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 به نام خدا

 

در دره ای خاموش ، گل زیبای کوچکی شکفته است که دیدارش چون تماشای خورشید دیده و دل را نوازش می 

 دهد.بی جهت نیست که گل سرخ را ملکه گلها نامیده اند زیرا ارزش آن از طال و مروارید و الماس بیشتر است.

 

وانم محاسن این گل زیبا و اثر سحرآمیز آن را دز جسم و روح باید مدتی دراز سخن بگویم و نغمه سرایی کنم تا بت

 شرح دهم، زیرا هیچ اکسیری نیست که چون نگاه این گل معجزه کند.

 

کسی که این گل را در مزرع دل داشته باشد ، چون فرشتگان زیبا می شود.من این نکته را در مورد بسیار مردان و 

در نزد جوانان و چه سالخوردگان، خوب دیدم که گل زیبای سرخ چون زنان آزموده و همه جا صادق یافتم.چه 

طلسمی سحرآمیز دلها را به سوی خود جلب می کرد.اما بهوش باش، در نزد آدم مغروری که خود را احمقانه آقای 

 همه

جادوی این  می داند هیچ زیبایی وجود ندارد.اگر غرور جاه یا رنگ طال تو را سرمست کرده سراغ گل سرخ میا، زیرا

گل تو را از آسمان غرور پایین خواهد آورد و خاک زمین خواهد کرد.اما تو که غرور نداری ، اگر این گل را به سینه 

زنی چهره ای به رنگ گل سرخ خواهی یافت و در چشمانت و در پس مژگان فروهشته ات فروغ محبت خواهد 

 درخشید.

 

 خوب چه طور بود؟ -

 

 قط یادم باشه از گل فروشی یک دسته گل سرخ بخرم ،امروز الزم می شه!خیلی عالی بود ، ف

 

محمد لبخندی زد و سرش را تکان داد. فرشاد به طرف دوستش برگشت. نگاهی به کتاب انداخت و گفت : ببینم 

 محمد این همون کتابی نیست که از پروانه گرفتی؟

 

 چرا همونه. -

 

 دونستیم. ببین چه چیزهایی توی کتاب نوشته.پسر عجب بالیی بوده و ما نمی  -

 

 فرشاد مودب باش ، سمیعی دختر با شخصیت و محترمی است. -

 

 فرشاد زیر چشمی به دوستش نگاه کرد و با لبخند معنی دار و با حالتی موذیانه سرش را تکان داد : آره همینطوره!

 

 محمد متوجه حرکت فرشاد شد ، اما به رویش نیاورد.
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فرشاد در ادامه با لحن طنز آمیزی گفت :خودتم می دونی که من و پروانه این حرفها را با هم نداریم. باور کن می 

 دونسته من کتاب را می بینم ، مخصوصاً این متن را نوشته.

 

ا محمد نفس عمیقی کشید و در حالی که به روبرو اشاره می کرد خطاب به فرشاد گفت : هول نشو ، این متن ر

سمیعی ننوشته ، این نوشته متعلق به بورگر ،شاعر آلمانی است.حاال مواظب جاده باش یک وقت نزنی مارو ناقص 

 کنی.

 به تو قول می دهم نقص عضوی در کار نباشه و هر دو به اتفاق راهی بهشت زهرا بشیم. -

 

انداخت و به عالمت تایید سرش را  محمد به کیلومترشمار که عقربه قرمز آن روی صد و بیست دودو می زد نگاهی

 تکان داد : بله مطمئنم. دقیقاً همین طوره که میگی.

 

 فرشاد همچنان لبخند بر لب داشت و پایش را به پدال گاز دوخته بود.

 

 حاال چه خبره مگه داری سر می بری ؟ -

 

 آره مگه نمی دونی ؟ -

 

 محمد با تعجب گفت : چی رو ؟

 

 رم سر می برم ، اونم د....دوتا.اینکه من دا -

 

 محمد با صدای بلند خندید و به کتابی که روی زانوانش باز بود خیره شد.

 

خودرو بی ام و زیتونی رنگی که به سرعت بزرگراه را طی می کرد متعلق به فرشاد دانشجوی سال سوم رشته 

به اتفاق دوستش محمد که او نیز دانشجوی علوم  مهندسی معماری از دانشکده هنرهای زیبای دانشگاه تهران بود که

پزشکی بود و در همان دانشگاه مشغول به تحصیل بود ، برای بازدید از نمایشگاهکتابی که روز اختتامیه آن بود می 

رفتند. ساعت دو بعدازظهر را نشان می داد و بزرگراه در آن موقع روز خلوت بود با اینکه ان دو عجله ای برای 

داشتند اما فرشاد با سرعت زیادی رانندگی می کرد.در همان حال ترانه ای را زیر لب زمزمه می کرد.محمد رسیدن ن

نیز به کتابی که از یکی از دانشجویان دختر به امانت گرفته بود چشم دوخته و به ظاهر مشغول مطالعه بود اما در 

خندی لبان محمد را از هم باز کرد. چشم از حقیقت حواسش پیش فرشاد بود که زیر لب شعری زمزمه می کرد، لب

کتاب برداشت و به بزرگراه چشم دوخت. دلیل لبخند او ترانه ای بود که فرشاد تمام آن را غلط و جا به جا می خواند. 

محمد به فرشاد نگاه کرد که آرام و خونسرد چشم به شیشه جلوی خودرو دوخته بود فرشاد به محمد نگاه کرد و 

 مطالعات جنابعالی تمام شد؟ پرسید : چیه

 

 محمد که با لبخند به او نگاه می کرد گفت : تو لطفاً بقیه شعرتو بخون.

 

 فرشادم با لحن طنزی که اکثر اوقات با آن تکلم می کرد گفت : ا ، فکر نمی کردم اینقدر از صدای من خوشت بیاد!
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 محمد با تمسخر سرش را تکان داد .

 

 نهاد می کنم ترتیب یک کنسرت رو بدی.چه جورم . پیش -

 

فرشاد در حالی که با انگشت به شقیقه اش ضربه می زد گفت :اوکی ، به تو می گن مغز متفکر، عجب چیز خوبی 

گفتی. باید فکرم رو برای ترتیب دادن کنسرتی متمرکز کنم. هی پسر چی می شه اگه همه مثل تو فکر کنن...فکر شو 

تئاتر دانشگاه چه محشری برپا می شه. وقتی روی صحنه می رم جیغ دخترها و فریاد پسرها بکن ، تو سالن آمفی 

سالن را می لرزونه.وای وای بیچاره دخترهایی که غش و ضعف می کنن و هیچکس هم نیست تا اونها رو از سالن 

 بادی گاردم استخدام کنم. خارج کند. البته اینم بگم ، برای تو هم خیلی خوب می شود ، می توانم تو را به عنوان

 

 محمد ابرویش زا برد باال و گفت : فکر بدی هم نیست.

 

 جون من راست می گی ؟ -

محمد خنده بلندی سر داد :به جون تو یک چیزی گفتم خوشت بیاد.برو بابا با اون شعر غلط غلوطت که آبروی هر 

 بعد خواننده بشی. چی خواننده را هم برده ، بهتر نیست اول شعر را یاد بگیری

 

 سپس داشبورت را باز کرد و گفت : کاست این خواننده بخت برگشته را کجا گذاشتی ؟

 

 به تو هم می گن رفیق؟ صدا به این خوبی ، حاال چکار به متنش داری؟ -

 

سرعت خودرو را محمد سرش را خم کرد تا کاستی را پیدا کند که فرشاد ترانه آن را می خواند .در همان حال فرشاد 

 کم کرد تا به یک فرعی بپیچد.

 

محمئ همان طور که داخل داشبورت را نگاه می کرد گفت :به !چقدر اینجا شلوغ است، شتر با بارش گم می شود. 

 کاست را اینجا گذاشتی؟

 

 بینمآره آقای کلید همانجاست، بگردی پیداش می کنی.در همان حال سوتی کشید و خطاب به محمد گفت : ب-

 نظرت با سوار کردن چند تا مسافر چیه ؟ اونم از جنس لطیف.

 

محمد که برای یافتن کاست سرش را خم کرده بود و متوجه منظور فرشاد نشد و فکر کرد مثل همیشه شوخی می 

 کند.

 

 فکر بدی نیست ، حداقل پول کتابهایی را که قرار است بخری در می آوری. -

 

رمز گذاشت.با اینکه سرعتشان زیاد نبود اما خودرو با صدای جیغ مانندی ایستاد و در همان فرشاد پایش را روی ت

حال تکان سختی خورد .محمد که انتظار چنین ترمزی را نداشت به جلو پرت شد و سرش به لبه داشبورت اصابت 
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انی ه دستش را روی پیشکرد. خوشبختانه ضربه چندان شدید نبود ولی درد مختصری در سرش ایجاد کرد.در حالی ک

اش گذاشته بود با تعجب به فرشاد نگاه کرد و گفت :بابا ای واهلل رانندگی ات هم که دست کمی از خواندنت 

 ندارد.پسر این چه وضع رانندگیه؟ و بعد در حالی که با کف دست پیشانی اش را می مالید چهره اش را در هم کشید.

 

 واهینامه داد برسه می دانم چه کارش کنم ، تو بهتره ....آخ اگه دستم به اونی که به تو گ -

 

ادامه کالم محمد با باز شدن در عقب خودرو قطع شد. از چیزی که می دید تعجب کرد با حیرت به فرشاد نگاه کرد و 

 فترهنگامی که لبخند مکارانه او را دید متوجه منظور او شد.سه دختر جوان کم سن و سال روی صندلی عقب جای گ

 

محمد نفس عمیقی کشید و سرش را تکان داد و با نیشخندی زیر لب زمزمه کرد :خدا به خیر بگذراند! او فرشاد را 

 خوب می شناخت با اینکه او بیست و سه سال داشت و دانشجو بود اما چیزی از شیطنت یک پسر بچه کم نداشت.

 

اهی به آنان کرد و با صدای بلندی پاسخ داد اما محمد ترجیح هر سه دختر با هم سالم کردند.فرشاد از داخل آینه نگ

داد خود را بی تفاوت نشان دهد بنابراین زیر لب پاسخ داد و چشمانش را روی کلمه های کتابی که روی زانوانش بود 

 متمرکز کرد.

 فرشاد با حالت جذابی پرسید : می تونم بپرسم دوشیزه خانمها کجا تشزیف می برند؟

 

 ز دخترها با لحنی که از سنش بعید به نظر می رسید پاسخ داد :بستگی دارد مسیر شما تا کجا بخورد.یکی ا

 

فرشاد زیر چشمی نگاهی به محمد انداخت و لبخندی بر لب آورد.محمد که از طرز بیان دختر خوشش نامده بود 

نفس کشیدن محمد متوجه شد او چهره اش را در هم کشید چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید فرشاد از طرز 

میلی به این همراهی ندارد ولی دیگر دیر شده بود و او نمی توانست دخترها را پیاده کند، از طرفی شیطنت در 

وجودش سر برداشته بود و دوست داشت کمی سر به سر دخترها بگذارد بنابراین در پاسخ دختر گفت : سرکار 

 نان عزیزم کردم ، حاال شما بفرمایید کجا تشریف می برید؟خانم من این ماشین را وقف کمک به همط

 

دخترها به حرف فرشاد خندیدند. محمد نیز برای اینکه نخندد دستی به صورتش کشید در همان حال چشمش به در 

پیدا  هداشبورت افتاد که همچنان باز مانده بود. به خاطر آورد در حال پیدا کردن نوار کاستی بوده که دیگر احتیاجی ب

 کردن آن نداشت.داشبورت را بست و به جاده چشم دوخت. صدای دختر بار دیگر به گوش رسید.

 

اگر برای شما زحمتی نیست ما را تا چهارراه پارک وی ببرید.فرشاد از آینه نگاهی به دختر انداخت و با لبخند -

با هم صحبت می کردند و می خندیدند سرش راتکان داد. سکوت خودرو را فرگرفته بود صدای دخترها که آهسته 

گاهی سکوت را می شکست صدای یکی از دخترها زیر سقف خودرو پیچید : آقا ببخشید سوال می کنم، ماشین شما 

 دستگاه پخش ندارد؟

 

 فرشاد نگاهی به پخش انداخت.
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 تا چند دقیقه پیش که داشت، فکر کنم هنوز هم باشه. -

 

 امتحان کنید.پس لطفاض این نوار را  -

 

فرشاد کاست را گرفت و به آن نگاه کرد آن را داخل دستگاه پخش گذاشت صدای گوشخراش موسیقی جاز خارجی 

 فضای خودرو را پر کرد فرشاد صدا را کم کرد و نام خواننده را گفت.

 

پس ط بسته بودم. سدختر با هیجان گفت :وای چه خوب تشخیص دادید، من با یکی از دوستانم سر همین موضوع شر

شروع کرد به تعریف از آن خواننده. فرشاد با لبخند به توضیحات دختر گوش می داد وقتی حرف دختر تمام شد با 

 لحن مودبانه ای پرسید :می تونم بپرسم شما متوجه می شوید این خواننده چه می خواند؟

 

 دختر با تعجب پرسید : منظور شما را نمی فهمم.

ی که از آینه به دختر جوان نگاه می کرد با لبخند معنی داری گفت :منظورم این است که شما زبان این فرشاد در حال

 خواننده را متوجه می شوید؟

 

محمد به خوبی متوجه شد فرشاد چه منظوری دارد.خنده تمام وجودش را پر کرده بود دختر با گنگی به فرشاد نگاه 

به خاطرش رسیده باشد گفت : آه بله ، حاال موجه شدم منظور شما چیست.البته  می کرد اما کمی بعد مثل اینکه چیزی

 تمام شعر ره که نه ولی بعضی کلمه های آن را می فهمم. حاال چه طور مگه ؟

 

 همین را می خواستم بدانم. پس شما از صدای خواننده خوشتان آمده نه از شعری که می خواند درست است؟ -

 

 که پیش آمده بود چیزی سر در نمی آورد سرش را تکان داد و گفت : خب بله. دختر که از بحثی

 

فرشاد به محمد نگاه کرد و او را دید که دستش را روی چانه اش گذاشته و با اینکه به ظاهر نشان می داد گوشش به 

 بحث آن دو نیست اما حالت صورتش نشان میداد خیلی دوست دارد از ته دل بخندد.

 

 بار دیگر پرسید : می تونم بپرسم برای چی این سوال را کردید؟دختر 

 

فرشاد سرش را تکان داد: بله البته. من با یکی از دوستانم سر همین موضوع بحث داشتم من می گویم صدای خوب 

د خواه یک خواننده مهم تر از این است که او با صدایی مثل بوق تریلی بخواند و حاال متنش هم هر چقدر هم که می

 معنی دار باشد نظر شما همین است، مگر نه؟

 

دختر که گویی تازه متوجه جریان شده بود با خنده گفت :بله متوجه شدم شما چه می گویید. خوب البته همین طور 

 است که می گویید ، اما فکر نمی کنم کسی که صدای جالبی نداشته باشد بخواهد خواننده بشود.

 

موضوع بحث را عوض کند لبخندی زد و گفت :موضوع بحث جالب شد اما پیش از آن من فکر  فرشاد که می خواست

 می کنم ما هنوز به هم معرفی نشده ایم.
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دختر با صدایی که خوشحال از آم مشهود بود گفت :بله درست است، اسم من نسرین و این دخترخاله ام شراره و 

 این هم دوستم فرشته.

 

بش تکان خورد ناخودآگاه سرش به سمت دخترها چرخید اما خیلی زود بر احساس خود غلبه محمد احساس کرد قل

کرد و سرش را زیر انداخت و به کتاب خیره شد.نام فرشته او را منقلب کرده بود این نام او را به یاد تنها کسی می 

به یاد آوردن چهره زیبا و دوست انداخت که می توانست فقط با گردش چشمی او را اسیر و برده خود کند. محمد از 

 داشتنی فرشته دلش فرو ریخت و برای غلبه بر احساسش چشمانش رابست و دستی به صورتش کشید.

فرشاد ابروهایش را باال برد و با لبخندی که نفس را در سینه دخترها جبس می کرد گفت : خوشبختم. اسم بنده هم 

 داد ...و ایشان هم سرکار آقای ابوالهول.فرشاد ... بعد اشاره به محمد کرد و ادامه 

 

 محمد برای اینکه ناگهانی زیر خنده نزند لبانش را به هم فشار داد و سرش را به سمت پنجره چرخاند.

 

 دخترها با تعجب به هم نگاه کردند و هر سه به محمد نگریستند.

 

 کنید ما متوجه نشدیم شما چه گفتید. شراره پرسید : ببخشید می شود نام ایشان را یک بار دیگر تکرار

 

فرشاد در کمال جدیت و بدون اینکه بخندد از آینه به دخترها نگاه کرد و گفت :اینکه خیلی بد شد ایشان مدل 

 یزرگترین و معروف ترین مجسمه دنیا هستند یعنی شما ابوالهول را نمی شناسید.

 

ند به محمد که سعی می کرد تا توجهی به آنان نداشته باشد نگاهی دخترها با صدای بلند خندیدند فرشاد نیز با لبخ

انداخت چهره سرخ محمد نشان میداد که دوست دارد از ته دل بخندد اما حضور دخترها مانع از ابراز احساسات او 

 می شد.

 

 ه.خیلی خجالتینسرین در صندلی جا به جا شد و در حالی که به محمد نگاه می کرد گفت : مثل اینکه دوست شما 

 

فرشاد نگاهی به محمد انداخت و در حالی که با موذی گری لبخند می زد گفت :اتفاقاً برعکس دوستم خجالتی نیست 

 فقط ....مکثی کرد و در حالی که خود را متاثر نشان می داد آهی کشید و ادامه داد : متاسفانه ناشنواست.

 

 ند.هر سه دختر با ناباوری به محمد نگاه کرد

 

 آه چه حیف -

 

 آقا جدی می گویید؟ -

 

 فرشاد بدون اینکه پاسخ بدهد سرش را تکان داد.

 

 آه ، طفلی ، چه حیف. -
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فرشاد با زحمت خنده اش را مهار کرد زیر چشمی به محمد که در حال حرص خوردن بود نگاه کرد و در همان حال 

 ر است.آهی کشید و گفت : چه می شود کرد بازی روزگا

 

محمد به فرشاد نگاه کرد و خواست لب به اعتراض باز کند که فرشاد چشمکی به او زد به این معنی که در این 

شوخی با او همکاری کند. محمد نفس عمیقی کشید و با حرص چشم از او برداشت. البته چشمکی که فرشاد به محمد 

را می پایید مخفی نماند. شراره متوجه منظور فرشاد شد اما زد از دید شراره که پشت او نشسته بود و از آینه او 

چیزی به دوستانش نگفت. فقط لبخندی زد و سرش را به طرف پنجره برگرداند.نسرین با احتیاط سرش را جلو برد 

و با صدای آرامی که فقط فرشاد بشنود گفت : معذرت می خواهم سوال می کنم آیا دوستتان می تواند صحبت کند یا 

... 
 

فرشاد برای اینکه نخندد لبش را به دندان گرفت محمد با اینکه از دست فرشاد خیلی شاکی بود ولی از طرز بیان 

نسرین خنده اش گرفت ، رویش را به طرف پنجره کرد و در دل خطاب به فرشاد گفت : یک کر و اللی نشانت بدهم 

 که خودت حظ کنی.

 

ت :خوب اگر اشکالی ندارد می توانم بپرسم آخرین مقصدتان کجاست؟ البته فرشاد مسیر صحبت را تغییر داد و گف

 اگر حمل بر فضولی نباشد.

 

شراره نگاه دلفریبی به فرشاد انداخت و با خوشحال گفت :نه خواهش می کنم ، ما قرار بود برویم ... بدون ادامه 

. نسرین سرش را به عالمت نفی تکان داد و دادن کالمش به دختر خاله اش خیره شد گویی از او اجازه می خواست

 در ادامه کالم شراره گفت :راستش ما حوصله درس و کتاب را نداشتیم آمدیم هواخوری.

 

فرشاد از آینه نگاهی به چهره آرایش شده دخترها انداخت که کمی از سن و سالشان دور می نمود و با تعجب گفت : 

 یعنی از راه مدرسه تشریف میارید؟

 

 نسریت در پاسخ فرشاد با لودگی افزود : آره ما از مدرسه جیم شدیم االن هم می خواهیم به پارک جمشیدیه بریم.

 

 فرشاد با لبخند سرش راتکان داد . محمد نیز با تاسف چشمانش را بست و نفس عمیقی کشید.

 

 دادشراره به پهلوی نسرین فشاری آورد نسرین به او نگاه کرد و سرش را تکان 

 « می توانم بپرسم شما کجا تشریف می برید ؟»

اعتی پیش تا س:»فرشاد بالبخند به نسرین نگاه کرد وبالحن جذابی که محمد می دانست منحصر بفرد است پاسخ داد 

 « که قرار بود به نمایشگاه برویم اما حاال نمی دانم شاید...

ندی به او چشم غره رفت . فرشاد منظور اورا درک کرد . سرش هنوز کالمش به پایان نرسیده بود که محمد با نگاه ت

بله بله اصالً یادم نبود امروز حتماً باید به نمایشگاه کتاب برویم!در غیر این صورت :»...را تکان داد و در ادامه گفت 
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ه نیست بمعلوم نیست چه بالیی سراین بنده حقیر خواهد آمد .البته به نظر من پارک هم برای تمدداعصاب بد 

 .« خصوص که ما تازه از شر امتحان خالص شدیم.من هم بدم نمی آید از کتاب و نمایشگاه جیم بشم 

دخترها از حرفهای فرشاد ریسه رفتند .محمد با دو انگشت به پلکهایش فشار آورد و سرش را تکان داد و بعد 

 اینکه نمی توانست کالمی صحبت کند خیلیدستش را داخل موهایش برد وبا حالت کالفه ای نفس عمیقی کشید . از 

حرص میخورد و در ذهنش برای گرفتن یک حال درست و حسابی از فرشاد نقشه می کشید . فرشاد هم از این 

موقعیت نهایت استفاده را می برد و از این که محمد نمی توانست به کارهایش اعتراض کند ، حال خوشی داشت . 

ما راستی ش:»از این فرشاد بود که سکوت را شکست و خطاب به دخترها گفت چند لحظه ای به سکوت گذشت و ب

 « نمی خواهید از آخرین روز نمایشگاه دیدن کنید ؟

وای ما تازه از کتاب و مدرسه خالص شدیم ، حاال بیایم توی خروارها کتاب که چی :»فرشته با صدای نازکی گفت 

 « بشه؟

فواید کتاب و کتابخوانی بودو غیر مستقیم از آنها دعوت می کرد که برای  فرشاد در حال بحث با دخترها در مورد

بازدید از نمایشگاه او را همراهی کنند محمد که از کار فرشاد سردرگم و کالفه شده بود نگاه معنی داری به فرشاد 

ت محمد حسابی از انداخت و با حرص دندان هایش را به هم فشار داد .فرشاد حرص خوردن اورا می دید و می دانس

 او شاکی است اما به رویش نمی آورد و مثل این بود که پیه همه چیز را به تنش مالیده است . 

اما »:شراره با دقت فرشاد و محمد را زیر نظر داشت .عاقبت در حالی که به فرشاد خیره شده بود خطاب به او گفت 

 .« من فکرمی کنم شما مارا دست انداخته اید 

ز آینه نگاه عمیقی به شراره کرد وبالبخند دستی به موهایش کشید بعد به محمد نگاه کرد . شراره از دودختر فرشاد ا

دیگر زیباتر بود. چشمانش به رنگ عسلی و صورتی مهتابی داشت . نگاه فرشاد آنقدر جذاب بود که شراره احساس 

 کرد ضربان قلبش شدت گرفته است . 

تصور من این است که دوست شما نه »د وبه سرعت فکرش را متمرکز کرد و پاسخ داد:شراره لبهایش را به هم فشر

 « تنها ناشنوا نیست ، بلکه خیلی هم خوب می شنود ، اینطور نیست؟

دودختر با تعجب نگاهی به شراره کردند وبعد به فرشاد خیره شدند . لبخندی روی لبان محمد نشست .دوست 

 هوش را می دید . داشت برمی گشت و این دختر با

در همین هنگام به چهارراه پارک وی رسیدند . فرشاد سرعت خودرو را کم کرد و درکنار خیابان متوقف شد. به 

ما خیلی ش:»عقب برگشت و بالبخندی که دندانهای ردیف و سفیدش را به نمایش می گذاشت خطاب به شراره گفت 

تم کمی تفریح کرده باشیم .در ضمن به مقصد رسیدیم ،البته اگر باهوشید، امیدوارم ناراحت نشده باشید ،می خواس

تغییر عقیده داده ومایل باشید به نمایشگاه بیایید بنده در خدمت شما هستمو بسیار خوشحال باشم ،حاال هر طور میل 

 « شماست.

و  راره نگاهی به فرشتهدخترها مردد بودند،جذبه نگاه و صدای گیرای فرشاد انها را در تصمیمشان مردد کرده بود.ش

نسرین انداخت،گویی با نگاه از انان کسب تکلیف میکرد.نسرین لبانش را بهم فشرد و در حال تصمیم گیری بود.اما 

فرشته با نگرانی به خیابان نگاه میکردو ونتظر اعالم رای دوستانش بود. محمد نگاهی به ساعتش انداخت و نفس 

 عمیقی کشید. 

 محمد از مردد بودن انها کالفه شده است. نگاهی به دخترها کرد و سرش را تکان داد : فرشاد متوجه شد که 
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 «خوب چی شد؟»

به این ترتیب اصرار نمیکنم امیدوارم پارک به شما »وقتی سکوت انها طوالنی شد،سرش را با تواضع خم کرد و گفت:

 « خوش بگذرد.

 

ر را برای رفتن یا ماندن بست.نسرین با تاسف به فرشاد نگاه کرد و فرشته در را باز کرد و پیاده شد و راه تجدیدنظ

 با اشاره به فرشته که از خودرو فاصله میگرفت رو به فرشاد گفت: 

 

دوستم از این میترسد که مبادا اشنایی او را ببیند،اخه میدانید محل کار برادرش همین طرفهاست. اگر او با ما نبود با »

 « هی میکردیم.کمال میل شمارا همرا

 

 محمد نیشخندی زد و در دل گفت خداروشکر که خالص شدیم. 

 

 « اشکال ندارد هرطورشما راحترید.:»فرشاد سرش را تکان داد و گفت 

 

 »نسرین در حالی که پیاده میشد لبخندی زد و مثل اینکه چیزی یادش افتاده باشد دوباره سرجایش نشست و گفت:

تماس داشته باشید خوشحال میشویم بار دیگر ببینیمتان.امیدوارم تا آن موقع دوست شما شفا  راستی اگر شماره تلفن

 « پیدا کرده باشد.

 

فرشاد با خنده از گوشه چشم به محمد نگاه کرد وسرش را به عالمت تایید تکان داد و شماره تلفن خودش را به 

 کرد. نسرین گفت و نسرین با مداد ابرو انرا کف دستش یادداشت 

 

  «منتظر تماستان هستم.»شراره اخرین نفری بود که از خودرو پیاده شد.فرشاد با لحنی گرم خطاب به او گفت:
 

 « حتما به امید دیدار.»شراره لبخندی زد و سرش را تکان داد

 

ا گاه خودرو روقتی در خودرو بسته شد فرشاد حرکت کرد و پس از دور زدن به طرف نمایشگاه راند. سه دختر با ن

تعقیب کردند.هر سه از همراهی نکردن فرشاد دلخور بودند. شاید کوچکترین اصرار از جانب فرشاد انان را راضی به 

 رفتن می کرد. 

 « هی بچه ها میخ نشین ! بریم دیگه »نسرین زودتر از بقیه به خود امد وخطاب به دوستانش گفت:

 

  «ترسم یکی منو ببیند اما ای کاش رفته بودیم،خیلی حیف شد.با اینکه همش می»فرشته با لبخند گفت:
 

آره ولی اگر تغییر عقیده میدادیم،خیلی بد میشد.ولی خودمونیم عجب »نسرین سرش را تکان داد و با خندا گفت:

 « تیکه ی نازی بود،اینطور نیست؟

 

 کردند. شراره و فرشته به اتفاق سرشان را تکان دادند و حرف نسرین را تایید 
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 «اما رفیقش خیلی عنق و از خودراضی بود نه؟»

 « تو پشت او نشسته بودی و ندیدیش ،خیلی بانمک بود.نمیدونی چه چشم وابرویی داشت.»

 

شراره حرفی نزد در واقع انقدر تو فکر بود که صحبتهای دوستانش را نمیشنید.او به فرشاد فکر میکرد به چشمانش، 

جذابش.انهمه شور وشوق فرار کردن از درس و کالس و رفتن به گردش به یکباره از نظرش  به نگاهش و به صدای

 محو شده بود.اهی کشید و به همراه دوستانش راه افتاد. 

