زنگ روي را دستش اين با اما داشت ترديد

 بله؟:پيچيد آيفون در

 .اومدم جون خانم ديدن براي سالم،-

 شما؟:پرسيد ترديد با زن

 .ديدنشون برا اومدم ديدن، داروخونه دم که همون بگين بهشون ام، فرشته من-

 رافاط بيشتري دقت با بار اين.شد داخل او و شد باز کوچکي تيک با در که گذشت دقيقه 4 شايد

 آغوش در را همديگر ترنج درختان بود بزرگي مربع شکل به که حياط دور تا دور.نگريست را
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 نگر ايي قهوه و بود طبقه دو که اصلي ساختمان جلوي بزرگي مسافت به تقريبا.بودند کشيده

 وسط.داشت نشاطي پر و زيبا ويوي ساختمان هاي پنجره ز که بود فصلي هاي گل از پر ايي باغچه

 خود در را ماهي دانه چند گرما اين در داشت شک که بود رنگي آبي و کوچک حوضچه باغچه

 دبودن شده پژمرده و زرد هاي گل گرما شدت از که ياسي گل خوش بوي از از نفسش.باشد داشته

 دارد کالس دانشگاه در 72 تا که داشت را سبحان آمار.رفت ساختمان سوي به لبخند با و کرد

 ردگ صورت با چاق تقريبا زني در جلوي.برسد سر سبحان آنکه بدون داشت وقت ساعت 2 او پس

 به بود پيچيده گردنش دور سفت را روسريش و بود زده باال را مشکيش موهاي که سبزه

 داخل که کرد تعارف خشن نه است مهربان بگويد توانست مي نه که لبخندي با و آمد استقبالش

 .خونن مي کتاب دارن خودشونن اتاق تو خانم:گفت فورا موقع همان شود،

 زد رد به ايي ضربه تک در جلوي.رفت بود داده نشان زن که اتاقي سوي به و کرد تشکري فرشته

 بلند سالم هيجان با و کرد باز را در فرشته.شود داخل کرد تعارف جان خانم حال بي صداي که

 .بشين بيا دختر؟ چطوري:گفت و زد لبخند جان خانم.کرد بااليي

 و تنشس بود نشسته ايي گهواريه صندلي روي که جان خانم روبروي چوبي صندلي روي فرشته

 مي باهاشت کلماتو از بعضي شده، ضعيف خيلي چشمام کنم مي فک بخون، برام کتابو اين:گفت

 .خونم

 کتاب جلد به نگاهي.گرفت را کتاب مهرباني با فرشته.  گرفت فرشته سوي به را کتاب

 بين در.کرد شروع گفت خانمجان که 21 صفحه از.باشد جالبي کتاب شايد "کامليا مادام".نداخت

 شده او ي دلباخته که جواني آن براي گاهي و خورد مي تاسف کامليا براي گاهي خواندن

 .برم ديگه من تون اجازه با:گفت و بست را کتاب که داد مي نشان را 72 به ربع يک ساعت...بود

 .جان دختر نباشي خسته-

 اميدوار جان خانم.شد بلند و گذاشت جان خانم دست کنار ميز روي و بست را کتاب فرشته

 .بزن سر بهم بازم:گفت

 !حتما-

 دنباي.نداشت وقت زياد.شد خارج اتاق از و بوسيد را جان خانم پيري از خورده چين صورت شد خم

 با پس.نيامده او ديدن براي که نداشت را کردنش توجيح حوصله اصال ديد مي را او سبحان
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 و کشيد راحتي نفس خيابان ديدن با.رساند خيابان به را خود دو با و زد بيرون خانه از سرعت

 .مستقيم:گفت بگويد مقصدي آنکه بي و کرد دراز دست رنگي زرد تاکسي جلوي.زد لبخند

 !شکر الهي:گفت لب زير و شد سوار

 دند،بو خوب ميانترم و باال عملي نمره دنبال به فقط که دانشجوهاي با زدن کله و سر از خسته....

 برد؟ مي داخل را ماشين بايد چرا پس داشت کالس هم باز عصر.کرد پارک در جلوي را ماشين

 . شد وداخل کرد باز را در اندخت، کليد زدن زنگ بدون

 زخانهآشپ ميز ديدن با رفت، آشپزخانه به يکراست بود نخورده که ايي صبحانه و گرسنگي زور از

 خدمتکار)مينا به تعجب با بود شده خورده چاي فنجان دو و خورده ي ميوه و دستي پيش چند که

 داشتيم؟ مهمان خانم مينا:گفت( خانه

 دب حالش جان خانم اونروز که خانومي همون بله،:گفت و کرد خشک لباسش با را هايش دست مينا

 .خونه آوردنشون شد

 تي؟نداش اش نگه ناهار برا چرا پس:پرسيد کنجکاو و فرستاد باال را ابرويش شيطنت با سبحان

 نشنيده من از سبحان آقا اما...بزنه سر يه خواست مي فقط.نبود موندن قصدش اول همون از-

 سر شما که بره جوري خواست مي کرد مي فرار شما از داشت کنم مي فک بگيرين

 ها؟ ترسه مي که کرده کاري حتما نه؟ دانشجوتونه...نرسيدين

 نا هک بکش ناهارو کنم مي عوض لباس تا خانوم مينا!...حتما:گفت چشمکي با و زد لبخند سبحان

 .ندارم

 بينمتن من مياي پس:گفت و زد کجي لبخند.رفت بيرون آشپزخانه از سبحان و گفت چشمي مينا

 !کوچولو موش هست اييم ديگه دفعه ها؟

************************ 

 زا و برداشت صندلي دور از را کتش شد بلند طاقت بي بالخره.انداخت ساعت به نگاهي کالفه

 را سرش و بود مشغول سخت که دخترک ديدن با.رفت فرجاد اتاق به يکراست.رفت بيرون اتاقش

 ديدن اب و کرد بلند سر دخترک.کند جلب را او ي توجه تا کرد ايي سرفه کرد نمي بلند هم ميلي يک

 مهندس؟ جناب شده چيزي:گفت و شد بلند دستپاچه در چهارچوب در کيان
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 اين تا نباشي اينجا ها صبح فقط شما بود قرار انداختين؟ ساعت به نگاه يه:گفت بدخلقي با کيان

 .غروب وقت

 صرع جاش داشتم کالس صبح نرم، نشده تموم کارم تا کردن تاکيد فرجاد مهندس ببخشين،-

 .گفتين که جوري همون اومدم

 ارياد وقت از ساعت خانوم، بسه:گفت بيشتري آرامش با و کرد فرجاد نثار لعنتي لب زير کيان

 اين ات نداره خوبيت بدين، انجام فردا براي يا خونه ببرين کارو يا بهتره شمام رفتن همه گذشته،

 .اينجايين هنوز وقت

 وسايلش کردن جمع مشغول ، دزديد مي را نگاهش مدام که حالي در و داد تکان سري دخترک

 اتفاقي:پرسيد و شد متعجب دخترک هاي دست لرزش از.گرفت زيرنظر او دقت با کيان.شد

 لرزه؟ مي دستاتون چرا افتاده؟ براتون

 .خوبم من...هيچي:گفت و کرد نگاهش زده وحشت دخترک

 .نيست مساعد حالتون انگار اما:گفت و شد نزديک او به نگراني با کيان

 ...مهندس خوبم کنين باور:گفت بيشتر دستپاچگي با دخترک

 دنبالتون؟ بياد هست کسي:پرسيد ترديد با کيان

 .ميرم خودم نه،:گفت سادگيش تمامي با دخترک

 .منتظرتونم پايين من:گفت و زد دريا به دل کيان

 .ندازم نمي زحمت تو رو شما ميرم، خودم نه:گفت تند تند دستپاچگي و وحشت با دخترک

 ليداک..اونجا، ميرم منم بهمنيه مسيرتون عظيمي، خانوم نداريم تعارف:گفت جدي و خشک کيان

 .بياين کنين قفل سرتون پشت در روي

 روي شل رفتنش با( عظيمي)ندا.رفت بيرون در از دهد او به اعتراض فرصت دوباره اينکه از قبل

 .توروخدا نکن من، با کارو اين نکن:گفت و کوبيد قلبش روي را دستش و افتاد صندلي

 شخاکستري کولي کيف و کرد جمع را وسايلش.شد بلند دوباره و انداخت ديواري ساعت به نگاهي

 نگپارکي به.رفت پايين آسانسور از و کرد قفل را اصلي در.رفت بيرون اتاق از و زد اش شانه به را
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 برم آدم مثل بزار خدا، تورو نکن:کرد تکرار لب زير.شد بيشتر قلبش کوبش شد نزديک که

 ...لعنتي نده دستم کار پيشش،

 حکمم کرد مي سعي که هاي قدم با و فشرد دستش در محکم را اش کوله بند کشيد، عميقي نفس

 جناب:فتگ و گرفت کيان سوي به را کليد و شد خم کمي ماشين کنار.رفت ماشينش سوي به باشه

 .ميرم گيرم مي آژانس ندازمتون، نمي زحمت تو مهندس

 .نداريم تعارف عظيمي خانوم شين سوار:گفت درهم هاي اخم با و گرفت را کليدها کيان

 هب نگاه دلش...خواست مي را او با کوتاهي سقف زير در کشيدن نفس کمي دلش...بود مستاصل

 از اما...خواست مي چيزها خيلي دلش...دلش...خواست مي را مردانه صورت آن و توان پر دستان

 واييرس دلش خواستن دل همه اين بين حداقل...نبود بعيد چيز هيچ صدا سرو پر حياي  بي دل اين

 ...خواست نمي

 ...بشه طوالني مسيرتون شما ميشم معذب فقط نيستم، تعارفي-

 .خانوم شين سوار:گفت جديت با...تکراري ي مسخره تعارفات اين از خورد مي بهم حالش

 يرونب پارکينگ از و کرد روشن را ماشين کيان.شد سوار صدا و سر بي و آرامي به و کشيد آهي ندا

 ميرين؟ بهمني کجاي:پرسيد و برد

 !دريايي پايگاه ميرم-

 ودآگاهناخ.کرد نگاهش چشمي زير ندا.رفت شده گفته مسير به حرفي هيچ بي و داد تکان سر کيان

 معرفي را او بهبهاني استاد وقتي بود؟ کي...آيد نمي يادش.بود آرزويش بودن اين.زد لبخند

 و ترف مي استاد دفتر به انگار که را او ها باالتري سال از يکي و بود دانشگاه حياط در وقتي.کرد

 که تسالهاس االن و...بوده دانشگاه بهترين.بود بهبهاني استاد نورچشمي بود گفته و داد نشانش

 غرق روز آن.گذارد نمي نصيب بي را دانشجوهايش و استادش وقت هيچ و رود مي و آيد مي مرتب

 ترف دلش روز همان.رفت استاد دفتر سوي به شود کج که نگاهي بدون و مغرورانه که اويي در شد

 صبرش ي هديه انگار که کارآموزي براي شد معرفش استاد که کشيد باال را خودش آنقدر و

 ... بود هميشه از تر راضي شيرين تکرارهاي اين از امروز و شد تکرار لبخندش...بود

 ...بود کرده باز لبخندها اين براي ديگري در  خداي امروز...امروز و

 بهتره؟ حالتون-
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 ...کرد مي مستش بودن او با...خوب از خوبتر...بود خوب که البته

 .متشکرم بله-

 تونخود به همه اين نبايد بود، ضعفتون از دستتون لرزش کنم فک:گفت و داد تکان سري کيان

 .بيارين فشار

 ...هيچ...دختر اين دل از دانست مي چه...دانست؟ مي چه

 .کردم روي زياده امروز..شماست با حق بله:گفت آرامي به ندا

 نبود؟ بود؟ واجب االن اما نبود دروغگو

 ناآش بدجور که ايي ميزه ريزه دختر  به شد کشيده کنجکاوش نگاه که دهد جوابش خواست کيان

 ...زيبايش عروسک .بود خودش زد لبخند ناخوآگاه..برد جلو کمي را سرش و کرد ريز چشم.زد مي

 مي ار خودش مسير آرام فرشته اما زد بوقي تک کرد، توقف آرامي به و کشيد کنارش به را ماشين

 مي نگاه دختر آن و لبخند آن به کنجکاوانه ندا...زد بوق دوباره.شد گشادتر لبخندش.رفت

 با ندا.رفت سويش به و شد پياده ماشين از طاقت بي کيان که برگرداند سر فرشته بالخره...کرد

 فقط..باشد درست هم درصد يک کرد مي فکر چه آن نکند خدا.کرد مي نگاهشان عجيب لرزشي

 ...درصد يک

 ماشين از شده که هم احترام براي آمد جلو شدن سوار قصد به و برگرداند رو دختر که همين اما

 عظيمي؟ خانوم کجا:گفت متعجب کيان.شد پياده

 .نميشم مزاحمتون ديگه-

 !رسونمتون مي شين سوار لطفا:گفت اخم با کيان

 و خودش سال و سن هم بود معلوم که زيبا عظيمي خانوم اين براي بود رفته لرز دلش که فرشته

 حرف سپ رسوننتون مي گفتن وقتي بفرمايين،:گفت و کرد اخمي بود خودش از زيباتر بسيار البته

 .همونه

 را عقب در کند رعايت را ادب حداقل آنکه براي ندا.کرد تشکر او از عاشقش نگاه و لبخند با کيان

 .شد سوار کنند اعتراضي آنها اينکه از قبل و کرد باز
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 !فرشته شو سوار:گفت و کشيد پوفي کيان

 کيان.دنيام خوشش اصال کيان حساسيت و کشيدن پوف اين از اما.شد سوار تعلل کمي با فرشته

 که بود خيره زيرچشمي.کرد تنظيم زيبا عظيمي خانم روي را آينه عمد به فرشته کرد حرکت که

 کردي؟ مي چيکار اينجا:گفت کيان

 !بهتر چه..فهميد نمي را فرشته حرکات در را زيادي حسادت اين...فهميد نمي

 .بودم دانشگاه-

 وقت؟ اين تا:گفت پيوسته هم به ابروهايي با و کرد اخم کيان

 هک کياني و نبود هم تهديدي هيچ شايد که دختري اين از دلش اما بدتر زهر از نه بود تلخ فرشته

 نرفتي؟ دانشگاه قبلنا:گفت و زد پوزخندي...بود گرفته بود کرده سوار را او جسارت پر

 کيان که کرد مي نگاهشان خشم هم اين از متعجب ندا.کرد درهم را هايش اخم کالم نيش اين

 خيتل همه اين بيخيال فرشته که چالند دستش در را فرمان کرده گره هاي مشت با و کرد سکوت

 طاقت هم آخر.گرفت بازي به را روانش و اعصاب کيان به خيرگيش که رفت ندايي به نگاهش

 وجود با که استرسي بي و نرمي به ندا دريايي، پايگاه نزديک.دوخت بيرون به را نگاهش و نياورد

 .کنين پياده در دم من رسيديم،:گفت بود کشيده پر فرشته

 خوبه؟ حالتون مطمئنين ندارم، اومدن داخل برا مشکلي من:گفت جديت با کيان

 لبخند ندا.فشرد هم روي حسادت و حرص شدت از را هايش دندان حساسيت همه اين از فرشته

 متشکرم و خوبم خيلي االن مهندس، دارين لطف:گفت آرام و آرامش با و کرد پررنگ را مليحش

 !من براي کردين دور مسيرتونو و کردينو لطف بهم که

 .بود وظيفه عظيمي خانوم کنم مي خواهش-

 !وظيفه:گفت زير و زد پوزخندي فرشته

 بازم:گفت کيان به رو پنجره کنار شد، پياده ماشين از ندا که کرد توقف يايي در پايگاه در جلوي

 .شرمنده و مهندس ممنونم

 .برسونيد سالم دشمنتون،-
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 .خدانگهدار...حتما-

 .خانوم خداحافظ:گفت باشد عادي کرد مي سعي که فرشته به رو

 خداحافظ:گفت و زد لبخند فرشته

 بلد بهتر:گفت خشم و تلخي به.شد دور آنجا از و گذاشت گاز روي را پايش کيان که رفت ندا

 نه؟ بدي جواب نيستي

 خورد؟ مي بر برسونيش بود ات وظيفه که مهمونت به:گفت کنايه با فرشته

 .برگرده تنها وقت اين نبود درست رسوندمش، فقط نبود خوب حالش بودن، همکار ايشون-

 .ميگي راس که تو:وگفت زد پوزخند فرشته

 تا که يخيالب فرشته اين! حسادت؟.کند مخفي نتوانست را ناگهانيش لبخند...اما..کشيد پوفي کيان

 قصدش فقط که دختري براي امروز کرد مي تردش و کشيد مي شانه شاخه پيش ماه چند

 بايد توئه با حق انگار خب: گفت موزيانه...زد برق چشمانش کرد؟ مي حسادت بود رساندنش

 .بگيرم آژانس براش

 !چيه؟؟ برا لبخند اين االن:گفت و کرد نگاهش متعجب فرشته

 خوبي؟:گفت و داد گسترش را لبخندش کيان

 !فشاره روت خيلي انگار بده، شفات خدا-

 تنها شب وقت اين ديگه: گفت و شد جدي دوباره موضوعي يادآوري با اما خنديد، صدا با کيان

 ...مياي تنهايي نمياد خوشم اتفاقه، هزار دنبالت، بياد يکي بگو يا بگير آژانس نباش،

 نمي را "...مياي تنهايي نمياد خوشم "اما فنا به اش کلمه به کلمه کنار، به حرفهايش ي همه

 هانپن را لبخندش...کيانش نيامدهاي خوشش اين براي رفت ضعف دلش.بگيرد ناديده توانست

 .باشه:گفت آرام و کرد

 .متشکرم:گفت لبخند با فرشته کرد، توقف که شاپور ي خانه جلوي

 صداي.چرخيد سويش به زده شوک فرشته. گرفت را آزادش دست نرم کيان برود که کرد باز را در

 هاي جوي آن در را برسند قلب به سرعت به خواستند مي انگار که بدنش تمام در را خون جريان
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 نهات اما ميام خودم به بزن زنگ...نباش تنها شب وقت اين ديگه:گفت آرامي به کيان.شنيد خون

 .نرو

 !باشه:گفت و داد تکان را سرش شده مسخ فرشته

 .بود کمک يه فقط اون:گفت و کرد نوازش را دستش پوست دستش شست با کيان

 .رفتم تند من:گفت آرامي به و زد لبخند فرشته

 !زياد نه-

 .ميشن نگران اينا عمو تو، برو:گفت و داد بيرون را نفسش کيان

 .داخل بيا-

 .برم بايد ممنون،-

 سيده،تر دو هر.خورد کيان کنار ي شيشه به ايي ضربه که شود پياده خواست داد تکان سر فرشته

 خنديد مي دو آن به که مرتضي ديدن با کشيد کنار را شيشه و کرد رها را فرشته دست کيان

 !روحت تو اي:گفت

 ترسوندمتون؟:گفت خنده با مرتضي

 .باباس کردم فک مرتضي کنه لعنتت خدا:گفت خشم و حرص با شد پياده ماشين از فرشته

 زا مرتضي.شد داخل داشت که کليدي با و کرد خداحافظي سرسري فرشته که زد قهقه مرتضي

 .بودين کرده خلوت خوب:گفت و شد خم پنجره

 .حالمون وسط زدي قشنگ که تو-

 .بخنديم يکم گفتم..بودي گرفته دستشو سفت همچين.بود حيف آخه-

 .برادر برات دارم:گفت و کرد اش حواله اخمي کيان

********************* 

 بود گوشيش با صحبت مشغول که فاطمه به رو و کشيد باال را رنگش آبي جين شلوارش هاي پاچه

 آب؟ تو مياي:گفت

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر رستمي رويا(    2 توام تمناي در)  بگير ازم رو دنيا سهم همه رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

152 

 

 دور فرشته از جلو سوي به و برگرداند رو او از و داد تکان نه ي نشانه به را سرش فاطمه

 ار کياني دلش.تنهاست کرد مي حس روزها اين چقدر.رفت آب سوي به و کشيد آهي فرشته.شد

 !تنهايي همه اين از بود خسته.برگردد دوباره نداشت قصد انگار که خواست مي

 ياهس ي مقنعه.کند تازه را دلش تا.خواست مي خنکي چيز دلش.کرد بدتر را حسش آب بودن ولرم

 لب زير.دوخت چشم رفت مي شدن سرخ به رو که افقي به و کشيد عقب کمي را رنگش

 بياي؟ نميشه:گفت

 خيسي اين از افتاد، عمق کم آب درون و خورد ليز پايش زير سنگي...بود هوا بي...بود حواس بي

 بآ سطح روي نرمي به را دستش.برود خانه تا توانست نمي وضع و سر اين با اما آمد نمي بدش

 ...آه دوباره و کشيد

 چيه؟:گفت و برگرداند را سرش.کرد مي صدايش که شنيد را فاطمه صداي

 .بريم بيرون بيا برود، خوام مي-

 .ميام برو، تو بمونم خوام مي-

 .شده دير بيا پاشو چيکار؟ بموني تنها شدي؟ ديوونه-

 تو ؟بيام اينجوري:گفت و کرد اشاره خودش وضع به شد، سرازير لباسش از آب.ايستاد و شد بلند

 .ميام شدم خشک ساحل ميشينم برو

 .ني مهم بيا بابا-

 .افته نمي واسم اتفاقيم.ميام منم برو کني مي لج چرا فاطي-

 ها؟ مرتضي بزني زنگ داشتي کاري اگه...پس خب-

 !تو نشدي مامان خوبه بابا، باشه-

 خداحافظ.دخترو باش خودت مواظب...ميشم اونم بخواد خدا:گفت و کرد بانمکي ي خنده فاطمه

 از وردنخ ليز دوباره که احتياط با هم خودش.رفت فاطمه با که داد تکان را دستش زد لبخند فرشته

 زمزمه خودش با.زد زل افق به و نشست کوتاه و سيماني هاي آالچيق از يکي روي.آمد بيرون آب

 کرد؟ چيکار بايد دلتنگي که وقتا اينجور:کرد
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 !بهش بزن زنگ بردار گوشيتو-

 !شما؟:گفت آرامي به.نشست کنارش کمرنگي لبخند با که کرد نگاه مردي به تعجب با

 عين هنوز حسم انگار که باشي حوالي همين بايد هم تو کردم فک اومد اينجا از دوستتوديدم-

 .کنه مي کار خوب گذشته

 !ناراحتي هنوز کردم فک-

 کردم؟ آشتي گفتم من:گفت و انداخت باال ابرويي سبحان

 کنين؟ مي چيکار اينجا-

 !دختر کن روشن خودت با تکليفتو حداقل.تو يا هستم شما نفهميدم من بالخره-

 وم  آر درياي يه از بهتر جايي چه ميشم، دلتنگ آدم، منم:گفت سبحان که کشيد پوفي فرشته

 غروب؟ نزديک

 نگاهش که همين اما کرد جور و جمع را خودش لباسش خيسي بخاطر و داد تکان را سرش فرشته

 دهش سرخ صورتي با و کشيد پايين را شلوارش تند و دستپاچه افتاد اش رفته باال ي پاچه به

 !ببخشين:گفت

 امروز و اش شده سرخ صورت و ميزه ريزه دخترک اين خواستن همه اين در شد غرق سبحان

 چيزي من نباش معذب:گفت و زد خندي تک.خورد تکان قلبش در چيزي کرد حس بار اولين براي

 .نديدم

 بود روزهايي آن از امروز.کرد نگاهش لذت با سبحان.شود تر سرخ فرشته شد باعث حرف همين

 به و ردک قفل درهم را دستانش فرشته.بيازارد را خجالتي ملوسک اين آمد نمي دلش اصال انگار که

 .تنها وقتا بيشتر و ميام دوستم با وقتا گاهي.منه پاتوق اينجا:گفت آرامي

 دلگيري؟ چيزي از-

 .آورد کم قراره جاهايم يه باشه؟ خنده و شادي همش زندگيت ميشه مگه-

 بخش زينت را نورش ي جرعه آخرين سخاوتمندانه خورشيد که رخي نيم به زد زل سبحان

 آدم؟ يه:گفت و بود کرده صورتش
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 چطوره؟ حالش مادربزرگتون نيست، مهم:گفت و زد لبخند فرشته

 !خوبه اومدنت دزدکي اون از بعد:گفت شيطنت با سبحان

 !بهتره نبينيم کردم فک بودي، عصباني دستم از:گفت و گرفت دندان به را لبش خجالت با فرشته

 .نيستم عصباني االن:گفت و خنديد سبحان

 شدم؟ بخشيده:گفت و چرخيد سويش به شادي با فرشته

 .فقط بودم دلخور کمي نيستم، ايي کينه-

 .بودم عصباني کمي...فقط خب بود، نسنجيده کامال که حرفي بابت خوام مي معذرت من-

 .کردم فراموشش کن فراموشش-

 دهش ناپديد آسمان در تقريبا خورشيد.شد بلند و کشيد دارش نم هاي لباس به دستي فرشته

 .برم بايد من:گفت سبحان به رو.بود

 .رسونمت مي:گفت و شد بلند هم سبحان

 ميدم رجيحت و بيکارم...نميشه دور مسيرمم نيستي، مزاحمم:گفت بزند حرفي فرشته اينکه از قبل

 !افق به بزنم زل تنها تا باشم بانو يه همراه

 .ممنون:گفت و آورد لب روي زيبايي لبخند فرشته

 و جذاب استاد اين مورد در چقدر کرد فکر فرشته امروز و شناسند مي را ديگران دير ها آدم چقدر

 .بود کرده فکر بد خواست مي همراهي کمي جنتلمنانه که زيبايش

 !زدند حرف مسير طول تمام در و شدند ماشين سوار هم با

 !هايش دلگيري و ها دلتنگي تمام با بود خوبي روز امروز

********************* 

 هشتم فصل

 ي يقه اطراف کمي و دامنش انتهاي و هايش آستين سر که سفيدي لباس.درخشيد مي حتم به

 گينن درازي مستطيل حالت به اس سينه زير.بود شده بخشيده زينت کمرنگي سرخي با گردش
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 شال زير را بود انداخته اش شانه چپ طرف که را زيبايش ي کرده گيس موهاي.بود شده کار

 گاهن آن از.بود خبر بي حتم به.رفت کالسيش هم دوستان طرف به و کرد مخفي رنگش سرخ براق

 هر.بود تهگرف بازي به را دلش رفتنش راه خانمانه اين.بود آشفته و کرد مي تعقيبش دائم که آشفته

 که عاشقي نداي.داشت ندا با بدي دعواي و بود شده گرفته حسابي حالش صبح امروز چند

 شپاي روي را پايش.است عاشق چقدر که بود کرده اعتراف و بگيرد را خودش جلوي بود نتوانسته

 :داد مي را نرسيده پرتقالي بد طعم که صبحي به رفت ذهنش و انداخت

 ندا.کرد نگاهش جلو ي شيشه از متعجب.رساند او به را خود زنان نفس ندا که شد ماشينش سوار

 !اومده؟ يشپ مشکلي:گفت متعجب و کشيد پايين را شيشه کيان.ايستاد اتومبيلش ي پنجره کنار

 واستمخ مي:گفت شد تزريق او به آرامش که کمي.بيايد جا نفسش تا کرد صبر ايي لحظه چند ندا

 .بزنم حرف باهاتون

 .بفرمايين:گفت و فرستاد باال ابرويي تعجب از کيان

 نباشه؟ اينجا ميشه-

 !چرا؟:گفت شد مي مضاعف تعجبش که کيان

 .بهتون ميدم توضيح-

 .ماشين تو بياين پس-

 يشپ چرا:گفت و زد لبخند مرتضي ديدن با و کرد بلند را سرش.نشست اش شانه روي دستي....

 نيستي؟ عروست

 اري؟د نمي بر چشماتو چرا نيست، بهش که حواست.کشته منو خيرگيت:گفت و خنديد مرتضي

 هتب کارآموز دختر اون از:گفت و کشيد آهي کيان که نشست کنارش و کشيد را صندلي مرتضي

 يادته؟ گفتم

 کرده؟ درست برات مشکلي شده؟ چي آره:گفت و داد تکان را سرش مرتضي

 ينمماش سوار.نه اينجا ميگه بگو ميگم.دارم کارتون که گرفته جلومو امروز باشه؟ چي مشکل تا-

 هنگ.دمش عاشقتون وقته خيلي.دارم دوستتون من ميگه برداشته نه گذاشته نه بيرون بردمش شد

 .کردم
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 داره؟ روييم برو حاال شانسي، خوش چه پسر:گفت و خنديد مرتضي

 کنم؟ چيکار نميدونم االن دادي؟ گير مرتضي-

  نريختي؟ دستش رو رو پاکي آب مگه-

 ه،موند ديگه هفته يه کارآموزيش تا خداروشکر.نبينمش ميدم ترجيح اما گفتم چيزو همه چرا-

 .بره بفرستمش و کنم امضا برگشو برم فردا همين ميدم ترجيح

 چيه؟ دردت االن پس-

 .دونم نمي:گفت کالفه کيان

 اعروسيم اومدي.بگذره نيز اين داداش خيال بي:گفت و گذاشت اش شانه روي را دستش مرتضي

 .حداقل بده قر يه پاشو.بگذرون خوش

 انوييب اون مخصوصا اونم که بلدم شکسته پا و دست تاگوي يه فقط من من؟ فقط نه هيشکيم-

 داره؟ نداره تانگو که شمام مجلس.کنه مي دلبري لباس اين با داره که

 .باال بيا بندريش با داداش شرمنده:گفت و شد بلند مرتضي

 .نباشي تنها فرستم مي يکيو:گفت و خنديد

 .راحتم-

 يزهم ريزه ي قيافه آن با زيادي الحق که ايي فرشته سوي به مستقيم و داد تکان سري مرتضي

 همه اين دونستم مي اگه:گفت گوشش در و شد خم کنارش.رفت بود شده خواستني و دلبر

 ...گرفتمتا مي خودم خوشگلي

 !هيز ي مرديکه:گفت و رفت مرتضي سر به ايي ضربه دست با و خنديد فرشته

 تنهاست، شاهزاده:گفت و کرد دور ميز از را او بقيه از ببخشيدي با و گرفت را دستش مرتضي