وقتی در خودرو توسط شراره بسته شد محمد نفس راحتی کشید.فرشاد پس از حرکت کردن ،از ایینه نگتهی به 

 « هی پسر اگر می امدند بد نبود.»صدای بلند خطاب به محمد گفت:دخترها انداخت ولبخندی زد و با 

 

محمد پاسخ نداد. فرشاد به او نگاه کرد.به خوبی میدانست محمد از دستش خیلی شاکی است،فرشاد خود را برای 

هرگونه واکنشی اماده کرده بود ومنتظر توپ وتشر دوستانه او بود.محمد همچنان سکوت کرده بود و صحبتی 

یکرد.فرشاد چون پسر بچه ای خطاکار که منتظر تنبیه باشد با چشمانی پر از شیطنت زیر چشمی او را میپایید.چند نم

لحظه گذشت،فرشاد وقتی دید محمد حرفی نمیزند با تعجب به او نگاه کرد و اورا دید که خونسرد و ارام به مناظر 

 اطراف مینگرد. 

 

ن اماده ام،هرچی میخواهی بگی گوشش میکنم و قبول دارم،بگو خالصم کن ببین محمد م»فرشاد لبخندی زد و گفت:

 « عذاب وجدان داره پدر روحم رو در می آره!

 

 محمد باز هم پاسخ نداد گویی صدای اورا نشنیده است. 

 

 « هی پسر نکنه به راستی کر شده ای؟»فرشاد به بازوی او زد:

 

زد مثل ادمهای منگ سرش را تکان داد.فرشاد متوجه منظور او شد و از  محمد از ضربه ای که فرشاد به بازوی او

خنده ریسه رفت. هر بار که فرشاد پرسشی میکرد محمد بدون اینکه پاسخی بدهد سرش را تکان میداد.فرشاد از 

نداشت  صدکار او با صدای بلند میخندید،اما دیری نپایید که جذابیت این شوخی از بین رفت.اما محمد به هیچ وجه ق

 کوتاه بیاید.این شوخی در طول بازدید از نمایشگاه و حتی بازگشت به خانه ادامه داشت. 

فرشاد بارها سعی کرد محمد را به حرف زدن وادار کند اما محمد برای تنبیه او لب از لب باز نکرد.زمانی که به 

د نگاه کرد.محمد سرش را به عالمت خیابانی که محمد در ان سکونت داشت رسیدند،فرشاد توقف کرد و به محم

ین بب:»خداحافظی تکان داد و در را باز کردوخواست از ان خارج شود که فرشاد بازوی او را گرفتو با لبخند گفت 

 « رفیق من غلط کردم قبول؟

 

 محمد سرش را تکان داد.

 « حاال تو هم از خر شیطون پیاده شو بگو کی بیام دنبالت؟»فرشاد ادامه داد:
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محمد با اشاره دست پرسش او را پاسخ داد.فرشاد که از کار محمد حسابی کالفه شده بود دستش را در موهایش فرو 

خب اگر میخواهی الل باشی من حرفی ندارم،فردا نه و نیم همین جا »برد و نفس عمیقی کشید و با دلخوری گفت:

 « منتظرت هستم،خداحافظ.

 

را نگاه میکرد و در همان حال به او فکر میکرد و حالی که از او گرفته بود. در محمد با لبخند دور شدن فرشاد 

صورتی که فرشاد را خیلی دوست داشت،فرشاد برای او فقط یک هم دانشگاهی نبود ،بلکه بهترین دوستی بود که او 

د دوستی ان اشتنی بودر تمام زندگیه بیست و سه ساله اش برای خود شناخته بود البته فرشاد مستحق چنین دوست د

دو از دوران دبیرستان شکل گرفته بود و تا ان لحظه که هردو در سال سوم دانشگاه تحصیل میکردند ادامه داشت. 

حتی یکی نبودن رشته تحصیلی نیز نتوانسته بوداز استحکام دوستی اندو چیزی کم کند. انان انقدر صمیمی بودند که 

وب نمیشناختند تصور میکردند نسبت به هم نسبت نزدیکی دارند.هر روز پس از اکثر بچه های دانشگاه که اندو را خ

اتمام کالس فرشاد سوار بر خودرو زیتونی رنگش منتظر محمد بود و با اینکه مسیر منزلش با او یکی نبود خود را 

رود ایی به منزل بملزم به رساندن او به منزلش می کرد و حتی اصرار محمد مبنی بر اینکه مایل است خودش به تنه

موثر واقع نمی شد در قبال این محبت محمد نیز چون از نظر درسی رتبه باالیی داشت در بعضی از دروس عمومی و 

تحقیقی به فرشاد کمک می کرد این دوستی باعث رشک وحسادت بعضی از دوستان مشترکشان شده بود . ولی 

دو خللی وارد کند. با اینکه هردو خصوصیات مشترکی  خوشبختانه تاکنون موضوعی نتوانسته بود به دوستی آن

 داشتند که باعث قوام دوست شان می شد , اما تفاوتهایی در سطح زندگی شان دیده می شد. 

 

فرشاد پسری خونگرم ومعاشرتی بود که دوستان زیادی داشت و به دلیل ظاهر زیبا وجذابی که داشت بیشتر 

این موضوع را موقعیت خانوادگی واجتماعی اش تشدید می کرد پدرش دارای  طرفدارانش از جنس مخالف بودند که

یک شرکت تجاری معتبر وبزرگ بود ومادرش دختر یکی از میلیونر های بی شمار تهران بود همچنین تنها خواهرش 

ود و در وی شنامزد پسر یکی از تاجران بزرگ فرش در اصفهان بود.اما تنها اینها چیزی نبودند که باعث کبر وغرور 

همین خصیصه ممتاز موجب محبوبتر شدن وی نزد دوستانش بود اما از تمام دوستان بی شماری که داشت این محمد 

رفیق استثنایی اش به شمار میرفت البته محمد نیز الیق این همه دوست داشتن بود . او پسری متین وبا شخصیت و از 

شسته اداره دارایی بود که حدود سه سالی میشد که به رحمت خدا خانواده ای متوسط اما با فرهنگ بودپدرش بازن

رفته بود مادرش دبیر ریاضی دوره متوسطه و زنی بسیار فهمیده وبا فرهنگ بود که ریاست دبیرستاندخترانه ای را به 

که عهده داشت .همچنین دارای دو خواهر بود که یکی ازدواج کرده و در شیراز سکونت داشت و خواهر دوم او 

 محبوبه نام داشت سال اول دبیرستان تحصیل میکرد و به عبارتی تهتغاری خانواده به شمار میرفت.

محمد همچنان ایستاد تا خودرو فرشاد به کلی از نظرش ناپدید شد.آنگاه نفس عمیقی کشید وبا لبخند به طرف منزل 

خریده در خودرو فرشاد جا گذاشته است. با کف راه افتاد در چند قدمی در منزل متوجه شدکتابهایی که از نمایشگاه 

دست محکم به پیشانی اش زد واز کم حواسی خود سرش را تکان داد. پس از لحظه ای مکث شانه هایش را باال 

انداخت و به طرف منزل رفت و با کلیدی که به همراه داشت در را باز کرد.وقتی وارد حیاط شد محبوبخ را دید که در 

بود. با دیدن محبوبه به یاد سه دختری افتاد که درراه نمایشگاه سوار خودرو فرشاد شده حال شستن حیاط 

بودند.آنان نیز درست هم سن وسال خواهرش بودند از تصور اینکه روزی محبوبه نیز بخواهد با کسی رشته دوستی 
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ه خواهر من از این کارها ایجاد کند اخمی به چهره اش نشست اما خیلی زود بر احساسش غلبه کرد وبا خود گفت ن

 نمی کند اما خودش نمی تواند به آن چیزی کهمی گوید اعتماد داشته باشد.

محبوبه با دیدم محمد به سرعت شیر آب را بست و به طرف او آمد و با گفتن سالم کیف محمد را از دستش 

ه او همیشه دختری شادی بود اما این گرفت.محمد با لبخند پاسخ او را داد از چشمان محبوبه خوشحالی می بارید البت

حالت او برای محمد کمی ناآشنا بود مثل این بود که محبوبه حامل خبری است که از درون او را غلغلک می 

 دهد.محمد به چشمان محبوبه دقیق شد.

 ))چیه خیلی خوشحالی؟((.

 <<خب دیگه همین جوری!;

 <<باز چه نقشه ای داری شیطون؟;

 <<عالی!داداش یک خبر ;

 <<اِ،نگفتم یک خبری هست؟خوب بگو چی شده؟;

 <<حدس بزن!;

خب ;محمد به نشانه تفکر با انگشت چند ضربه به شقیقه اش زد و در حالی که با شیطنت لبخند می زد گفت:

 <<فهمیدم!بله خیلی عالیست،یعنی بهتر از این نمی شود.

مگر ;کالم او بود، وقتی دید محمد ادامه نمی دهد با حیرت گفت:محبوبه با تعجب به او خیره شده بود و منتظر باقی 

 <<تو می دانی!

 محمد سرش را تکان داد و همانطور که به طرف ساختمان می رفت گفت:

 <<خوب حدس می زنم یک خبر عالی چه می تواند باشد.;

می زد سرش را تکان محبوبه با همان حیرت جلوی راه او را گرفت و در حالی که پرسش در چشمانش موج 

 <<خوب؟!;داد:

خبر  یک;محمد با موذیگری لبخندی زد و در حالی که با بدجنسی چشمانش را تنگ کرده بود با صدای آرامی گفت:

ید به و تا محبوبه به خود بیا<<خیلی عالی می تواند این باشد که حتما قرار است ...برای جنابعالی خواستگار بیاید.

 اتاق خود رفت. 

خیلی لوسی،بی ;وبه که تازه متوجه شوخی محمد شده بود اخمی کرد و به طرف محمد برگشت و فریاد زد:محب

 <<مزه.حاال بمون تو خماری!اگه بهت گفتم!

 <<خودم می فهمم.;محمد که با صدای بلند می خندید وارد اتاقش شد و در حالی که در اتاقش را می بست گفت:

رادرش نمی تواند نسبت به این خبر بی تفاوت باشد پس به سمت اتاقش راه افتاد و محبوبه به خوبی می دانست که ب

 بله،بله،;با صدای بلند به طوری که لو بشنود گفت:

 و یکراست به اتاقش رفت و در رابست.<<عاقبت دایی جان خودش می آید.

ن کمی مکث کرد و به امید شنیدمحمد با شنیدن کلمه دایی درجا خشکش زد،لحظه ای فکر کرد اشتباه شنیده است.

 کالم دیگر از محبوبه بود.اما وقتی متوجه سکوت او شد کتش را

که نیمه کاره از تنش درآورده بود از تن خارج کرد و آن را روی تخت انداخت و به طرف در رفت و آن را باز 

 فت و بهکرد.محبوبه را در هال ندید،فهمید به اتاقش خودش رفته است.از پله ها پایین ر
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طرف اتاق محبوبه رفت،وقتی در اتاق او را باز کرد محبوبه را دید که روی تختش کشسته و به ظاهر خود را با کتابی 

 مشغول کرده است.

 <<محبوب،گفتی دایی جان قرار است بیاید تهران؟جدی؟کی؟;محمد جلو رفت و بله تخت او نشست و گفت:

هره کنجکاو محمد انداخت و در حالی که خود را بی تفاوت نشان می داد محبوبه سرش را باال کرد و نگاهی به چ

 <<چیه؟چرا هول شدی؟خوب از مامان بپرس.;گفت:

 <<خواهر کوچولوی لوس من،بگو چه خبر شده؟;محمد لبخندی زد و بازوی محبوبه را گرفت:

تا  ر راست می گی صبر کنمگر خودت نگفتی می فهمی .خوب اگ;محبوبه دستش را پس کشید و با دلخوری گفت:

 <<مامان بیاد اونوقت ازش بپرس.

محمد می خواست وانمود کند که می تواند صبر کند از جایش برخاست و نفس عمیقی کشید و شانه هایش را باال 

 انداخت.

 و به طرف در اتاق رفت تا از آن خارج شود.در<<دوست داری نگو،آخر می فهمم.;

ند ساعت دیگر که مادر از سر کار برگردد،از کنجکاوی دیوانه شده است.پیش از خارج همان حال فکر می کرد تا چ

شدن از اتاق برگشت و به محبوبه که زیر چشمی او را زیر نظر داشت نگاهی انداخت. در همان حال فهمید خواهر 

ت روی نقطه ابر این دسکوچکش بر خالف نازک نارنجی بودنش آنقدر سنگدل نیست که بتواند ناراحتی او را ببیند،بن

 ضعف اوگذاشت. در حالی که قیافه غمگینی به خود گرفته بود سرش را تکان دادو گفت :

 باشه محبوبه خانم،یادت باشه.

 و از اتاق خارج شد.اما هنوز به وسط هال نرسیده بود که محبوبه از پشت سر صدایش کرد:

 مژدگانی یادت نمی رود؟

بود موذیانه لبخندی زد و در حالی که سعی می کرد خیلی عادی رفتار کند،به طرف محمد که درست به هدف زده 

 محبوبه که به در اتاقش تکیه داده بود برگشت و سرش رو تکان داد و گفت:

هرچند که می توانم صبر کنم تا مامان بیاید اما اگر خبرت قابل توجه باشد اون مانتویی رو که دوست داشتی برایت 

 می خرم.

 بوبه مثل فشنگ از جا پرید و با صدای بلند گفت:مح

 راست می گویی؟-

 محمد سرش رو به عالمت مثبت تکان داد ومنتظر شد.

 محبوبه با لحن شادی گفت:

 دایی و زن دایی و.....-

سپس مکثی کرد وبا تمام بی تجربگی احساس کرد گوشهای برادرش برای شنیدن اسم بعدی تیز شده است.به 

 طربا کمی تفنن و کش و قوس ادامه داد:همین خا

 ........وفرشته .... همین پنج شنبه به تهران می آیند.خبر خوبیست مگه نه؟

محمد احساس کرد چیزی درون قلبش به لرزه افتاده است،گلویش خشک شده بودوضربه های قلبش چون چکشی 

رده بود.با اینکه سعی می کرد جلوی محبوبه به قفسه سینه اش می کوبید.نام فرشته توفانی در درونش ایجاد ک

واکنش نشان ندهد و خود را خونسرد نشان بدهد،اما رنگ چهره اش سرخ شده بود و این سرخی که نشان از تالطم 
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قلبش داشت از دید کنجکاو محبوبه پنهان نماند.اوبا نگاه دقیقی به محمد نگاه کردو در حالی که از واکنش این خبر 

برادرش فکر می کرد،به جذابیت و غرور او که عشق را در پس پرده ای از قلبش پنهان کرده  لذت می برد به

بود.محمد هیچ گاه از عالقه اش به فرشته برای او سخن نگفته بود اما می توانست از حرکات او،هرگاه که نامی از 

و را درک می کرد زیرا خودش نیز فرشته به میان می آمد،بفهمد که چقدر فرشته را دوست دارد. محبوبه به خوبی ا

چندی بود که جوانه عشق را در قلبش احساس می کرد.او تازه فهمیده بود که عشق با قلب چه می کند وتازه فهمیده 

بود وقتی کسی عاشق می شود دنیا را طور دیگری می بیندوهمه چیز برایش تازگی دارد حتی چیزهایی را که سالها با 

حبوبه احساس می کرد به خوبی می تواند احساس محمد را درک کند.او تازه فهمیده بود آنها زندگی کرده است.م

خودش نیز عشق را می شناسد و با اینکه مدتها با او آشنا بوده اما تا این اندازه دوستش نداشته است.اول خودش نیز 

رده می شد تمام وجودش به لرزه می مطمئن نبود،اما بعد فهمید تا چه حد اسیر وحیران او شده و هرگاه نامی از او ب

افتد.محبوبه نیز عاشق شده بود و مرد رویایی او کسی جز دوست صمیمی برادرش نبود.محبوبه عاشق فرشاد شده 

بود و تازه فهمیده بود عاشقی دنیایی دارد.عاشق طشتی های دنیا را نمی بیند و همه چیز را در عین زیبایی و کمال 

مه چیز را زیبا و در حد کمال می دید.با اینکه هنوز دو ماهی به عید مانده بود اما باغچه مشاهده می کند.او نیز ه

کوچک کنار حیاط که درخت بی برگ یاس تنها زینت آن بود،به باغ پرگل و زیبایی تبدیل شده بودو او همه جا را 

ح ته بود .محبوبه عشق را به وضوغرق شادی و زیبایی می دید، گویی بهار قلب او زودتر از بهار طبیعت به گل نشس

در هنگام بردن نام فرشته در چشمان محمد دید ودعا کرد محمد متوجه شعله عشقی که از درون قلب او می گدازد 

 نشده باشد .

محبوبه همچنان به محمد خیره شده بود او به فراست دریافته بود که فقط یک عاشق در مقابل نام محبوب اینچنین از 

می شود به یاد خودش افتاد که هرگاه به طور اتفاقی نامی از فرشاد برده می شد بی دلیل دست و پایش  خود بی خود

را گم می کرد و احساس می کرد همه فهمیده اند چه در قلب او می گذرد و برای اینکه خود را خونسرد نشان بدهد 

ر سفره شام ،تا مادر حال فرشاد را از محمد بدتر کاری می کرد که همه با تعجب به او نگاه کنند. مثال شب پیش س

پرسید ،برای اینکه کسی متوجه لرزش بدنش نشود شروع کرد به هم زدن پارچ دوغ و هنگامی به خود امد که مادر و 

 محمد با تعجب به او نگاه می کردند.

نکه از زیر بار نگاه او محمد وقتی به خود امد متوجه شد محبوبه با حالت متفکری به او خیره شده است .برای ای

خالصی پیدا کند چرخی زد و برای رفتتن به اتاقش پشتش را به او کرد.در حالی که سعی می کرد صدایش حالت 

عجب رو دستی خوردم ،برای خبری که عاقبت خودم می فهمیدم باید تاوان سنگینی بدهم "عادی داشته باشد گفت :

". 

می گوید و برای شنیدن چنین خبری حاضر بود چند برابر هم خرج کند اما با اینکه محبوبه می دانست محمد جدی ن

 "ببینم هنوز سر حرفت هستی ؟"با نگرانی گفت 

و در اتاقش را "اره خواهر کوچولو ی خوش خبر ،همین امروز بعد ار ظهر "محمد پیش از بستن در اتاقش لبخند زد 

 شته بود سر او را نبرد .بست تا فریاد شادی محبوبه که ههال را روی سرش گذا

محمد به اتاقش پناه برد و بدون اینکه لباسش را عوض کند روی تخت دراز کشید و دستانش را زیر سرش گذاشت 

 »باردیگر خبر را مرور کرد .دایی و زن دایی و فرشته .....فرشته .....فرشته ...وای چه خبر دلچسبی بود و به خاطر آ
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به عنوان مژدگانی بدهد .از تصور دیدن فرشته از خود بی خود شده بود زیررا او را با  حاضر بود تمام دارایی اش را

 تمام قلب و احساسش دوست داشت .محمد نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست .

با وجودی که محمد جوان نجیبی بود و تا کنون در مورد عالقه اش کوچکترین حرفی نزده بود اما برای تمام اعضای 

ه آشکار بود که فرشته قسمت مسلم اوست و کسی در این مورد شک نداشت . محمد می دانست با تمام شدن خانواد

دانشگاه م یتواند به آرزو ی دیرینش برسد که همان وارد شدن به جامعه مقدس پزشکی بود .همچنین می دانست 

دام کند . این برای او انتظاری طاقت دیری نخواهد کشید که با اتمام درس فرشته می تواند برای خواستگاری او اق

فرسا و در عین حال شیرین بود .البته در این انتظار نه تنها محمد بلکه تمام اعضای خانواده سهیم بودندن .از جمله 

مادر محمد که خیلی دوست داشت هر چه زودتر عروس زیبایش را به منزل بیاورد .حتی مهدی و نرگس ،پدر و مادر 

را داماد خود می دانستنند و به وجود او افتخار می کردند .با وجودی که این عالقه و احساسات را فرشته نیز محمد 

پیش فرشته ابراز نمی کردند ،اما فرشته نیز به خوبی می دانست که تنها آرزوی پدر و مادرش این است که او ومحمد 

ی اوست و شاید او نیز آرزویش بود که با هم ازدواج کنند .شاید فرشته هم می دانست که محمد شیفته و شیدا

همسری مانند او داشته باشد که گل سر سبد فامیل است .اما کسی چه می دانست سرنوشت برای آن دو چه خواسته 

است . محمد فقط امیدوار بود و خود را به دست تقدیر سپرده بود.او فرشته را در رویایش میدید و تصویر زیبای اورا 

شا میکرد.فرشته به راستی جواهری کمیاب بود .پوست صورتش لطیفی و سپیدی گل یاس را به در ایینه قلبش تما

 هیچ می انگاشت.

چشمان ابی تیره اش به رنگ ابی دریای شمال در سپیده صبح بود .لبانش چون غنچه ای ناشکفته بود وموهای طالیی 

ه به دند میتوانستند اورا چنین توصیف کنند. فرشتوبلندش به تاللو خورشید طعنه میزد. فقط کسانی که اورا دیده بو

راستی زیبایی نفسگیری داشت و به حقیقت چون فرشته ای بود که از اسمان به زمین امده باشد.حرکاتش به قدری 

موزون وارام بود که گویی حدی برای ان نمیشد تصور کرد. البته نه فقط زیبا،بلکه جذابیت خاصی داشت که می 

تی روی دیگران تاثیر بگذارد.از همه مهمتر متانتی در وجود و رفتارش بود که دیگران را مجذوب توانست به راح

حالتها و رفتارش میکرد.مهدی و نرگس،تنها دخترشان را به قدر دنیا میپرستیدند و تمام سعی خود را میکردند تا اورا 

ت فرشته را خوشبخت کندو بر همین اصل راضی و خوشبخت ببینند.از نظر ان دو محمد تنها کسی بود که میتوانس

تمام خواستگاران او بدون اینکه حتی به منزل راه پیدا کنند یکی یکی جواب میشدند.محمد نیز در این بین خود را بی 

 رقیب می دید.

 محمد انقدر در تفکراتش غرق شده بود که نفهمید کی چشمانش گرم شده و به خواب عمیقی فرورفته است.

واب برخواست ساعت چهار بعد از ظهر بود.با اینکه مدت زیادی نخوابیده بود اما از سستی و کرختی که وقتی از خ

اکثر اوقات بعد از خواب به او دست میداد خبری نبودو احساس سرحالی و نشاط میکرد.از اتاقش که بیرون رفت از 

ک شام شب میباشد. پله ها را دوتا یکی سر و صدای اشپزخانه متوجه شد مادر به منزل برگشته است ومشغول تدار

پایین امد و به طرف اشپزخانه رفت و در استانه ان مشغول تماشای مادرش شد.مهتاب از سایه ای که جولوی در 

 افتاده بود سرش را بلند کرد و با دیدن محمد لبخند زد:

 

 «ساعت خواب پسرم»
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 «سالم خسته نباشی مامان.»
 

 «چه عجب!سالم عزیزم متشکرم »
 

 «چطور؟»
 

 «وقتی امدم دیدم خوابی»
 

 «اره امروز کمی خسته بودم راستی مامان امروز این وروجک را نمیبینم؟»
 

محبوبه را میگوی؟ بچه ام رفته خونه دوستش مهناز.در ضمن به من »مادر متوجه منظور محمد شد .با خنده گفت:

 «ویم بیرون.گفت به محمد بگو تا من بیایم حاضر باشه بر
 

 «امان از این ته تغاری شیطون،میبینی مامان چجوری بلده منو سرکیسه کنه.»محمد با لذت خندید:
 

مادر موضوع را میدانست ،زیرا محبوبه به او گفته بود،اما میخواست ا ز زبان محمد جریان را بشنود.با لبخندی 

 «خیر باشه چه خبره؟:»دلنشین سرش را تکان داد و گفت 
 

 «هیچی از محبوبه رودست خوردم سر امدن دایی جان از شمال باید خسارت بدهم.»
 

مادر جون یعنی این خبر اینقدر برای تو مهمه؟پس یادم باشه »مهتاب با لبخند نگاه معنا داری به پسرش انداخت.

 «میدهی؟ پنجشنبه جلوی در بایستم و خبرامدنشان را خودم به تو بدهم.اونوقت چی به من مژدگانی

من جانم راتقدیم به شما میکنم و این »محمد با خنده جلو رفتو روی سر مادر خم شد و بوسه ای روی موهای او نشاند.

 «ناقابل ترین چیز برای شماست.
 

جانت بی بال باشد پسرم،ذره ذره وجودم خوشبختی تو »مهتاب نگاه پرمهری به او انداخت و در پاسخ گفت:

و برای اینکه محمد متوجه اشکی که در چشمانش شده بود «لبد.الهی زنده باشی و خوشبخت.وخواهرانت را میط

 نشودسرش را پایین انداخت و سر خودش را با خرد کردن هویج و سیب زمینی گرم کرد.

محمد از کالم مادر متاثر شد او میدانست که بعد از فوت پدر،مادر با تالش مضاعفی که بر عهده گرفته بود این 

حقیقت را ثابت کرده است.در حالی که مقداری هویج خرد شده از ظرف بر میداشت،بوسه ای دیگر بر سر مادر زد و 

 از آشپزخانه خارج شد تا به حمام برود واحساس نشاط بیشتری بکند.

 

 د.د لبخند زوقتی از حمام خارج شد محبوبه را حاضر و اماده دید که روی مبلی نشسته و منتظر اوست و با دیدن محم

 

 «سالم و عافیت باشد انشاهلل حمام دامادیه داداش جونمو ببینم.»
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ای کلک زبون باز!من فکر کردم که فراموش کردی،حاال نمیشه یه تخفیف دانشجویی به من بدی و از خیر این مانتو »

 «بگذری؟
 

یکنم نه معلوم است که فراموش نم»حتی گفت:محبوبه با اینکه میدانست محمد جدی نمیگوید،اخمی کرد و با قیافه نارا

 و با قهر سرش را برگرداند.«،یاهلل باید به قولت عمل کنی.

 

قهر »محمد از رفتار محبوبه که چون کودکی میمانست خندید و در حالی که با حوله موهایش را خشک میکرد گفت:

 «نکن نی ین کوچولو شوخی کردم صبر کن االن حاضر میشوم.
 

نج ونیم بعد ازظهر بود که محمد همراه محبوبه برای خرید از منزل خارج شدند.مادر هم صورت خریدی به ساعت پ

انان داد.محبوبهسر از پا نمیشناخت.چند ماهی بود کهبرای خرید مانتویی پولهایش را جمع میکرد وبا این بخشندگی 

د ه بود بدهد.انها هنوز سر خیابان نرسیده بودنمحمد او میتوانستپولهایش را برای خرید کفشی که از پیش نشان کرد

که صدای بوق آشنایی توجه محد را به انطرف خیابان جلب کرد.به طرف صدا برگشت و با دیدن فرشاد دستش را 

تکان داد.محبوبه با دیدن فرشاد که پشت فرمان نشسته بود چنان نفسش بند امد که فکر کردهر لحظه ممکن است 

 د.انتظار دیدن فرشاد انهم در ان زمان و درست سر خیابانشان را نداشت.قلبش از حرکت بایست

 

فرشاد خیابان را دور زد و درست جلوی پای ان دو ترمز زد و در حالی که لبخند دلنشین همیشگی اش را بر لب 

 «سالم محمد چطوری؟» داشت،باصدای بلند گفت:
 

هد.اما با وجود محبوبه این کار را درست ندید.دستش راروی محمد خیلی دلش میخواست شوخی ظهر را باز ادامه د

 «خوبم چه خبر از این طرفها؟»لبه پنجره گذاشت و سرش را خم کرد.
 

امده ام تا کتابهایی را که جا گذاشته بودی بدهم.خوب »فرشاد خم شد تا قفل در محمد را باز کند در همان حال گفت:

 «ت است؟شد دیدمت مثل اینکه جایی میرفتی،درس
 

محمد نگاهی به محبوبه انداختکه چند قدم از او فاصله داشت و باز سرش را به طرف فرشاد چرخاند و با لبخند 

 «اره سر یک شرط از محبوبه باختم،حاال دارم میروم جبران مکافات کنم.»گفت:
 

 «بیایید سوار شوید من شمارا میرسانم.:»فرشاد به محمد اشاره کرد 

الق فرشاد اشنا بود و میدانست او تعارف نمیکندو اگر هم به چیزی کلید کند حتما باید انرا انجام محمد به اخ

 دهد.محمد نگاهی به او انداخت .

من دارم می روم »وکمی صدایش را پایین آورد و ادامه داد:«مطمئنی که کارنداری ؟ممکن است خیلی عالف شوی؟»

ب می دونی چقدر دیر پسندند.حاال خود دانی . اگر هم دوست داری تا خرید برای یک دوشیزه خانم .خودت که خو

 «نصف شب تو خیابون عالف بشی ،بسم اهلل.