 .نزار تنهاش برو نميشناسه که کسيم

 حواسش که دهد نشان تا بود گرفته بازي به را نگاهش مصرانه که مردي به شد کشيده نگاهش

 .ميرم:گفت و کرد قايم دستانش در را اش کرده يخ انگشتان نوک و زد لبخند! نبوده او پي

 .کن آرومش اس، کالفه کمي:گفت و گذاشت فرشته ي شانه روي را دستش مرتضي
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 چرا؟-

 !برو:گفت و داد هل جلو به را او و گذاشت سرش پشت را دستش مرتضي

 تدرس را آنها کرد مي سعي مثال که موهايش دلپذير گرمي در کرد پنهان را سرش دستان فرشته

 .سالم:گفت خانمانه و موقر ايستاد که کيان روبروي.کند

 به تر يدهکش و بلند قد بلند پاشنه کفش آن با حتم به که قامت و قد آن به را اش آشفته نگاه کيان

 .بشين بيا سالم،:گفت و زد لبخند و دوخت رسيد مي نظر

 !خوب پيشنهاد يه اوم-

 .نشستن اونور اينا بابا تنها؟ چرا:گفت و نشست روبرويش تقريبا و کرد پررنگ را لبخندش

 .يومدم نمي نبود مرتضي عروسي اگه مطمئنانه داشتم، احتياج کردن خلوت به کمي-

 شده؟ چيزي:گفت و گذاشت ميز روي را هايش دست.نشست فرشته پيشاني روي اخمي خط

 چشمان اين عاشق.است پيشانيش اخم خط اين عاشق کرد مي اعتراف و کرد نگاهش مستقيم

 اين کرد مي اعتراف و بود عاشق.است باريک و کوچک هاي لب اين عاشق.است متوسط ايي قهوه

 ...کرد مي پنهان اخمش پشت را نگرانيش وقتي است خواستني زيادي داشتني دوست دختر

 .دارم دوس نگرانياتو:گفت و زد لبخند

 بود کرده خوش جا صورتش در که شرمي با و دزديد را نگاهش.لرزيد حتم به چشمش ي عنبيه

 .ندادي سوالمو جواب:گفت

 .دبو حقش کامال بود ناحق عين در که کردم نااميد رو کسي:گفت و داد تکيه صندلي به کيان

 !باره يه فقط عشق:گفت آرامي و زد لبخند کيان که کرد نگاهش گيج فرشته

 ي؟کن مي سخت گفتنشو تو يا زنم مي گيج من:گفت و زد هم به را هايش پلک.نفهميد فرشته

 .شدي زيبا خيلي امشب....نيست مهم خيال بي-

 همدست کردنش رسوا در کوچک باغ اين هاي چراغ دانست مي و انداخت گل هايش گونه

 .ممنونم:گفت و انداخت پايين را سرش.هستند
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 وشيگ دلپذير سرخي اين از ببرد لذت و کند راگلگون او دوباره و بزند حرفي باز کيان اينکه از قبل

 دستپاچه و شد بلند خجالت با بود گذاشته اش يقه در را گوشي که آنجا از.خورد زنگ فرشته

 .ببخشيد:گفت

 چند هر زد لبخند بهروز نام ديدن از.آورد بيرون زيرش لباس از را گوشي و کرد کيان به پشت

 و نشست روبرويش دوباره و برگشت کيان سوي به.بود نزده زنگي هيچ عيد بعد که بود دلخور

 خاله؟ پسر به:گفت طلبکارانه و زد زا اتصال ي دکمه

 طوفاني؟ چه اوه:گفت و شد بلند بهروز ي خنده صداي

 بابااينا؟ پيش بريم ميشه:گفت کيان به رو و آورد پايين را گوشيش

 من رايب چيزيو نبود قرار:گفت بهروز به تخسي با.شد بلند فرشته با همزمان و داد تکان سر کيان

 بدي؟ توضيح

 خوبي؟ سالم هوم؟ کنيم احوالپرسي اول بيا:گفت درار لج آرامشي با بهروز

 مياد؟ بدم ازت بودم گفته بهت.بهروز بمير برو-

 .ميشي زشت.دماغو خودت با اينکارو نکن.اخمو جيگر خوبم منم:گفت و خنديد صدا با بهروز

 .شلوغه دورت کجايي؟:گفت بهروز که رسيدند باغ کوچک رقص پيست به تقريبا

 .اس مرتضي عروسي-

 .بگو تبريک من طرف از-

 به محکم رقص براي چرخشش حين در جواني پسر که ميشدند رد ها رقصنده کنار از تقريبا

 و درش و خورد زمين به محکم گوشيش و داد دست از را تعالش فرشته که برخورد فرشته

 انهعذرخواه پسر.نيفتد تا گرفت را کيان کت و ميز دستش دو با هم خودش.افتاد کناري باطريش

 خانوم؟ خوبين:گفت و برگشت سويشان به

 و خما با و کرد بلند را بود شده خم پايين طرف به که را او و انداخت فرشته شانه دور دستي کيان

 کجاست؟ حواست رقص؟ شد اينم:گفت عصبانيت
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 هشنگا بود کرده لرز و ضعف کرده دچار را تنش که گرمي اين خوشي و غيرت اين تاللو در فرشته

 بسه:گفت آرامي به و دوخت بود انداخته پايين را سرش شرم از که بيچاره پسرک صورت به را

 !کيان

 .نيست بس:گفت و فشرد او پهلوي روي را دستش کيان

 سرهم ، برداشت زمين روي از را گوشيش و کرد رها کيان دست حصار از را خود معذب فرشته

 مي ساله 70 که پسرک به بود داده خرج به حساسيت زيادي که کياني به توجه بي و کرد بندي

 !مياد پيش اتفاقه:گفت نمود

 آرامش با فرشته.رفت وسط دوباره و خواست عذر پسرک که کرد نگاه فرشته به اخم با کيان

 !که نيفتاد خاصي اتفاق:گفت

 نه؟ جماعت اين جلو شدي مي زمين پخش که اينه حتما اتفاق:گفت خشم و حرص با کيان

 !بريم بيا:گفت و کرد اخمي فرشته

 تهنشس فرشته ي خانواده که گردي ميز سوي به اش شانه به شانه و داد بيرون را نفسش کيان

 وبروير بودنش مرتب از مطمئن و کشيد براقش مشکي کت به دستي ميز به نرسيده.رفت بودند

 ي درددانه اين احترام به شاپور. داد دست شاپور با و کرد سالم متواضعانه و ايستاد زهرا و شاپور

 .ينبشين بفرمايين:گفت شرمندگي با کيان که فشرد گرمي به را دستش و شد بلند سامان

 نيومدن؟ خانواده چطوره؟ پدرت:پرسيد شاپور که نشست شاپور کنار کيان

 .نداشتن آشنايي ي سابقه-

 .داري خودتو شرکت شنيدم چطوره؟ کاروبار:گفت و داد تکان سر شاپور

 .شريکم دوستان از يکي با چرخه، مي شکر-

 و يدکش بود آمده بيرون براقش سرخ شال زير از خودسرانه که سرکشش موهاي به دستي فرشته

 .بيام عروسمو پيش برم سر يه تون بااجازه:گفت

 .الو:داد جواب و زد لبخند بود بهروز خورد، زنگ گوشيش دوباره که شده جدا آنها از

..... 
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 هوس دلش که داشت برمي قدم متين و خانمانه آنقدر که ايي فرشته پي رفت نگاهش کيان

 ودب آغوشش دنيا اين جاي ترين امن کاش و داشتنش از شدن مطمئن براي فقط کرد مي آغوشي

 !عروسک اين براي

 ارهند قصد نشد؟ شقايق از خبري:گفت کيان به رو بود شده خسته کردن تماشا از فقط که زهرا

 بشه؟ دار بچه بزاره

 .ندارن تصميمشو نفري دو که فعال:گفت و زد لبخند محجوبانه کيان

 ستن؟ه دنيا مياد که معصومي طفل اون با سنيشون تفاوت فکر به کي؟ تا:گفت کننده مواخذه زهرا

 .ندارم دخالتي من واال:گفت و کرد تکرار را لبخندش کيان

 اس؟ چيکاره بيچاره اين خانوم:گفت خنده پر شاپور

 ....کرد پنهان را لبخندش کيان و گرفت دندان به را لبش زهرا

 آرامي به و رفت مرتضي سوي به و گذاشت اش معده روي را نبود،دستش خوب حالش

 بود؟ چي گوشت خورديم که گوشتي:گفت

 و کرد مچاله دستش زير را پيراهنش و کت و بود اش معده روي دستش که او به متعجب مرتضي

 !چطور؟ ، گوساله گوشت:گفت و کرد نگاه

 .دارم حساسيت بهش لعنتي:گفت و داد بيرون تند را نفسش کيان

 داداش؟ شده چت:گفت نگراني با مرتضي

 .بشه آروم بکشم دراز ماشين تو کمي بيرون ميرم ني، مهم-

 .نخوري گفتم مي بهت گرنه و داري حساسيت دونستم نمي داداش شرمنده-

 .ميشه خوب کنم استراحت کمي بيخيال خوردم، نپرسيده بوده خودم گيجي از-

 ؟ خواي نمي چيزي-

 .گردم مي بر شدم بهتر.برس عروسيت به جان مرتضي خوبم-

http://www.negahdl.com/


                 
 

 

 انجمن کاربر رستمي رويا(    2 توام تمناي در)  بگير ازم رو دنيا سهم همه رمان

  www.negahdl.com   برای دانلود رمان بیشتر به نگاه دانلود مراجعه کنید 

 

161 

 

 کرد يم رساني اکسيژن را تنش بريده بريده و شد مي قطع مرتب انگار که نفسي با و گفت کيان

 دراز فورا.شد سوار عقب صندلي و زد را ريموت.رساند ماشينش به را خود و رفت بيرون باغ از

 مي بيحال آنقدر و شود مي سرخ تنش تمام فردا تا بود مطمئن.کشيد عميق نفس چند و کشيد

 ....بخوابد فقط بايد را روزي چند که شود

 هاي فاميل از يکي دست در دستش که فاطمه سوي به دلخور کمي.نديد را او و چرخاند نگاه

 هي پرو ي پسره:گفت واضحي دلخوري با و ايستاد کنارش.رفت گفت مي آمد خوش و بود مادريش

 .رفت و نگرفت خداحافظيم

 کيانه؟ منظورت:گفت بود کرده حفظ را لبخندش که همانطور فاطمه

 گاو تگوش به اينکه مثل باغه، از بيرون نرفته، جايي:گفت فاطمه که داد تکان سر اخم با فرشته

 .برگرده بکشه دراز کمي ماشينش تو رفت نبود خوب حالش خورده داشته حساسيت

 تهفرش اين بود شده پرتوقع چقدر داشت؟ درد...عشقش...کيانش.داد نگراني به را جايش دلخوري

 !راضي خود از ي

 کجا؟:گفت فاطمه که رفت باغ در سوي به

 .شده بهتر ببينم ميرم-

 ....شد آمدگويي خوش مشغول دوباره و کشيد پوفي فاطمه

 ربانض با.داد تشخيص را کيان رنگ سفيد پارس بالخره بود پارک که هايي ماشين تمام بين از

 آن در دقت به رسيد که ماشين به.رفت سويش به بود گرفته سرعت که هايي قدم و تند قلبي

 روي دستش و بود کشيده دراز عقب صندلي که حالي در را او و دوخت چشم ماشين به تاريکي

 سنف آن فشار زير قلبش.کشيد مي نفس تند تند و بود درهم کمي صورتش.ديد بود اش معده

 دندي با و کرد باز چشم کيان.زد شيشه به ايي ضربه آرامي به.شد فشرده درهم صورت و تند هاي

 اقياتف:پرسيد عجله با و کرد باز را ماشينش در و برداشت خيز فورا.کرد نگاهش متعجب فرشته

 افتاده؟

 خوبي؟:گفت نگراني با سوالش به توجه بي فرشته

 .داخل بيا:گفت آمرانه و کشيد کنار را خود فورا اما کرد نگاهش متعجب ايي لحظه کيان
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 و بست را در.نشست داخل و کرد جمع کمي را لباسش دامن ترديد ايي لحظه بدون فرشته

 !افتاده اتفاقي چه گفت فاطي:گفت

 .ميشه خوب فردا تا نيست مهم-

 کنه؟ مي درد کجات االن فردا؟ تا:گفت زده وحشت فرشته

 باش ئنمطم و حساسيته يه دختر، نباش نگران:گفت و داد تکيه صندلي پشتي به را سرش کيان

 .نيست کشتني

 .نکنه خدا:گفت لب زير فرشته

 بزنه تاول شب آخر تا کنم فک:گفت و آورد بيرون پايش از را بلندش پاشه قرمز هاي کفش فرشته

 .پاهام

 .نزنه تاول تا ذاشتي مي کاغذي دستمال يا پنبه کمي کفشت پشت-

 .بوده امن در تاول از فعال:گفت و داد ماساژ را اش خسته پاهاي کمي فرشته

 هب زود خيلي اما.کند مي درد اش معده چقدر رفت يادش و شد جذابش نيمرخ محو ايي لحظه کيان

 .زياده حرف...ميشن غيبتت متوجه داخل، برگرد:گفت و آمد خود

 دانهمر بازهم تاريکي همه اين در صورتش که کياني به دوخت چشم مستقيم و برگشت فرشته

 ...نيست خوب حالت:گفت رفته وا تقريبا صدايي تن و نگراني با.کشيد مي رخ به را خود

 دهکنن مدهوش هم عشوه و ناز بدون حتي دختر اين صدايي تن که بود کرده اعتراف خود با بار چند

 ردب جلو را دستش ترديد با بود، زده بيرون شالش زير از که زيبايش گيس به شد خيره است؟

 کاريت:تگف فورا کيان که کشيد عقب. خورد جا کمي فرشته که برد شالش زير به را زيبايش گيس

 .ندارم

 .خوردم جا کمي:گفت شرم از شده سرخ فرشته

 در که بود شده محرم آنقدر بود گرفته ازدواج قول که پيش سال 2.داد بيرون تند را نفسش کيان

 مي يا کرد مي رد يا را هايش تماس فرشته که دور آنقدر امروز و ببوسدش و بگيرد آغوشش

 .ترسيد
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 .ميام منم.داخل برو-

 بهتري؟-

 را برايش شده خرج جمع حواس اين.داشت دوست را ثانيه به ثانيه هاي نگراني اين.زد لبخند

 .بهترم خيلي االن:گفت و داد تکان را سرش.داشت دوست

 .بزار دستمال کن صبر:گفت کيان که پوشيد را هايش کفش شد خم و کشيد آهي فرشته

 اب کشيد بيرون دستمال دو و برداشت را شده کار صدف کاغذي دستمال ي جعبه داشبورد روي از

 پاته؟ جوراب.بيار در کفشتم باال بزن يکم دامنتو:گفت و زد تا را آنها وسواس

 .آره:گفت و داد تکان سر فرشته

 .پات پشت بزار جوراب داخل از اينارو بيا-

 ار هايش کفش.داد انجام را بود خواسته کيان که کاري و گرفت را ها دستمال و زد لبخند فرشته