 فرشاد خندید وبا سر اشاره کرد که سوار شوند .

 محمد در عقب ماشین را باز کرد تا محبوبه سوار شود و خود نیز در صندلی جلو کنار فرشاد جای گرفت .
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رزان سوار شد و خود را روی صندلی عقب رها کرد و با صدایی که لرزش آن به خوبی مشهود بود به محبوبه با بدنی ل

 فرشاد سالم کرد .

 «خوب محبوبه خانم چطورید؟:»فرشاد به عقب برگشت وبا لبخند جذابی سالم اورا پاسخ داد و پرسید 

واین لکنت بی موقع اورا از « م متشککرم.خـ..خوب:»محبوبه با لکنت و درحالی که سرخ شده بود به آرامی گفت 

خودش متنفر کرد.با نیشگون محکمی که از پهلوی پایش گرفت ، نفرتش را نسبت به خودش نشان داد اما با وجود 

دخترۀ دست و پاچلفتی عقب »دردی که در پایش ایجاد شده بود هنوز ناراضی بود و در دل به خود ناسزا می گفت:

چه ای ،الکن بدبخت خـ..خوبم.راستی که!مردهایی مثل فرشاد از دخترهای دست و پا چلفتی و مانده ،الحق که هنوز ب

 الل خوششون نمی آد.

گرمای داخل خودرو و بوی ادکلن خوشبویی که فرشاد زده بود فضای دلچسبی را بوجود آورده بود .محبوبه از اینکه 

حس بدی را که از لکنت زبانش در هنگام سالم  اینقدر به فرشاد نزدیک است ،احساس خوبی داشت واین حالت

 کردن در او بوجود آورده بود تحت تأثیر قرار داد.

فرشاد مشغول صحبت با محمد بود و محبوبه هر کلمه اش را به گوش جان می خرید.از آینه به چشمان روشن 

 وابروهای بلند او خیره شده بود ودردل جذابیت و زیبایی اورا می ستود.

برای پیچیدن به خیابانی به آینه نگاهی انداخت و در همان حال چشمش به محبوبه افتاد که به او خیره شده فرشاد 

خوب محبوبه خانم حاال چی از این برادر »بود .برای محبوبه دیر بود تا چشمانش رابدزدد . به او لبخندی زد و پرسید:

 «دست و دلبازت بردی؟

بدون هول شدن پاسخ فرشادرا بدهد وبا اینکه تالش می کرد تالحن صحبتش خیلی محبوبه خیلی سعی کرد تا این بار 

 عادی باشد اما از لرزش صدایش می شد متوجه خیلی چیزها شد .

 «محمد قرار است یک مانتو برایم بخرد.»

یف دیگه و کببینم محبوبه خانم ،منظورت مانتو با کفش و روسری :»فرشاد با خنده بلندی به بازوی محمد زد وگفت 

 «؟

 .«نه فقط مانتو :»محبوبه لبخندی زد و به محمد که درحال تکان دادن سرش بود نگاه انداخت 

باباای واهلل یک مانتو که چیزی نیست ،شاید محمد می خواد خوشحالت کنه.مطمئن باش »فرشاد با لحن شوخی گفت:

 «همۀ این چیزها رو برات می خره . مگه نه محمد؟

 «ببین می توانی خواهر سر به راه و مهربان من را از راه بدر کنی؟:»به فرشاد انداخت و گفت محمد نگاهی 

فرشاد ومحبوبه خندیدند و صحبت به مسیر دیگری افتاد . حاال محبوبه احساس می کرد دیگر در مقابل فرشاد 

 احساس خجالت نمی کند و اکنون راحتتر می تواند با او همکالم شود .

 «خب کجا باید بروم؟»ه ولیعصرفرشاد از ایینه نگاهی به محبوبه انداخت و با لحنی صمیمی گفت:سر چهاررا
 

ر کنم فرقی نمیکند فک»محبوبه به محمد که او نیز منتظر پاسخ بود،وبه طرف او برگشته بود نگاهی کرد و گفت:

 «مانتویی را کهمیخواهم بخرم همه جا داشته باشند.
 

 «میخواهی برویم همانجایی که فرانک همیشه از آنجا مانتو میخرد؟»رد و گفت:فرشاد رو به محمد ک
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نه قربانت،اون سر دنیا به خاطر یک مانتو؟این همه مانتو فروشی دست آخر یکیشمانتویی »محمد سوتی کشید و گفت:

 «ظر تو چیه؟ن» و بعد دوباره رو به محبوبه کرد و از او پرسید:«را که محبوبه دوست داشته باشد دارد.
 

 محبوبه به عالمت تایید حرف محمد سرش را تکان داد.

 

فرشاد جلوی مانتووفروشی بزرگی در میدان فاطمی نگه داشت.وهرسه پیاده شدند هنگامی که فرشاد پیاده می شد 

 «خوب به سالمتی تو کجا تشریف میاوری؟»،محمد به شوخی گفت:
 

من وکیل تسخیری محبوبه هستم تا بتواند حقش را :»خورد لبخندی زدوگفت فرشاد با خونسردی و بدون اینکه جا ب

 «کامل از تو بگیرد.
 

 «و تا خانه خرابم نکنی دست از سرم برنمیداری؟»محمد نیز با خنده سر تکان داد وگفت:
 

 «کامال درست است.»
 

ر حس غریبی شده بود. فکر میکرد تمامی این محبوبه از اینکه فرشاد نام او را اینچنین صمیمی به زبان اورده بوددچا

 اتفاقات را در خواب میبیند.

 

در تمام طول خرید فرشاد با انان همراه بود ودر مورد مدل مانتو و رنگ ان اظهار نظر میکرد.محبوبه حتی یادش رفته 

 دربست تایید میکرد.بود که قرار بوده مانتویی را که از قبل نشان کرده بود بخرد.و هرچه او میگفت محبوبه 

 

محمد کم کم کالفه شده بود و با خود فکر میکرد با وجود این همه مانتو چرا محبوبه یکی از انها را انتخاب نمی کند 

 امابرای اینکه دل محبوبه نشکند حرفی نمی زد.هر مانتویی که محبوبه می پوشید با اخمهای فرشاد مواجه میشد.

 

 «نه این خیلی گشاد است!»
 

 «نه این خیلی بلند است!»
 

 «نوچ رنگ ان به پوستت نمی اید!»
 

 «اصال مدلش جالب نیست

عاقبت در فروشگاهی فرشاد دست روی مانتویی گذاشت که درست مطابق میل محبوبه بود و محبوبهپس از امتحان 

 کردن با ابروهای بازو لبخند فرشاد و محمد روبرو شد.

 

د از همان فروشگاه،روسری همرنگ مانتو محبوبه خرید و به او هدیه داد هر چند که دوست پس از خرید مانتو فرشا

داشت پول مانتوی محبوبه را هم حساب کند ولیچون قراری بود که محمد با او داشت،درست ندید در این کار دخالت 

 کند.
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د یادم باش:»طاب به فرشاد گفت محمد پس از پرداخت پول مانتو نفس راحتی کشید و درحالی که لبخند میزد خ

 «هیچوقت قول خرید به کسی ندهم ،آن هم به یک دختر
 

اما من برعکس از گشتن توی فروشگاه لذت می برم خیلی دوست »فرشاد درحالی که به محبوبه نگاه میکرد گفت:

 داشتم اخالق فرانک هم مثل محبوبه بود.

رش را زیر انداخت و با صدای آرامی گفت :من از شما متشکرم، محبوبه که زیر نگاه فرشاد رنگ به رنگ می شد س

 سلیقه خوب شما قابل تقدیراست.

 فرشاد به محمد نگاهی کرد و با خنده گفت : قابلی نداشت.

محمد با اخم تصنعی سرش را تکان داد : هی روزگار می بینی ؟ پول از جیب ما رفته تشکرش نصیب کس دیگری می 

 شود. خوبه دیگه!

حبوبه با خنده به محمد نگاه کرد که با حالت قهر به او می نگریست.جلو رفت و روی پا بلند شد و بوسه ای روی م

 گونه محمد گذاشت : داداش جون خیلی متشکرم.

محمد دستش را بر پشت محبوبه گذاشت و هر سه با هم از در فروشگاه بیرون آمدند.جنب فروشگاه کافی شاپ 

ه به سردی هوا نوشیدن شیرکاکائوی داغ می چسبید.پس از آن فرشاد آن دو را به منزل کوچکی بود که با توج

رساند و با وجود اصرار محمد که او را به منزل دعوت می کرد فرشاد نپذیرفت و پس از خداحافظی از آنان جدا 

با صدای محمد به خود شد.محبوبه آن قدر ایستاد تا خودرو فرشاد در پیچ خیابان از نظرش ناپدید شد و ناگهان 

آمد:محبوبه چرا خشکت زده ، بیا دیگه. و بعد در حالی که مانتو و روسری اهدایی فرشاد را به خود می فشرد همراه 

با محمد به منزل رفت.پس از شام وقتی در اتاقش تنها شد مانتو و روسری را جلوی رویش گذاشت و تا نیمه شب در 

افکار شیرینی غرق بود وقتی به خود آمد که شب از نیمه گذشته بود با اینکه هنوز  حالی که به آنها خیره شده بود در

خوابش نمی آمد اما از فکر فردا و رفتن به مدرسه و خستگی و خواب آلودگی سر کالس درس از جا برخاست تا به 

کشید و با خود گفت : رختخواب برود اما پیش از آن مانتو و روسری را در کمد لباسش آویزان کرد و دستی به آن 

 امروز یکی از بهترین روزهای زندگی ام بود.

البته در این بی خوابی شبانه محبوبه تنها نبود.دو اتاق آنطرفتر محمد نیز روی تختش دراز کشیده بود و در حالی که 

 چشم به سقف اتاق دوخته بوددر تفکرات دور و درازی غرق شده بود.

آن است.در شب احساسات آدمی بارورتر است و تمام احساسات خفته انسان بیدار  شب جادویی دارد که روز فاقد

می شوند و عشق رنگ بیشتری به خود می گیرد.تاریکی شب انسان عاشق را شیداتر می کندو دلیل آن این است که 

ران که ما را زیر ذره انسان با خود تنها می شود و تمام افکار روزانه را از خود دور می کند و به دور از چشمان دیگ

 بین خود قرار می دهند، می تواند فقط به چیزی بیندیشد که دوست دارد.

محمد نیز به فرشته می اندیشید. به او که دوستش داشت و به اینکه احساس می کرد حتی یک لحظه نیز نمی تواند 

رین آرزوهایش به شمارمی رود اما باید بدون او زندگی کند.اما این را هم می دانست با وجودی که رسیدن به او مهمت

به فکر آینده زندگی مشترکشان هم باشد تا بتواند زندگی خوبی برای محبوبش بسازد.او می دانست همانطور که 

مدتها صبر را پیشه خود کرده است باید درسش را تمام کند و با اینکه عاشق تحصیل و دانشگاه بود اما از کندی گذر 

ت و کالفگی می کرد محمد در آن لحظه حالت کودکی را داشت که منتظر رسیدن تعطیلی و زمان احساس عصبانی
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فرار از درس و مدرسه بود. نفس عمیقی کشید و با خود حساب کرد که درس فرشته امسال تمام می شود و او می 

ا اقی مانده از درسش رتواند مادر را به خواستگاری او بفرستد، آن وقت خیالش راحت می شود و می تواند یک سال ب

بخواند و این مدت او وفرشته نامزد می شوند و سپس همراه با جشن فارغ التحصیلی می توانند جشن عروسی را نیز 

 برگزار کنند برای محمد این رویای شیرینی بود که آرزو میکرد هر چه زودتر به حقیقت بپیوندد.

نش تکیه داد وبا خود اندیشید که ای کاش می توانست محمد از جا برخاست ولبه تخت نشست.سرش را به دستا

فرشته را عقد کند تا این نگرانی که در وجودش ریشه دوانیده از بین برود.هر چند یک بار این مسئله را با احتیاط به 

مادر گفته بود وبا مخالفت صریح او روبرو شده بود زیرا مادر عقد را تا پیش ازاتمام تحصیل فرشته به صالح 

ونمیدانست. دلیلش هم این بود که مادر خود فرهنگی بود ومی دانست دختر عقد کرده در مدرسه دچار مشکالتی ا

می شودکه کمترین آن افت تحصیلی می باشد البته محمد این را درک میکرد که مادر حقیقت را می گوید. در این 

 میان خودش هم باید یک پایش شمال ویک پایش تهران باشد.

ر میان دوستان هم دانشگاهی اش عدهای متاهل وبعضی نیز نامزد داشتند ولی هیچ یک شرایط او را البته د

نداشتند,حتی حمید کهنامزدش دختر عمویش بود ودر کرمان زندگی میکرد اما حمید ماه تا ماه حتی تلفنی با دختر 

 است.عمویش تماس نمی گرفت ومی گفت:نامزدم که فرار نمی کند فعال درس واجب تر 

اما محمد میدانست نمی تواند مثل حمید فکر کند وروح او هر لحظه دیدار معشوق را می طلبد .ساکن بودن خانواده 

 دایی در شمال امکان دیدارهای کوتاه را از آنان میگرفت.

 عروس اما چیزی که در این شب ظلمانی به او دلگرمی میداد این بود که هانطور که مادر جسته گریخته فرشته را

خود می خواند, دایی وهمسرش نیز او را به چشم داماد خود می دیدند و ختی بارها از دایی شنیده بود که داشتن 

 دامادی مثل محمد باعث افتخار وغرور هر کسی خواهد بود.

اده د بارها غیر مستقیم به او اشاره کرده بود که فرشته امانتی در دست ماست که به موقع باید به صاحبش تحویل

 شود.اکثر اوقات به هنگام گفتن این کالم نگاهش را به او میدوخت.

با اینکه تمام شواهد نشان از این داشت که فرشته از آن اوست با این حال محمد نگران بود. او فرشته را حق خود 

 میدانست , اما تاکنون در مورد عالقه اش با او صحبتی نکرده بود .

او ابراز عالقه کند وبا خود شرط می کرد با دیدن او شرم وتعصب را کنار بگذارد وبا کالمی  هر بار تصمیم میگرفت به

محبتش را بیان کند, اما به محض دیدن او غیرت وتعصب فامیلی جای احساسات عاشقانه را پر میکرد وزبان او را 

 در قلب او در خال سوختن است ,برای بیان مکنونات قلبش می بست. فقط امیدوار بود این شعله فروزان محبت که 

نیمی از آن در قلب فرشته هم جریان داشته باشد. محمد عقیده داشت عشق قلبی بهتر از عشق زبانی است , اما غافل 

 از اینکه فرشته این طور فکر نمی کرد وسکوت محمد را به بی اعتنایی وغرور او تعبیر میکرد.

آتش داشت واین دوگانگی در پس چهره آرام ومتینش مدفون بود . او  فرشته دختر محجوب وساکتی بود که قلبی از

 دختری حساس و دقیق بود که مسائل را از دید خود تجزیه وتحلیل می کرد.

محمد کالفه وسردر گم از روی تخت بلند شد وتاریکی اتاق شروع کرد به قدم زدن. محیط اتاق برایش چون قفس 

قراری میکرد به طرف میز کارش رفت ودستهایش را به آن تکیه داد. در این شده بود و در آن احساس خفگی وبی 

لحظه چشمش به تقویم روی میز افتاد. در نور کم رنگ چراغ خواب روزهای باقی مانده تا پنج شنبه را ورق زد:فقط 

 روز دیگر مانده بود . 5
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خودش نیز جا خورد.سرش را بلند کرد از حرص با مشت روی میز کوبید،از صدای ایجاد شده توسط دستش بر میز 

و به در اتاق چشم دوخت.امیدوار بود این صدا باعث بیداری مادر نشده باشد.پس از چند لحظه که مطمئن شد از 

 بیرون صدایی شنیده نمی شود به طرف تختش رفت تا آن چند ساعت باقی مانده به صبح را کمی استراحت کند.

 فصل دوم :

اتاق نشیمن نشسته بود و مشغول تماشای مسابقه فوتبال بود.خانه در سکوت محض فرو رفته بود فرشاد روی کاناپه 

و جز صدای تلویزیون که آن هم صدای بلندی نداشت صدای دیگری به گوش نمی رسید،با اینکه فرشاد خود جزء 

ی نگاه ت به مسابقه دو تیم خارجتیم والیبال دانشگاه بود،اما فوتبال را دست داشتنی ورزش می دانست و آنچنان با لذ

 می کرد که اگر توپ هم زیر گوشش منفجر می شد او توجهی به آن نمی کرد.

فرانک کالسور به دست وارد منزل شد و به فرشاد سالم کرد.فرشاد در حالی که به تلویزیونچشم دوخته بود با سر 

 پاسخ او را داد.

 <<ل بود نگاهی انداخت و پرسید:مجید زنگ نزد؟فرانک به فرشاد که محو تماشای مسابقه فوتبا

 فرشاد هیچ نگفت ،در واقع صدای او را نشنید که بخواهد به آن پاسخ دهد.

 فرانک با صدای بلند تری پرسش خود را تکرار کردو فرشاد نگاهی کوتاه به او انداخت و پرسید: 

 چیه،چی می گی؟ -

 هیچی پرسیدم مجید زنگ نزد؟ -

 انم،شاید زنگ زده،هیس ببینم چی شد..... وای خدای من......آخ بازهم کرنر. نه ،نمی د-

 فرانک با حرص نفس عمیقی کشید و به طرف اتاقش در طبقه باال رفت.در همان حال با خود غر می زد: 

سر و به هم اه،امان از این مردها که وقتی پای تماشای فوتبال می نشینند خودشان رو هم فراموش می کنند،چه برسه-

 زندگی شان،خدا کند مجید اینطور نباشد. 

هنوز به وسط پله های مارپیچ نرسیده بود که زنگ تلفن باعث شد به طرف آن نگاه کند.تلفن درست کنار دست 

فرشاد روی میز بود.فرانک به خیال اینکه فرشاد گوشی را بر می دارد چند پله باالتر رفت،اما صدای تلفن را شنید که 

وقفه زنگ می زندو فرشاد توجهی به آن ندارد،به طرف او برگشت.او را دید که بی خیال مثل اینکه هیچ صدایی بی 

 نمی شنود به صفحه تلویزیون چشم دوخته است،از همان جا با صدای بلندی فریاد زد: 

 د گوشی را بردار ببین کیه. -

دایی را نمی شنود اما بر خالف تصورش فرشاد با فرانک فکر کرد فرشاد آنقدر در مسابقه غرق شده که هیچ ص

 خونسردی و با صدای آرامی گفت: 

 من منتظر تلفن کسی نیستم. -

 فرانک با حرص گفت: 

 چون منتظر تلفن کسی نیستی نباید به آن جواب بدهی؟ -

 ن را بردارد نگاهیفرشاد نیشخندی زد و به فرانک که همچنان روی پله ها ایستاده و منتظر بودتا او گوشی تلف

 انداخت. 

 عیب ندارد خودش قطع می شود،اما من فکر کنم تو گفتی قرار است مجید زنگ بزند. -

 به صفحه تلویزیون خیره شد ولی همچنان لبخند می زد.
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ا بفرانک با شنیدن نام مجید به سرعت از پله ها پایین دوید تا پیش از آنکه تلفن قطع شود آن را جواب دهد.فرشاد 

گوشه چشم نگاهی به او انداخت و پوزخندی زدو دوباره به تلویزیون چشم دوخت.دقایق تلف شده آخر بازی بود و 

تیم فوتبالی که یک گل عقب تر از تیم حریف بود تالش می کرد تا در لحظه های آخر بازی با تمرکز در کنار دروازه 

ه پایان برساند.ضربه های توپ که چپ و راست به تیرک تیم حریف گل بزندتا بتواند با نتیجه مساوی بازی را ب

دروازه می خورد تیم برتر را گیج کرده بود.فرشاد به طرفداری از تیم برتر امیدوار بود که گلی به ثمر نرسد.عاقبت 

 دقیقه های تلف شده بازی به پایان رسید و تیم بازنده نتوانست کاری پیش ببرد. 

 کرد و گوشی تلفن را برداشت. فرانک کیفش را روی مبل پرت 

 بله بفرمایید؟...بله شما؟...گوشی. -

فرانک با حرص گوشی را جلوی صورت فرشاد گرفت.فرشاد سرش را بلند کردو به او نگاه کرد.چهره فرانک خیلی 

 عصبانی بود. 

 فرشاد سرش را تکان داد 

 چیه،چی شده؟ -

 فرانک نفس عمیقی کشیدو به گوشی اشاره کرد 

 مثل اینکه با جنابعالی کار دارند! -

 فرشاد ابروانش را باال برد و لبخند موذیانه ای بر لب آورد.گوشی را از فرانک گرفت 

 بله بفرمایید. -

صدایی از آن طرف سالم کرد.صدا برای فرشاد آشنا نبود.به نشانه تمرکز لبانش را به هم فشار دادو چشمانش را 

مش به فرانک افتاد که با خشم همچنان باالی سرش ایستاده بود.فرشاد گوشی را تنگ کرد.در این هنگام چش

برداشت و با چرخشی پشت به او کرد.فرانک با این کار متوجه شد که باید او را تنها بگذارد در حالیکه کیف و 

ح پارکت هال می و بعد با قدمهایی که باحرص آنها را بر سط"واقعا که ..."کالسورش را بر میداشت با حرص گفت 

 کوبید به طرف طبقه باال راه افتاد . 

  "چرا جواب نمی دهید ؟"فرشاد از حرکت فرانک خنده اش گرفت .صدای پشت گوشی گفت :

  "داشتم فکرم را متمرکز می کردم تا بینم که آیا قبال هم صدای شما را شنیده ام ."فرشاد پاسخ داد 

 "خوب نتیجه ؟"

  "است که از پشت تلفن با من صحبت می کنید  نه شما اولین باری"

  "فکر نمی کنید اشتباه می کنید ؟ "

با این کالم فرشاد به فکر فرو رفت .صدا به نظر خیلی آشنا می رسید ،اما فرشاد نمی توانست صاحب صدا را تشخیص 

  "چه زود یادتون رفته "دهد صدا ادامه داد 

که فکر می کرد آن را جایی شنیده به خاطر بیاورد در یک لحظه می خواست فرشاد حواسش را جمع کرد تا صدا را 

ولی الزمه  یادم که نرفته"نامی را به زبان بیاورد اما با خودش فکرکرد ممکن است اشتباه کرده باشد .بنابراین گفت 

  "صحبت معرفی می باشد .

  "به خاطر دارید ؟ بله حق با شماست .روزی که به نمایشگاه کتاب تشریف میبردید را"

  "اه بله بله یادم آمد شما شراره ...."
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چه خوب این نام را بخاطر سپردید اما مثل اینکه شماره تلفن شما کف دست من نوشته شد .بنده نسرین هستم "

  "دختر خاله شراره 

نقدر تجربه داشت که عجب اشتباهی .او ا"فرشاد لبهایش را به هم فشار داد و سرش را تکان داد و با خود گفت 

بفهمد هیچ دختری دوست ندارد جای دیگری گرفته شود.لحن نسرین هم با کنایه بود این را ثابت می کرد فرشاد 

بدون اینکه نسرین راببیند می دانست با گفتن این مطلب چه احساسی دارد .فرشاد بدون اینکه به روی خود بیاورد با 

  ".خیلی خوشحالم صدایتان را می شنوم  خب شما حالتون چطوره"لحن نافذی گفت 

  "ممنون من خوب هستم شما چطورید راستس حال دوستتون خب شد ؟"

بله بله حالش خیلی خوب است ما از همان راه یکراست به کلینیک گفتار  "فرشاد از یادآوری اون روز خندید گفت 

  "آن روز خوش گذشت ؟ درمانی رفتیم و او را مداوا کردیم .خوب شما از خودتان بگویید

  "نه چندان شاید اگر با شما به نمایشگاه می آمدیم بهتر بود چون خیلی زود برگشتیم "

  "مهم نیست وقت زیاد است .می توانیم روز دیگری به نمایشگاه دیگر برویم "

  "رک برویم اتفاقا ما هفته دیگر چند کالس نداریم و من می توانم ترتیبی بدهم که برای تفریح به پا"

فرشاد از اینکه نسرین با این سرعت و صراحت قراار مالقات می گذاشت متعجب شد .نمی دانست چه بگوید به ناچار 

  "هر وقت شما وقت داشته باشید ما حرفی نداریم "لبخندی زد و گفت 

  "منظورتان شما و دوستتان محمد است ؟"

  "بله چطور مگه ؟"

 "زیاد خوش اخاللق نیست  ولی مثل اینکه دوستتان"

نه اتفاقا محمد یکی از با اخاللق ترین مردهای دنیاست .اگر او را بشناسید با من موافق می "فرشاد با لبخند پاسخ داد 

 "شوید.

امیدوارم این طور باشد. پس قرارمان شد دوشنبه ساعت دو بعدازظهر ،همان جایی که دفعه قبل همدیگر را دیدیم ، »

 «اوکی.

 .«له ،من حرفی ندارم ب»

 .«خب من از بیرون تلفن می کنم و تا شیشه باجه نشکسته با شما خداحافظی می کنم .خداحافظ تا بعد »

 «خداحافظ و به امید دیدار»

فرشاد گوشی را سرجایش گذاشت و به فکر فرو رفت .از اینکه این بار تعیین کننده مالقات کس دیگری بود ، آن 

خندی برلبانش نشست .سعی کرد شراره را به خاطر بیاورد ، اما فقط رنگ چشمان اورا به یاد آورد هم یک دختر ، لب

آن هم به دلیل این که رنگ چشمان شراره او را به یاد شیوا می انداخت .ناگهان از به یاد آوردن شیوا اخمهایش 

نیم بعدازظهر بودتازه یادش افتاده بود .آن  درهم شد . قرار بود ده ونیم صبح به او تلفن کند و حاال که ساعت چهارو

هم اگر نسرین زنگ نمی زد معلوم نبود کی به یادش می افتاد .فرشاد از کم حواسی خود سرش را تکان داد . گوشی 

تلفن را برداشت تا شماره بگیرد ،اما هنوز چند شماره بیشتر نگرفته بود که فرانک چون اجل معلق از باالی نرده 

 «فرشاد چه خبرته ؟:»کرد و با عصبانیت گفت سرش را خم 

 «چیه ، چه خبره ؟:»فرشاد با خونسردی که می دانست فرانک را دیوانه می کند گفت 

 .«من منتظر تلفن مجید هستم ،اینقدر خط را اشغال نکن »
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ی خواهی خودکشواسه همینه می :»فرشاد نگاهی به فرانک انداخت که تا سینه به طرف پایین خم شده بود و گفت 

 .«کنی؟خوب به اون یکی خط تلفن می زنه ، اینکه دیگه گریه نداره 

 «بی نمک ،اون خط دوروزه که به علت کابل برگردان قطع است ، اذیت نکن گوشی را بگذار.»

 .«متأسفم که نمی توانم به خواسته ات جواب مثبت بدهم ، تلفن مهمی دارم »

 «آره می دونم خیلی مهمه!:»د و با کنایه گفت فرانک با اخم به فرشاد نگاه کر

فرشاد بدون اینکه حرفی بزند شماره را گرفت وپاهایش را روی هم انداخت و در مبل فرو رفت ..فرانک که دیگر 

نمی توانست کارهای فرشاد را تحمل کند و از طرفی کاری هم از دستش برنمی آمد، به اتاقش برگشت و در اتاقش 

 کوبید .را محکم به هم 

 «سالم.:»همانطور که فرشاد حدس می زد شیوا خودش تلفن را جواب داد ، فرشاد گفت 

 «ببینم بچگی هایت هم همین طور قول می دادی ؟:»شیوا با شنیدن صدای اوبا عصبانیت شروع به گله گذاری کرد 

 ...«سالم کردم .جواب سالم واجب است می دونی که »

 «عت چند زنگ بزنی ؟سالم.ببینم قرار بود سا»

 «باورکن یادم نرفته بود ولی گرفتار شدم.»

 «آره اینم از اون حرفهاست.:»شیوا بالحن گله مندی گفت 

 «نه باور کن اگر تصادف نکرده بودم با کله خودم را به باجه تلفن می رساندم.»

ی اش بتراشد و بهتر از اینکه بگوید این حرف ناگهان از دهان فرشادپرید .او می خواست دلیل موجهی برای فراموش

 تصادف کرده چیزی به خاطرش نرسید . با شنیدن خبر تصادف لحن شیوا تغییر کرد.

 «فرشاد از کجا تلفن می کنی ؟حالت چه طور است ؟»

 فرشادمتوجه شد شیواحرفش را باور کرده است.دستی به موهایش کشید ودنبال کالمی میگشت تا بعد لو نرود.