 .دارم بهتري احساس:گفت پوشيد که

 .بري راه توني مي راحتتر:گفت و زد لبخند کيان

 مياي؟:پرسيد وسواس با فرشته

 کادوي و برود راه کمي توانست مي.بود شده بهتر اش معده درد.کرد سکوت ايي لحظه کيان

 را اش فرشته رفتن راه خرامان هم باز توانست مي.بدهد عروسش و مرتضي به را عروسي

 و شيدک پوفي.تنش غيرعادي سرخي با را فردا کند رحم خدا باز و بزند لبخند توانست مي.ببيند

 .ميام آره:گفت

 ي؟ميا من با:پرسيد و برگشت دوباره اما.رفت بيرون و کرد باز را در فشرد، را دستگيره فرشته

 .ميام سرت پشت برو،:گفت و شد پياده ماشينش از کيان

 و شد اغب وارد پشتي در از بود گرفته باال کمي را لباسش بلند دامن که حالي در و زد لبخند فرشته

 .بوده محبوبش کنار پيش دقايقي انگار نه انگار کرد مهمانان قاتي را خود فورا

 روزا همين احتماال!...خدا به تم ديوونه:کرده زمزمه لب زير.بود کرده نگاه را رفتنش لبخند با کيان

 !بسه ديگه کردن دست دست.بيام بايد
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 ....شد باغ وارد باشد سرحال کرد مي سعي که حالي در و گفت

 مهربان چقدر خدا و بود برايشان نشدني تکرار هاي شب آن از امشب حتم به و بود گذشته شب

 !داشتني دوست جوان دو اين حال به بود

************************* 

 نهم فصل

 و بوسيد را بود کرده تر بامزه را او گردش عينک که را جان خانم ي شده چروک صورت شوق با

 چطورين؟ امروز:گفت

 کيه؟ اين:گفت و کرد فاطمه به ايي اشاره عصايش با و زد لبخند جان خانم

 باشه؟ تر مودب تونست نمي:گفت دل در و گذاشت پيشاني روي کمرنگي اخم فاطمه

 .شده عروس پيش هفته من، جوني جون دوست فاطيه، اين:گفت و گرفت را فاطمه دست فرشته

 شده؟ عروس کي:کرد جلب را شان توجه آمد مي پايين ها پله از که سبحان آلود خواب صداي

 !استاد نبودي دعوت شمام شد، تموم:گفت لبخند با فرشته شد، سرخ خجالت از فاطمه

 !حيف چه:گفت و کشيد اش نشسته صورت به دستي سبحان

 ياي کاناپه روي دو هر.بنشينند آنها کرد اشاره جان خانم که رفت دستشويي سمت به سبحان

 تداش دوست فاطي:گفت و برد فرو رنگش قرمز شال درون را موهايش فرشته.نشستد او روبروي

 .دادم تعريفتونو بس از ببيندتون

 و برداشته چروک پيرزن يه از چيزي چه:گفت و داد تکيه گردوييش چوب عصايي به جان خانم

 بود؟ تعريفي ناتوان

 جوونياتون؟ از مثال بگين؟ برامون قصه کمي دارين حوصله امروز چيز، همه:گفت فرشته

 و داد تکيه مبلش پشتي به ايي زاده اشراف چون خود و داد تکيه مبل به را عصايش جان خانم

 .کنه مي تونون خسته پرحرفي:گفت

 .بشنويم داريم دوس:گفت سريع فاطمه
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 تر سرحال انگار که تني و چشم در برقي با بود دميده او در جواني شوق انگار و زد لبخند جان خانم

 سرانجامي که عاشقي و پرشروشورش جواني از و کرد شروع را اش قصه بوده پيش دقايقي از

 آنها به دست به چاي ليوان با سبحان...عشق با توام اما اجباري چند هر ازدواجي آخر در و نداشت

 فاطمه شد که 72 ساعت نزديک.داد گوش را مادربزرگش زيباي اما تکراري ي قصه و شد اضافه

 بريم؟:گفت فرشته گوش کنار آرامي به

 چنده؟ ساعت-

 .نمونده 72 به چيزي-

 .بريم بايد ديگه ما:گفت جان خانم به رو فرشته

 باشي؟ من مهمان ظهرو بار يه تو شد جان دختر کجا؟:گفت و کشيد درهم اخم جان خانم

 مونين؟ نمي چرا:گفت خيال بي سبحان

 .منتظره همسرم.خونه برم بايد.معذورم من:گفت محجوبانه فاطمه

 !او سرش پشت وفاطمه شد بلند فرشته

 .فرشته توبمون:گفت جان خانم

 .موننب تونن نمي حتما جون؟ خانم داري چيکار:گفت ميليشان بي ديدن هردوو به نگاهي با سبحان

 در به نرسيده اما.زدند بيرون ساختمان از گرمي خداحافظي با آنها و نکرد اصراري ديگر جان خانم

 .رسونمتون مي وايسين:گفت داد با تقريبا و داد تکان دست برايشان عجله با سبحان حياط

 .شد فرشته گرما اين تو:گفت و کشيد راحتي نفس فاطمه

 و رنگش مشکي اسپرت زيرشلواري همان با سبحان.ايستادند سبحان انتظار به در جلوي دو هر

 سوار را آنها خانه در جلوي و آمد بيرون پارکينگ از ماشينش بر سوار رنگش آبي تيشرت

 برم؟ بايد کجا دقيقا:پرسيد و رفت بيرون کوچه از عقب دنده با سبحان.کرد

 !بهمني:گفت تند فرشته

 هردو؟:پرسيد دوباره سبحان

 !بله:گفت هميشگيش هاي متانت با فاطمه
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 اهناخودآگ فرشته شد پخش که فالحي مازياد صداي.کرد روشن را ضبطش و داد تکان سر سبحان

 باعث بود عشق خوب حس از پر که هايي آهنگ و فالحي مازيار تنش وبدون آرام صداي.لبخندزد

 لکک با آلما و بود خواهرش نامزدي مراسم بود، عشق از پر که پيشي دوسال به برگردد ذهنش شد

 :ببيند را کيان تا برد بيرون باغ از او کوچکي و ساده

 بدي؟ قر وسط نميري چرا-

 .نيست حسش االن.ميرم بشه شلوغتر يکم بزار-

 مبري بيا دآرم برش نبود يادم ماشين کف افتاده بيرون،رژم بريم بپوش چيزي يه برو پس-

 .کنم تمديد رژمو تا بياريمش

 .بپوشم مانتومو برم وايسا باشه-

 را مانتويش هم خودش.بيايد ماشين کنار که داد پيام کيان به آلما رفت فرشته که همين

 نماشي به.شدند خارج باغ پشتي در از فرشته آمدن با و کرد مرتب سرش روي را شالش.پوشيد

 تند شقلب ضربان ناخودآگاه ديدنش با فرشته. زده تکيه ماشين به که ديدند را کيان رسيدند که

 اينجايي؟ هم تو ا،کيان:گفت و زد صدا را کيان لبخند با آلما.شد

 بمعذ فرشته.نشد آلما حرف متوجه اصال.شد چشم وجودش تمام فرشته ديدن از.برگشت کيان

 کيان.رفت ماشين درون رژش آوردن بهانه به آلما.داد را جوابش و زد لبخند کيان.کرد آرامي سالم

 .شدي زيبا خيلي:گفت آرامي به.شد نزديک فرشته به

 ممنونم:گفت و زد لبخند.کرد مي صورتش در داغي احساس.انداخت گل شرم از فرشته هاي گونه

 .بود يار باهام شانس انگار خب و ببينمتون داشتم دوست-

 که ريپس که شد نمي باورش اصال.دوخت کيان داغ نگاه به را چشمانش.کرد بلند را سرش فرشته

 روبرويش حاال.بود کرده مشغول را ذهنش تمام بعد به آن از و بود ديده بار اولين براي پيش هفته

 رديم براي که بود شده خانم و زيبا آنقدر يعني.ببيند را او داشته دوست که گفت مي داشت و بود

 .مکرد پيداش:گفت و آمد آلما که دهد جوابي تا خورد تکان لبهايش بيايد؟ چشم به کيان مانند

 مرز ات منو نگات:گفت گوشش در آرام شد خم فرشته سوي به کمي کرد استفاده فرصت از کيان

 .بره مي جنون
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 بود دهبر پي فرشته حالت از که آلما.کرد نگاهش لبخند با کيان.نهاد عقب قدمي ناخودآگاه فرشته

 ....برگشتند مراسم به و گرفت را فرشته دست و کرد او به اخمي زده حرفي کيان

 زني؟ مي لبخند:گفت و زد پهلويش به ايي سقلمه فاطمه

 .داره و لبخند يه ارزش خوب ي خاطره يه-

 کيان؟:گفت آرامي به فاطمه

 .انداختيمتون زحمت تو استاد شرمنده:گفت سبحان به ورو داد تکان سر فرشته

 هفرش شده تعطيل استاد؟دانشگاه بگي من به جا همه داري اصراري چه:گفت طلبکارانه سبحان

 !اطالع محض.خانوم

 .ممنونم بهرحال:گفت و زد سبحان به لبخندي فرشته

 مي کنم دعوتتون ناهار به اگه:گفت فرشته کوچه به رسيده.داد را جوابش لبخند با سبحان

 پذيرين؟

 اولين ارهقر که مني برا اونم سرووضع؟ اين با حتما:گفت و کرد تيپش به ايي اشاره خنده با سبحان

 !باشه؟عمرا بارم

 !ميلتونه جور هر:گفت و شد پياده فرشته

 که رفتند خانه سوي به کردند خداحافظي سبحان از دو هر. آمد پايين سرش پشت هم فاطمه

 پيشواز؟ ميري رمضون  ماه شنبه يک از:گفت فاطمه

 .ميرم جلوش روز يه آره-

 .کنه کمک خدا گرما اين تو-

 بهم ترکم اينجوري خوابم مي روزا و ميشينم بيدار شبارو تعطيله، که ها دانشگاه دارم، برنامه من-

 .مياد فشار

 !خفاش:گفت خنده با فاطمه

 هب کدام هر و کردند خداحافظي هم از در جلوي.انداخت باال ايي شانه و زد کمرنگي لبخند فرشته

 .رفتند شان خانه
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************************ 

 پورشا به رو و زد دو هر به لبخندي رضايت با زهرا کشيدند، سر به را شان عربي مشکي پادر دو هر

 ميشه؟ شروع عزاداري چند ساعت:گفت

 را موهايش تا برداشت آينه جلوي از را شانه و بست را رنگش مشکي لباس ي دکمه آخرين شاپور

 .بيام تا ماشين تو برين اين آماده اگه ،9ساعت:گفت کند، مرتب

 .بياد شاپورم تا برين پس:گفت فاطمه و فرشته به رو زهرا

 نمياد؟ مرتضي:پرسيد فرشته رفتند بيرون که فاطمه و فرشته

 .دونم نمي هيئت کدوم حاال رفته، کيان با-

 ماه روز 79 تمام و بود برده دل که مردي خصوصا ببيند را آنها که کرد دعا دل در آرزومندانه فرشته

 يرفتارهاي تمام از بود متاسف که دخترکي اين از برد مي دل ديدنش حاال و بود غيبت در را رمضان

 .بود داده هديه جدايي که

 يرونب براقش خاکستري شلوار جيب از را سويچ و بست را حياط در شاپور شدند که ماشين سوار

 ....کرد حرکت و شد ماشين سوار و آورد

 ناي خيل در نگاهش او و کرد مي کباب دل شان گريه صداي که انداخت جمعيت به نگاهي اشک پر

 برقش هم دور از اش گونه روي اشک هاي دانه و زد مي سينه آرامي به که بود مردي پي جمعيت

 مال کمال و تمام مرد اين کرد مي دعا دل ته از که بود هايي شب آن از امشب و زد مي چشم

 ...شود خودش

 باره؟ اولين:گفت گوشش کنار مرتضي

 هيئت ساله، هر کار:گفت و زد لبخند ريخت مي( ع) علي امام براي که هايي اشک ميان در کيان

 .باشم هيئت بايد ديگه شب دو گرنه و اومدم بيا گفتي اينکه برا امشب داريم،

 اندازه؟ غلط ات قيافه پس:گفت لودگي با مرتضي

 !حتما:گفت و کرد تکرار دوباره را غمناکش لبخند
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 موکت روي هم کنار مرتضي و کيان.شد بلند کرد مي نشستن به دعوت را همه که مداح صداي

 وششگ کنار مرتضي.بزند حرف تا رفت منبر باالي سخنران و نشستند رفته رو و رنگ خاکستري

 نگرفتي؟ تصميم هنوز:گفت

 مي:فتگ و کشيد بود باقي اش شده خشک هاي اشک رد که صورتش به دستي انگشتانش با کيان

 .کنم امتحان شانسمو باز خوام

 !خواستگارشه شاپور عمو دوستاي از يکي پسر شنيدم-

 کي؟ از:گفت و چرخيد سويش به سرعت به کيان

 .اس پيله زيادي پسره انگار اما کرده ردش فرشته نترس،-

! ديگري کس هيچ نه بود او مال فقط و فقط فرشته عشقش رسم قامت در و کشيد درهم اخم

 !انحصارطلبانه کامال بود، اينگونه او براي هم عشق

 داري؟ پسره از آدرسي-

 وردنخ حرص کرده رد طرفو که اس فرشته مهم شو، بيخيال قيصربازيو:گفت و زد لبخند مرتضي

 !ديگه نداره

 .کنه اقدام رسما بزنم حرف مامان با بايد:گفت و کشيد صورتش به دستي آشفته کيان

 .ميشه مشخص تکليفت راهه، بهترين:گفت جدي مرتضي

 .بزنم حرف باهاش بايد قبلش-

 .داد تکان سري حرف بي مرتضي

********************** 

 دهم فصل

 اين از بود کشيده آغوش در را او تنگ که نکيسا.انداخت لرزه به را ساختمان کل جيغش صداي

 شده؟ چت:گفت و شد بلند خواب از زده وحشت آلما درد پر حرکات و جيغ

 .داره درد خيلي:گفت کرد مي گريه و بود شکمش روي دستش که حالي در آلما
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 رمزق تيشرت عجله با شد بلند نکيسا.کرد خانه اهل بقيه شدن بيدار متوجه را آنها اتاق در صداي

 !که ماهته 1 فقط نيست وقتش که االن:گفت و پوشيد را رنگش

 هآماد ماشينو برو:گفت نکيسا به رو و داد هول داخل به را خود شکوفه که کرد باز را در سرعت به

 .بيمارستان ببريمش بايد کن

 دز چنگ را سويچ و کرد عوض را شلوارش ساسان و شکوفه جلوي خجالت بدون سرعت به نکيسا

 .ببريم رو آلما کمک بيا ميره بابات کن صبر:گفت شکوفه که

 آلما سوي به نگراني و دلهره از پر نکيسا.رفت بيرون اتاق از و گرفت نکيسا از را سويچ ساسان

 ماه دو ماه 9 تا شد؟ اينجوري چرا:گفت رفت مي بيرون اتاق از که همانطور و کرد بغل را او.رفت

 .که مونده

 .کنم عوض لباس تا ماشين تو ببرش.مياد زود داره ات بچه:گفت شکوفه

 ...داره درد خيلي...کن کمک خدا ميميرم، دارم:گفت مي مرتب درد و گريه در غرق حال بي آلما

 ...کرد مي تر تاب بي را نکيسايش و کشيد مي جيغ

 .رسونمت مي زود کن، تحمل ديگه يکم برم قربونت-

 پشت انکيس که نشست آلما کنار رسيد عجله با شکوفه که گذاشت عقب را او رسيد که ماشين به