 «فرشاد تو حالت خوب است؟حرف بزن خیلی نگرانم کردی!»ار دیگر پرسید:شیوا ب
 

 «نترس طوریم نشده فقط یکم پایم.....»
 

وای،خدای من،راستی راستی پایت شکسته؟تصادف کرده »شیوا نگذاشت او حرفش تمام شود و با ترس فریاد زد:

 «ای؟
 

 خبر اینطور باشد. فرشاد هول شد .فکر نمی کرد واکنش شیوا نسبت به این

 «نه بابا چیزیم نشده من گفتم فقط یکم پایم درد گرفته حاال چرا جیغ می کشی؟باور کن حالم از تو هم بهتره..»
 

 «پس امروز می ایم دیدنت،منزل هستی؟»شیوا کمی آرام شد و با لحن نگرانی گفت:
 

و با لحنی که فکر میکرد شیوا را از تصمیمش « حسابی خراب کردی»فرشاددست وسرش را تکان داد و با خود گفت:

 «من حالم خوب است باور کن حاال خودم می ایم تا تو مطمئن شوی.»منصرف کند گفت:
 

 «فرشاد تو مطمئن هستی که حالت خوب است؟»
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 «اگر تو از دست من عصبانی نشوی حالم از تو هم بهتر می شود.
 

 «فرشاد.....»
 

 «چیه عزیزم؟»
 

 «ببینمت؟کی »
 

 «هروقت که تو بخواهی فردا خوب است؟»

 «نه فردا پاپا از انگلیس می آید،از صبح خیلی کار سرمان ریخته،شب هم که باید برویم فرودگاه،پس فردا خوبه؟»
 

 «آره عزیزم خوبه»
 

 «بعد از ظهر کنار در موسسه زبان.یادت که نمی رود؟ 3پس چی شد؟ پس فردا ساعت »
 

 «آیم. نه می»
 

 «فرشاد مواظب خودت باش، باشه؟»
 

 «باشه سعی میکنم مواظب خودم باشم. خدا نگهدار.:»فرشاد لبخندی زد و گفت 
 

گوشی تلفن دست فرشاد مانده بود و خیره به روبرو نگاه می کرد. صدای سوتی که از گوشی برخاست فرشاد را به 

نگاه کرد.پس از چند لحظه از جا برخاست و تلویزیون را خاموش  خود اورد.آن را سر جایش گذاشت و به تلویزیون

 کرد و از منزل خارج شد.

 : 3فصل 

 چته پسرف ده دقیقه است با تو حرف می زنم اما فقط برو بر نگاه می کنی، کجایی؟ -

 محمد با تکان فرشاد به خود آمد و با بی حواسی گفت :بله، بله گوش می دم. خوب!؟

 دت، تو اصالً تو دنیا نبودی چه برسه به این که حرف من رو شنیده باشی.آره جون خو -

محمد لبخندی زد و گفت :راستش امروز کمی کار دارم باید زودتر بروم منزل، امروز دایی ام از شمال می آید، ممکن 

 است مادر دیر از سرکار برگرددباید برای منزل کمی خرید کنم.

 کالس بعدازظهر جیم می شویم.خوب باشه، ظهر دوتایی از  -

نه من کمی زودتر می روم، در ضمن بعدازظهر کالس ندارم، تو بمان چون دفعه قبل هم غیبت کردی ممکن است از -

 این درس بیفتی.در ضمن اگر تونستی این جزوه ها را بده به مهران.می شناسیش که ... همان که ....

ناتنی مایکل جکسون(( وبعد درحالی که ژست خاصی گرفته بود دستی به فرشاد باخنده گفت))آره بابا همون برادر 

 موهایش کشید وگفت:

 ))اوا چی میگی تو..جیگرت رو شغال بخوره..((
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محمد از کاراو با صدای بلند خندید . آرام که شد خطاب به فرشاد گفت : میدونی دوستی با تو چه حسنی 

 نگرانیو ناراحتی داره! یادش میره چه "داره؟حسنش اینه کهادم اصال

 فرشاد با همان لحن طنز همیشگی پاسخ داد:خودت میگی آدم مگه تو هم جزو اونهایی؟

محمد خندیدی وجزوه ها رو به او داد فرشاد نگاهی به جزوه ها انداخت وبعد به محمد نگاه کرد وگفت: گفتی مهمان 

 .دارید,پس با این حساب نمی توانی بیایی مسابقه مرا ببینی

 محمد با ناباوری به فرشاد نگاه کرد))آه , فردا مسابقه داری؟!مگه امروز چندم ماه است؟((

فرشاد سرش را خم کرد وگفتکدست شما درد نکند!از دوماه پیش تا بحال برای بیست و جهارم بهمن روضه می 

 خوانم حاال میگی اروزچندم است.

 عت چند؟محمد از کم حواسی خود سرش را تکان دادفردا سا

 فکر می کنم شش الی هفت بعد از ظهر در سالن شیرودی.

 محمد سرش را تکان داد و گفتک سعی میکنم بیایم البته حتماگمی آیم میخواهم ببینم چندتا می کاری؟

 فرشاد لبخند زد باشه پس میبینمت تا بعد.

ز منزل نداشت زیرا مادر آن روز محمد پس از خداحافظی به سمت منزل راه افتاد در حقیقت کاری در خارج ا

مرخصی گرفته بود. او از صبح حال وحوصله کالسو درس را نداشت فکرش مدام دور وبر منزل می چرخید.شب پیش 

نیز تا صبح بیدار مانده وفکر می کرد.با وجود بیخوابی شب گذشته احساس خستگی نمی کرد اما دلش بدجوری به 

 نی چنگ بر روحش می زد وآسایش را از او سلب می کرد.شور افتاده بود.شاید هماضطراب درو

 این حالت از صبح با و بود وسعی او برای منحرف کردن ذهنش ودور کردن این احساس بی نتیجه بود.

 نزدیکی منزل که رسید نفس عمیقی کشید تا احساسش را مهار کند.

ن استفاده نکرد.دستش به هنگام لمس زنگ منزل دسته کیفش را محکم فشرد وبا اینکه کلید در منزل را داشت از آ

می لرزید.پیش از فشار دادن زنگ به ساعتش نگاه کرد.هنوز ساعتی به ظهر مانده بود و او نمی دانستدایی وخانواده 

 اش چه وقت به تهران می رسند.

عوض کرده و او از مدل و  به اطراف نگاه کرد تا شاید خودرو آنان را ببیند اما یادش افتاد داییتازه خودرو اش را

 شماره ان اطالعی ندارد.

 با خود گفت:تا به منزل نروم نمی توانم بفهمم آمده اند یا نه.

نفس عمیقی کشید وزنگ در را فشار داد.چند لحظه طول کشید تا در باز شد. در لحظه ورود به حیاط به سرعت 

 ز جا کنده شد.چشمش به پشت در هال افتاد وبا دین کفش مردانه ای دلش ا

آنقدر حواسش پرت شد که متوجه نشد فقط یک جفت کفش پشت در میباشد با قدمهایی که سعی میکرد مثل 

همیشه محکم ومردانه باشد گام بر میداشت ودر همان حال خود را برای رویا رویی با دایی واز همه مهم تر فرشته 

یم گرفته بود این بار راز دلش را با فرشته درمیان بگذارد وبا آماده میکرد, او تا صبح بیدار مانده بود وبا خود تصم

گفتن کالم مقدسی او را به باغ سبز قلبش دعوت کند.محمد بارها و بارها پیش خود این کالم را تکرار کرده بود 

 ومایل بود این بار دور از هر احساس دیگری آنرا تقدیم فرشته کند.

 فتن سالم بلندی داخل شد.محمد لحظه ای پشت در ایستاد و با گ



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 9  

 

مادر نخستین کسی بود که به استقبالش آمد.چهره او متین و آرام بود اما محمد ته چشمانش حالتی را مشاهده کرد 

 که نمی دانست آن را چه معنا کند.فرصتی برای پرسش و پاسخ نبود.

 <<محمد آهسته پرسیدآمدند؟

ان داد و خواست چیزی بگوید که دایی در آستانه در اتاق پذیرایی مادر کیف محمد را گرفت و به آرامی سرش را تک

ظاهر شد.محمد با دیدن او جلورفت و با گفتن سالم در آغوشش جای گرفت.محمد منتظر بود تا فرشته و زن دایی 

ادر مهم از اتاق پذیرایی خارج شوند،اما وقتی دید که ازآنان خبری نیست با نگاهی پر از پرسش به مادر خیره شد.

مفهوم نگاه محمد را درک کرد.نفس بلندی کشید و در حالی که لبخند تلخی بر لب داشت گفت دایی جان تنها 

 <<آمده.

محمد احساس کرد آب سردی رویش ریخته شد.لبخند روی لبانش خشکید.خوشبختانه اراده اش قوی تر از آن بود 

هره اش را خیلی خوب حفظ کرده بود با لبخندی نه که چون دختر نوجوانی رنگ به رنگ شود.در حالی که حالت چ

 چندان حقیقی گفت:

 <<جدی،چرا؟مگر اتفاقی افتاده؟حالشان که خوب است؟

مادر توضیحاتش را ادامه داد و گفت:طفلی نرگس ،از قرار ناراحتی کلیه اش عود کرده و یک هفته در بیمارستان 

هم چون مأموریت داشته به تهران آمده و قرار است فردا  بستری بوده و حاال در منزل استراحت می کند.مهدی

 و بعد لبهایش را جمع کرد و سرش را تکان داد.<<برگردد.

 <<محمد با نگرانی به دایی نگاه کرد حاال حالشان چطور است؟

 و آهی کشید.<<الحمدهلل بهتر است،تا خدا چه بخواهد.

رای تعویض لباس تنها بگذارد.به سمت اتاقش رفت.بدجوری محمد از دایی معذرت خواست تا چند لحظه او را ب

حالش گرفته بود. احساس بدی داشت.حس کرد از درون تهی شده است.خیلی دلش می خواست تنها باشد تا کمی 

فکر کند و خودش را قانع نماید .اما با حضور دایی این کار درست نبود.بنابراین با وجودی که خیلی خسته و افسرده 

 نقاب خوشحالی به چهره زد و به سرعت به اتاق پذیرایی بازگشت. بود،اما

مریم نگاهی به پسرش انداخت و در پس لبخند او دل گرفتگی اش را به وضوح مشاهده کرد.دلش برای محمد خیلی 

سوخت اما کاری از دستش بر نمی آمد.فقط تصمیم گرفت موضوع خواستگاری از فرشته را با برادرش مطرح کند و 

ش از تمام شدن درس فرشته،او را برای محمد نشان کند تا بدین ترتیب هم دلگرمی برای محمد باشد و هم پی

 آمادگی برای مراحل بعد را پیدا کرده باشد.

محبوبه از مدرسه بازگشته بود و در اتاق پذیرایی با دایی احوالپرسی می کرد و آن قدر از نیامدن زن دایی و فرشته 

 دیدن محمد مات و مبهوت به او خیره شد. حیران بود که با

محمد از چشمان او پی به افکارش برد و فهمید محبوبه بیشتر ازهمه برای او متأثر شده است.با خنده به طرف او رفت 

و در حالی که او را به طرف در هدایت می کرد با لحن آمرانه ای گفت بدو دختر لباسهایت را عوض کن؛اینقدر هم از 

 <<ل نکن.دایی سؤا

 محبوبه هنگام خارج شدن برگشت و نگاهی به محمد انداخت تا مطمئن شود که او ناراحت نیست.

 محمد که افکار محبوبه را به خوبی در چهره اش می خواند با اخم چشم غره ای به او رفت.
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ش کردن کمد لباسمحبوبه در حین عوض کردن لباس خیلی پکر بود.دلش خیلی برای محمد سوخته بود.هنگام باز 

چشمش به مانتویی افتاد که محمد برای او خریده بود.دلسوزی اش بیشتر شد.از زن دایی به خاطر اینکه با مریضی 

بی موقع اش مانع آمدن فرشته شده بود خیلی حرصش گرفت.اما دلش برای زن دایی هم سوخت و از ناراحتی اشک 

محمد چه می گذرد واز اینکه او می توانست احساساتش را در چشمانش حلقه زد.او به خوبی می دانست در دل 

 اینچنین پنهان کند به حال او غبطه خورد.

پس از شام دایی تعریف کرد که نرگس چطور دلش می خواسته به تهران بیایدودیداری تازه کند.همینطور فرشته که 

نین از او خواسته که از طرف او صورت دلش برای عمه و بقیه خیلی تنگ شده بودوبه همه خیلی سالم رسانده وهمچ

 عمه جان و محبوبه را ببوسد.

درهنگام شنیدن این صحبت ها،محمد به فنجان چایش نگاه می کردومحبوبه نیز به محمد خیره شده بود.محمد 

سرش را باال کردومحبوبه را دید که به او چشم دوخته است.با اخم نفس عمیقی کشیدو با گردش چشمانش به 

 ه اشاره کرد که به او زل نزند.محبوب

مهدی مهندس ناظر شرکتی معتبر در شمال بودوگاهی اوقات برای تهیه بعضی از اجناس مورد نیاز شرکت و همچنین 

بستن قراردادتجارتی به مرکز می آمد.این بار یک هفته ماموریت داشت و قرار بود به اتفاق خانواده اش به تهران 

،که البته سابقه ای طوالنی داشت باعث شد تا هرچه زودتر کارش را انجام دهد و به شمال بیاید اما بیماری همسرش 

باز گردد.مادر از بیماری مجدد نرگس که باعث نیامدن او وفرشته شده بود احساس تاسف کرد و خطاب به برادرش 

 گفت:

 راستی حیف شد،دلم خیلی برای زن داداش و عروس ناز خودم تنگ شده بود.

 نخستین بار بود که مادر با این صراحت فرشته را عروس خود می خواند. برای

محمد که در حال سر کشیدن چایش بود نفهمید آن را چطور قورت بدهد و قطره ای به گلویش پرید که باعث سرفه 

 او شد.دایی با دست به پشت او زد و با خنده گفت:

 خفه نشی پسرم،ما حاال حاالها با تو کار داریم.-

وبعد بازویش را روی شانه محبوبه گذاشت که طرف دیگرش نشسته بود و در حال خندیدن بود.محمد با تواضع 

 سرش را تکان داد.دایی بی مقدمه پرسید:

 محمد ،از قرار معلوم انشااهلل سال دیگر درست تمام می شود،درسته؟-

 محمد با تواضع سرش را تکان داد:

 ع کارشناسی،بعد می ماند ادامه راه که اگر خدا بخواهد دوست دارم ادامه بدهم.بله دایی جان،البته تا مقط-

 دایی سرش را به عالمت تحسین تکان داد و با رضایت لبخند زد.

 زنده باشی پسرم،تو باعث افتخار تمام فامیل هستی.-

 و سپس مکثی کوتاه کرد و گفت:

 د،درست است؟به این ترتیب درس فرشته از تو زودتر تمام می شو-

محمد سر در گم به دایی نگاه می کرد و نمی دانست چه پاسخی بدهد.به ناچارسرش را زیر انداخت و با صدایی آرام 

 بله دایی جان،فکر می کنم اینطور باشد.-گفت:

 مهتاب به برادرش نگاهی انداخت و زمینه را برای صحبت مساعد دید.
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ینیم و در مورد این دو جوان تصمیم جدی بگیریم؟من فکر می کنم که مهدی جان به نظر تو وقتش نشده که بنش-

 وقتش رسیده که کمی جدی تر به این قصیه نگاه کنیم.نظر تو چیه؟

کالم مادر اینقدر صریح و بی مقدمه بود که محمد احساس کرد سرب داغ به جای خون در رگهاش جاری است 

 نمی دید به ان دو بنگرد. سرش را زیر انداخته بود و در خود این توان را

چرا "مهدی نگاهی به چهره نجیب و محجوب محمد انداخت وسرش را به عالمت تایید حرفهای خواهرش تکان داد 

 "خواهر محمد مثل پسر خودم می ماند و من هم دوست دارم این امانت را به صاحبش برسانم 

رو جمع وجور می کنیم تو روز مبارکی به طور رسمی پس ان شاءاهلل حال نرگس جون که بهتر بشه ما هم خودمون "

 "خدمت می رسیم .چطوره ؟

 "ای خواهر این حرف ها مال غریبه هاست تو که عزیز منی و خودت صاحب اختیاری ."

باشه داداش شما لطف داری ولی بچه های این دوره توقعات دیگری دارند من باید برای فرشته سنگ تمام بگذارم "

خدا رحمت کند عباس همیشه آرزو داشت عروسی محمد "سپس اهی کشید و ادامه داد "بیشتر دارم مگر یک پسر 

 "را ببیند ،اما افسوس عمرش کفاف نداد تا به ارزویش برسد 

با یاد آوردن پدر سکوت جمع را فرا گرفت .در چهره تک تک حاضران می شد فهمید خاطره ای از او در ذهنشان 

 زنده شده است .

ین میان محبوبه بیشتر از همه با به یاد آوردن پدر و روزهای خوبی که او هنوز در کنارشان بود غمگین و افسرده در ا

شد برای او که هنوز به محبت خالصانه پدر احتیاج داشت و بیش از هرکس به او وابسته بود رفتن نا بهنگامش 

دست دادن او را فراموش نخواهد کرد و عظمت این  دردناک و مالل انگیز بود محبوبه می دانست که هیچگاه غم از

 فقدان را تا عمر دارد به دوش می کشد .

محبوبه به خود امد و آهی از سر حسرت کشید به خاطر اورد که وقت غم خوردن نیست اکنون که صحبت از وصل 

ر هم در شادی انها دوتا جوون بود ان هم محمد که پدر همیشه ارزوی دامادیش را داشت پس بی تردید روح پد

سهیم بود .محبوبه با این تصور افکار ناراحت کننده را از خود دور کرد و نگاهش را به سمت محمد چرخاند و او را 

دید که از درون خرسند است .از شادی او ناخوداگاه نفس راحتی کشید .محبوبه از ان لحظه که فهمیده بود فرشته 

با پول محمد خریده دچار عذاب وجدان شده بود و حاال که می دید صحبت از عقد  نیامده از اینکه بی مناسبت مانتویی

 و نامزدی و اینجور چیزهای خوشایند است وجدانش کمی راحت شد صدای مادر توجه او را جلب کرد .

 "داداش ببینم تا حاال نظر فرشته را در مورد این وصلت پرسیده ای ؟"

 "کنی من اینجور راحت در مورد اینده او صحبت می کردم ؟اگر فرشته مخالفتی داشت فکر می "

 "خب خدا را شکر اینجوری خیال من هم راحت تر است "

مسیر صحبت تغیر پیدا کرد اما محمد نگاهش فقط پیش انان بود و روحش جای دیگری به پرواز یا بهتر بگوییم به 

الش با لباس دامادی وارد اتاق عقد شد اتاق عقد با رقص در امده بود محمد در رویای شیرینی غرق شده بود در خی

ستاره های رنگینی تزیین شده بود و حجله ای از تور فضای سفره عقد را مجزا کرده بود زیر حجله سفره سفیدی 

پهن شده بود و روی ان خنچه ای به شکل قلب وجود داشت که دو طرف ان را فرشتگانی با بالهای سفید به دست 

و درون ان بادام و فندق گردو شیرینی و تخم مرغ های رنگی قرار داشت زیر انداز سپیدی باالی سفره  گرفته بودنند

عقد گسترده شده بود و روی ان عروس رویای او در پوششی از تور و مروارید به تخت نشسته بود ،توری روی 
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بیند .محمد تپش قلب خود را صورت عروسش را پوشانده بود و مانع از این بود که محمد روی چون ماهش را ب

احساس می کرد . گامی به سمت حجله برداشت که آبی به روی پایش ریخت و از صدای خنده مادر و دایی و بلندتر 

از همه محبوبه به خود آمد حیرت زده به آنان نگاه کرد در نظر اول تصور کرد متوجه رؤیایش شده اند و به آن می 

خنده شان به دلیل خرابی است که خودش به بار آورده است . محمد آنقدر در  خندند ، اما به سرعت متوجه شد

رویایش فرو رفته بود که متوجه نشد که لیوان را سر وته گرفته و در حال خالی کردن پارچ آب بر روی زمین است . 

خته شده روی فرش محمد شرمزده به مادر نگاه کرد و از خجالت سرش را به زیر انداخت ، مادر با دستمالی آب ری

وبعد بالبخند نگاهی به محمد « آب روشنایی است ،ان شااهلل که خیر است.»را خشک کرد و در همان حال گفت: 

محمد جان :»انداخت که رنگ چهره اش براثر خجالت سرخ شده بود. برای اینکه بیشتر از این معذب نشود گفت 

طفلی بچه ام امروز خیلی کار برای من کرده :»درش کرد و گفت وبعد رو به برا.«پاشو مادر ،امروز خیلی خسته شدی 

 .«،کلی خرید داشتم که اگر محمد نبود دست تنها نمی توانستم انجام بدهم 

محمد می دانست مادر برای اینکه او را از خجالت برهاند این سخنان را می گوید ودردل این همه محبت را ستود.اما 

دایی پنهان شده و از خنده غش کرده بود کفرش را در می آورد .مادر متوجه شد  صدای خنده ریز محبوبه که پشت

که محمد از خنده محبوبه حسابی شاکی شده است ،اشاره ای به محبوبه کرد که سرش را به پهلوی دایی چسبانده و 

 زیرکانه می خندید .

 «رفته برسه چکار می کنه. حاال ببینم نوبت اون وروجکی که پیشت نشسته و حاال هم از خنده ریسه»

محمد شرمزده از جا بلند شد و پس از عذرخواهی از تنها گذاشتن دایی شب بخیر گفت و برای استراحت به اتاقش 

 پناه برد .

با رفتن محمد ، مریم نگاهی به بردارش انداخت که از خنده محبوبه او نیز بی صدا می خندید . لبخندی زد و به آرامی 

 «حال ندیده بودم محمد اینقدر دست پاچه شده باشد، طفلی بچه ام...تا به :»گفت 

وبااین کالم دوباره «مامان آخر هم آب نخورد.»محبوبه که سرخ شده بود در حالی که هنوز نخودی می خندید گفت:

 ریسه رفت.

اما موفق نمی شد .با  مهدی با لذت به محبوبه نگاه می کرد ودر همان حال سعی می کرد تا جلوی خنده اش را بگیرد

محبت بازوی چپش را دور محبوبه حلقه کرد و در حالی که بی صدا می خندید دست راستش را جلوی دهانش گرفت 

 تا خنده اش را مهار کند.

 بسه دیگه،خوب»مادر نیز با خنده بی صدایی به برادرش نگاه کرد و سرش را تکان داد و خطاب به محبوبه گفت:

 «رادرت بخندی !بزار برای تو هم خواستگار بیاد اونوقت می بینیم تو چه کار می کنی ؟نیست اینقدر به ب

 «اِ،مامان! دایی جون یه چیزی به خواهرتون نمی گین؟:»محبوبه با اعتراض گفت 

مهدی حلقه آغوششرا تنگتر کرد و بوسه ای بر صورت محبوبه نشاند.محبوبه نیز دستش را روی دست دایی که روی 

بود گذاشت وسرش را چرخاند وبوسه ای بردست دایی نشاند و چشمانش را بست وبا تمام وجود محبت اورا دوشش 

 به جان خرید.

بغضی بر گلوی مهدی نشست وبا محبت بوسه ای روی موهای نرم و خوشبوی خواهرزاده اش نشاند وبعد روبه 

 «چند کلمه با تو صحبت کنم ،بنشین.مهتاب ، می خواستم »خواهرش که در حال بلند شدن بود کرد و گفت:
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محبوبه احساس کرد که باید مادر را با دایی تنها بگذارد.بار دیگر بوسه ای بر دست دایی نشاند و انرا از دور گردنش 

ا گفتن شب وب.« دایی جان ببخشید،من هم باید بروم بخوابم. فردامیبینمتان »باز کردو در حالی که بلند میشد گفت:

 اتاق خارج شد.بخیر از 

 

 «مهتاب،بچه های خوبی داری و من از این بابت خوشحالم.»پس از رفتن محبوبه مهدی نفس عمیقی کشید و گفت:
 

مهتاب لبخندی از رضایت به لب آورد و به نشان تایید سرش را تکان داد.مهدی سینه اش را صاف کرد و 

 «زودتر صورت بگیرد.میخواستم ترتیبی بدهی برنامه عقد این دو جوون »گفت:
 

 «یعنی زودتر از خرداد؟ چیزی شده نکنه زن داداش...»مهتاب با تعجب به برادرش نگاه کرد:
 

نه باور کن اتفاقی نیفتاده،من کمی نگرانم و دوست دارم زودتر »مهدی با دست خواهرش را به آرامش دعوت کرد 

 «دیگه نمیشود روی ان حساب کرد. تنها دخترم را به خانه بخت بفرستم،خب دیگه زمانه است
 

نگرانی بر وجود مهتاب چنگ انداخته بود او مفهوم صحبت برادرش را درک نمیکرد. با چشمانی که به وضوح ترس و 

نگرانی در ان دیده میشد به مهدی چشم دوخته بود. البته مهدی هم این نگرانی را درک میکرد و در حالی که سعی 

جوری نگاهم میکنی که حرف زدن به کلی از » در خواهرش از بین ببرد لبخندی زد و گفت: میکرد حالت ناراحتی را

یادم رفت،بیچاره نرگس حق داشت که میگفت مواظب باش جوری حرف نزنی کهمهتاب نگران شود.باور کن چیزی 

است و چقدر  نشده ، اگر راستش را بخواهی این اصرار نرگس است .تو که میدانی او چقدر حساس و اسیب پذیر

 «نسبت به آینده فرشته وسواس دارد.
 

نه داداش،من که از خدا میخواهم دست این دوتا جوان رو تو »مهتاب ناراحتی را از خود دور کرد و لبخند زد و گفت:

دست هم بگذارم و زودتر سر وسامانشان بدهم. اما چرا زن داداش؟ نرگس که میگفت پیش از تمام شدن درس 

 «در این باره نشود. حاال چرا عجله دارد؟ فرشته صحبتی
 

خواهر خودت خوب میدانی که نرگس یک بارجراحی پیوند کلیه انجام داده، این »مهدی سر تکان داد و اهی کشید:

دفعه که بیمارستان بستری بود پس از ازمایشاتی که از خون وکلیه گرفتنددکتر تاکید زیادی برای مراقبت از او 

دکتر ناراحت کلیه پیوندی او بود که کمی نارسایی پیدا »که غم تمام صورتش را پوشانده بود گفت: در حالی« داشت.

کرده است. البته من در این خصوص چیزی به نرگس نگفته ام، او همینطوری هم روحیه خوبی ندارد چه برسد به 

اری کنم که تا او زنده است عروسی اینکه چیزی هم بفهمد اما پیش از امدنم به تهران با گریه از من خواست تا ک

فرشته را ببیند.باور کن هرچه به او دلداری دادم که وضع سالمتی اش روبه راه استو جای نگرانی نیست قانع نشد و 

مرتب حرف خودش را میزدکه نمی خواهد دختر دم بختش بی مادر به خانه بخت برود خوب چه میشود کرد مادر 

 «این روحیه ای که او دارد. است وهزار اندیشه، بخصوص با
 

من حرفی ندارم،هر وقت بگویی ما به شمال می آییم تعطیالت عید خوب »مهتاب با افسوس سر تکان داد و گفت:

 «است یا اگر فکر میکنی باید زودتر اقدام کنیم من حرفی ندارم.
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م محمد در این مورد چیزی نه همون پس از تعطیالت خوب است،در ضمن من نمی خواه» مهدی نفس راحتی کشید:

بداند،خودت که می دانی دوست ندارم این فکر برایش ایجاد شود که خودم پیشنهاد کردم تا برای خواستگاری 

 ازدخترم زودتر اقدام کنید، نمی خواهم بعدها برای دخترم سرکوفت ایجاد کنتم، هر چند که می دانم محمد...

غلط می کند چنین فکری کند، درضمن مطمئن باش چنین حرفی نمی  مهتاب کالم برادرش را برید و گفت :محمد

زنم تا رویش زیاد شود. و با به یاد آوردن صحنه چند دقیقه پیش لبخندی زد و خطاب به برادرش گفت :طفلی بچه ام 

 اگر بفهمد،از خوشحالی پس می افتد، ندیدی چند دقیقه پیش چطور هول شده بود.

 تکان داد و در حالی که از جا بر می خاست چشمانش را بست و گفت : خدا را شکرمهدی لبخندی زد و سرش را 

محمد در اتاقش روی صندلی نشسته بود و آرنجش را به میز تکیه داده بود و سرش را روی دستش گذاشته و در 

ود که نگذشته ب فکرش از اینکه چون دختر دم بختی اختیار از کف داده بود خود را سرزنش می کرد.هنوز چند دقیقه

 تقه ای به در اتاق خورد.محمد از جا بلند شد و گفت : بفرمایید.