 4.فتر کوچه به و گذشت بود شده باز که پارکينگي از سرعت با.کنارش ساسان و نشست فرمان

 اين هک کنم مي تاکيد)رسيدند بيمارستان به آور سرسام سرعت آن با که نکشيد طول هم دقيقه

 (عاديه حالت تو دقيقه 4 از کمتر بيمارستان به رسيدن و شده نوشته بوشهر توي رمان

 نزايما و زنان بخش سوي به و کرد بغل را او بزند دست آلمايش به دهد اجازه کسي به آنکه بدون

 و گرفت را دستش دردش تمام با آلما که خواباند تخت روي را او پرستاري کمک با.رفت

 .بمون پيشم:گفت

 .خورم نمي جم در کنار از:گفت و گذاشت پيشانيش روي را هايش لب داغي عشق با نکيسا

 .نيست خوب زنت حال کن ول آقا:گفت تشر با پرستار

 .بود شيفت امشب کنم فک روزبه، بزن زنگ:گفت درد با آلما
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 يرونب پرستار نشده دقيقه چند.شد برده عمل اتاق داخل به بالنکارد با آلما و داد تکان سر نکيسا

 . کنين امضاء رو نامه رضايت بايد بشه، سزارين بايد خانمتون:گفت و آمد

 مي دعا ريز ريز نشسته ساسان کنار در صندلي روي شکوفه.رفت پرستار همراه به درمانده نکيسا

 ار خود حال اصال انگار که بود نکيسا همه از تر نگران....خواست مي خدا از را دو هر سالمتي و کرد

 اخم گاهي و خنديد مي گاهي...  کرد مي طي را راهرو عرض و طول ها ديوانه مانند.فهميد نمي

 خود کنار را او و گرفت را دستش شد بلند نگران ساسان.داد مي فحش زمان و زمين به کرده

 .بيرون ميان سالمت دو هر انشاال پسر، باش صبورتر:گفت و نشاند

 اگه:کرد مي تکرار لب زير مرتب بفهمد، را پدرش حرف که بود ها حرف اين از تر مستاصل نکيسا

 ؟....بيفته براش اتفاقي

 .کن دعا براشون و باش اميدوار کمي منفي حرفاي همه اين جاي به:گفت اخم با شکوفه

 ايدب زودي اين به چطور ماه، هفت تو بود رفته که بود هفته يه تازه چطوري؟:گفت شده جري نکيسا

 نرماله؟ چيز همه گفت دکترش پيش روز چند تا وقتي اونم دنيا؟ بياد

 !بوده کار اين توي حکمتي حتما پسرم، خداست دست چيز همه:گفت آرامش با شکوفه

 سمق بزرگواريت به رو تو نباشه، ام ملکه دادن دست از حکمتت خدايا:گفت لب زير بغض با نکيسا

 .ميدم

 که ديلبخن با پرستار.بردند هجوم پرستار سوي به نکيسا خصوصا سه هر شد باز که عمل اتاق در

 .ستنده کوچيک کمي فقط سالمن هاتون بچه مبارک، شدنتون پدر:گفت نکيسا به رو داشت لب بر

 ها؟ بچه:گفت زده حيرت شکوفه

 .هستن هم عين دقيقا که زيبا دختر و پسر يه بله:گفت نشاط با پرستار

 نه ودب يکي رفتيم که سونو نداره امکان اما:گفت نکيسا.کردند نگاه پرستار به زده حيرت سه هر

 !!دوقلو

 .هستين زيبا و سالم دوقلوي يه صاحب شما و شده پذير امکان فعال-

 چطوره؟ همسرم حال:گفت و آمد بيرون حيرت از همه از زودتر نکيسا
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 .نيومد پيش مشکلي عمل طول تو خوبن، هم ايشون-

 اين:گفت و انداخت نکيسا به نگاهي شکوفه.شد داخل دوباره پرستار که کشيد راحتي نفس نکيسا

 يکيه؟ تون بچه گفتن و رفتين سونو وقتي ممکنه چطور

 يپهن و پت لبخند با.کند موضوع اين بودن عجيب به توجهي که بود آن از تر خوشحال نکيسا

 از تر مهم چي.هستن سالم همه شکر خدارو و دارين، نوه تا دو يکي جاي به ني مهم مامان:گفت

 اين؟

 هس هر آمد بيرون بودند خوابانده آن در را ها بچه که نوزاد کات با پرستار و شد باز عمل اتاق در باز

 گاهن بودند برده ارث به را مادرش و خود زيبايي که هايش بچه به عشق با نکيسا.زدند حلقه دورش

 دباي نرسيدن بايد که رشدي اون به و اومدن دنيا به ماهه هفت چون ها بچه:گفت پرستار که کرد

 .کنن مرخصشون دکترشون وقتي تا باشن بيمارستان تو روز چند

 قاتا در بار اين.رفت هايش نوه دنبال به نيز شکوفه.برد خود با را ها بچه و گفت را اين پرستار

 هب نکيسا.آمد بيرون بود بيهوش رويش آلما که بالنکاردي دنبالش به و دکتر اول شد باز عمل

 که خصوصي اتاق به را او که وقتي تا کرد نوازش را آلمايش صورت عشق با.کرد پرواز سويش

 .بردند بود داده درخواست نامه رضايت امضا گامهن

 !زندگيش موجود عزيزترين با باشد تنها توانست مي را شب

 و نشست بود او تخت کنار که شويي خواب تخت صندلي روي قرار بي نکيسا و بود بيهوش آلما

 روي گرم ايي بوسه و گرفت دست در را دستش.بود کشيده زحمت را ماه 1 اين که او به شد خيره

 بود مهربون چقد...بدم دست از رو تو نذاشت که داشت دوسم چقد خدا:گفت لب زير و.نشاند آن

 .بره زندگيم از ام ملکه بزارم نبايد که کرد حالي احمق من به که

 هک بود دردي سوزش کرد تابش بي که چيزي اما.کرد اذيت را چشمانش اتاق نور.کرد باز چشم.....

 باعث داشت شکمش در که سبکي حس آن از تر عجيب اما.کرد مي احساس شکمش پوست در

 را سرش سرعت به کرد وحشت نبود؛ چيزي بکشد، شکمش روي و کند بلند را دستش شد

 ديلبخن اختيار بي.ديد خواب در بود کرده خوابش تخت که صندلي همان روي را نکيسا که چرخاند

 ديدن اب.کرد باز چشم و خود تکاني نکيسا گذاشت، نکيسا ي شانه روي و کرد بلند را دستش و زد

 خوبي؟:گفت و نشست تخت روي سرعت به بيدار آلماي
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 ام؟ بچه:پرسيد فقط آلما

 !دوقلوان ها، بچه بگو بچه نگو:گفت و زد لبخند ذوق با نکيسا

 سياه چشمان و رفت باال ابروهايش زده، حيرت آلما ببيند، همسرش چهره در را حيرت گذاشت

 ...رفتيم که سونو ممکنه؟ چطور! دوقلو؟! ها؟ بچه:گفت و شد درشت رنگش

 يادته؟ داشتي دوس دوقلو دخترن، يه و پسر يه:گفت و پريد حرفش ميان

 !دوقلو؟ ي؟ميگ دروغ:گفت و کشيد بلندي نسبتا جيغ است بيمارستان در شود متوجه آنکه بدون آلما

 .کوچولوان خيلي اما خوشگلن، خيلي:گفت و خنديد نکيسا

 ....ببينمشون خوام مي:گفت و زد لبخند آلما

**************** 

 .بزنيم حرف باهم بايد:گفت جدي

 ودب نشانده صورتش روي که اخمي با و کرد نگاه پرو ي شده استاد جوانک اين به متعجب فرشته

 حرفي؟ چه:گفت

 .ميگم بهت شو سوار-

 .ميام من برين لطفا اينجا؟:گفت و انداخت اطرافش به نگاهي و گزيد لب فرشته

 .بينمت مي قبلي جاي همون دريا کنار:گفت معطلي بي سبحان

 انيدانشجوي نگاه زير از خجالت با فرشته.رفت و فشرد گاز روي پا سبحان و داد تکان سر فرشته

 الخي بي و آورد بيرون پارکينگ از زود و گريخت کردند مي نگاهش کنجکاوي با و خيره خيره که

 را کسيتا پاتوقش براي و رفت خيابان سمت به بود نشده بلند امتحان جلسه سر از هنوز که فاطمه

 پناکچس شرجي و تابستان فرساي طاقت گرماي.نداشت را راننده زدن مسافر حوصله.کرد دربست

 و داشت تهوع حال کمي.خواهد مي چه سبحان که بداند بود کنجکاو اما بود کرده بد را حالش هوا

 غلبه بد حس اين بر بتواند تا است خوب حالش که کرد مي تلقين خود به مرتب اما سرگيجه

 وفيپ ديد، را سبحان ماشين شد، پياده و کرد حساب را تاکسي پول رسيد، که پاتوقش به.کند

 !شل را هايش قدم و کرد مي اذيتش گرم آفتاب.رفت سويش به و کشيد
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 !باال ابي:گفت و کشيد پايين فورا را شيشه سبحان زد، شيشه به رسيد که ماشين نزديک به

 .برم بايد بزنين حرفتونو پايين بياين برم، بايد ممنونم-

 !پريده رنگتم روشنه، کولر داخل، بيا گرمه بيرون-

 و کرد ازب را در.بود کرده چسپناک را بدنش انگار که بود بيروني از بهتر داخل نکرد، بيشتر مخالفت

 .ميدم گوش:گفت و نشست جلو صندلي روي

 !عجولي اينقد دونستم نمي:گفت و زد کمرنگي لبخند سبحان

 ...شد خيره بيرون به فقط نزد هم لبخند حتي

****************** 

 چيکار؟ اينجا آوردي گرما اين تو منو:گفت همايون به رو تخسي با

 .کنيم حال ببينيم خورشيد غروب:گفت و زد خندي نيش همايون

 !مسخره:گفت حرص پر کيان

 ينکها جايي به بعد مهموني عموم خونه امشب ميرم، من:گفت و تکاند را شلوارش پشت شد بلند

 .کنم مي تلف وقت تو با دارم برسم کارام به

 بد بدم، نشونت دخترو خوام مي بمون دقيقه دو نسناس،:گفت و کرد جمع را اش چهره همايون

 !اييه تيکه خوب خدايي نخشم، تو رقم

 !خب؟-

 !خب که خب-

 منظور؟:گفت حوصله بي کيان

 !همين بگير برام شمارشو قيافه خوش بابا-

 ديگه؟ عرض:گفت و انداخت همايون پاي تا سر به نگاهي اخم با

 !سالمتي:گفت و زد خندي نيش همايون
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 وزوامر رفيق...بگير شماره برو ميگي تو دارم کار تا هزار ميگم من باال، مياد گرم جاي از نفست-

 .داداش جون خيال بي

 افتاد مي نبايد که کسي به چشمش ايي لحظه فقط ايي لحظه که رفت ماشينش سوي به

 رفت نديبل شاسي ماشين سوي به باشد اش متوجه آنکه بدون و شد پياده تاکسي از فرشته.افتاد

 رخس عصبانيت و حقارت زور از صورتش تمام.شد سوار جوانش راننده با کوتاه ي مکالمه از بعد و

 بردارد ماشين سوي به را هايش قدم خواست که همين بود؟ نبود، سوءتفاهم که بار اين.شد

 .نشو عجول باز داداش، کن صبر دقيقه چند:گفت فورا همايون و شد کشيده بازويش

 ...بود افراطي هاي کردن صبر همين عمرش سخت کار تنها و

********************** 

 .بزنين حرفتونو زودتر لطفا دارم کار خونه برم بايد من رازي جناب-

 .ميدي رويه تغيير هي شما؟ رازي؟:گفت رفته باال ابروهاي با سبحان

 خيلي:تگف تند سبحان که برد دستگيره سوي به را دستش درخشيد فرشته چشمان در خشم برق

 هست؟ زندگيت تو کسي....خب

 .فهمم نمي منظورتونو:گفت شده جدي حال اين با اما داد مي آزارش سرگيجه

 داري؟ نامزد اينه منظورم-

 .نخير:گفت سريع فرشته

 کني؟ فکر من دوستي پيشنهاد رو توني مي پس:گفت و زد جذابي لبخند سبحان

 ينپاي و کرد باز را ماشين درب سريع آمد خود به وقتي اما کرد نگاهش زده شوک اي لحظه فرشته

 !شد؟ چي:گفت و شد پياده دنبالش به فورا سبحان پريد،

! خوره مي بهم تو مثل آدمايي از حالم:گفت و چرخيد سويش به خشم و حرص پر فرشته

 !هه...دوستي

 !کجا؟ دختر کن صبر:گفت و گرفت را بازويش و دويد دنبالش به زده حيرت سبحان
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 شستن سبحان دست روي دستي بگيرد حرف باد به را او و شود براق برايش فرشته اينکه از قبل

 ارم؟نمي جا به:گفت ديده کجا را او بيايد يادش آنکه بدون سبحان که زد پس را دستش خشم با و

 آرامي به و گرفت را مشتش همايون که کند اش حواله مشتي تا کرد بلند را دستش کيان

 !داداش کن کنترل خودتو:گفت

 کناري...دلش از بگيرد را او تفاهمي سوء باز نکند و کيان حضور از زده شوک و ترسيده فرشته

 بود شده مچاله خود در ترسيده که او به رو خشم و حرص پر کيان.کرد تماشايشان و ايستاد

 کردي؟ مي غلطي چه اينجا غروب وقت اين:گفت

 ...بزنا حرف درست باهاش هو:گفت و زد اش سينه به سبحان

 ....بده ادامه... نگفتي شو وگرنه:گفت و زد پوزخندي کيان

 .کارم پي برم تا بگو دخلشو:غريد و کشيد درهم اخم سبحان

 بود ترسيده کيان خشم از پر و رفته درهم قيافه از که حالي در و گذاشت جلو قدمي فرشته

 ...کنين تمومش کنم مي خواهش:گفت

 !عقب روب نيوردم، سرت باليي تا فرشته شو خفه:گفت و برد هجوم سمتش به شده ميرغضب کيان

 کارهچي:گفت زده کيان ي سينه به دستي سبحان که ايستاد عقب کرده بغض و ناراحت فرشته

 ايي؟

  ايي؟ چيکاره شما...باشي الت بچه خوره نمي ت قيافه به:گفت تمسخر از پر کيان

 ..کنين تمومش:گفت و ايستاد دو هر وسط همايون

 و مرد...هستن خانم فرشته پسرعموي ايشون نشو، شر برو هم تو:گفت جديت با سبحان به رو

 ...غيرتش

 رست از که ايي فرشته به چشمي زير بود شده اژدها که غيرتي پسرعموي اين از ترسيده سبحان

 يه فقط نداشتم بدي قصد:گفت فورا کرد مي لرز بود شده جمع چشمانش در که اشکي و بغض و

 .بود خواستگاري
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 اشدب يادش و شد درشت چشمانش تعجب از سبحان حرف از ايي لحظه ناراحتيش تمام با فرشته

 .بود هم دروغگو بودنش شرم بي از غير محترم روزي استاد اين

 را سبحان سريع فهميده همايون برود باال دستش اينکه از قبل شد مشت خشم از کيان دستان

 .کنه داغونت نزده تا کارت رد برو:گفت آرامي به و داد هل

 و گرفت را شيکش خورده اتو يقه و آورد هجوم سبحان سمت به شنيده را صدايش کيان

 مي قرار اينجا که درک به رفته رسوم و رسم دارم، کار شازده اين با حاالها حاال من کجا؟:گفت

 ها؟ زاري

 جوش چرا:گفت ملتمسانه آورد، مي کم شد مي که دعوا و بحث پاي بس، و بود حرف مرد سبحان

 اومدم اگه بعد تا بگيرم خودش از جوابو اول خواستم بود، ساده خواستگاري يه من؟ برادر مياري

 حرفيه؟...نشم يخ رو سنگ

 الفغ:گفت گرفت را دستش همايون که رفت باال دستش شد، زده حيرت بشر اين پرويي از کيان

 !خوب پسر کن

 پرو؟ چقد بيني نمي همايون، کن ولم:گفت و کشيد را دستش خشم با کيان

 دندش مي رد که نفر چند که بلندي صداي با و شد آزاد اش يقه که کشيد عقب بزور را خود سبحان

 بگين؟ جرمه کردم؟ خواستگاري داشتم دوست که دختري از جرمه؟ آقا:شنيدندگفت

 گرا بود، اش داشته انحصار و مالکيت بحث بود، عشقش بحث.کند تحمل نتوانست ديگر کيان

 .نبود مرد اصال...نبود کيان که کرد نمي ادب را رسيده دوران به تازه شازده اين

 زد ضربه سبحان ي گونه روي مشتش اولين رفت، سبحان سوي به و داد هل را سمج همايون

 اين زا بيشتر آنکه براي بود افتاده سکسه به ترس از فرشته گفت، بلندي آخ سبحان که جوري

 رتشجسا تمام نخورد بيشتري کتک زد مي حرف فقط که پا و دست بي سبحان و نگيرد باال دعوا

... سب:گفت سکسه با داد شبيه چيزي با و گرفت را کيان پيراهن.رفت سويشان به و کرد جمع را

 .کيان کن

 زد، انيج نيمه لبخند بود ترسو ي کلمه فقط اليقش که خورده که هايي کتک از که حال بي سبحان

 ...کني دفاع ازش بايد بله:گفت حرص از پر کيان

 ...کردي... تالفيتو ه،...بس کنم مي... خواهش:گفت سکسه با نگران و ملتمس فرشته
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 .بشنوم صداتو خوام نمي يکي تو حداقل امشب که فرشته شو خفه:گفت خشم با کيان

 توجه بي و انداخت کيان به درد پر نگاهي آورد، چشمانش ه را اشک اش زده چنبره بغض فرشته

 يچه رفت، خيابان سوي به سريع و بلند هايي قدم با و کرد محکم اش شانه روي را کيفش آنها به

 ...بود کرده بزرگ را تفاهماتش سوء هم باز کيان و فهميد نمي را او کس

 شيدهک محکم دستش که داد، تکان دست رنگي سبز زيتون تاکسي براي و ايستاد خيابان ي لبه

 نگاه بانيعص کيان به.شد کشيده بود آمده که جهتي خالف سمتي به بيايد خود به اينکه از قبل شد،

 بري؟ مي کجا...منو:گفت و کرد

 !حرف بي بيا فقط پس..کردي داغونم امروز خيلي فرشته، بيا راه:گفت کيان که کشيد را دستش

 .شد مي تمام اول اي لحظه در امشب ي همه کاش و مردش بود شده ماليم کمي

 .بشين:گفت و کرد باز را در و برد ماشينش سمت به را او کيان

 ويس به و کرد روشن را ماشين حرف بي و شد سوار کيان که زد را کمربندش و نشست مطيعانه

 !شنوايي گوش و خواست مي حرف دلش فرشته.رفت بهمني

 ....که اومدم فقط نداشتم بدي قصد من:گفت آرامي به

 !نخواستم توضيحي ازت:گفت جديت با اخمو و ناخوشنود کيان

 .کنم تحمل رفتارتو اين تونم نمي من اما خواي نمي:گفت و کرد نگاهش برگشت فرشته

 ردم يه ماشين سوار اومدي غروب دم شدي پا کني؟ تحمل توني نمي چيو:زد فرياد خشم پر کيان

 و پدر بود؟ قحط جا مگه بود؟ قحط وقت مگه بده؟ بهت خواستگاري پيشنهاد که شدي غريبه

 ....کنه؟ عنوان اينجا که خواستگاري بيان بفرماين رنجه قدم نداشت کاري و کس مادري،

 هميگ بهم شارالتان ي پسره:گفت تند تند و درآورد را سبحان اداي زد مي حرف خود با انگار بعد

 کنم؟ خواستگاري دارم دوست که دختري از جرمه

 خواستگاري ازش رو منه مال که کسي جراتي چه به:کشيد فرياد و رفت باال صدايش يکباره به

 ها؟ رفتي شدي پا جراتي چه به اصال...کرده؟

 !باش آروم کنم مي خواهش:گفت فقط ترس از فرشته
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 النا نبايد نيست؟ آلما هاي بچه جشن امشب مگه:گفت و کوباند فرمان به محکمي مشت کيان

 کردي؟ مي چيکار جوجه يه برا اينجا پس بشي؟ آماده که باشي خونه

 ات کند سکوت داد ترجيح بود؟ کيان مال ها حق همه وقتي گفت مي چه آمد، نمي حرفش فرشته

 !فرشته بده سواالمو جواب:گفت کيان اما نکند، تر جري را او اين از بيشتر

 ...دونستم نمي خدا به-

 اما...دونستي نمي:گفت و زد پوزخندي کرد، باز و فشرد هم روي ايي لحظه را چشمانش کيان

 ...رفتي...رفتي

 برده والس زير را ابهتش پر مردانگي بود، شکسته را دلش دختر اين و بود رفته پايين صدايش تن

 و ردک بغض مردانگيش بود، رفته خودش از غير کسي خواستگاري براي مقدسش ي فرشته...بود

 باراني که چشماني با فرشته.کرد سکوت فرشته خانه به رسيدن تا و نزد حرفي ديگر شد، ساکت

 اب و کرد پاک را هايش اشک نشوند متوجه اش خانواده آنکه براي تند تند ماشين توقف با بود

 .شد خانه وارد داشت همراه به که کليدي با و شد پياده ماشين از لبي زير تشکر

 انهخ حواله را رنجش از پر نگاه و کرد تامل ايي لحظه بود کرده خوردش که ديدني از شکسته کيان

 رفتي؟ چرا داشتم دوست من لعنتي:گفت و کرد شاپور ي

 هک ايي جمله تنها.زد هق و افتاد زمين روي حياط در پشت فرشته رفت و کرد روشن که را ماشين

 ...کنه لعنتت خدا! رازي کنه لعنتت خدا:آورد لب به

 زنگ گوشيش که بود حياط در شب سياهي ناخوشايند حجم و تنهايي در ساعتي نيم شايد

 !بابا بله:داد جواب فورا بود شاپور درآورد، جيبش از را گوشي.خورد

 !ميريم داريم شد شب فرشته؟ کجايي-

 .رسم مي االن راهم تو جان بابا-

 !باش خودت مواظب خب خيلي-

 خداحافظ باشه-

 از تا زد صورتش به آب مشتي حياط شيرآب از کرد، پاک را هايش اشک فورا کرد قطع را تماس

 د،ش خانه وارد شل هايي قدم با شد، بلند و کرد پاک هايش آستن با را صورتش.کند کم التهابش
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 بابا المس:گفت و داد جلوه خسته را صدايش بود، تاريخي کتابي خواندن مشغول هميشه مثل شاپور

 خوبي؟

 .برگرداند را اش چهره فرشته کرد بلند سر که شاپور

 االن؟ تا بودي کجا عزيزم، سالم-

 !ماآل پيش ميرم خودم فردا نيام، امشب من ممکنه اگه ميشم، تلف خستگي از دارم دانشگاه،-

 ههم امشب نه:گفت و آمد بيرون اتاق از بست مي را مجلسيش مانتوي هاي دکمه که حالي در زهرا

 !نيومده فرشته چرا که ندارم دادن پس جواب حوصله و حال اصال ميريم، هم با

 ....کند عوض را هايش لباس تا رفت اتاقش به ول و شل و کشيد آهي فرشته

*********************** 

 هک رفت نمي لعنتي بغض.زد زل آسمان به و کشيد دراز روح بي ي شده ايزوگام بام پشت روي

 دوسش دونست مي اونکه:گفت لب زير.لرزاند مي را تنش ماشين آن در فرشته ديدن.رفت نمي

 رفت؟ چرا دارم

 زندگيش خر سر من...فهميد مي بايد اما...دارم دوسش نگفتم اما:گفت و زد پوزخندي خود به اما

 بودم؟

 !خدا:زد داد قوايش تمام با.نشد و بفرست پايين را بغض تا داد قورت را دهانش آب بار چند

 لب زير و لرزيد هايش شانه.خوردند سر اش گونه روي گرانه نوازش هايش اشک و شکست اما

 !دمش نمي دنيا به خدا، منه مال اون:کرد مي تکرار

 جلو به ريخت مي اشک که حالي در و کرد حلقه زانوهايش دور را هايش دست و نشست شد بلند

 .بود خيره

 !نحس روز اين به لعنت-

 شقايق بياورد، بيرون را گوشي و کند دراز را پاهايش از يکي شد باعث گوشيش ويبره لرزش

 مي جواب به مجبور تا زد مي زنگ آنقدر داد نمي جواب اگر اما نداشت را اش حوصله بود، خواهرش

 .شدي
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 !خواهر بله-

 .فقط بگيري دوش يه بود قرار رسيدن، مهمونا همه کجايي؟ تو پس-

 کني؟ مي عجله همه اين چرا ميام، بابا ميام-

 بياي؟ کي قراره ديگه کيان، شده 9 ساعت-

 .اونجام ديگه ربع يه تا:گفت و زد شقايق ي طلبکارانه لحن به لبخندي

 متما به پرنسس يه جوري؟ چه اونم اومده يارم که بزن تيپ:گفت ايي موزيانه لحن با شقايق

 !معنا

 خداحافظ باشه،:گفت خشک و کشيد درهم را هايش اخم

 هب يکراست رفت، پايين ها پله از کند باز را پيشانيش روي اخم آنکه بدون و کرد قطع را تماس

 ساتن با اش يقه که براقش مشکي شلوار و کت آمد، بيرون کرده شور گربه را خود و رفت حمام

 زد ار مخصوصش ادکلن ، پوشيد کاراملي ايي قهوه پيراهن روي را بود شده داده نما براقي مشکي

 ار بودنش مهندس پرستيژ که هميشگي مدل همان کرد، مرتب اتاقش قدي آينه در را موهايش و

 ارانگ.کرد برانداز را خود بار آخرين براي آينه در و پوشيد را براقش ورني هاي کفش.کرد مي حفظ

 برداشت را بود کرده پرت تخت روي که را سويچ و زد را خود عکس به چشمکي.نداشت کم چيزي

 بزرگش عموي خانه به را خود سرعت آخرين با و شد ماشينش سوار.رفت بيرون عجله با و

 مهمانان که سالن وارد.شد داخل مردانه و شيک و کرد پارک در کنار را ماشين بود، باز در.رساند

 !عجب چه:گفت و آمد سويش به اخم با شقايق چرخيد، سويش به ها نگاه که شد بودند جمع

 !نزن غر اومدم، که حاال:گفت و زد لبخندي

 !شناسي مي همه از بهتر خواهرتو:گفت و ايستاد کنارش شقايق همسر ماهان

 ها؟ ني ني پس:گفت لبخند با کيان پيوستند، آنها جمع به هم نکيسا و آلما

 .شن مي ديوونه شلوغي اين تو خوابن:گفت و کرد بند آلما کمر دور را دستش نکيسا

 !مهربون باباي:گفت و زد بازويش به ايي ضربه کيان
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 يم حرفي نه چشه دونم نمي مادرشه، کنار ديديش؟:گفت گوشش کنار و شد خم سويش به آلما

 !زنه مي زل مهمونا به نشسته جا يه آروم و ساکت حرکتي، نه لبخندي نه زنه،

 کجاست؟-

 نشده؟ دعواتون که باز....نشسته ستون کنار ببين، چپتو سمت-

 دلش رد،ک نگاه بود نشسته فرشته که جايي به چشمي زير اش پرسيده ي جمله به توجه بي کيان

 آورد، درد به را دلش غمگينش هاي چشم فهميد، نمي آن از هيچ که هايي زدن زل اين از گرفت

 النا...ولي است؟ کسي چه سر خيره جوانک اين فهميد مي بايد اما بود کرده روي زياده کمي شايد

 کند کنترل را عصبانيتش تواند نمي که دانست مي شناخت مي همه از بهتر را خودش نبود، جايش

 اين فردا بود بهتر پس بودند که مهماناني تمام و شاپور جلوي هم آن بزند دادي است ممکن و

 .کرد مي تمام را ماجرا

 کني؟ مي فکر چي به:گفت و زد اش شانه به نکيسا

 کجان؟ بقيه:گفت و انداخت باال ايي شانه

 !سراغش رفتن آلما و شقايق شد بيدار برديا-

 آنها هب تا گذاشت تنها را کيان نکيسا، شدند، وارد همسرش روزبه همراه به بيتا و شد باز سالن در

 ار فرشته روبروي خالي صندلي دقيقا و انداخت نگاهي سالن اطراف به کيان بگويد، آمد خوش

 بي او به زد زل.نشست فرشته روبروي و رفت صندلي سوي به آميزش شيطنت لبخند با.يافت

 .کنند مي نگاهش کنجکاوانه که آنهايي همه خيال

 به ارهدوب نيامدنش از دلگير.انداخت نگاهي اطراف به و کشيد آهي کيان، نيامدن از غمگين فرشته

 !گاليه و حرف از پر و خاص نگاهي با خودش به زده زل ديد را او که شد خيره جلو

 ات بود خواسته کيان کاش.شد بزرگ بغضش دوباره.انداخت پايين را سرش و گرفت را نگاهش

 راگ....بخشش يک و خواست مي خواهي معذرت يک دلش.بود کرده صبر کمي کاش.دهد توضيحي

 !نامهربان زيادي جوان اين کند قبول

 و شلوغي اين در اما بخواهد توضيحي و بزند حرف او با تا بود فرصتي کاش و بود تماشايش محو

 ،بغض در بايد انگار امشب و نداشت صحبت اين براي ايي کننده قانع دليل زهرا، و شاپور وجود

 .گذشت مي نگراني و حرص
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 اما شود بلند تا بود دوخته فرشته به چشم.کرد مي دعوت رقص به را همه که شد بلند آلما صداي

 و تند ايه آهنگ با که ها جوان از بزرگي جمع به و چسپيد صندليش به نااميدانه نکرد حرکتي وقتي

 .دوخت نگاه رقصيدند، مي بندري گاهي و شاد

 سري ودندب فاميل بقيه با صحبت گرم که داييش زن و دايي شد،براي بلند فورا فرشته ديدن با آلما

 غمبرک اومدي اگه:گفت طلبکارانه و زد کمرش به را دستش ايستاد، فرشته روبروي و داد تکان