در اتاق باز شد و محبوبه در آستانه آن نمایان شد. محد یک ابرویش را باال انداخت و با سر اشاره کرد تا داخل شود. 

 محبوبه با چشمانی که می خندید به محمد نگاه کرد: مزاحم که نیستم؟

 ه با جذبه ای به او کرد: مزاحم که نه، ولی خیلی از دستت عصبانیم.محمد نگا

 محبوبه با تعجب گفت: عصبانی !؟ چرا؟

 که چی هه،هه،هه -

 به خدا دست خودم نبود، آخه نمی دونی چقدر با نمک شده بودی. و دوباره خندید. -

جلوی خنده اش را بگیردو بعد با حالت  محمد چپ چپ به او نگاه می کرد.محبوبه دستش را جلوی دهانش گرفت تا

پوزش خواهانه ای به محمد نگاه کرد و سرش را به عالمت عذرخواهی تکان داد. اما ته چشمانش هنوز حالت خنده 

داشت.محمد می دانست هر کاری کند نمی تواند خنده را از وجود خواهر کوچک و با نشاطش بگیرد.او نیز قصد 

کند.محمد چرخی زد و روی صندلی نشست و در حالی که ژست رئیس مابانه ای گرفته نداشت هیچوقت این کار را ب

 بود خطاب به محبوبه گفت : مثل اینکه کار داشتی؟

محبوبه لبش را به دندان گرفته بود تا مبادا بخندد، قدمی جلو رفت و جلوی میز روبروی محمد ایستاد و بعد دستش 

او نگاه کرد که بسته ای اسکناس تا نخورده در آن بود.به چشمان او نگاه کرد را به طرف او دراز کرد.محمد به دست 

 و به نشانه پرسش سرش را تکان داد : این چیه؟

محبوبه لبخندی به او زد و گفت :من چند روز پیش گفتم دایی و زندایی و فرشته.اما او نیامد بنابراین مژدگانی که 

شد.حاال این پولی است که برای خرید مانتو جمع کرده بودم.هرچند که تمام قرار بود به من بدهی خود به خود باطل 

آن مبلغ نیست ولی سعی می کنم بقیه آن را خیلی زود بدهم.محمد انگشتش را به لبهایش فشار می داد و با حالت 

خود می  هبخصوصی به محبوبه خیره شده بود.محبوبه می دانست محمد هرگاه از چیزی عصبانی شود چنین حالتی ب

گیرد . او می دانست محمد ناراحت است اما دلیل آن را نمی فهمید.با نگاهی متعجب و گیج با خود فکر کرد چکار 

کرده که محمد را اینقدر عصبانی کرده است.با ترس و حیرت به او نگاه می کرد تا خودش علت ناراحتی اش را 

 توضیح دهد.

 شده بود ، به سخن آمد .محمد پس ازچند لحظه که به محبوبه خیره 

 خوب نطقت تمام شد؟تو هیچ میدانی با این کارت چقدر به من توهین کردی؟مسئله شرط ومژدگانی شوخی بود.-
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وست داشتم برای تو هدیه ای بخرم و چه بهتر چیزی زا خریدم که به آن احتیاج داشتی,از کارت هیچ خوشم نیامد.تو 

, من وظیفه دارم نیازهای خواهر کوچک وعزیزم را برآورده کنم ,حاال تا بیشتر نباید با من اینطور غریب رفتار کنی

عصبانی نشدم ویک کتک مفصل بهت نزدم بلند شو برو بخواب پولت را هم برای خودت نگه دار وسعی کن از این به 

 بعد عاقالنه تر رفتار کنی.

اد هم عصبانی نیست.بنابراین میز را دور زد وبه محبوبه می دانست محمد با وجود قیافه خشنی که به خود گرفته زی

 طرف محمدخم شد وگونه او را بوسیدوبا لحنی که حاکی از صفای درونش بود گفت:

داداش جون به خدا قصد نداشتم ناراحتت کنم خودتم خوب میدونی به اندازه همه دنیا دوستت دارم ,اگر هم از روی 

 رت می خوام.حمافت کاری کردم که ناراحت شدی ازت معذ

محمد اخم هایش را باز کرد وبه محبوبه لبخند زد :خوب,چون دختر خوبی هستی این بار میبخشمت ,به خاطر 

 خبرهای خوش امشب هم یک هدیه پیش من داری

که میخواستم فردا برایت بخرم ولی چون با این کارت به من توهین کردی وهمچنین زیاد خندیدی ,هدیه ات را 

 رمهفته بعد میخ

 محبوبه دستهایش را قالب کرد واز جا پرید.

 آخ جون محمد تو خیلی خوبی ,هیچکس برادر خوبی مثل من نداره ,آنقدر خوشحالم که دلم میخوهد فریاد بکشم.

 محمد از جا برخاست ودست محبوبه را گرفت واو را به سمت در اتاق هدایت کرد وبا خنده سرش را تکان داد.

حساسات ناخوشایندت را بروز نده با دسته گلی که امشب به آب دادم اگر توهم اینجا فریاد بزنی نه خواهش میکنم ا

,دایی باورش میشود که همه ما یک تخته کم داریم و از دادن دخترش به من پشیمان میشود. حاال برو ومثل یک 

 دختر خوب آرام بگیر بخواب.

خنده او فضا را پر کرده بود. محمد از صدای خنده پرنشاط  وقتی در اتاق به روی محبوبه بسته شد هنوز صدای

 محبوبه لذت میبرد , او این خواهر کوچک و شلوغ را خیلی دوست داشت.

صبح روز بعد محمد به همراه دایی برای خرید لوازمی کهاوبه آن احتیاج داشت به سطح شهر رفت کارشان تا بعد از 

 به شمال مراجعت کند .ظهر طول کشید دایی قرار بود همان روز 

ساعت شش ونیم بعداز ظهر مهتاب برادرش را از زیر قران رد کرد وپس از سفارشات الزم مبتنی بر مواظب بودن 

 در جاده اورا بدرقه کرد .

اشک در چشمان محبوبه حلقه زده بود وبرای اینکهبقیه را ناراحت نکند. سرش را به زیر انداخته بود وکاسه آب را 

 کرد. نگاه می

 وقتی خودرو دایی از خم خیابان گذشت, محبوبه آب را پشت او پاشید وبا بغض فرو خورده ای به منزل برگشت.

 محمد مدتی ایستاد سپس با آهی زیر لب آهسته گفت:خدا به همراهت دایی عزیزم وبه امید دیدار.

گاهی انداخت وبا دیدن آن لبش را به محمد از حمام بیرون آمد و در حالی که به سرعت حاضر میشد به ساعتش ن

 دندان گرفت وسرش را تکان داد : آخ آخ دیرم شد.محبوب بدو اون بادگیر من را از کمدم بیاور.

محبوبه می دانست که عجله محمد برای رفتن به ورزشگاه برای دیدن مسابقات لیگ میباشد آن روز تیم دانشگاه با 

ت و او می دانست که دیدن این مسابقه چقدر برای محمد اهمیت دارددلیل تیم منتخب استان خوزستان مسابقه داش

 آن هم فرشاد بود که عضو برتر تیم دانشگاه به شمار می رفت.
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محبوبهبه سرعت به سمت اتاق محمد دوید و در عرض چند ثانیه با لباس او برگشت.عجلهمحبوبه کم از محمد نبود و 

از چهرهبرافروخته اش خواند.خوشبختانه محمد آنقدر در فکر دیر نرسیدن بود هیجان و التهاب را به راحتی می شد 

 که متوجهتغییر حالت و کارهای عجیب محبوبه نشد.

وقتی محمد به ورزشگاه رسید ،چنددقیقه اس از گیم سپری شده بود با اینکه داخل ورزشگاه جمعیت زیادی 

یی در ردیف دوم پیدا کرد وبا یکنگاه بین ورزشکاران ،فرشاد نبود،امااکثر صندلی های جلو اشغال شده بود.محمد جا

را شناخت.قد بلند و اندام ورزیده ی فرشاد درلباس سفید با عالمت دانشگاه ابهت خاصی به او بخشیده بود.موهای 

 بلند و مجعداو که بر اثر واکس مویی که زده بود زیرپروژکتورهای سالن ورزش برق خاصی میزد و با هر حرکت و

 پرش موج خاصی در آن ایجاد می شد.

آبشاری که فرشادروی توپ کوبید وآن را مستقیم در قلب زمین حریف نشاند باعث شد موجی ازتشویق و سوت 

فضای سالن را به لرزه بیاندازد.محمد از کسی که بغل دست اونشسته بود نتیجه بازی را تا آن لحظه پرسید .فهمید که 

ان بوده ودر گیم دوم تیم دانشگاه امتیاز کسب کرده و در گیم سه تا بهآن لحظه تیم گیم اول برد با تیمخوزست

 دانشگاه پانزده و تیم خوزستان هشت

 امتیاز دارند.محمد از خوشحالی مشتش را به کف دست دیگرش کوبید.

با لبخندی که درزمان تعویض یکی از بازیکنان ،محمد با تکان دادن دست فرشاد را متوجه خودکرد.فرشاد نیز 

خوشحالی او را نشان می داد ،با تکان دادن دادندست ورود او را خوش آمد گفت.با به صدا در آمدن سوت داور،بازی 

 به جریانافتاد.

محمد از پرش های فرشاد و قدرت ضربه های او که باعث گرفتنامتیاز برای تیمش می شد احساس شعف و هیجان 

وستی با او افتخار می کرد.بی شک فرشاد یکی از برجسته ترین عضوهای بی حدی می کرد .او به فرشاد ود

 تیمبود.ضربه های او اغلب با تشویق حضار همراه بود.

گیم سوم بازی بااختالف چشمگیری به نفع دانشگاه به پایان رسید.در بین استراحت بازیکنان فرشاد خود را به محمد 

بود ونفسهای بلندی می کشید،خطاب به محمد گفت دیگه از آمدنت  رساند و در حالی که عرض از سرو رویش روان

 <<ناامید شده بودم.

محمد با لبخند جذابی که حکایت از محبت و دوستی داشت گفت اختیار دارید،اگر سنگ هم از آسمان می بارید برای 

 <<دیدن ضربه های جانانه ات خودم را می رساندم،بابا ای وهلل پسر گل کاشتی.

اد خواست با حالت طنز همیشگی پاسخ محمد را بدهد ،سوت داور مجال ادامه گفتگو را به آنان نداد.فرشاد با تافرش

 <<لبخند سر تکان داد و در حالی که به طرفزمین می رفت گفت یادم بنداز بعد بهت بگم.

تاده داشت.همین رقابت در گیمچهارم،تیم حریف با انجام تعویض های پی در پی سعی در جبران امتیاز های عقباف

تنگاتنگ دو تیم هیجان بازی را دو چندان کردهبود.اما عاقبت گیم چهار با امتیاز بیست و پنج به بیست به نفع 

 دانشگاه و بابرد آنان به اتمام رسید.

تشویق طرفداران حاضر در سالن گوش را کر می کردو مانع از رسیدن صدا به صدا می شد.محمد از روی صندلی 

خاست و از جایگاه تماشاچیان به دنبال فرشاد گشت.عاقبت او را دید که در بین حلقه ای از طرفدارانش گیر کرده بر

و با لبخند با آنان گفتگو می کند.محمد با اخالق فرشاد آشنا بود و می دانست که او در پی یافتن راه فراری می 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 7  

 

و افتاد دستش را باال کرد و به اشاره کرد و در حالی که از باشد.همانگونه که محمد حدس زده بود تا چشم فرشاد به ا

 میان جمعیت حلقه زده بر دورش راهی به خارج می گشود خطاب به محمد فریاد زد:

 کجایی پسر؟دنبالت می گشتم.-

 رمحمد خود را به او رساند و پیروزی تیم را تبریک گفت.فرشاد در حالی که با حوله ای که روی دوشش بود عرق س

 و گردنش را خشک می کرد،لبخندی زد و پس از تشکر گفت:

 با اینکه بردیم اما آنطور که انتظار داشتم مثل گیم اول اختالف امتیاز نداشتیم.ولی خوب می شود تحمل کرد.-

 محمد دستی به پشت فرشاد زد:

 نه ،راستی که عالی بود.من که خیلی حظ کردم.-

 ان انداخت،حالت نگاهش نشان می داد دنبال کسی می گردد.محمد پرسید:فرشاد نگاهی به جایگاه تماشاچی

 دنبال کسی می گردی؟-

آره مجید دامادمون با فریدون پسر داییم و امیر یکی از دوستان خانوادگی برای دیدن مسابقه آمده بودند،اما نمی -

 دونم کجا غیبشون زده.

 م خواند.فرشاد برگشت و با دیدن آنان به محمد اشاره کرد.در این هنگام صدایی از جهتی مخالف او را به نا

 بیا بریم این تحفه ها را به تو معرفی کنم.-

محمد با لبخند سر تکان داد و همراه با فرشاد به طرف آنان رفت.مهمانان فرشاد که از سر ووضعشان معلوم بود که 

 ایستاده بودند.فرشاد آنان را به محمد معرفی کرد.همه از طبقه مرفه هستند با ژست به خصوصی گوشه ای از سالن 

 ایشان آقا مجید گل نامزد فرانک خواهرم.ایشان هم فریدون پسر دایی اینجانب و امیر یکی از دوستانم.-

 وبعد به محمد اشاره کردوگفت:

 ایشان هم یکی از بهترین وعزیزترین دوستان بنده.-

دراز کرد و مجید با لبخند سرش را خم کردو دستش او را فشرد.اما  محمد لبخندی زد و دستش را به طرف آنان

فریدون بی تفاوت و با کمی مکث،به طوری که معلوم بود از این معارفه زیاد خوشش نیامده دست محمد را 

گرفت.این عمل او از چشم فرشاد دور نماند.رفتار فریدون توی ذوق محمد زد اما به خاطر فرشاد بدون اینکه چیزی 

به رویش بیاورد دستش را به طرف امیر دراز کرد.امیر بر خالف فریدون با لبخند دست محمد را فشرد و از آشنایی 

 با او اظهار خرسندی کرد و در حالی که به فرشاد نگاه می کرد گفت:

 عاقبت چشم ما به دیدن جمال مبارک این دوستتان روشن شد.-

 و رو به محمد کرد وگفت:

 جوری از شما تعریف می کند که من فکر می کردم محمد نام مستعار یکی از گرل فرندهاشه. فرشاد همیشه-

 از این حرف امیر همه خندیدند.فرشاد در حالی که دستش را پشت محمد گذاشته بود خطاب به آنان گفت:

 حالی بدهید. خوب من تا برم یک صفایی به سر وصورتم بدم لباسم را عوض کنم شما هم به این دوست ما یه-

 وبعد به محمد نگاه کرد و گفت:

 زود بر می گردم.-

محمد لبخندی زد و سرش را تکان دادو با نگاه فرشاد را تا پشت در رختکن تعقیب کرد.پس از آن با لبخند به 

 دوستان او نگاه کرد.
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ردیف کنار سالن بود می رفت فریدون آشکارا وجود او را نادیده گرفت و در حالی که به سمت صندلی های که بطور 

 خطاب به بقیه گفت:

 امیر،مجید تا فرشاد بیاید می توانیم اینجا بنشینیم.-

محمد متوجه شد که فریدون از قصد نامی از او نبرده اما دلیلی برای این کار او سراغ نداشت .با خود فکرکرد 

این نخستین بار است که او را می بیند .چون فریدون چه خصومت شخصی می تواند با او داشته باشد در صورتی که 

پاسخی برای این پرسش پیدا نکرد شانه هایش را باال انداخت و با خود گفت :بی خیال این یکی مثل اینکه با خودش 

 "اقا چرا ایستاده اید بفرمایید "درگیره محمد غرق در فکر خود بود که دست امیر را روی شانه اش احساس کرد 

ر لبخند زد و به طرف صندلی های کنار سالن رفت .فریدون روی صندلی نشسته بود و با ژستی خاص محمد به امی

یک پا را روی پای دیگر انداخته بود گویی روی صندلی ریاست نشسته بود محمد با بی اعتنایی به او نگاه کرد و 

 مجید اشغال کردند.ترجیح داد با فاصله کنار او بنشیند دو صندلی بین او و فریدون را امیر و 

لحظه ها به کندی سپری می شدند و اگر به خاطر فرشاد نبود محمد ترجیح می داد جمع سرد دوستان او را ترک کند 

و به منزل برود در فاصله ای که منتظر فرشاد بود به فکرفرو رفت او به فرشاد و تفاوتی که با این سه تن داشت فکر 

انواده ثروتمندی بود اما اخالق و منش او با دیگران فرق داشت به یاد حرکتهای می کرد با اینکه فرشاد نیز از خ

پرغرور و نخوت فریدون افتاد فریدون قدی بلند و چشم و ابرویی مشکی داشت که اگر اخالق زننده و پرنخوتش 

ان یگرنبود می شد گفت جوانی خوش قیافه است اما طرز رفتار و صحبت کردنش نشان می داد که نسبت به د

احساس برتری می کند اما امیر به نسبت فریدون از فهم بیشتری برخوردار بود و با کسی که برای نخستین بار دیده 

بود جوری رفتار می کرد که گویی ارث و میراثش را خورده است !البته او هم اگر چه کبر و غرور فریدون را نداشت 

حرفهایش مرتب تیکه می انداخت مجید هم که پسر تاجر  اما رفتارش نشان از دوستی بی غل و غش نداشت دز

ثروتمندی بود به طور کلی دنیای جداگانه ای داشت و شاید به قول فرشاد که همیشه او را مجنون صدا می کرد به 

 فکر لیلی خودش بود صدای امیر در گوش محمد پیچید و او را از فکر بیرون اورد .

 "ود ؟اقای ......ببخشید اسم شما چی ب"

 "محمد "محمد با نیشخندی معنی دار به او نگاه کرد 

 "ها بله ببخشید یادم رفته بود شما همکالس فرشاد هستید ؟"

 "خیر بنده هم دانشگاهی ایشان هستم "

امیر به محمد نگاه می کرد و درذهن او را ارزیابی می کرد در صورتش پرسشی خوانده می شد امیر سرش را طرف 

رشته تحصیلی شما چیست "اند و با او صحبت کرد و چند لحظه بهد دوباره رو به محمد کرد و پرسید :فریدون چرخ

 "؟

رشته اش .اخه رشته تحصیلی من چه ربطی به تو دراد .محمد می دانست امیر با این لفظ قلم "مححمد در دل گفت 

 حرف زدن و شما شما گفتن می خواهد او را دست بیندازد .

 "رشته من پزشکی است "زد و گفت  محمد لبخندی

اوه فکرمی کردم شما هم مهندسی می خوانید می شود بپرسم کدام شاخه پزشکی تحصیل می کنید منظورم پزشکی "

 "انسان و یا دام و طیور ؟
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صدای خفه خنده ای از فریدون به گوش محمد رسید و حدسش از اینکه امیر می خواهد او را دست بیندازد به یقین 

دیل شد اما محمد باهوش تر از ان بود که تسلیم شود.با لحنی خونسد و در حالی که لبخندی جذاب گوشه لبش بود تب

واهلل تو همین موندم حاال که شکر خدا تو کشورمان پزشک برای انسان زیاد داریم تصمیم گرفتم دامپزشکی "گفت 

 «را انتخاب کنم ،حاال هرطور که بخواهید در خدمتتان هستم.

امیر که انتظار شنیدن چنین پاسخی را نداشت کمی سرخ شد وبدون اینکه به رویش بیاورد سر تکان دادوبه طرف 

 فریدون برگشت وبه ظاهر مشغول صحبت با او شد.

مجید که ناظر گفتگوی آن دو بود لبخند معنب داری زد و در حالی که سرش را به گوش محمد نزدیک کرده بود با 

خیلی خوشم اومد،خیلی وقت بود دوست داشتم روی این پسره را کم کنم اما راستش »صفهانی گفت:ته لهجۀ شیرین ا

 «نمی دونستم چطور.

ما رو قابل ش:» محمد که باور نمی کرد مجید هم بتواند حرف بزند به او نگاه کرد وبا لبخند سرش را خم کرد و گفت 

وانی خونگرم اما کمی خجالتی بود .صحبت با او کم کم گذر وکم کم سر صحبت بین او و مجید باز شد.او ج.«نداشت 

زمان را از یاد محمد برد.زمانی که فرشاد با ساک ورزشی از در رختکن بیرون آمد محمد نخستین کسی بود که اورا 

دید .فرشاد برایشان دست تکان داد .محمد از جا برخاست ومجید هم به تبعیت از او بلند شد .امیر وفریدون صبر 

 «چقدردیر کردی ،صدا می کردی پشتت را کیسه بکشم.»کردند تا فرشاد نزدیک شود،محمد خطاب به فرشاد گفت:

 فرشادومجیدباصدای بلند خندیدند ،فریدون باتمسخر به آن دونگاه کرد .

 .«بچه ها اگر چیز خنده داری هست بگید تا ماهم بخندیم »امیر گفت:

 «فقط گفتیم امیر. هیچی»فرشادکه هنوز می خندید گفت:

مجید از خنده ریسه رفت ومحمد بااینکه سعی می کرد نخندد اما چهره سرخ شده او نشان می داد که در این کار 

 زیاد موفق نیست.

امیر از جمله کسانی بود که جنبه زیادی برای شنیدن انتقاد داشت و روی هم رفته پسربدی نبود .اما جنبه منفی او این 

د تحت نفوذ شخص دیگری قرار می گرفت وبرای خوش خدمتی به او حاضر بود خودش را هم ضایع بودکه خیلی زو

 کند . حاال هم فریدون براو غالب شده بود.البته این صفت خوبی برای یک مرد نبود.

 عیب نداره آقا فرشاد بجای شیرینی دادن موفقیتت،هی»امیر در حالی که بلند می شد لبخندی زد وبه فرشادگفت:

 «بارمون کن.

با آمدن فرشاد هر پنج نفر از در ورزشگاه بیرون رفتند .فرشاد پیش از اینکه به طرف خودرواش برود به طرف آنان 

 «خب ،پیش از اینکه از هم جدا بشیم ،بگویید کجا برویم ؟:»برگشت وگفت 

 محمد در سکوت به فرشاد نگاه کرد .اوترجیح می دادباهمراهان فرشاد جایی نرود.

با اینکه خیلی دوست دارم با شما و در خدمت محمد جان باشم ،متأسفانه :»مجید زودترازهمه روبه فرشاد کرد و گفت 

 .«از همراهی با شما عذر می خواهم .چون به فرانک قول داده ام شام را با او باشم 

وبالبخند به «چی شده!؟محمدجان»فرشاد به محمد و مجید نگاه کرد وابرویش را باال انداخت ولبانش را جمع کرد.

 «پسر من همیشه فکرمی کنم تومهره مار داری....»محمد نگاه کرد 

به جای تعریف و تبلیغ بهتره زودترمشخص کنید کجا بریم.من باید بروم »فریدون حرف اورا قطع کرد و گفت:

 «اتومبیلم را از پارکینگ بیاورم.
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وبعد مثل اینکه حرف .«خالصه اینکه خیلی ماه هستی :»وگفت فرشاد بدون توجه به حرف فریدون لبخندی زد 

 «توچیزی گفتی؟»فریدون را نشنیده باشد گفت:

 «آره گفتم قراراست کجابرویم؟»
 

 «خب تکلیف تو که مشخص است،تو معافی چون حریف غر غر های فرانک نمیشوی.»فرشاد به مجید نگاهی انداخت:
 

خداحافظی به طرف خودرو قیمتی خوش رنگش رفتکه در خیابان مجاور ورزشگاه  مجید با بچه ها دست داد و پس از

 پارک شده بود.

 

 عاقبت قرار شد به یکی از محله های شمال شهر بروند و شام را در یک رستوران چینی صرف کنند.

 

یشوم،چند کار اگر اجازه بدهی من هم از حضورتان مرخص م»پس از رفتن مجید،محمد رو کرد به فرشاد و گفت:

 «کوچک دارم که باید انجام دهم.
 

فرشاد با سرعت ذاتی انتقال خود متوجه شد که محمد برای همراهی نشدن با انها کار را بهانه قرار داده است.در 

جون :»حالی که دست او را میگرفت به طرف خودرواش که درست روبه روی ورزشگاه بود رفتند و خطاب به او گفت 

 «یایی من هم یکراست به منزل میروم.خودت اگر ن
 

اور گوش کن فرشاد من متاسفم که نمیتونم بیایمب»محمد با ارامی دستش را از دست فرشاد بیرون کشید و به او گفت:

 «کن باید زودتر به منزل برگردم ،گفتم که مهمان داریم.
 

ی رفتن مصمم دید.با تاسف سرش را تکان داد و فرشاد نگاه دقیقی به چشمان نافذ و مشکی محمد انداخت و او را برا

ودر حالی که دستش را برای خداحافظی به طرف «حیف شد خب حاال که به رفتن اصرار داری من حرفی ندارم »گفت:

 «پس تا بعد.در ضمن از اینکه برای دیدن مسابقه امدی متشکرم.»او دراز میکرد گفت:
 

دون تعارف میگویم دیدن مسابقه ای که تو در ان توپ میزنی به همه چیز ب»محمد لبخندی زد و دست اورا فشار داد.

 «ترجیح دارد واقعا لذت بردم.
 

محمد دستش را بطرف امیر برد وبا او خداحافظی کرد و پس از ان با فریدون خداحافظی کرد.هرچند که اگر به 

کمال بی اعتنایی اب او دست داد و به سردی  خاطر احترام به فرشاد نبود ترجیح میداد این کار را نکند.فریدون در

 در پاسخ خداحافظی او فقط سر تکان داد.

 

محمد پس از جداشدن از آنان به طرف منزل حرکت کرد.اما به راستی دلش نمی خواست به منزل برود.دوست 

یدا از حصول ان اطمینان پداشت با فرشاد تنها بود و رازی را که دو سال تمام در قلبش حفظ کرده بودو منتظر بود تا 

کند برمال سازد.به یاد خاطره ای از گذشته ای نه چندان دور افتاد.او و فرشاد برای گرفتن جواب امتحانات ترم دوم 

سال اول پشت در دفتر دانشگاه منتظر بودند تا کمی خلوت شودتا بتوانند نتایجی را که پشت شیشه زده بودند ببینند. 
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انی که برای گرفتن نتایج از قسمتهای دیگر آمد و شد می کردند نگاه میکرد و بعد در حالی آن روز فرشاد به دختر

محمد من در سالم بودن تو شک دارم،بعضی اوقات »که به ظاهر حالت متفکری به خود گرفته بود،خطاب به او گفت:

سر این همه دختر دور و برت فکر میکنم تو یا آدم آهنی هستی یا...،آخه میشه آدم باشی و قلب نداشته باشی، پ

ریخته، خب یکیشونو انتخاب کن، حتی اگر نخواهی باهاش ازدواج هم کنی دست کم احساسات و عواطفت که به کار 

 «می افتد.باور کن از این همه پرهیز ادم به شک می افتد.نکنه......
 

. تو تفویض کردم، برای تو هم که بد نیست به طور رسمی من تمام احساساتم را به»و او با خنده در پاسخش گفته بود:

سه چهار تا با هم برمیداری،راستی خودمونیم نگفتی چطوری قرارهایت را تقسیم میکنی که بین دوست دخترهایت 

 «اختالف پیش نیاید و هیچکدوم از وجود دیگری باخبر نشوند.

یک هنر است که فقط اونهایی که خیلی  ببین این»فرشاد که هیچ وقت در حرف کم نمی آورد خندیده و گفته بود:

 کارشون درست است می توانند انجام بدهند، برای تو این حرفها زود است، می ترسم چشم و گوشت باز شود.