 نموندي؟ خودتون خونه چرا بزني

 .نزاشتن اما بمونم خواستم:گفت و کشيد آهي فرشته

 شده؟ چي:گفت مهربانانه و انداخت را هايش دست کرد، نگاهش متعجب آلما

 .نيست حسش اصال االن آلما، بعدا بزار-

 .بشه عوض حالت کمي وسط بيا:گفت و گذاشت اش شانه روي را دستش آلما

 !فقط...کنم نگاه خوام مي امشب...ديگه جشناي واسه ايشاال مرسي،:گفت حال بي فرشته

 .عزيزم باشه:گفت و فشرد را اش شانه آلما

 فتنشر از ترسيده کمي.بود رفته انگار نديد را کيان اما شد خيره جلو به چشمي زير آلما رفتن با

 يندبب را او چشمش گوشه از و بزند سالن درون چرخي تا شد بلند.نديد را او هم باز اما چرخاند نگاه

 !ديدن چشم گوشه همان براي حداقل باشد داشته اميد و نرفتنش از شود راحت خيالش و

 اين به چرا زودي؟ اين به چرا و کرد بغض.نيافت را او و گذراند نگاه از را غريبه و آشنا هاي ادم

 در اشک شده جمع هاي دانه کند؟ تحمل توانست نمي را بودنش همه اين رفت؟ مي بايد زودي

 رفتي؟ چرا:گفت لب زير گرفت، انگشتش نوک با را چشمانش

 دنبال:دپرسي موزيانه شقايق که زد لبخند شقايق ديدن با برگشت نشست، اش شانه روي دستي

 گردي؟ مي کي

 .بزنم دوري يه گفتم بودم نشسته همش هيشکي،:گفت دستپاچه فرشته

 برام آلما بليق اتاق تو باال، طبقه بري بکني بهم لطفي يه ميشه:گفت ملتماسانه گفت، آهاني شقايق

 !بهشونه همش دستم کرده خورد اعصابمو دورم ريختم موهامو بياري؟ کليپسمو
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 شکليه؟ چه و کجاس فقط باشه،:گفت اما کرد نگاهش متعجب ايي لحظه فرشته

 ...االب برم سختمه خودم....ميزه روي قدي آينه جلوي سفيده گلش:گفت و زد کجي لبخند شقايق

 !باردارم:گفت و زد لبخند پررنگ شقايق که کرد نگاهش مشکوک فرشته

 دونستم؟ نمي من چرا پس جدا؟:گفت و خنديد شقوق و هيجان با فرشته

 !فهمي مي بگير خبر يه شما:گفت و کرد نثارش ايي غره چشم شقايق

 .دمش خوشحال خيلي گم، مي تبريک:گفت و گذاشت شقايق ي گونه روي نرم ايي بوسه فرشته

 .ميام زودي االن:گفت و زد لبخند دوباره فرشه

 .عزيزم نکن عجله:گفت و کرد تکرار را اش موزيانه لبخند شقايق

 با.ودب شان دونفره اتاق کنار تقريبا شناخت، مي را آلما سابق اتاق رفت، باال ها پله از تند فرشته

 برداشت عقب قدم چند.کرد نگاهش شده خشک کيان ديدن با اما شد، داخل و کرد باز را در عجله

 ...دونستم نمي...شقايق کليپس دنبال...اومدم:گفت و

 کجا؟:گفت و کرد جبران بلند گام چند با را فرشته رفته عقب هاي قدم کيان

 .ببر براش خودت پايين ميرم-

 وا به چسپيده و داد هلش در پشت ديوار سمت به آرامي به و گرفت را دستش کيان که برگشت

 بري؟ نذارم اگه:گفت

 بياد؟ کسي اگه:گفت تقال بي فرشته

 !نمياد که-

 بياد؟ اگه و-

 .نيست مهم برام:گفت و انداخت باال ايي شانه کيان

 !مهمه برام من اما:گفت و داد هلش عقب سمت به فرشته

 بود؟ کي:گفت و دوخت او چشمان به را نگاهش شده، جدي کيان

 !نباشد دعوايي کاش و ترس باز
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 استاد:گفت بود داده جاي خود در را خشم و عشق بين چيزي که هاي عسلي آن به زده زل

 .دانشگاهمون

 کرد؟ مي غلطي چه اونجا شما با بعد و: غريد و کيان زد پوزخندي

 .داره چيکارم دونستم نمي قرآن به...بزنيم حرف باهم خواست-

 ايه دندان و خشم با و چسپاند ديوار به محکم را او و گذاشت فرشته ي سينه روي را دستش کف

 ها؟....بري؟ بايد داره کارت گفت کي هر:گفت شده کليد

 اب شناختمش، مي:گفت زور به شد، مي کم کيان دست فشار کاش و شد جمع چشمانش در اشک

 .آشنام مادرش

 رفتين؟ پيش کجا تا...خوبه نه چي؟ ديگه:گفت و کرد بيشتر را دستش فشار کيان

 .کني مي خورد مو سينه قفسه داري بردار دستتو:گفت و گرفت را دستش مچ فرشته

 شناسيش؟ مي کي از:گفت برداشته را دستش کيان

 .ندارم توضيحي هيچ من کن ولم:گفت و داد هلش بغض پر فرشته

 ...نيست پيش سال دو امروز بري، توضيحي بدون بزارم محاله:گفت و زد پوزخندي کيان

 توضيح براي مردي...بود شده مرد چقدر کيان.نشست لبش روي کمرنگي لبخند ناخودآگاه

 ...داوري پيش بدون مردي...خواستن

 در پشت گرفته را هايش بازوي کيان.شده فشرده در ي دستگيره که بزند حرفي تا کرد باز دهان

 هب شود باز در اگر بود راحت خيالش داشت توجهي قابل فاصله ديوار با در که آنجا از.شد مخفي

 شيدهک آغوش در را فرشته کيان،.شد بلند آلما و بيتا ي مکالمه صداي و شد باز در و خورد نمي آنها

 .اينجاييم بدونن خوام نمي باش، آروم:گفت گوشش کنار

 زا اما بگيرد فاصله داشت سعي داد، تکان را سرش! رفت؟ باال اتاق دماي همه اين يکباره به چرا

 هيجاني هاي کردن تب و گرما همه اين تنگ دلش بود؟ کرده گم را آغوش اين طعم وقت چه

 .بگذرد حيا و حجب براي فقط خواستن همه اين از خواست نمي و بود تنگ دلش.بود
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 اآلم و بيتا کاش و داد جا تن تنگي آن در بيشتر را خود کيان آغوش از رهايي ي بهانه به عمد به

 يتاب با صحبت مشغول شود وارد اينکه بدون ايستاده در جلوي کرده باز را در آلما.نروند حاالها حاال

 را دستانش و زد لبخند خواهرش موقع به حضور از کيان.شد اضافه آنها به هم شقايق که بود

 .تگرف مي فاکتور را مزخرفش غروب اگر بود خوبي شب چه امشب و کرد حلقه فرشته دور بيشتر

 بود مدت چند خواست؟ مي کشيدن آغوش در براي را لرزان تن اين دلش همه اين بود مدت چند

 بيرون افراد ترس از فرشته که بود خوب چقدر بود؟ برده ياد از را طرفه دو هاي کردن تب اين که

 !خواهشا دلشان، براي بده مهلت خدا و بود آغوشش در حرف بي

 رفتي؟ نمي که بودم مي اسيرت بايد چقدر:کرد زمزمه فرشته گوشش کنار

 ندانخ پيش ايي ثانيه تا که چشمي در کشيد زبانه اشک و شد سيب بغض و ريخت فرو قلبش

 نمي:گفت بود داده لرز اش چانه به که بغضي با و گذاشت کيان ي شانه روي را سرش. بود

 نمي فکر من بود محجوب خيلي رازي آقاي بعدا شدم مجبور بود، دانشجوها جلو اما برم خواستم

 ...کردم

 .خوام نمي توضيحي ديگه...فهميدم..عزيزم باشه باشه،-

 .کنند مي معجزه عجيب خواستني هاي آغوش که بداند بايد دانست نمي کسي هر

 دعواشون باز دونم مي که من کجان؟ فرشته و کيان ني معلوم:گفت مي که شد بلند آلما صداي

 .شده

 .خيره همش:گفت رسيد مي نظر به شاد که صدايي با شقايق

 و شود دعوايي باز که نرود يادشان از ها خنده اين کاش و خنديدند هم آغوش در فرشته و کيان

 .... و بشکند دلي

 !ها توئه مهموني مثال بريم بيا:گفت گرفته را آلما دست شقايق

 موني؟ مي برام:گفت گوشش زير کيان که نکردند رها را همديگر تن دو اين اما شد بسته در

 نموندم؟-

 .خوام مي بله جواب يه-
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 .متنفرم اينجوري خواستگاري از:گفت و شد جدا او از فورا اخم با فرشته

 !ها؟:گفت گيج و کرد نگاهش متعجب کيان

 .بيا اينا مامانت با:گفت و آمد بيرون در پشت از فرشته

 .خدمتيم در فرداشب اونم بده، منو جواب:گفت و زد لبخند کيان

 !نه:گفت سينه به دست برگردانده را رويش و گفت نچ ملوس ايي بچه دختر مانند فرشته

 لب و گذاشت گردنش پشت را دستش شود فرشته العمل عکس منتظر آنکه بدون حرص پر کيان

 . کرده اسير را هايش

 کرد، مي رد دادند مي هديه بهشت او به االن اگر بود؟ ننوشيده را بهاري طعم اين با عسل کي از

 !هرگز گذشت؟ بود کرده اش ديوانه آلبالويش رژ طعم که بهاري هاي لب اين از شود مي مگر

 خوردهن مي:گفت دهد فاصله بيشتر سانت يک از بيشتر آنکه بدون کرد جدا را هايش لب که همين

 !دختر کني مي مستم

 دستش کيان که گذاشت دهانش روي را دستش و بخشيد هايش گونه به دزديده را سيب سرخي

 .ندارم طاقتشو نکن.کردم تحمل خيلي من، با نکن:گفت و آورد پايين را

 .کشيد مي فرياد را عشق که نگاهي در زد چنبره اشک

 و اندچسپ کيان پيشاني به را پيشانيش.کشيد مي فرياد را عشق که نگاهي در زد چنبره اشک

 تو؟ يا کردم من انصاف بي:گفت

 .بسوزم اين از بيشتر نذار بيشتره، سال دو از:گفت و انداخت اش شانه دور را دستش کيان

 نسوزي؟ شي خنک بيارم آب:گفت شوخي به و آورد لب روي مهرباني لبخند

 پروني؟ مي عاشقانه:گفت و کرد جدا را پيشانيش خنديد کيان

 .کنم ولت تا بده جوابمو:گفت و کشيد را اش بيني

 !قبوله:گفت و داد تکان تند تند را سرش خنده با فرشته

 .موال به ديوونتم:گفت و کرد بغلش محکم کرد، ول را اش بيني کيان
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 !بيشتر من-

 کردن غرق براي شود دريا خواي مي و است خودت مال که احساساتي تمام در شوي مي گم گاهي

 است خوش عشق را عاشق اما بازند حقه عجيب نارنجي ي نيامده و آمده حوادث اين اما...ديگري

 !نبرد براي شود خشم دنيا ي همه اگر حتي

********************* 

 شال با وقتي که براق سبز دامني و کت.بود خريده را لباس زيبترين انگار و بود رفته خريد فاطمه با

 يقد آينه جلوي و پوشيد را لباسش بار آخرين براي.شد مي طناز عجيب کرد مي ست سفيدش

 !شدي ماه:گفت لبخند با و ايستاد در چهارچوب در زهرا.رفت مانور

 کنم؟ آرايشم:گفت و چرخيد سويش به لبخند با فرشته

 .ديدنت قبال سامان آقا خانواده چند هر.کنه مي خوشگلت بکش، گونه رژ و سرمه کمي-

 .اينجان 0 گفتن مامان؟ چنده ساعت-

 .مونده هنوز نکن عجله-

 يرونب اتاقش از زهرا.شد بلند تلفن صداي که برداشت را اش سورمه و نشست ميز پشت فرشته

 که مادرش به آرامي به.رفت مادرش سر پشت و شد بلند ناخودآگاه فرشته.دهد جواب تا رفت

 مامان؟ کيه:گفت بود برداشته را گوشي

 !کيان خانواده-

 .داد گوش مادرش مکالمه به و پريد باال ابروهايش

 چطورين؟ شما حال سالم،-

.............. 

 .کنم مي خواهش-

.................. 

 .بفرمايين بله،-
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.............. 

 !چطور؟-

............ 

 اصال؟ ميشه مگه چرا؟ آخه-

........... 

 ميشه؟ چي حاال ام، متوجه بله بله-

............. 

 .بشه حل مشکل سريعتر چه هر انشاال نيست، موردي اصال نه نه،-

.................. 

 .شدم ناراحت واقعا.کنم مي خواهش-

............. 

 مياد؟ بر ما دست از کمکي-

................ 

 !تعارف؟ بدون-

............... 

 !حتما چشم،-

............. 

 .خدانگهدارتون-

 ؟مامان شده چي:پرسيد فورا فرشته شد، قطع که تلفن

 !بازداشته گرفتن، رو کيان:گفت و کشيد عميقي نفس زهرا

 چي؟...يعني:گفت لکنت با.کند حفظ را تعادلش تا گرفت را مبل ي دسته رفته وا فرشته
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 !فرشته؟:گفت و کرد نگاهش کنجکاوانه زهرا

 !مامان آه:گفت و انداخت مبل روي را خود فرشته

 نه؟ داري دوسش-

 ميشه؟ چي حاال:گفت و گذاشت هم روي را چشمانش

 .گذره مي خير به ايشاال چيه؟ جريان نفهميدم:گفت و نشست کنارش زهرا

 کردن؟ بازداشتش چي براي نگفت-

 .نگفت چيزي که گفتم-

 .کنم پيداش برم بايد من:گفت و شد بلند فورا فرشته

 ه؟ميگ چي بفهمه بابات مردم؟ پسر دنبال بري که سرخودي تو مگه فرشته وا:گفت متعجب زهرا

 .ميشه خبري يه بالخره خونه تو بشين

 .خدا تورو مامان:گفت ملتمسانه فرشته

 .ميشه ازشون خبري فردا تا بالخره.درميارن حرف کلي بفهمن مردم دختر، زشته-

 سوي به پوشيد، شلواري و بلوز و درآورد را دامنش و کت.رفت اتاقش سوي به پرحرص فرشته

 عروس احوال به:انداخت طنين مرتضي شاد صداي.گرفت را مرتضي شماره فورا رفت، گوشيش

 .خانوم

 چي ببين 77 کالنتري نکيسا پيش برو بازداشتگاه، گرفتن کيانو ندارم، حوصله اصال مرتضي-

 شده؟

 !چي؟ يعني:پرسيد متعجب مرتضي

 !بيا بگير خبرش برو برم، خودم زاره نمي مامان واال، دونم نمي-

 .ميرم االن باشه-

 .نذار خبرم بي خدا تورو منتظرما، من مرتضي-

 .درميارم توشو ته ديگه ساعت يه تا نباش نگران عزيزم باشه-
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 .داداش ممنون-

 خداحافظ.گلي قربونت-

 خداحافظ-

 از پدرش فهميد شد بلند که خانه زنگ صداي.نشست تختش روي کالفه شذ قطع که تماس

 مي کيان مورد در بدي فکر و فهميد مي را ماجرا شاپور اگر نداشت دل در دل.برگشته سرکار

 .شد منتظر و گرفت بغل در را زانوهايش.کرد

************************** 

 آخر فصل

 دعواس؟ جاي عام مله تو دريا کنار:گفت بار شماتت نکيسا

 .بود کرده دراز گليمش از زيادي پاشو:گفت خونسرد کيان

 بود؟ همراهش کسي داشت؟ شاهديم پسره توئه، شاهد که همايون از غير تو، دست از اوف-

 .بود تنها بابا نه-

 رداف نکردي استفاده که گرميم و سرد وسيله هيچ از باشه، نداشته شاهد اگه خداروشکر، بازم-

 ريکالنت تو پرونده يه خودت برا زدي خود بي اما.قانوني پزشک رفته فورا بوده زرنگ هرچند.آزادي

 !آشنا و دوست تو انداخت اسمتو و کردي درست

 !عشق براي:گفت و زد لبخند کيان

 !عشق براي کن جمع پاشو:گفت و زد گردنش پشت ايي ضربه نکيسا

 کني؟ مي سرزنش چرا ديگه فهم مي همه که رو شما دلداگي قصه برادر-

 شدم؟ يقه به دست من:گفت و نشست ميزش پشت نکيسا

 بزن بزن اونم.کردي دعوا پاساژ و همونجا اروميه؟ يا بود تهران دارم، آمار من که اونجايي تا واال-

 .حسابي

 .گفته بهت چيزم همه آلما مياد خوشم-
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 .بودم مي پشتش کوه عين من بايد شد مي تو عين دوسري ديو يه دچار وقتي بالخره-

 .بازداشتگاه بري بايد پاشو:گفت و درآورد را ادايش نکيسا

 !نکيسا-

 .قانونه قانون-

 .نامردي خيلي:گفت و داد بيرون را نفسش کيان

 !رفيعي:زد داد و داد تحويلش لبخندي نکيسا

 و گذاشت احترام بود بلند قد زيادي و دشت سياهي پوست تقريبا که سربازي و شد باز در

 !قربان بله:گفت

 .بازداشتگاه برين رو آقا-

 .ميرم خودم بدين نشون رو راه:گفت و شد بلند کيان

 .بگذره خوش:گفت خنده با نکيسا

 .ببين حاال.ميدم آلما به آمارتو:گفت حرص پر کيان

 .باشه-

 يچ:گفت نکيسا و کيان ديدن با.شد داخل مرتضي و خورد در به ايي تقه برود اينکه از قبل اما

 شده؟

 .ببيند درم بيرون، رفيعي:گفت جديت با نکيسا

 .جان مرتضي بشين بيا:گفت نکيسا سرباز، رفتن با

 .رسوندم خودمو زود کرد خبرم که فرشته چيه؟ جريان:گفت و نشست روبرويشان مرتضي

 فهميده؟ کجا از:گفت و کشيد بلندي آه فرشته اسم شنيدن با کيان

 شده؟ چي....دونم نمي:گفت و انداخت باال ايي شانه مرتضي

 استاد چي؟ که کرده، دعوا آقا:گفت و گذاشت ميز روي جلويش و زد گره را دستانش نکيسا

 .لگد و مشت زير دريا کنار بدبختو پسر زده.کرده خواستگاري ازش فرشته دانشگاه
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 !مردي خيلي داداش، قدش بزن:گفت و کيان به رو و برد باال را دستش و زد لبخندي مرتضي

 ايدمب ديگه بله:گفت حرص پر نکيسا که زد مرتضي دست کف به محکم را دستش خنده با کيان

 ...باشين خوشحال

 داره؟ خوشحالي ساختي پرونده خودت برا بدبخت:گفت کيان به رو

 .ارزه مي:گفت و انداخت باال ايي شانه کيان

 .خوندنه خر گوش تو ياسين من زدن حرف:گفت و کشيد پوفي نکيسا

 بوده؟ شاهديم:گفت مرتضي

 دور ليخي اونم نبودن بيشتر ادم تا دو که بودن رهگذر بقيه.نه فرشته و همايون از غير:گفت کيان

 .نبودن ما متوجه اصال

 .ببره اسم شاهد عنوان به فرشته از ممکنه:گفت نکيسا

 چيه؟:گفت نکيسا که خنديدند مرتضي و کيان

 غورچل اون برا اصال بيادم.شهادت برا بياد فرشته عمرا:گفت و داد تکيه اش صندلي به مرتضي

 .نميده شهادت

 يانک کردن خراب براي فقط کارش اين ممکنه هرچند.نيورده فرشه از اسمي که فعال:گفت نکيسا

 .باشه

 .بچشه زندانو طعم بار يه که اونه مرد:گفت و درآورد را التي اداي کيان

 .ميگي اينو که نکشيدي هنوزم.مياد باال گرم جاي از نفست:گفت و زد لبخند نکيسا

 .شد ابخر خواستگاريش.بود نگران خيلي طفلک بزنم فرشته به زنگ يه برم بايد:گفت مرتضي

 .زنم مي زنگ بهش خودم بشين:گفت و شد خيز نيم کيان

 سرگرد؟ کني مي محبت منو گوشي اون:گفت نکيسا به رو

 ...قانون:گفت و کرد اخم نکيسا

 ...اصال نخواستيم...قانونه:داد ادامه حرص پر کيان
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 .بده گوشيتو داداش:گفت مرتضي به رو

 يانک اينکه از قبل فرشته.گرفت را فرشته شماره فورا کيان.داد را گوشيش و زد لبخند مرتضي

 خوبه؟ حالش شد؟ چي مرتضي:گفت بزند حرفي

 اين و عاشقيش سرخ هاي حس تمام با او به بخشيدند را دنيا حس، همه اين از کرد عشق

 عاشقش که دلي براي شکر شکرت، خدايا و عشق پر نگراني اين به ارزيد مي موقت بازداشت

 .است

 که؟ برم بيرون تونم مي:گفت و گذاشت گوشي روي را دستش ، شد بلند

 .نيست توش کسي اتاق اين برو:گفت و داد نشان را بود اتاقش داخل که دري نکيسا

 !مسال:گفت آرامي به و بست سرش پشت را در.شد داخل و ايستاد در جلوي بلند قدم دو با کيان

 خودتي؟ کيان:شد بلند فرشته ي زده هيجان صداي آن از پس و شنيد را ايي خفه جيغ صداي

 خوبي؟

 .نکردم عمل قولم به بازم من نفس ام شرمنده من، دل عزيز خوبم-

 تويي؟ اون چرا فقط سرت، فداي-

 .کرده شکايت ازم مرديکه جنابعالي، بيشعور استاد واسه:گفت حرص پر

 پيش؟ روز چند دعواي واسه رازي؟-

 .آزادم فردا نداره بله،شاهد-

 .بودم نگرانت خيلي:گفت آرامش با زد لبخند فرشته کرد حس

 .نگرانيات اين برا ميدم جون:گفت و داد تکيه ديوار به

 مخواست مي:گفت که شنيد را لرزانش صداي.کند تصور را هايش گونه سرخي االن توانست مي

 .نذاشت مامان پيشت بيام

 .خونتونم در دم زود فردا من.نيست من عشق جاي اينجا نکرده الزم:گفت کرده اخم

 قول؟-
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 .قول:گفت و زد لبخند

 نه؟ خودتي مواظب-

 ميام و خورم مي رو نکيسا مخ نشده سحر کله بخواب، نگراني بدون بهارم، گل آره-

 !فرشته....پيشت

 !جونم-

 و نشست شده موزايک اتاق کف و خورد سر ديوار پاي لرزان که جانش به ريخت جان چقدر و

 .زياد خيلي...دارم دوست خيلي:گفت

 طنين صدايش ايي وقفه با و شنيد را فرشته تند تند هاي نفس صداي فقط لحظه چند

 .برات وايساده يکي خونمون در دم فردا ديدي؟ ديوونه:انداخت

 .فرشته باش منتظرم....برم داشتني دوست ديوونه اين قربون من:گفت و خنديد کيان

 .من خوب مرد هستم-

 نداري؟ کاري برم بايد-

 نه،-

 .بدزدمت خوام مي باش منتظرم خونتون جلو-

 منتظرم.باشه:گفت و خنديد فرشته

 .نفسم خداحافظ-

 !خوشتيپ خداحافظ-

 بهشت.داشت خوبي حال چه روز چند اين نيم و سال دو از بعد.کرد قطع را تماس و زد لبخند کيان

 !دانست نمي و بود نزديک چه

************************ 

 تماس نخورده خورده اول بوق گرفت، را سبحان شماره خشم پر شد قطع که کيان با تماسش

 .بودم منتظرت:گفت سبحان و شد وصل
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 چرا؟-

 هيچي؟ به هيچي و بخورم کتک ميگي يعني-

 .کردي مي دفاع-

 .دفاعه نوعي اينم-

 نداري؟ شاهدي دوني مي-

 هستي؟ چي تو پس-

 کنم؟ مي برات کارو اين کني مي فکر يعني:گفت و زد پوزخندي فرشته

 اون؟ بر چرا-

 لعنتي؟ اون چرا:گفت که شنيد را سبحان بلند صداي که شد ساکت فرشته

 .عاشقشم:گفت آرامي به فرشته

 کي؟ از:ناليد سبحان

 ...ساله دو از بيشتر-

 .داشتم دوست...منم-

 .نگيرش ازم رسيدم بهش سال دو از بعد من کنم مي خواهش-

 .کنن مي آزادش فردا...ندارم شاهدي گفتي خودت-

 کردي؟ شکايت چرا پس ميشه آزاد دونستي مي-

 نمي....من از گذشتنت ساده و براش ديدم تو چشم تو کوفتي عصر اون که عشقي برا شايد-

 !بشي خوشبخت....تو و هستن يکي سهمي کدوم هر آدما...دونم

 !متاسفم-

 .اجبار به حتي بود مرد بايد گاهي....نباش-

 .کني مي پيداش-
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 خداحافظ...شايد-

 خداحافظ-

 !روشنم روزهاي اين مهربون خداي شکر:گفت سقف به رو زد، لبخند و کرد قطع را تماس

*********************** 

 را فششبن شال زيبايش آرايش با و پوشيد اش راسه تيره ايي سورمه شلوار با را سفيدش مانتوي

 اين به صبح کجا:گفت و آمد بيرون آشپزخانه از زهرا.آمد بيرون اتاقش از و انداخت موهايش روي

 زودي؟

 .مامان دارم کار-

 !اينجا بياد ناهار بگو کيان به:گفت خيال بي که شنيد را شاپور صداي

 !چشم:گفت زده خجالت شد، سرخ صورتش کل يکباره

 دلش در دل.بيايد زود بود داده قول کيان و بود 0 ساعت.شد منتظر در جلوي و رفت بيرون خانه از

 که دکن نگاه که برداشت را گوشي.خورد تک گوشيش که کرد مي بازي هايش ناخن با مرتب.نبود

 دلبخن ي جرعه کيان ديدن با و کرد بلند را سرش.زد ترمز روي پايش جلوي سرعت به ماشيني

 !طال خانوم باش زود:گفت شوق با کيان.شد زنده لبش روي

 جاک:پرسيد فرشته.رفت بيرون کوچه از و گذاشت گاز روي را پايش کيان که شد سوار فرشته

 ميريم؟

 ها؟ نباشه کسي که کنم رفع دلتنگيمو جوري يه بايد شهر، بيرون-

 !حيا بي:گفت لب زير و شد سرخ زده خجالت فرشته

 .عاشقتم:گفت خنده با کيان

 طبيعي پارک سمت به کيان.دوخت بيرون به را نگاهش و زد بازويش به ايي ضربه فرشته

 زمستونا که داره طبيعي پارک يه بوشهره، کيلومتري 31 فاصله در تقريبا که روستاي يه)عيسوند

 گرما؟ اين تو:گفت تعجب با فرشته.رفت( پيکنيک برا ميده جون

 .صبح اول اونم نيست گرم ديگه که مهر هواي-
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 .هماشين پشت صبحونه بساط:گفت و زد( گرمسيري درخت نوعي)کويرها از يکي زير را ماشين

 غلشب پشت از حرص پر کيان کند، باز را عقب صندوق اينکه از قبل شد، پياده ماشين از فرشته

 .بود تنگ برات دلم:گفت گوشش کنار و کرد

 من دل پس:گفت و گرفت را او ي شده قفل هاي دست و داد تکيه او ي شانه به را سرش فرشته

 چي؟

 .اشدي مي من مال رسما ديشب ديشب، مردم ي داشتم:گفت و کرد تر محکم را دستش گره کيان

 بگم فتگ دنبالم، مياي داري فهميد بابا:گفت و چرخيد سويش به و کرد شل را دستش حلقه فرشته

 .اونجا بياي ناهار

 .رفت آبرومون پاک-

 .راحت خيالت داري خوبي زن پدر:گفت و خنديد فرشته

 .نميشه خودم خانم هيشکي:گفت و کاشت اش گونه روي ايي بوسه کيان

 را کيان هاي لب غافلگيرانه نيست، کسي شد متوجه که همين انداخت، اطراف به نگاهي فرشته

 .دنيستن عاشق مردهاي کننده شروع هميشه که زند مي باال آنقدر شور و عشق گاهي و کرد اسير

 !خواست دلم:گفت خونسرد فرشته که کرد نگاهش آميز شيطنت کيان شد جدا لب از لب

 .موال به عاشقتم:گفت و خنديد بلند صداي با کيان

 .خودتونو کنين جمع منکرات،-

 بيرون ها درخت پشت از مرتضي و فاطمه.شوند جدا هم از سريع دو هر شد باعث مرتضي صداي

 رسيدي؟ مي االن بايد دقيقا:گفت کيان که آمدند

 .داداش جون داد حال:گفت و زد چشمکي مرتضي

 براي...دلتنگي براي...عشق براي بود، دو هر مال امروز و گرفت دست در را کيان دست فرشته

 .کشد مي يدک را تو نام چه هر براي...نياز
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 هنوز فرداهاي پس در شايد رفت و گذشت بايد و ستند نبايد نبايدها که رود مي يادمان گاهي

 فکر ادهس کمي اگر.دهد مي عشق بوي رنگ به رنگ که کني شکار را کماني رنگين توانستي نيامده

 !نکرده گناهي و شرمي بي از پر فکري بدون باشيم تر عاشق و کنيم

 اشقع بيشتر اگر فرستيم مي جهنم به را سوتفاهمات باشد عشق از پر که بس همين دنيا اين

 .باشيم

 .دوستان باشيد خوش

 يمتقد.است من هاي رفتن کما عمر تمام و مرگ ايي لحظه بودن او بي که زندگيم تمام به تقديم

 .همسرم به

 .ملسش و ترش هاي آلوچه تمام با بود تابستان که تابستاني

 تنها ظهري

 

73/6/7393 

 بود بداخالق مغرور نکيسا عين نه کيان

 وحشي رامبد عين نه

 ...شاهکار عين حتي نه و

 .ها آدم ي همه عين...بود عاشق فقط

http://www.negahdl.com/