آن روز محمد یه فرشاد نگفت که خودش گلی دارد که او را از بوییدن گلهای دیگر بی نیاز می کند. زیرا نمی 

قطعی نشده اسم خود را بر سر زبانها بیندازد. البته نه اینکه به فرشاد اطمینان خواست و نمی توانست تا موضوع 

نداشته باشد، بلکه خودش هم مطمئن نبود که آیا سرانجام به خواسته اش می رسد یا نه. چون آن موقع نه هنوز 

ازدواج بحث و یا حتی درباره فرشته به مادر حرفی زده بود و نه خودش در شرایطی قرار داشت که بتواند در مورد 

تصمیم بگیرد و حاال با اینکه هنوز موضوع قطعی نشده بود اما او دیگر نمی توانست صبر کند و خیلی دوست داشت با 

کسی صحبت کند و چه کسی بهتر از فرشاد که در معرفت و دوستی امتحانش را خوب پس داده بود. او خیلی دوست 

ی شان که رستورانی کوچک و دنج در حوالی میدان ولیعصر بود برود و از داشت به همراه فرشاد به پاتووق همیشگ

راز درونی قلبش پرده بردارد. همچنین می خواست خبر نامزدی قریب الوقوعش را به اطالع فرشاد برساند و هر دو 

ینکه او از ا به اتفاق این موضوع را جشن بگیرند. محمد از تصور واکنش فرشاد پس از شنیدن این خبر لبخندی زد و

در کنارش نبود نفس عمیقی کشید و با خود فکر کرد : در یک فرصت مناسب این خبر را به او خواهم داد. سپس 

برای رفتن به منزل دستش را به طرف تاکسی که به طرف او می آمد بلند کرد. محمد سرخیابانی که منزلشان در آن 

داخت. ساعت حدود نه شب بود با اینکه زمان مناسبی برای رفتن قرار داشت از تاکسی پیاده شد نگاهی به ساعتش ان

به خانه بود، اما حوصله نداشت به این زودی به منزل برود. از طرفی تنها قدم زدن را دوست نداشت ناچار در حالی 

ه زل راکه دستهایش را در جیب بارانی اش فرو کرده بود و در حالی که آهنگی را زیر لب زمزمه می کرد به طرف من

افتاد. اواسط خیابان خودرویی توجهش را جلب کرد آن را درست وسط خیابان پارک کرده بودند و چراغهای آن 

روشن بود. برق چراغهای خیابان قطع بود و نور قوی خودرو جلب نظر می کرد تاریکی شب و نور قوی چراغ که 

تشخیص نوع خودرو می شد. محمد با بی اعتنایی مستقیم به محمد می تابید مانع از دیده شدن راننده ان و حتی 

خودش را کنار کشاند و به حرکت ادامه داد. خودرو با صدای شدیدی به حرکت در آمد و محمد در کمال حیرت 

متوجه شد که درست به طرف او می آید برای هر واکنشی دیر شده بود. محمد یقین داشت، با آن خودرو تصادف 

دش را فراگرفته بود و هراس برخورد با خودرو توان حرکت را از او سلب کرده بود. خواهد کرد. ترس تمام وجو

درست در آخرین لحظه ای که محمد فکر می کرد هم تکنون تصادف خواهد کرد، صدای ترمزی شدید در گوشش 

د و سته بوپیچید. سپس خودرو در فاصله دو قدمی او ایستاد. با وجود سردی هوا دانه های عرق بر پیشانی اش نش
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پاهایش بی حس به زمین چسبیده بودند. بدتر از آن قلبش بود که با ضربه هایی دیوانه وار بر قفسه سینه اش می 

کوفت. در عین حال از اینکه خودرو با او برخورد نکرده است خوشحال بود. نفس عمیقی کشید و کمی بر خود مسلط 

ید مانع از تشخیص دادن راننده بی احتیاط می شد. محمد همین که شد چراغهای پر نور خودرو که با نور باال می تاب

حس کرد بدنش جانی گرفته با مشت به کاپوت آن کوبید و با فریاد گفت : هو، عوضی دیوانه ، معلوم هست چکار 

 می کنی؟ اگه رانندگی بلد نیستی بهتره بری پشت گاری بشینی. چراغ خودرو خاموش شد و محمد با ناباوری فرشاد

 را پشت فرمان مشاهده کرد .

مشاهده کرد.فرشاد سرش را از پنجره بیرون آورد ودر حالی که نیشش تا بناگوش باز شده بود فریاد زد)) آهای 

 ,هرچی میگی خودتی,مگه کوری ماشین به این بزرگی را نمیبینی؟((

 فرشاد رفت. محمد نفس عمیقی کشید و با قدمهایی که هنوز از ترس استوار نشده بودبه طرف

دستش را از پنجره داخل برد تا گوش او را بگیرد وبا لحن سرزنش باری گفت )به خدا که دیوانه ای , کم مانده بود 

 از ترس سکته کنم. تو کی میخواهی عاقل بشی ,باور کن نمی دونم.!((

مد گوشم را نکش , اخه فرشاد سرش را خم کرد وروی صندلی خوابید ودر حالی که میخندید گفت:آخ نکن ,جون مح

 میدونی, می ترسم گوشم دراز بشه اونوقت کسی نگاهم نمیکنه.

محمد دستش را پس کشید ودر حالی که با لبخندش نشان میداد که او را بخشیده گفت:دراز گوش که هستی اگر 

 نبودیاین کارها را نمی کردی.

االن فکر میکردم توی رستوران چینی مشغول خوردن  و بعد دستهایش را به پنجره تکیه دادو به او گفت : منو باش

 کوفته برنجی به همراه ساکی های معروفشان هستی.

فرشاد با صدای بلند خندید وگفت:راستش دیدم ساکی چینی هم مثل پپسی کوالی خودمون بی گاز و طعم شده 

 ترجیح دادم اونجا نرم.

 مثل آدم حرف بزن ببینم چی شده چرا نرفتی؟

با راستش دلم نیامد افتخار کوفت کردن کوفته برنجی را به تنهایی داشته باشم اومدم دنبالت با هم بریم هیچی با

 عشق.

 پس دوستت , امیر و پسر داییت چی شدند. و پس از گفتن این حرف به اطراف نگاه کرد.

 نترس سر خر با خودم نیاوردم دنبالشون نگرد قالشون گذاشتم.

 کرد)) جدی چی شد که نرفتی؟((محمد به فرشاد نگاه 

هیچی بعد از رفتن تو دیدم حوصله ندارم با اونا جایی برم به خاطر همین بهانه آوردم که خیلی خسته ام و می خواهم 

برای استراحت به منزل بروم وبعد از اینکه رفتند من هم ر خر را کج کردم به طرف منزل شما آمدم حاال بپر زود 

 م.سوار شو یک دور بزنی

 محمد سرش را تکان داد وگفت: متاسفم که باعث شدم با دوستانت نروی اما باور کن حال بیرون رفتن ندارم.

فرشاد خم شد وقفل در جلو را باز کرد و خطاب به محمد گفت من این چیزا حالیم نیست.آقا رو باش , می خواد از 

زود برمیگردیم.حاال خوبه دختر نیست که اینقدر ناز میکنه ,  اونجا رانده از اینجا مانده بشم. بیا باال یک دور میزنیم

 باور کن سر موقع بر میگردانمت منزل.
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و ناگهان خنده تمام صورتش را پر کرد و با لحن شوخی که محمد می دانست رمز موفقیت اوست گفت:باور کن اگر 

 وق میزنم.همین االن با من نیایی بریم بگردیم تاصبح عاشقانه زیر پنجره اتاقت ب

صدای خنده بلند محمد در تاریکی کوچه پیچید در حالی که به طرف دیگر خودرو می رفت تا سوار شود با خود این 

 صحنه را تجسم کرد.

او فرشاد را خوب می شناخت از او بعید نبود برای ثابت کردن حرفش هم که شده این کار را بکند به خصوص که 

 ن باز می شد.پنجره اتاق او هم رو به خیابا

 وقتی از خم خیابان گذشتند, فرشاد رو به محمد کرد وگفت: خوب حاال دوست داری کجا بریم؟

 محمد سرش را تکان داد: برای من هیچ فرقی نمی کند هر جا که تو دوست داری بریم.

هم یه  ونجا بعدفرشاد لحظه ای فکر کرد وبشکنی زد وگفت: فهمیدم! پاتوق همیشگش خودمونو عشقه.شام میریم ا

 <<سر به پارک ملت می زنیم.خوبه؟

محمد از این که می دید فرشاد هم درست مثل او پاتوقشان را به همه جای دیگر ترجیح می دهد لبخندی زد و سرش 

 را با رضایت تکان داد.

عی برای مدتی به سکوت سپری شد.فرشاد موسیقی مالیمی را انتخاب کرده بود و صدای آن را کم کرد تا مان

صحبتشان نباشد.محمد به دنبال کلماتی بود تا سر صحبت را باز کند و موضوعی را پیش بکشد که می خواست با 

فرشاد در میان بگذارد.همیشه در این حالت به فرشاد غبطه می خورد که به راحتی صحبت کند.فرشاد به محمد نگاه 

 کرد و او را ساکت و متفکر دید.

 <<چیه خیلی ساکتی؟;

 <<منتظرم تو شروع کنی.;

 <<چی دارم بگم جز یک دنیا شرمندگی و تأسف.;

 <<تو حالت خوبه؟تو و شرمندگی...معاذاهلل.;محمد لبخندی زد و به فرشاد نگاه کرد. 

 <<نه جون محمد خیلی حالم گرفته شده.;

ندی بر لب ندارد.این حالت را محمد فکر کرد فرشاد شوخی می کند اما وقتی به او نگاه کرد متوجه شد فرشاد لبخ

 خیلی کم در فرشاد دیده بود.خیلی به ندرت پیش می آمد چیزی بتواند او را چنین ناراحت کند.

 <<محمد با تعجب از او پرسید چیزی شده؟

من از طرف فریدون از تو معذرت می خواهم،می دونی ;فرشاد نفس عمیقی کشید و شانه هایش را باال انداخت. 

 <<نیست،اخالقش همین طور است،درست مثل تابه نچسب سرد و بی خوده. دست خودش

محمد متوجه شد ناراحتی فرشاد از کجا سرچشمه می گیرد.لبخندی زد و بازوی او را فشار داد و با لحن شادی گفت 

لی خی بی خیال پسر، من تو فکرش نبودم،تو هم خودت را ناراحت نکن،من تو رو دارم که خیلی ماهی.راستی میگم

 <<خیلی ماهی.

 <<دِ واسه ی همین ماهی و خوبیمه که چسبیدن و می خواهند بدبختم کنند.;

 <<به به سالمتی خبریه؟;

خبر خوب که نه،باور کن اگه بهم می گفتن سرطان داری و به زودی از دار دنیا مرخصت می کنند کمتر ناراحت می ;

 <<شدم.
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ه در کالم فرشاد طنزی را احساس می کرد اما با خود فکر کرد چه شده که توجه محمد حسابی جلب شده بود،با اینک

 فرشاد این طور درباره اش صحبت می کند.به او نگاه کرد ونشان داد مشتاق شنیدن است.

میدونی چیه؟با اینکه مامانم این همه کفش ;فرشاد آهی کشید و سرش را تکان داد و با لبخند به محمد نگاه کرد. 

 <<دو تاپاشو کرده تو یکی از اون کفش ها که چی؟به زور شوهرم،ببخشید زنم بده.داره اما 

محمد از طرز بیان فرشاد خنده ی بلندی کرد.موضوع برایش جالبتر شده بود.در حالی که به سمت فرشاد می چرخید 

 <<و دستش را به پشت صندلی تکیه داده بود با خنده گفت خوب بعدش؟

اه کرد و با اخمی تصنعی لبهایش را جمع کرد و گفت تو خبر مرگ من را بشنوی چه می فرشاد چپ چپ به او نگ

کنی،فکر کنم یک دایره دستت بگیری و توی خیابان راه بیفتی .پسر من می گویم دارم بدبخت می شوم،تو می خندی 

 <<و شادی می کنی؟

 <<محمد خنده ی دیگری کرد و گفت:خوب باید چه کار کنم؟

 <<ه همه جا سپر بالی من بودی حاال بیا و آقایی کن به جای من بیا برو دختره رو بگیر.هیچی ،تو ک

فرشاد در حین گفتن این کالم آنچنان با التماس به او نگاه می کرد که گویی این موضوع می تواند صورت حقیقت به 

را با حالت تاسف آوری تکان  خود بگیرد.محمد از خنده روده بر شده بود.فرشاد بدون توجه به خنده محمد سرش

 داد.

حاال بخند،امیدوارم روزی برسه که بیایی پیش من گریه کنی و بگویی که قرار است خرکشت کنن و ببرن -

 خواستگاری.

 محمد دستش را زیر چانه اش گذاشت و خطاب به فرشاد گفت:

عروس خانم خوشبخت کیه که قراره تو  خدا بگم چکارت کنه.فکم از جا در اومد از بس خندیدم.خوب حاال بگو این-

 را بدبخت کنه؟

 عروس خانم!چه حرفا!اون بوقلمون به خروس هم شبیه نیست،چه برسه به عروس.-

 سپس اخمی کرد و با خالتی که معلوم بود زیاد هم شوخی نمی کند ادامه داد:

 بیشتر بهش میخوره بگی فضول خانم.-

شاد شوخی نمی کند اما از طرز حرف زدن او بی اختیار خنده اش می محمد بی صدا می خندید.احساس کرد فر

گرفت.فرشاد از جمله آدمهایی بود که حرف جدی شان را نمی شد تشخیص داد.اما محمد که سالها با او دوست بود و 

آنقدر او را خوب می شناخت این را درک می کرد.حاال با اینکه می دانست فرشاد جدی حرف می زند،اما طرز بیانش 

 جالب و بامزه بود که محمد سعی می کرد تا نخندد اما نمی توانست.

فرشاد نگاهی به محمد انداخت و دستش را جلوی دهانش گرفت و سرش را به عالمت عذر خواهی تکان داد.در این 

 ت:به او گف حال به یاد محبوبه افتاد و حال آن شب او را درک کرد که نمی توانست جلوی خنده اش را بگیرد.فرشاد

 می خوای بخندی یا برات بگویم؟-

 ببخشید به خدا دست خودم نیست.بگو گوش می دم.-

راحت باش،خنده ات را بکن،من هم وقتی مادرم این پیشنهاد یا بهتر بگم این حکم را داد اولش خندیدم و فکر -

 اینکه از من نظر بخواد رفته حرفش کردم شوخی می کنه اما وقتی دیدم نه جدی جدی پشتش را گرفته و حتی قبل از

 را هم زده،دیگه داغ کردم و زدم به سیم آخر.
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 محمد که خنده اش را فراموش کرده بود سرش را تکان داد:

 راجع به کی؟دختره مگه فامیلتونه؟-

رو  رنازآره بابا،مادرم کلید کرده برم دختر برادرشو بگیرم،خواهر همین عنقی که دیدی.فریدون رو میگم.اگه ف-

 ببینی،می فهمی که باید دور همون گوشت تلخ گشت.پسر اگه بدونی چه جونوریه؟عتیقه عتیقه است.

محمد وقتی فهمید شخصی که فرشاد این طور درباره اش صحبت می کند دختر دایی اوست لبهایش را فشرد.بعد به 

در شرایط حاضر ترجیح داد حرفی در این  یاد آورد که قرار است او نیز در باره موضوعی با فرشاد صحبت کند،اما

مورد نزند و آن را به وقت بهتری موکول کند.از اینکه به فرشاد هم دختر دایی اش پیشنهاد شده بود خنده اش 

 گرفت.

محمد به فرشاد نگاه کرد و او را دید که بی خیال و خونسرد چشم به خیابان دوخته است.اما حالت نگاه او نشان می 

ر است.با شناختی که محمد از خانواده فرشاد داشت می دانست قدرت مطلق خانواده مادر او می باشد و به داد در فک

 قول فرشاد،حرف آوردن روی حرف او یعنی شروع مصیبت.

 محمد به فرشاد که همچنان ساکت بود نگاه کرد و به آرامی پرسید:

 پس شروع شده،نه؟-

 رد و بدون اینکه از محمد توضیح بخواهد پاسخ داد:فرشاد سرش را چرخاند و به او نگاه ک

آره شروع شده،اونم چه مصیبتی،چشمت روز بد نبینه.مگه نمی بینی با وجود خستگی حاضر نیستم به منزل برم،باید -

 "آنقدر صبر کنم تا مادر به رختخواب برود و بعد دزدکی وارد منزل شوم 

ی دانست او به طور حتم در منزل در گیری دارد .مدتی به سکوت محمد می دانست فرشاد جدی نمی گوید .اما م

 گذشت .تا اینکه محمد بار دیگر سکوت را شکست تا پاسخ پرسشی را که در ذهنش بود از محمد بپرسد .

 "راستی چکار می خواهی بکنی؟"

 "در چه مورد ؟"

 "همین مسئله خواستگاری !"

 "هم بیاید حاضر نیستم دختر دایی ام را بگیرم  دست بردار پسر ،اگر تو دنیا قحطی دختر"

 "درست برعکس من "محمد زیر لب زمزمه کرد 

 "تو چیزی گفتی ؟"

 "نه یعنی اره .حاال بعدا برات تعریف می کنمببینم یعنی تو راستی راستی می خواهی روی حرف مادرت نه بیاوری ؟"

 "ل مامان جونم یک عمر خودم را بدبخت می کنم ؟پس چس ،فکرکردیی به خاطر د"فرشاد پوزخند زد و گفت 

 "پس خدا به دادت برسد "محمد سرش را تکان داد 

مگر همون خدا به دادم برسه .مامان من را نمی شناسی .تازه مصیبت "فرشاد به او نگاه کرد و سرش را تکان داد 

می دونی بیشترین غضب مادر از این آخه "سپسس لبخندی زد و لبش را به دندان گرفت و ادامه داد "شروع شده 

البته کمی اغراق کردم فرناز فقط بیست سال "است که به دختر لوس و ننر برادرش توهین کردم و گفتم ترشیده 

 "دارد ولی باور کن هیچی از مکر یک پیرزن عجوزه کم ندارد 

ت ننمی کشی پشت یکی از بس کن فرشاد خوب نیست اینجور حرف بزنی .هرچی باشه دختر دایی ات است خجال"

 "بستگان نزدیکت پیش یک غریبه بد گویی می کنی ؟
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اول این که تو غریبه نیستی و بهترین دوست منی .در ضمن تو که اونو نمی شناسی بهتره حرف نزنی .از خیل وقت "

.تو نمی دونی که چه پیش از او بدم می امد .اصال از تمام دختر های افاده ای و مغرور .اون هم به این شدت متنفرم 

 "اخالق بدی داره 

فرشاد سکوت کرد .گویی دیگر نمی خواست در این باره حرف بزند .چهره درهمش نشان می داد در مورد تنفر از 

فرناز صادق است .با اخم نگاه کردنش به روبه رو معلوم بود خاطراتی ناخوشایند از او در ذهنش جان گرفته است 

را نمی دانست ولی ان طور که فرشاد را شناخته بود می دانست او بی دلیل چیزی نمی گوید  .محمد دلیل تنفر فرشاد

 ان هم به این قاطعیت .

 فرشاد نفس عمیقی کشید و به محمد نگاه کرد و او را متفکر دید .

 "تو چته ؟"

 "به فکر تو بودم ،نمی دونم چی بگم "

 "دارم بی خیال من می دونم چکار کنم.خوب بهانه ای "

 "یعنی چی ؟چه بهانه ای ؟"

تو خبرنداری .پس بزار از اول برات بگم دیروز عصر که رفتم خانه دیدم چه خبره !برو و بیار و بریز و بپاش و "

خالصه بوش می اومد باز هم مادر هوس مهمانی و دعوت کردن از دوستانش به سرش زده . من هم که دل خوشی از 

دم فکر کردم این دو روز ه را بروم شمال که یادم افتاد مسابقه دارم .به خاطر همین هم از این مهمانی نداشتم با خو

خیرش گذشتم .خالصه تا من فکرکنم و با خودم نقشه بکشم که چه خاکی تو یسرم بریزم شب شده بود و مجبور 

بدتر از همه قروقمیش های بودم بمانم و باز هم خالی بندی های مردها وچشم وهم چشمی خانمهاشون را تحمل کنم .

دخترهایی راکه به قول مامان هر کدومشون روکه می خواستم فقط باید لب تر می کردم برایم قابل تحمل نبود.برای 

همین بدون اینکه به کسی چیزی بگویم زدم بیرون .راستش می خواستم بیام دنبالت تاباهم بریم اما چون گفته بودی 

شم .هیچی زدم رفتم دربند .پسر عجب هوایی بود،آنقدر سرد بود که نگو .منهم لباس مهمان دارید نخواستم مزاحم ب

کافی نبرده بودم .حسابی یخ کرده بودم ولی هرچه بود بهتر از محیط اون مهمانی کذایی بود .خالصه تادو نصف شب 

 ند به منزل برگشتم . ولیتک و تنها ول گشتم وبعد به خیال اینکه مهمانی تمام شده وهمه به خانه هایشان رفته ا

چشمت روز بد نبینه ، همین که پا به خانه گذاشتم مادرم را دیدم که روی مبل راحتی هال نشسته و منتظر من است 

.بااینکه می دانستم منتظر من بوده ولی خودم را به آن راه زدم وبه سمت اتاقم رفتم.هنوز به پله ها نرسیده بودم 

نام خواند.می دانستم که از کارم عصبانی است ولی نمی دانستم چه نقشه ای برایم صدایش را شنیدم که مرا به 

کشیده.برایم عجیب بود که مادر خودش تک وتنها قرار است با من صحبت کند واین بار پدر حضور ندارد .خالصه 

ابی اقت بیارم .حسوقتی فهمیدم مهمانی آن شب یک سورپریز برای اعالم نامزدی من و فرناز بوده،دیگه نتونستم ط

داغ کردم وفریاد زدم:پس بگو این ریخت وپاش برای چی بوده ، مگر من صدبار نگفتم از این دختره خوشم نمی آید 

.فکر کردید من هم دخترتون هستم که بزور بخواهید شوهرم بدید .پسر تااین حرف از دهنم درآمد جیغ و فریاد 

ود درباره مجیدوفرانک این طور حرف زدم . آخه خودت می دونی که مادربلند شد.مثل اینکه بهش خیلی برخورده ب

فرانک قرار بود بره انگلیس پیش عمه ام وهمانجا درسش را ادامه بدهد .اما وقتی محبی برای پسرش از فرانک 

خواستگاری کرد مادرتمام مدارک گذرنامه وسایر بندوبساط فرانک راازاوگرفت وحکم کردکه باید با پسر محبی 

دواج کند .من مجید را دیده بودم ومی دانستم پسربدی نیست امافرانک او را ندیده بودوفکرمی کرد اوچه از
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جانوریست .خوشبختانه پس ازاینکه فرانک اورادید از او خوشش آمد،االن هم شکر خدا همدیگر رادوست دارند .من 

نداشت ونمی خواست ،بازهم به حکم مادر که همیشه آن دورارمئووژولیت صدامی کنم .اما اگر فرانک اورا دوست 

باید همسرش می شد .توفکرنکن ماتوقرن بیستم زندگی می کنیم .بیامادر من را ببین ،حکمش مثل شاهان قاجار 

صریح و الزم االجراست . خالصه سرت را درد نیاورم وقتی دیدم با دادوفریاد می خواهد موضع قدرتش رامحکم کند 

د زدم به سیم آخر ودست گذاشتم روی چیزی که می دانستم نقطه ضعف اوست ولعنت ابدی ومرا وادار به تسلیم کن

 «را برایم به ارمغان می آورد .واین شد مقدمه اعالن جنگ وشروع مصیبت.

محمد دستش را زیر چانه اش گذاشته بود وغرق در صحبتهای او شده بود .فرشاد به اونگاه کرد ولبخندزد.محمدبی 

 «توچیکارکردی؟»بود که بتواند صبرکند:قرارتر از آن 

هیچی، وقتی دیدم خیلی اصرار می کند واز محسنات این ازدواج وازهمه بدتر برادرزادۀ عزیزش تعریف و تمجید می 

کند گفتم اگر تاآخر عمر مجرد بمانم حاضر نیستم دختر برادر عزیزت را از ترشیدگی نجات بدهم تواگرراست می 

سروسامان بگیرم،اونقدردست دست نمی کردی تا فرزانه از قفس بپرد.پسرهمین که اسم گفتی ومی خواستی من 

فرزانه را بردم مادر مثل اسپندی که روی آتش ریخته باشند ازجاپرید.چشمت روزبدنبیندبااین حرف نزدیک بود 

که ناظر دعوای ما  خانه را روی سرم خراب کند.من هم که دیدم هوا بد جوری پس است گذاشتم دررفتم .بیچاره پدر

بود نمیدونی چطوری نگاه میکرد.میدونم همه کاسه کوزه ها سر او شکسته شده و مادر تمام لج مرا سر او خالی کرده 

 «است.

خالصه دیشب برای اولین بار در زندگی با وجود اینکه خانه و زندگی داشتم تو هتل :»فرشاد دستی به صورتش کشید 

 «به این بود که از جنگ اعصابی که برایم درست کرده بودند خبری نبود. خوابیدم. بد هم نبود خوبیش
 

محمد با نگرانی به فرشاد نگاه کرد با وجود چهره متبسم و روحیه شادش کسی نمیتوانست حتی حدس بزند که او 

ه است. او نام برد نیز گرفتاری داشته باشد. محمد ناگهان به یاد اورد که فرشاد در صحبتهایش از کسی به نام فرزانه

نیز چند بار نام فرزانه را روی جزوه هایی که فرشاد مطالعه میکرد دیده بود و یکی دوبار هم از او شنیده بود که به 

زودی شیرنی نامزدی اش را به او خواهد داد.اما هیچ گاه فکر نمیکرد که از بین این همه دختری که فرشاد با انان 

ه او قرار گرفته باشد که بخواهد با او ازدواج کند. محمد به نشانه نفهمیدن موضوع اشناست شخصی آنقدر مورد توج

 گرهی به ابروانش انداخت.

 

ببینم فرشاد این فرزانه همون خانمی نیست که توی کتابخانه مسئول تحویل کتاب است،فامیلش چه بود؟آه یادم »

 «آمد خانم اکبری
 

ر خنده دیوونه اونکه سن مادر منو داره. فرزانه ای که من میخواستم دختر محمد به او نگاه کرد و ناگهان زد زی

 «عمویم بود.
 

 «جدا !دختر همان عموت که گفتی توی شیراز زندگی میکن،درست است؟»
 

اره همون در ضمن یک عمو بیشتر ندارم.حقیقتش را بخواهی ما با هم رفت و آمد خانوادگی نداریم.در صورتی که »

 «مویم هستم،آدم خیلی ماهیه،شخصیتش خیلی محکم و بی نقصه،درست برعکس پدر!من عاشق ع
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محمد از اینکه فرشاد اینگونه رک و بی پروا اسرار خانوادگی اش را رو میکرد کمی معذب شده بود .با صدای آرامی 

 «فرشاد تو مجبور نیستی به من توضیح بدهی.» به او گفت:
 

 «منظورت چیه؟»
 

 «صی ندارم،من اصراری به دانستن اسرار خانوادگی ات ندارممنظور خا»
 

کدوم اسرار؟تو هم چه حرفها میزنی من از اینکه یکی را دارم تا بتوانم با او حرف بزنم خیلی هم خوشحالم. شاید »

 «باور نکنی ولی احساس میکنم تو آنقدر به من نزدیکی که هیچ رازی بین من و تو وجود نداره.
 

ساس کرد آنقدری که فرشاد با او راحت و صمیمی است،خودش انطور نبوده و هنوز چیزهایی در دل دارد محمد اح

که فرشاد از آنها خبر ندارد . یکی از انها موضوع فرشته است که پس از این همه سال که او دلباخته اش شده هنوز 

او مانند فرشاد با صداقت رفتار نکرده احساس  کالمی راجع به او با فرشاد صحبت نکرده است.به همین خاطر از اینکه

عذاب وجدان میکرد بنا بر این دستی به صورتش کشید وپس از آن پنجه هایش را در موهایش فرو کرد و با قدر 

 شناسی به فرشاد نگاه کرد.

انواده من خمیدونی چیه؟شاید هم یک رازی تو ی»فرشاد نفس عمیقی کشید و در حالی که به روبرو نگاه میکرد گفت:

شانه هایش را باال انداخت و ادامه داد تا سه سال پیش عمو مرتب به تهران می « وجود داره اما من از آن بیخبرم!

امد،اما هیچگاه به منزلمان نمی امد و این برای من همیشه جای تعجب و فکر باقی میگذاشت. چون عمو من و فرانک 

تهران می امد محال بود برای من و فرانک هدیه ای نخرد. حتی وقتی  را خیلی دوست داشتو هروقت که از شیراز به

خیلی با عجله می آمد و فرصت نمی شد تا او را ببینم هدیه هایمان را به پدر می داد تا آنها را به ما برساند. همان 

د.از جواب دادنش زمان دلیل آن را از پدر پرسیدم ولی آنقدر مبهم و بی معنی جوابم را داد که چیزی دستگیرم نش

فهمیدم مرا از سرش باز می کند. من هم زیادی کنجکاوی نکردم، حدس می زدم مادر با زن عمواختالف دارد. البته 

برایم قابل قبول بود که دو زن سر چشم و هم چشمی با هم اختالف داشته باشند چون این جور چیزها در خانواده ما 

رای خرید جنس و عقد قراردادی به امارات رفته بود مرا نیز همراه خود برد. تازگی نداشت.تا اینکه یک بار که پدر ب

کارمان دو روز زودتر ازآنکه قرار بود به اتمام رسید، موقع بازگشت پدر بلیط برگشت را از طریق شیراز تهیه کرد. 

 عربی و اروپایی سفر جالب اینجاست من تا آن زمان که سال آخر دبیرستان بودم، به همراه پدر به اکثر کشورهای

کرده بودم اما تا آن زمان هنوز به شیراز نرفته بودم، این سفر برای من خیلی هیجان انگیز بود به خصوص که می 

دانستم خانواده عمویم در شیراز ساکن هستند. با وجودی که من هجده سال و اندی از عمرم می گذشت، هنوز 

دانستم آیا ما هم مثل عمو که هروقت که به تهران می آید پدر را در  خانواده عمویم را مالقات نکرده بودم. نمی

شرکت مالقات می کند، در محل کار عمو او را خواهیم دید و یا به منزلش خواهیم رفت. خیلی دوست داشتم همسر 

رد و ی کعمو و فرزندان او را که می دانستم دو دختر هستند از نزدیک ببینم. راستش کنجکاوی داشت دیوانه ام م

خیلی دلم می خواست همسر عمویم را ببینم. در تصورم او زنی قاطع و خشن می آمد که به حدی روی شوهرش نفوذ 

داشت که باعث شده بود رفت وآمد دو برادر به کلی قطع شود. وقتی در فرودگاه شیراز از هواپیما پیاده شدیم، به 

تحویل بگیریم. پس از اتمام کارمان از سالن خارج شدیم. منتظر همراه پدر به قسمت ترانزیت رفتیم تا چمدانمان را 
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بودم پدر به قسمت تاکسیهای فرودگاه برود و برای رفتن به هتل ماشینی کرایه کند، اما او را دیدم که به اطراف نگاه 

ن و می کند.با دیدن عمو که به ما نزدیک می شد متوجه شدم او منتظر چه کسی بوده. پس از در آغوش گرفت

بوسیدن او به اتفاق هم از سالن انتظار فرودگاه بیرون آمدیم و مستقیم به طرف ماشین او رفتیم که در پارکینگ 

فرودگاه بود. آنجا بود که متوجه شدم پدر در مورد سفرمان به شیراز با او هماهنگ کرده است. فکر می کردم پدر از 

کند. اما وقتی عمو اعالم کرد که غزاله با بی صبری منتظر ماست  عمو خواسته تا برای اقامت دو روزه ما هتلی رزرو

کم مانده بود از تعجب شاخ در بیاورم. غزاله نام همسر عمویم بود. به پدر نگاه کردم تا اثری از رنگ پریدگی 

سراغ  ناراحتی در او مشاهده کنم، اما در وجود پدر آرامشی بود که تاکنون نظیر آن را ندیده بود. پدر از عمو

دخترهایش را گرفت و او با عشق از کارهای آنان تعریف کرد. از صحبت های عمو فهمیدم که فرزانه دختر بزرگ او 

که چهار سال از من کوچکتر بود در المپیاد ریاضی مقام دوم را کسب کرده و غزل دختر کوچکش خیلی شیطان و 

باغچه و وسایل خانه آورده بود تعریف می کرد که  بازیگوش است. عمو چنان با لذت از خرابکاریهای او که سر

گویی موفق به دریافت جایزه نوبل در فن آوری و اختراع شده است. خالصه تا به منزل عمو که در یکی از بهترین 

محله های شهر بود برسیم برای خودم حسابی خیالبافی کردم. از خانه عمو گرفته تا شکل و شمایل همسر و دختران 

نزل عمو رسیدیم. خانه ای بزرگ و زیبا که در احاطه درختان بلند قرار داشت. حیاط وسیع آن که درای باغچه او. به م

که چه عرض کنم، باغ بزرگی بود که گلهای زیادی از هر نوع در آن یافت می شد و من باغچه ای یه این زیبایی را 

ی بازی بود که با چمن مفروش بود ودر کنار آن فقط در کارت پستال ها دیده بودم. گوشه ی حیاط محوطه ای برا

 یک تاپ بزرگ دو نفره قرار داشت که هوس سوار شدن را در آدم بر میانگیخت.

در دو طرف حیاط باغچه ای پر از گل و سبزه بودو راهی سنگفرش از وسط آن.به طرف ساختمان می رفت پیش از 

 رسیدن به ساختمان

 م که به صورت دایره بود واز سطح زمین به اندازه یکمتر باالتر بودباید ازفضای کوچکی عبور میکردی

 

واز چهار طرف برای رفتن به روی آن پلکانی از سنگ درست کرده بودندوسط آن فضای آالچیقی با حصیر به چشم 

 میخورد که به طرز زیبایی آراسته

 شده بود

ه فرشته ای با بالهای سپیدقدحی به دست داشت داخل االچیق حصیری,حوضی دو طبقه به شکل گل وجود داشت ک

 واز داخل آن آب زاللی چون آبشار کوچک به داخل حوض جریان داشت.

 دور تا دور حوض نیز چهار تخت وجود داشت که فضانجا شده بودیمای شاعرانه ای را بوجود آورده بود.

دستش را به پشتم نمی گذاشت ومرا به طرف  آنقدر محو تماشای فضای زیبا وشاعرانه آنجا شده بودیم که اگر عمو

 منزل راهنمایی نمی کرد ساعتها می ایستادم وبه این منظره زیبا چشم می دوختم.

فضای داخل منزل هم کم از بیرون آن نبود , به عمو حق دادم عاشق شهر شیراز باشد وآنا رابا هیچ جای دیگری 

ش را نمی کردم وقتی بود که همسر عمویم را دیدم.برخالف عوض نکند.اما شکفت آورترین صحنه ای که حتی فکر

تصورم او زنی زیبا و از همه مهمتر با محبت ومهربان بودبر خالف عمو که هیچ گاه پا به منزل ما نمی گذاشت پدر 

 رفتاری خودمانی و صمیمی با غزاله داشت واو را به اسم کوچکش صدا می کرد.
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د را به آغوش او انداختند.من تازه متوجه شدم پدرم مرتب به آنها سر میزده اما حتی دختر عموهایم با دیدن پدر خو

 در این مورد چیزیبه مادر بروز نم داده است.

با خود فکر کردم البد مادر با خانواده عمو مشکل دارد وزمانی که غزاله حال مادر وفرانک را از پدر پرسید حدسم به 

 یقین تبدیل شد.

 ه نامی از عمو وخانواده اش به میان نمی اورد.زیرا مادر هیچ گا

همه چیز آنجا برایم جالب ودیدنی بود حتی دختر عموهایم که برای نخستین بار بود می دیدمشان فرزانه آن زمان 

پانزده سال داشت.دختری بود با اندام ظریف وبلند وخیلی زیبا با چشمانی زیباتر وبه رنگ عسلی ومژگانی بلند 

غزل دختر کوچک وشیرین ویازده ساله بود با چشمانی به رنگ شب و خیلی خیلی شیطان که چالی روی ومشکی اما 

گونه اش بود وهمین باعث می شد وقتی بخندد خیلی بانمک شود. عمو وخانواده اش خیلی خونگرم وصمیمی بودند 

 ومحبت وعشق را در صحبت ها و نگاه هایشان به یکدیگر می شد حس کرد.

آن زمان هنوز تجربه زیادی در زندگی نداشتم اما می توانستم احساس کنم آن دو چقدر یکدیگر را دوست  با اینکه

 دارند.

خالصه دو روز در شیراز اقامت داشتیم و در این دو روز آنان از کوچکترین محبتی دریغ نکردند. وقتی راهی تهران 

 ن خانواده اش نقش بسته بود.شدیم در دلم یک دنیا خاطره فراموش نشدنی از عمو وهمچنی

هنوز هواپیما درفرودگاه مهرآباد ننشسته بود که پدر با لحنی که او را درک می کردم از من خواست که موضوع 

 مسافرتمان به شیراز را مسکوت بگذارم وپیش مادر صحبتی نکنم.

به چهره اش انداخت واز فرشاد سکوت کرد و در خود غرق شد.محمد که مجذوب صحبتهای او شده بود ,نگاهی 

نگاه عمیق ومتاثر او پی برد در خاطرات نامطلوبی سیر میکند.محمد ترجیح داد سخنی نگوید تا خود فرشاد دوباره 

صحبتش را آغاز کند.مدتی به سکوت گذشت تا عاقبت فرشاد با آهی بلند سکوت را شکست گویی تازه به خود 

 آمده بود ومتوجه حضور محمد شده بود.

عموزندگی خوبی داشت،یک زندگی عالی وبی نقص،زندگی ای که خیلی ها حسرت :»د با صدایی گرفته ادامه داد رشا

آن را می خورند از جمله پدرم .اما افسوس روزگار آن طور هم که باید مهربان نبود .مثل اینکه چشم نداشت یک 

 .«خوشبخت به معنای واقعی را به خود ببیند 

متأسفانه دوسال پیش زن عمویم دراثر ابتال به سرطان فوت »از کشیدن آهی بلند ادامه داد:فرشاد مکثی کرد وپس 

 «کرد.

فرشاد خیره به خیابان پیش رویش ساکت شد ومحمد از روی تأثرلبش را به دندان گرفت وگرهی درپیشانی اش 

 «آه،واقعاً متأسفم.»ظاهر شد.با صدایی که از ناراحتی دورگه شده بودگفت:

غزاله زن نازنینی بود ولی حیف که خیلی زوداز »د نگاهی به اوانداخت که عمیقاًمتأثرشده بودوسرش را تکان داد:فرشا

دست رفت .به هر حال قسمت این بود وبا تقدیر نمی توان جنگید .برای ختم زن عمو به شیراز رفتیم .مراسم ختم با 

ازاین هم بود اوبرنمی گشت و داغ فقدانش را به دل آنانی شکوهی برگزار کردند اما چه فایده،اگرصدها برابر بهتر 

که دوستش داشتند باقی گذاشت.در ختم غزاله صحنه ای عجیبی دیدم،صحنه ای که هیچگاه از خاطرم محو نخواهد 

شد .شاید باور نکنی ولی تا به آن روز ندیده بودم مردی به خاطر از دست دادن همسرش آنطور بی قراری 

 «کننده بود. کند؛خیلیمتأثر
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فرشاد سکوت کرد و خودرو را در گوشه ای پارک کرد، تازه آنموقع بود که محمد متوجه شد به مقصد رسیده اند .ته 

دلش از اینکه زود رسیده بودند ناراضی بود زیرا شنیدن صحبتهای فرشاد اورا مجذوب کرده بود.فرشاد به او نگاه 

بقیه حرفهای او می باشد .لبخندی زدودر حالی که دررا باز می کرد  کرد واز طرز نگاه او حدس زد منتظر شنیدن

 .«خوب بقیه داستان باشد برای بعد از شام زیرا دیگر رمقی برای حرف زدن ندارم :»گفت 

 .«فرشاد توصیه می کنم بروی یک تقاضا به رادیو بدهی :»محمد به خود آمد وبا لبخند به او گفت 

 «؟!رادیو»فرشاد متعجب پرسید:

 .«آره ،برای اینکه جای قصه گوی ظهر جمعه را بگیری .باور کن بیان خیلی خوبی داری »

 «باشه ،روی پیشنهادت فکر می کنم.»فرشاد خندید و گفت:

رستوران در آن موقع شب خلوت بود وبه جز دو میزی که توسط دونفر اشغال شده بود بقیه صندلی های آن خالی 

مت میز دونفره ای رفتند که گوشه ای از سالن و در محل دنجی قرار داشت .هر کدام بود .فرشاد و محمد به س

سرجای همیشگی خود نشستند .پیشخدمت که آن دو را می شناخت با دیدنشان جلو آمد و پس از احوالپرسی 

 سفارش غذا را نوشت .

 رد.در فاصله ای که غذایشان آماده شود فرشاد بلند شد تا کیف پولش را در بیاو

 .«فرشاد االن نمی خواهد حساب کنی ،شاید سفارش غذا دوبله شد :»محمد لبخندی زد وبه شوخی گفت 

نوچ نوچ،من هم که فراموش کردم در کیفم پول بگذارم ،وای چه بد ،حاال »فرشاد کیفش را درآورد و در پاسخ گفت:

خوشبختانه امشب »ه نگاهی انداخت و گفت:وبه دومیز اشغال شد.«باید بعد از شام ظرفهای رستوران را بشوییم 

 «مشتری زیاد نیست، فقط چهار تا لیوان وچهاربشقاب.

این عکس را ببین .این که وسط نشسته ، :»هر دو خندیدند .فرشادکیفش را به طرف محمد گرفت وخطاب به او گفت 

رم است وآن زنی که باالی سر مادربزرگمه ،یعنی مادر پدرم،آنکه سمت چپ اوست عمو منوچهر و سمت راست او پد

مادربزرگ ایستاده اردشیر شوهر عمه مهتاب و آنکه کنار پدر ایستاده اردشیر شوهر عمه مهتاب است که آن موقع 

 تازه نامزد کرده بودند.

 محمد با اشتیاق به عکس نگاه کرد و با تعجب به فرشاد نگاهی انداخت و دوباره به عکس نگاه کرد:

 اهتی! پسر تو چقدر شبیه عمویت هستی،باور کن مو نمی زنی.خدای من عجب شب-

وبعد به تصویر عمه فرشاد نگاه کرد،او نیز شباهتی به منوچهر داشت.فقط در این بین محمود پدر او بود که چهره ای 

 متفاوت با عمه و عمویش داشت.

 این عکس مال چند سال پیش است؟

 ت یا بیست و یک سال پیش.تاریخش پشت عکس نوشته شده،فکر کنم بیس-

 محمد سرش را تکان داد و گفت:

 جالب است.-

 وکیف را به فرشاد برگرداند.

همان موقع پیشخدمت غذا را آورد و مشغول صرف غذا شدند.پس از اتمام شام بر خالف همیشه که مدتی همانجا می 

میز را پرداخت و آن را به حساب شیرینی نشستند و صحبت می کردند زود از جا برخاستند و فرشاد به اصرار پول 

بردش در بازی والیبال گذاشت.از در رستوران که بیرون آمدند محمد یقه بارانی اش را باال کشید و نگاهی به آسمان 
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انداخت.هوا صاف بود و کم وبیش ستارگانی چشمک زنان در آسمان شب پدیدار بودند.با اینکه چیزی به بهار نمانده 

سوز سردی داشت.فرشاد دستهایش را از هم باز کرد و نفس عمیقی کشید.با اینکه لباس زیادی به تن بود ولی هوا 

نداشت اما احساس سرما نمی کرد.در این حال به محمد که مشغول کشیدن زیپ باال پوشش بود نگاهی انداخت و با 

 تمسخر گفت:

 بابا بزرگ ،تو سردته؟-

 محمد لبخندی زد و سرش را تکان داد:

 همه که مثل تو قهرمان نیستند.-

هردو قدم زنان به طرف خودرو رفتند.محمد نگاهی به ساعتش انداخت.ساعت بیست دقیقه به یازده شب بود.محمد 

 با تعجب با خود فکر کرد چقدر زود گذشته است و خطاب به فرشاد گفت:

 چه جور بیدار شویم. شام را که این ساعت بخوریم،معلوم نیست چه وقت باید بخوابیم وفردا-

 فرشاد شانه هایش را باال انداخت و گفت:

 من که فردا دوساعت اول درس ندارم.-

واسه همینه که خیالت راحته،اما برعکس من فردا ساعت اول امتحان میان ترم دارم.خوب فعال بی خیال درس -

 وامتحان،ببینم تو نمی خوای صحبتی کنی؟

 د چه منظوری دارد اما با لحنی که نشان می داد می خواهد سربه سر او بگذاردگفت:فرشاد با اینکه می دانست محم

 نه حرفی ندارم....اه بله یادم آمد االن می رسونمت خانه،برو راحت بگیر بخواب.-

 محمد متوجه شد فرشاد شوخی می کند.

 ورم چیه.باز من از تو یک چیزی خواستم تو خودت را لوس کردی،خودتم خوب می دونی منظ-

فرشاد خندید و در خودرو را باز کرد و سوار شدودر سمت دیگر را باز کرد تا محمد نیز سوار شود.سپس رو به 

 محمد کرد وگفت:

فکر نمی کردم به این موضوع این همه عالقه نشان بدهی،باور کن اگر می دانستم آنقدر مایل به شنیدن هستی -

می کردم،درست مثل سریالهای پر طرفدار تلویزیون هفته ای یک قسمت  داستان را قسمت به قسمت برایت تعریف
" 

اره اخالقتو می دونم تا بدونی کورد توجه قرار گرفتی حسابی خودتو لوس می کنی .مثل "لبان محمد به خنده باز شد 

 "همون برنامه دختر دایی ات 

فرشاد از ادامه کالمش "یلش هم اینست که ....نه جون محمد اون موضوع دیگر ایه .من او اون خوشم نمی اید .دل"

 اصال دوست ندارم حتی"صرف نظر کرد و دستی به صورتش کشید و سرش را به نشانه تاسف تکان داد و گفت 

کالمی درباره اینکه او چه طوریست و چه اخالقی داره حرف بزنم ولی همین قدر به تو بگویم یکی از معیارهایم برای 

ن همسرم به اصول اخالقی است . من مخالف دوستی بین دو جنس مخالف نیستم و فکر می کنم این ازدواج پایبند بود

حق یک جوان است برای کسب تجربه و اگاهی بیش ا زازدواج با عقاید یک دختر و یا یک پسر اشنا شود و ان را 

بط محدودی با دخترانی که با الزمه شناخت دو طرف می دانم اما به چیزی که خیلی اهمیت می دهم این است که روا

 "انها دوست هستم داشته باشم و از بی بندباری هم با تمام وجود بیزارم 
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بابا ای واهلل .خیلی خوشم امد .به تو یم گویند مدافع بی "محمد برای او کف زد و با تحسین سرش را تکان داد و گفت 

چی می شود همه مثل تو فکر می کردند حاال که  قید و شرط حقوق بشر . ان هم از نوع انچنانی .فرشاد راستی

 "سخرانی تمام شد و داستان سرایی اتتت ررا شروع کن چون راستی راستس طاقتم تمام شده 

خب کجا بودم اه بله از مراسم ختم همسر عمویم می گفتم برای "فرشاد خنده ای کرد و نفس عمیقی کشید و گفت 

اینکه مادر هم با ما به شیراز امد و این برای من که حتی یک بار هم از  شرکت در مراسم به شیراز رفتیم و عجب

دهان او نامی ار عمو و زن عمو نشنیده بودم جای تعجب داشت .اما نکته ای برایم قابل فهم نبود و ان اینکه مادر حتی 

مام ضر شد و پس از اتپس از مرگ غزاله هم نتوانسته بود کینه گذشته را فراموش کند .فقط سومین روز سرخاک حا

مراسم یکسر به فرودگاه رفت و با اولین پرواز به تهران باز گشت .خیلی عجیب بود که مادر نخواست با عمو روبه رو 

شود و به او تسلیت بگوید و عجیب تر اینکه پدر هم هیچ اصرااری مبنی بر ماندن او نکرد گویی بین ان دو تفاهمی 

فکر انداخت که اختالف مادر با عمو و غزاله چه می تواند باشد . به هر صورت مادر  عمیق برقرار بود و این مرا به

رفت و من و فرانک به همراه پدر به منزل عمو رفتیم و تا پایان مراسم هفت انجا بودیم .درگیر دار برگزاری مراسم 

دند و ظرف این دو سال خیلی پس از دو سال و اندی توانستم دوباره فرزانه و غزل را ببینم .هردو بزرگ شده بو

تغییر کرده بودند .فرزانه درست مثل نخستین باری که دیده بودمش ساکت و متین و البته خیلی زیبا تر شده بود اما 

طفلی مثل گلی که چند روز به ان اب نداده باشند پژمرده و افسرده بود .جثه ظریفش زیر بار غم خرد شده بود 

می نمود و استوار تر .غزل دیگر ان شیطنت چند سال پیش را نداشت و با اینکه .درست برعکس غزل که قوی تر 

خودش از نظر روحی در وضعییت خوبی نبود اما سعی می کرد وسایل راحتی عمو و فرزانه را فراهم کند .معلوم بود 

شرکت در ختم که خیلی نگران ان دو است . در ضمن عمه مهتاب و همسرش اردشیر هم پس از نه سال دوری برای 

زن عمو ،از انگلیس امده بودند .می دونی بدی کار ما چیه ؟ما انسانها موجودات عجیبی هستیم .باید عزیزی را از 

دست بدهیم تا یادمان بیفتد قوم و خویشی داریم .خالصه اینکه مراسم بزرگ و با شکو.هی گرفته بودند درست به 

عمو مرتب پر و خالی می شد برخالف پدر که با اقوام زیاد امد و شد شکوه خود زن عمو که زن خیلی خوبی بود منزل 

نداشت اکثر فامیل های پدر را برای نخستین بار آنجا مالقات کردم .شب دوم که منزل عموبودیم بین پدروعمه 

 دمهتاب گفتگویی صورت گرفت که مرا خیلی به فکربرد.عموکنار شومینه چشم به آتش دوخته وبه فکر فرورفته بو

.من هم به روزنامه ای نگاه می کردم که از تاریخ آن دوهفته گذشته بود .عمه و پدرم کنارهم نشسته بودند وعمه 

باحسرت وگاهی با ریختن قطره اشکی از گذشته صحبت می کرد .اوبه روزی اشاره کرد که به همراه غزاله ومادر 

ده بودند .البته می دانستم عمه مهتاب ومادرم برای خوردن ناهار به ساندویچ فروشی رفتند و هرسه مسموم ش

همکالس بودند اما چیزی که حتی فکرش را هم نمی کردم این بود که غزاله هم با مادر و عمه همکالس بوده باشد 

والبته هیچ کس هم در این مورد به من حرفی نزده بود.این موضوعی بود که مرا بیش از هرچیز به دانستن اختالف 

ر با زن عمو کنجکاو می کرد.اما فکر کردن به این مسئله دیگر سودی به حال هیچکس نداشت،زیرا خانوادگی ماد

غزاله دیگر دراین دنیای خاکی نبود .او کوچ کرده و رفته بود اما باعث شد من بهتر با عمو آشنا بشوم .هرچند که 

سرنوشت راکه ما تعیین نمی کنیم تا ترجیح می دادم او باشد ومن با وجود اوبه عمو نزدیک شوم.ولی به هرحال 

بخواهیم آن را آنطور که دوست داریم بسازیم .بااین که شناختن عمو درشرایط خوبی صورت نگرفت اما محبت او 

در اعماق قلبم ریشه دواند .از مراسم سوم و در فاصله ای که در تدارک مراسم هفت بودند من لحظه ای او را تنها 

ی بدی داشت وبایستی مراقب او بودیم .او با اینکه می دانست بیماری غزاله بی عالج است نگذاشتم .عمو شرایط روح
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و امکان بازگشت سالمتی او وجود ندارد ،اما برای پذیرش آن آمادگی پیدا نکرده بود .شبها تاسرزدن سپیده صبح 

و داشت ،از محبت وازنحوۀ بیدار بودیم واوبرای من از غزاله و خاطراتش صحبت می کرد واز عشقیکه نسبت به ا

آشناییشان .او صحبت می کرد ومن محو شنیدن بودم وبه راستی که سنگ صبور خوبی برایش بودم چون سراپا غرق 

درشنیدن صحبت هایی بودم که تا ان زمان برایم تازگی داشت .منوچهر آنقدرقشنگ از عشق صحبت می کرد که 

م .حال عجیبی توی چشمانش بود ، نمی دونم چی بود اما اشک حسرت می خوردم چرا تاکنون عشق را نشناخته ا

نبود،تأثر هم نبود .شاید غم بود اما غم که مثل ستاره برق نمی زند .به نظر می رسید هزاران ستاره چشمک زنان توی 

 چشمانش برق می زدند .کالمش برایم تازگی داشت وقتی ازاو می گفت ،نامش را طوری بیان می کرد که گویی او

 .«هنوز زنده است وهرلحظه می تواند پاسخش را بدهد 

فرشاد آهی کشید وسرعتش را کم کرد ودرکنار پارک کوچکی در حاشیۀ خیابان توقف کرد .به طرف محمد برگشت 

وآرنجش را روی تکیه گاه صندلی گذاشت وسرش را به دستش تکیه دادتاراحترصحبت کند .محمد چشم به دهان 

 به صحبت های اوگوش می کرد. فرشاد داشت وبا دقت

محمد همانطور که خودت می دانی من تابحال با دخترهای زیادی آشنا شدم وشاید اگر این آشنایی شناخت کاملتری 

به خود می گرفت حتی ممکن بود به ازدواج هم ختم شود وشاید در این نوع ازدواج نیاز جسمی و روحی حرف اول را 

که هنوز نمی دانم چیست .به قول عمو هروقت عشق به سراغ انسان بیاید اولین نفر می زند.اما می دانم هر چیزی 

خود اوست که می فهمد عاشق شده .ولی من هیچ وقت این احساس را درک نکرده ام و مطمئنم هنوز عاشق نشده ام 

را باچه چیز پر چون مگر می شود آدم عاشق شود اما خودش نفهمد .خالصه خلئی دروجود من است که نمی دانم ان 

 «کنم .فکرمی کنم یک چیزی الزمۀعاشق شدن است در من نیست نمی دانم! نمی دانم!
 

فرشاد با حالت کالفه ای دست را در موهایش فرو بردپس از چند لحظه به محمد که غرق در تفکر بود نگاهی 

 انداخت.

 

یکرد زیرا خود او هم عاشق بود و فقط یک محمد در صحبتهای فرشاد غرق شده بود.او حرفهای منوچهر را درک م

 عاشق می تواند عشق را درک کند.

 

فرشاد همچنان به محمد خیره شده بود و صحبتش نمی کرد.محمد پس از چند لحظه به خود امد و به دوستش لبخند 

 .«خب، به چه نتیجه ای رسیدی؟خیلی غرق شده بودی»زد.فرشاد نیز با لبخند سرش را تکان داد و گفت:

 

داشتم فکر میکردم فرشاد با اینکه تا بحال عمویت را ندیده ام،اما احساس میکنم به او عالقه مندم و احترام زیادی »

 «برایش قائلم.
 

 «یک روز تو را با او آشنا میکنم مطمئنم اگر او را ببینیبیشتر به او عالقه مند میشوی.»
 

 خالصه داستان عشق منوچهر و»د دوباره رشته کالم را در دست گرفت:محمد به نشانه تایید سرش را تکان داد فرشا

غزاله پس از یک ماجرای عاشقانه شروع و متاسفانه با مرگ غزاله به پایان رسید.البته شاید من اینطور فکر میکنم، 

 «شاید هم حقیقت نداشته باشد که مرگ میتواند پایان یک عشق باشد به نظر تو اینطور نیست؟
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 «حاال عمویت چه میکند؟خب »
 

هیچی زندگی را میگذراند اما مثل گذشته شاداب و سرحالنیست،بنده خدا خیلی بهم ریخته شده،تنها دلخوشی اش »

 «وجود فرزانه و غزل است که جانش به اندو بسته است.
 

قط و ازدواج کنی یا ففرشاد موضوع دختر عمویت چیه؟ آیا راستی میخواهی با ا»فرشاد اهی کشید و با تاسف گفت:

 «برای عصبانی کردن مادرت آنرا عنوان کردی؟
 

 «آره،قصد داشتم با او ازدواج کنم.»فرشاد لبخند تلخی به لب آورد و چشمان روشنش رنگ تیره ای به خود گرفت:
 

 «یعنی حاال پشیمان شدی؟»
 

 «نه، منظورم این است که قسمت نشدشاید هم خودم اراده نداشتم.»
 

 «یعنی چه واضحتر حرف بزن.:»محمد نمیفهمید فرشاد چه میخواهد بگوید ،اخمهایش را در هم کشید و گفت 
 

ز همه چی»فرشاد دستش را به طرف سوئیچ برد و خودرو را روشن کرد،اما حرکت نکرد با صدای گرفته ای ادامه داد: 

کوتاهی گذشته را جبران کنم و مرتب به عمو  بعد از ختم زن عمو شروع شد ،همون موقع که من با خود عهد کردم

سر بزنم و گاهی او را از تنهایی در بیاورم بخصوص که او نیز به دیدار من تمایل نشان میداد. اما با تمام تالشم درس 

و نیز بعد مسافت فرصت زیادی برایم باقی نمیگذاشت تا بتوانم به طور مداوم و مستمر به شیراز بروم.فقط میتوانستم 

در تعطیالت به شیراز بروم و عمو را ببینم . در همین رفت و امدها بود که به فرزانه بیش از پیش عالقه مند شدمو 

تصمیم گرفتم با او ازدواج کنم.وقتی تصمیم را با پدر و مادر در میان گذاشتم پدر استقبال کرداما مثل همیشه موافقت 

 وقتی مادر فهمید چشمت روز بد نبیند،خود را مشروط به موافقت مادر اعالم کرد. اما 

غش کرد و ضعف کرد و دست آخر کارش به بیمارستان کشید.باور کن به غلط کردن راضی شده بودم خالصهمادر 

موافقت نکرد که نکرد ،من هم از ناراحتی نتوانستم واحد های آن ترم را بگذرانم .خودت که یادت می اید همان 

گاه مرا احضار کرد که در ورقه ام به جای پاسخ به سواالت امتحان ، یک نامه عاشقانه به موقع که کمیته انضباطی دانش

 زبان انگلیسی نوشته بودم که آن را تقدیم به فرزانه کرده بودم.

Every night when the world dreaming, I close my eyes and think 

of you. If the wish I cast upon the brightest star could 

magically come true the dawn would bring me closer to you. 

There’s nowhere that I’d rather be than with you. Your lips 

against mine, your arms sheltering me. There’s a special place 

in my heart. Where your light always burns bright. And Hough 

today we’re for apart. You’ll warm. May dreams tonight…………for 

Farsaneh 
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آره خوب یادمه، پسر جدی دیوانه ای. اون کارت هم مثل توپ صدا کرد. با اینکه آخر معلوم نشد چطور این قضیه  -

توی دانشگاه پیچید اما تا چند وقت بچه ها سوژه گیر آورده بودند و متنی رو که تو ورقه نوشته بودی تقدیم به 

 دوست دختراشون می کردن.

 ترتیب به من می گن پدر سبک امتحانالیسم.فرشاد خندید و گفت : پس بدین 

محمد با صدای بلندی خندید و ادامه داد : وقتی اسمت را در فهرست افتاده ها دیدم کم مانده بود شاخ در بیاورم، 

چون از درسهایی عقب افتاده بودی که همه را فوت آب بودی، پس از آن هم نزدیک دو ماه غیبت کردی. همان 

 ؟موقع بود درست است

آره خود خودش بود. آن مدت را رفته بودم شمال تو ویالمون بست نشسته بودم و واسه خودم حال می کردم. وقتی  -

پدر آمد دنبالم و پس از کلی حرف و نصیحت راضی شدم به دانشگاه برگردم. او هم قول داد سعی کند مادر را راضی 

ته بود که خبردار شدم فرزانه با پسر یکی از دوستان عمو که کند. اما هنوز دو هفته از بازگشت من به دانشگاه نگذش

او نیز دانشجو، اما مقیم فرانسه است نامزد کرده است و در تدارک جور کردن مقدمات سفرش به فرانسه می باشد تا 

 برای همیشه آنجا مقیم شود.

متاسفم، هیچ فکر نمی کردم دلیل محمد ناخودآگاه آهی کشید و حیرت زده به فرشاد خیره شد. نا امیدانه گفت : 

 افتادن در درسهای ترم قبلت این بوده. نمی دونم چه بگویم و چطور تاسفم را ابراز کنم.

فرشاد لبخندی به نشانه تشکر از همدردی او برلب آورد و آهی کشید و گفت : می دونم نمی دونستی، راستش خودم 

نداشت. به هر حال قسمت نبود، تو هم خودت را ناراحت نکن  نمی خواستم چیزی بهت بگویم. چون دیگه فایده ای

چون من هم با این مسئله کنار آمدم. البته زیاد راحت نبود ولی به هر حال بعد از اینکه چند روزی با خودم خلوت 

 کردم به این نتیجه رسیدم هنوز دنیا به آخر نرسیده و من هم کم کم فراموش می کنم که روزی فرزانه را دوست

 داشتم.

محمد به چشمان فرشاد نگاه کرد که نور المپ های نئون پارک را در خود منعکس کرده بود. لبهایش را به هم فشار 

داد و با تاسف به فکر فرو رفت. ساعت از دوازده گذشته بود. هر دو سکوت کرده بودند و به فکر فرو رفته بودند. 

با خود فکر کرد نه این ممکن نیست به راحتی بتوان کسی را که با  محمد هنوز در فکر آخرین جمله های فرشاد بود.

او مانوس شده ایم فراموش کنیم به خصوص که آن شخص کسی باش که قصد داشته ایم کاخ تنهایی مان را با او پر 

ست نکنیم و او را شریک شادی های خویش قرار دهیم. با اینکه فرشاد خیلی منطقی فکر می کرد اما محمد نمی توا

قبول کند.او آنقدر فرشته را دوست داشت که فکر از دست دادنش می توانست او را به مرز جنون بشد.شاید فرشاد 

 هنوز عاشق نبود و عالقه او به فرزانه از روی احساسات جوانی ویا ناشی از زیبایی او بود.

کند.مگر می توان عاشق بود و به راحتی به هر حال هرچه بود محمد نمی توانست خود را جای او بگذاردو او را درک 

 از معشوق دل کند.

اگر این طور بود پس تکلیف این همه قصه های عاشقانه ای که عمری ما را با آن به فکر فرو برده اند چه می 

شود.مگر فرهاد به عشق شیرین تیشه بر ریشه خود نزد,م گر مجنون از عشق لیلی ونرسیدن به وصال او چشم از 

 هر چه غیر لیلی بود نشست واز دنیا مفارقت نکرد.دنیا و 

نه این حقیقت نداشت فرشاد فقط فرزانه را دوست داشت اما بعید است عاشق او بوده باشد , زیرا عشق چیز دیگری 

 است.عشق مبارزه است عشق حماسه وتالش است.
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د. سکوت بین آندو طوالنی شد.هر محمد همچنان در فکر بود وفرشاد هم به روبرو خیره شده بود و حرفی نمی ز

کدام در تصورات خویش غرق شده بودند وشاید هم حرفی نبود که زده شود.پرسشهای زیادی در ذهن محمد به 

وجود آمده بوداما ترجیح میداد آنها را عنوان نکند دلش نمی خواست با یادآوری موضوعی که فرشاد به هر حال با 

 ند.آن کنار آمده بود او را ناراحت ک

 عاقبت فرشاد سکوت را شکست.:حسابی خسته ات کردم, نه؟

 ناراحت شوی. "به هیچ وجه این من بودم که باعث شدم تا خاطرات گذشته را به یاد بیاوری واحتماال

نه من به این مسئله عادت کردم تو هم زیاد سخت نگیر به هر حال دنیا میگذرد .راستی خوب شد یادم افتاد برای 

 عد از ظهر قرار داریم.دوشنبه ب

 محمد با تعجب پرسید: با چه کسی؟

 شراره ونسرین.

 بسم اهلل اینا دیگه کی هستند؟

 تو چقدر خنگی, همون دختر هایی که تو راه نمایشگاه سوارشون کردیم.

 آه یادم آمد تو مگه با اونا قرار گذاشتی؟

ن هم قرار گذاشتند من وتو هم ماموریمو معذور و باور کن این بار من بی تقصیرم خودشون زنگ زدند وخودشا

 لولوی سر خرمن

 محمد خندید و سر تکان داد.:خوب بریم که چی بشه؟

 هیچی همین طوری یک گشتی می زنیم دلمان باز شود.

 آه صحیح.

خر را آمحمد خندید.از نظر او فرشاد درست مثل پسر بچه ای شیطان وبازیگوش رفتار میکردنه دانشجویی که سال 

 پشت سر می گذارد.فرشاد پرسید: پس موافقی؟

 موافق موافق که نه , ولی مگر می توانم حریف تو بشوم.

 جلوی در منزل محمد توقف کردند.

 فرشاد گفت:خوب رفیق دیگه رسیدیم پس به امید دیدار و خداحافظ.و دستش را به طرف محمد دراز کرد.

 به خاطر امشب از تو ممنونم , شب خوبی بود فردا میبینمت.محمد دست او را شار داد وگفت:فرشاد 

 محمد از میان پنجره خم شد و رو به فرشاد گفت: راستی فردا برای زنگ آخر که می آیی؟

می آیم , مردانی , همون پیرمرد بد اخالقه به من گفته اگر یکبار دیگر سر کالسش غیبت داشته باشم ردم  "آره حتما

 میکنه

 ا خداحافظ.پس تا فرد

 <<گودنایت رفیق شفیق.;

محمد صبر کرد تا خودرو فرشاد دور شد .با اینکه می خواست در مورد خودش و فرشته با فرشاد صحبت کند اما با 

 توجه به صحبت های فرشاد،حرف زدن در این مورد رابه وقت مناسب

فس عمیقی کشید و به طرف منزل راه دیگری موکول کرد.در حالی که هنوز به صحبت های فرشاد فکر می کرد،ن

افتاد.وقتی وارد حیاط شد چشمش به سایه ای افتاد که روی پله ها تراس نشسته بود.کمی دقت کرد متوجه شد 
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محبوبه است که روی پلکان نشسته و سرش را روی زانوانش گذاشته و به نظر می رسید در همان حال به خواب رفته 

 آرامی او را صدا کرد.است.محمد آهسته جلو رفت و به 

 <<محبوبه...محبوب.;

 <<وای چه بی صدا آمدی، ترسیدم.;محبوبه یکه خورد و از جا پرید ولی با دیدن محمد لبخند زد و گفت: 

 <<ببینم تو اینجا چه میکنی؟چرا تو اتاقت نخوابیدی؟;

 <<هیچی خوابم نمی برد.;

 <<.ولی اگه اشتباه نکنم وقتی صدات کردم خواب بودی;

 <<نمی دونم چی شد که یک دفعه چرتم برد.;

 <<خوب مثل اینکه منتظر من بودی .درست است؟;

 <<اگر راستش را بخواهی بله؟;

 <<خوب خیر باشد،دیگر چه خبری داری؟;

محبوبه نمی دانست چه بگوید.زیر نور المپ حیاط محمد می توانست چشمان محبوبه را ببیند که برای پیدا کردن 

 مناسب مژه بر هم می زند. پاسخ

 <<دیر کرده بودی نگرانت شدم،بیدار ماندم تا اگر شام نخوری برایت گرم کنم.;

محبوبه احساس کرد صورتش داغ شده و از این می ترسید محمد از سرخی چهره اش پی به احساسش 

ش .محبوبه دستهایش را زیر بغلببرد.خوشبختانه نور المپ حیاط آن قدر قوی نبود تا سرخی صورت او را نمایان کند

گذاشته بود و خود را جمع کرده بود،محمد متوجه شد که او سردش شده است.بارانی اش در آورد و آن را روی 

دوش محبوبه انداخت و دستش را دور شانه ی او حلقه کرد و در حالی که او را به طرف در اتاق هدایت می 

هر با محبت بروم،شام خوردم ولی اگر می خواهی لطفی بکنی یک قربون این خوا;کرد،آهسته زیر گوشش گفت: 

 چای دم کن تا با هم بخوریم.

محبوبه با خوشحالی به طرف آشپزخانه رفت.نمی دانست چطور سر صحبت را با محمد باز کند.از طرفی دلش نمی 

 به اتاقش رفت. چند خواست محمد بویی ببرد که او چه احساسی نسبت به فرشاد دارد.محمد برای تعویض لباس

لحظه طول کشید تا چای آماده شد.محبوبه دو استکان روی میز گذاشت.روی صندلی همیشگی خود نشست و 

آرنجهایش را به میز تکیه داد.محمد بی سر و صدا وارد آَشپزخانه شد.هر دو سعی داشتند سکوت را برهم نزنند و 

و لبخند زد.حالت محبوبه نشان می داد که گیج خواب است و باعث بیداری مادر نشوند.محمد به محبوبه نگاه کرد 

فقط تظاهر می کند که خوابش نمی آید.او اخالق محبوبه را خوب می دانست.می دانست اگر او چیزی بخواهد و یا 

حرفی داشته باشد درست مثل پروانه ای پرپر می زند.محمد می دانست محبوبه برای بیدارماندنش تا این ساعت 

ارد اما هرچه فکر می کرد دلیلی برای آن نمی یافت.محمد سعی کرد تفکرات گوناگون را از خود دور کند و دلیلی د

 منتظر بودن و بیدار ماندن او را به حساب حسن خلقش بگذارد.

 محبوبه به او لبخند زد و آهسته گفت:

ه شده بود،حسابی از دستت پس شام خوردی،حیف شد،چون شام امشب رو من درست کرده بودم،خیلی هم خوشمز-

 رفت.

 محمد ابروانش را باال انداخت و گفت:
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 هوم،پس برای همین تا این وقت شب بیدار مانده بودی،درسته؟-

چشمان محبوبه برقی زد و از اینکه ناخواسته دلیلی برای بیدار ماندن او پیدا شده بود خوشحال شد.به این ترتیب او 

ا نسبت به خود مشکوک کند در مورد مسابقه از او بپرسد.در حالی که استکان محمد می توانست بدون اینکه محمد ر

 را لبریز از چای می کرد سرش را تکان داد و گفت:

 ولی چه فایده،تو که چیزی نخوردی تا ببینی دستپخت من چطور است.-

 محمد با تاسف سرش را تکان داد و گفت:

غذای بیرون نمی زدم،اشکالی نداره،در عوض فردا ظهر که خیلی گرسنه متاسفم،اگر می دانستم باور کن لب به -

 هستم به خدمتش می رسم،خوبه؟

 محبوبه به نشانه موافقت سرش را تکان داد.سپس چند لحظه سکوت کرد و با احتیاط پرسید:

 مسابقه چطور بود؟-

 نگاه کرد.محبوبه سرش را زیر انداخته بودآنقدر این پرسش را ناشیانه و مصنوعی بیان کرد که محمد با تعجب به او 

و با استکان چای خود را سرگرم کرده بود تا نگاهش به محمد نیفتد.فکری در ذهن محمد جان گرفت.با شوخی در 

 حالی که استکان را به لبش نزدیک می کرد خطاب به محبوبه گفت:

 ی.مانده ای؟می توانستی این را صبح از من بپرسشیطون،نکند به خاطر شنیدن نتیجه مسابقه تا این موقع شب بیدار -

با اینکه محمد این حرف را خیلی عادی و به شوخی عنوان کرد اما محبوبه انتظار شنیدن چنین حرفی را نداشت.سرخ 

 شد و در حالی که هول شده بود و ناخود آگاه در صندلی جابه جا می شد گفت:

 ط از روی کنجکاوی.نه همینطوری پرسیدم و منظوری نداشتم. فق-

 محمد استکان چایش را روی میز گذاشت و به نشانه پذیرفتن حرف او سرش را تکان داد.

عالی بود،با اینکه تیم حریف خیلی قوی بود اما بچه ها کم نگذاشنتد و حسابی سوسکشون کردند.در کل مشابقه -

 خیلی خوبی بود.

 فت:محبوبه دستهایش را به هم قالب کرد و با شادی گ

 وای چه خوب ،حدس مس زدم برنده شوند.-

 محمد ابروانش را باال برد و در حالی که سعی می کرد نخندد گفت:

 چرا؟-

 هیجان محبوبه فروکش کرد و با سر درگمی گفت:

 خوب همین جوری دیگه،مگر خودت نمی گفتی رو دست تیم دانشگاه کسی نمی تواند بلند شود.-

 محمد خندید و گفت:

 واهر کوچولوی ورزش دوست و کنجکاو من،از چای ممنونم باید بروم استراحت کنم.تو هنوز خوابت نمی آید؟خ-

 محبوبه نفس راحتی کشید و گفت:

 چرا دیگه دارم از خستگی تلف می شوم.تو برو من هم استکانها را می شویم و می روم بخوابم.-

ز برایش خیلی عجیب بودواینکه چرا محبوبه برای شنیدن محمد شب بخیر گفت و به طرف اتاقش رفت ولی یک چی

خبر پیروزی تیم دانشگاه این قدر عالقه نشان داد.سعی کرد در این باره فکر نکند.او محبوبه را دوست داشتنی تر از 

 آن می دانست که بخواهد در موردش افکار مسمومی به خود راه بدهد.
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 فصل چهارم :

 زمستان کم کم سپری میشد.طبیعت برای رستاخیز دیگر اماده میشد.روزها از پی هم میگذشتندو 

هواسوز خود را از دست داده بودو مالیم شده بود.بوی بهار مردم را به تکاپو انداخته بودوحس شیرینی به انها القا 

 میکرد.حس بودن.زندگی کردن.دوست داشتن

انگیزه باعث شده بود تا اوپشتکار زیادی برای درس  رسیدن بهار برای محمد نیز نوید شادی به همراه داشت.همین

خواندن از خود نشان دهد واز همان موقع برای گذراندن ترم پایانی برنامه ریزی کند تا بتواند مثل همیشه از پس 

 امتحانات با موفقیت براید.همین سخت کوشی او را از فکر و خیاالت رها کرده بود.

بود که بتواند با موفقیت سال تحصیلی را پشت سر بگذارد.محمد میدانست با به تنها چیزی که فکر میکرداین 

 فرارسیدن سال جدید انتظار سخت او نیز به پایان می رسد و میتواند برای خواستگاری از فرشته اقدام کند.

متر ا محمد کدر این میان فرشاد نیز درگیر مسائل درس و دانشگاه بود وبه دلیل جدا بودن رشته ی دانشگاهی اش ب

 میشد او را مالقات کند زیرا برای کسب مهارت و کار ورزی مجبور بود به همه ی شهرهای

دیگر مسافرت کند.اما با وجود درس و مشغله ی کاری او همچنان با محمد در تماس بود.هر چند که این تماس ها 

 تی شان کافی بود.بیشتر با تلفن صورت میگرفت اما به هر حال برای نشان دادن محبت و دوس

محبوبه هم تغیرات زیادی کرده بود.گویی رسیدن سال نو برای او نیز نوید تازه ای داشت وباعث شده بود روحیه ای 

شاد تری پیدا کند.او بیش از حد به خود میرسید و رفتارش جا افتاده تر از گذشته بود.لباسها و مدل موهایش را به 

زمانی که در منزل بود صدای موسیقی های تند و شاد قطع نمیشد.مهتاب تحول  پیروی از مد روز انتخاب میکرد و

روحی او را طبیعی میدانست و انقدر تجربه داشت بفهمد گرایش محبوبه به زیبایی و شادی در این سن تقاضای سن 

 اوست.اما رفتار محبوبه برای محمد تعجب برانگیز و کمی مشکوک بود

بود اما هر گاه به این می اندیشید که ممکن است محبوبه در دام عشقی گرفتار شده باشد و با اینکه جوانی روشنفکر 

ناخوداگاه احساس ناخوشایندی به او دست میداد البته او کسی نبود که عشق رافقط برای خودش بخواهد اما از این 

 میترسید که مبادا محبوبه ندانسته در راهی اشتباه قدم بگذارد.

رعت به پایان رسید و نوروز باستانی با تمام زیبای هایش ا ز راه رسید.این نوروز برای خانواده ی مهر اسفند ماه به س

نیا با تمام نوروز های سالهای گذشته یک تفاوت عمده داشت و ان اینکه برخالف سالهای پیش که منتظر میماندند تا 

 از بروند.مهمانی از شهرستان برسد.خود عازم سفربودندو قرار بود به شیر

محبوبه از دو روز مانده به سفرساکش را بسته بود و به انتظار زمان سفر لحظه شماری میکرد مهتاب هم خیلی 

خوشحال بود زیرا پس از چند ماه دوری از دختر بزرگش مهشید دوباره میتوانست او و دامادش راببیند کامران 

تو تهران دانشجو بود نزدیک منزل انان خانه ی اجاره  همسر مهشید جوانی خوب و متین اهل شیراز بود که وقتی

 کرده بود و در بین رفت و امدهایش مهشید را دیده و به او عالقه مند شده بود

که البته این عالقه یک طرفه نبوده وهمین عالقه باعث ازدواج و پیوند مشترک بین ان دو شده بود.کامران پیش از 

اند در تهران زندگی کند و دوست دارد پعد از اتمام درسش به شیراز برود و دوره ی ازدواج اعالم کرده بود که نمیتو

تخصصیش را در دانشگاه شیراز بگذراند و همانجا زندگی کند از انجا که عشق و محبت میتواند حالل خیلی از 

ای  ار بزرگ منشانهمشکالت شود مهشید به خاطر او مخالفتی از خود نشان نداد به خصوص که مهتاب نیزاز خود رفت

 از خود نشان داد و به عنوان یک مشاور خوب و فهمیده مهشید را راهنمایی کرد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 1  

 

بدین ترتیب زندگی این دو جوان شکل گرفت وتا ان زمان که وارد دومین سا ل از زندگی مشترکشان میشدند 

مال ارامش و صفا زندگی اختالفی که بخواهد به زندگیشان رنگ تیره ای بدهد بروز نکرده بود وان دو درک

مشترکشان را میگذراندند.فقط میماند ناراحتی حاصل از دل تنگی و دوری از خانواده که مرتب با تلفن با انان در 

تماس بود و هرگاه مهشید دلتنگ دیدار خانواده اش میشدد کامران چند روزی مرخصی میگرفت واو را برای دیدار 

د که مهشید در مدرسه ای مشغول به کار شده بود و انقدر سرش گرم شده بود به تهران می اورد و حدود یکسال بو

که کمتر دلتنگی به سراغش می امد .از روزی که مهشید فهمیده بود عید خانواده اش به شیراز می ایند ارام و قرار 

 انواده ی کامراننداشت به خصوص که میدانست این سفر مربوط به محمد میشود و مادرش به شیراز می اید تا از خ

که حدود یکسال پیش مادرشان را از دست داده بودند اجازه بگیرند تا به خواستگاری فرشته بروند.مهشید با اینکه 

 ازاینکه خیلی وقت پیش لباس مشکی اش را در اورده بود اما هنوز به مجلس عروسی نرفته بود

مران و پس از ان میتوانست برای مراسم عقد و دهم فروردین مصادف بود با نخستین سالگرد درگذشت مادر کا

 عروسی برادرش لحظه شماری کند

اما محمد حال دیگری داشت.حالی که خودشم نمیتوانست ان را توصیف کند احساس خوبی که گاهی اوقات سایه ای 

 از اضطراب ان را فرا میگرفت .درست مثل روزی افتابی که لکه ای ابر جلوی خورشید را بگیرد

د با این احساس کنار می امد و ان را بروز نمی داد اما شبها که این حالت به اوج خود می رسید او را وادار میکرد محم

تا پاسی از شب در اتاقش قدم بزند.محمد امیدوار بود با تمام شدن تعطیالت عید و رفتن به شمال این اضطراب پایان 

 بگیردیابد و او بتواند روال عادی زندگی اش را از سر 

با فرا رسیدن تعطیالت نوروزی خانواده رهام نیز طبق عادت هر سال به ویالی با صفایشان در شمال رفتند و قرار شد 

چند خانواده از اقوام نزدیک در این تعطیالت به انها بپیوندند.با اینکه وسایل راحتی و بساط مهمانی وامکان هرگونه 

حساس میکرد که انسال مثل سال های گذشته نیست.برخالف محمد او تفریح و سرگرمی وجود داشت اما فرشاد ا

احساس گنگ و نامطبوعی داشت.احساس میکرد زندگی برایش یکنواخت و خسته کننده شده است.حوصله تفریح و 

سرگرمی و حتی مهمانی را هم نداشت.حتی به ورزش که انقدر عالقه داشت و به محض دیدن چند نفربساط فوتبال و 

 ل را راه می انداخت.والیبا

 بی عالقه و بی توجه شده بود

 

کننده بود.روزها تا ظهر میخوابیدو بعد از ان یا تلویزیون تماشا میکردویا در محوطه جلو ویال روی صندلی می نشست 

و به جنگل چشم می دوخت حتی برای اینکه در جاده میان جنگل که ان همه به ان عالقه داشت قدم بزند حال و 

صله نداشت . فقط گاهی کنار دریا میرفت و زود برمیگشت . او به دنبال چیزی بود که خودش هم نمیدانست ان حو

چیست.از روزها و شبهای تکراری و بعد تر از ان مهمانی های پشت سر هم و خسته کننده بیزار بود و دلش سکوت 

 ردو تنهایی را می طلبید.با جمع بود اما خود را در جمع احساس نمیک

 انسانی بود بی هدف و برنامه که رشته کار از دستش در رفته بود .

هوای لطیف شمال انقدر دلپذیر بود که هر جنبنده ای را به وجد می اورد.اما برای فرشاد از همان روز اول کسل کننده 

فقط در تهران ودر بود و تصمیم گرفت روز دوم به تهران برگردد.احساس می کرد به سکوت احتیاج دارد که ان را 

جایی بدون حضور دیگران پیدا خواهد کرد . وقتی تصمیمش را با پدر و مادرش در میان گذاشت انان اعتراضی 
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نکردند . زیرا بی حوصلگی و بی تکلیفی او باعث نگرانیشان شده بود . منیژه عقیده داشت او به یه مسافرت خارج از 

زه کند . اما فرشاد به هیچ وجه قصد نداشت به مسافرت برود و اصرار محمود کشور احتیاج دارد تا بتواند روحیه ای تا

و منیژه مبنی بر رفتن او به اروپا بی نتیجه بود . فرشاد به ان دو گفته بود مسافرت بی فایده است زیرا اسمان همه جا 

محمود و منیژه غریبه  همین رنگ است .این طرز و فکر اخالق فرشاد که همیشه عاشق تفریح و مسافرت بود برای

 بود.اما چاره ای برای ان نمی دیدند جز اینکه او را به حال خود بگذارند تا دوباره خودش را پیدا کند

 فصل پنجم :

 

روز دوم فروردین بود. هواابری بود و باران از صبح یکسره باریده بود. برخورد باران به تنه ی خیس خورده درختان 

خاصی ایجاد کرده بود و این وضوح و شفافیت در همه جا به چشم می خورد. مثل این بود که سپیدار و راش شفافیت 

باران, غبار و زنگ طبیعت را شسته و رنگ مالیم آن را پر رنگ تر کرده باشد. شیارهایی از آب روی آسفالت به راه 

 افتاده بود و در نهایت به جوی پرآبی که کنار خیابان روان بود می پیوست.

ارش باران در شمال یک اتفاق همیشگی به حساب می آید, اما این تکرار برای فرشته هیچ گاه عادی و بی ارزش ب

نمی شد. فرشته باران ا دوست داشت. آنقدر که وقتی باران می بارید, دوست داشت سرش را رو به آسمان بلند کند 

امی باران می بارد که آسمان از غم و اندوه لبریز و همپای باران ببارد, وقتی کوچکتر بود همیشه فکر می کرد هنگ

باشد. همیشه در این هنگام برای آسمان دل می سوزاند. فرشته دارای طبع لطیف و حساسی بود. روح او چون پیکر 

 ظریفش آسیب پذیر و شکننده بود.

مادر و از طرف دیگر غمی باران همچنان ادامه داشت .دل فرشته نیز همپای آسمان گرفته بود .از یک طرف بیماری 

گنگ به خانه کوچک قلبش هجوم آورده بود .فرشته پشت پنجره اتاقش ایستاده بود وبه رقص برگهای تازه شکفته 

در زیر ریزش باران چشم دوخته بود.خانه در سکوتی سنگین فرورفته بود.مادر تازه داروهایش را خورده بود وبه 

داشت تا انجام دهد جز اینکه بایستد وبه فکر فروبرود.هرکارمی کرد نمی خواب رفته بود.بنابراین فرشته کاری ن

توانست فکرش را از خانه دوستش ترانه منصرف کند دلش آنجا بود واینکه آنجا چه خبر است .آن روز بله بران 

 آن جشندوستش ترانه بود وبااینکه او هم به این جشن دعوت داشت اما می دانست اگر هم بخواهد نمی تواند به 

برود .غم عمیقی وجود فرشته را گرفته بود باینکه سعی می کرد روز نامزدی دوستش خوشحال باشد اما قلبش 

 شکسته تر از آن بود که بتواند جلوی ریزش اشکهایش را بگیرد.

ین ااو ترانه را دوست داشت .او صمیمی ترین و بهترین دوستی بود که تاکنون به خود دیده بود .احساس می کرد 

ازدواج ترانه را از او جدا خواهد کرد . با فکر کردن به کوروش ،نامزد ترانه، ناخودآگاه خار حسادتی برقلبش می 

 خلید.

کوروش جوانی سبزه رو و میانه باال بود که بیست وپنج سال سن داشت واز خانواده ای ثروتمند و صاحب اعتبار در 

تحصیل کرده و نجیب بود که پس از گرفتن فوق دیپلم ،خدمت شهرشان بود.مهمتر از همه خود کوروش مردی 

سربازی اش را انجام داده بود وهم اکنون نیز در کارخانه پدرش سرپرستی کارگران زیادی را برعهده داشت .پدر 

کوروش صاحب کارخانۀ چوب بری بزرگی بود و خیلی از خانواده هایی که اورا می شناختند و دختر دم بختی داشتند 

رزو داشتند او روزی در خانۀ آنان را به صدا دربیاورد ودخترشان را برای پسرش خواستگاری کند اما کوروش از ،آ

بین این همه دختر زیبا فقط خواهان فرشته شده بود وبرای رسیدن به او خیلی تالش کرد.هرروز سرراه مدرسه می 
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بود که اورا دوست داردوبرای رسیدن به وصالش حاضر ایستاد.واورا نگاه می کرد .بارهابرای فرشته پیغام فرستاده 

 است حتی جانش راهم بدهد.

خاطرات گذشته در ذهن فرشته زنده شد واورابه روزی برد که تنها از مدرسه بازمی گشت .ترانه سرمای سختی 

می ادربدهد .خورده ودرمنزل بستری بود .فرشته درفکر این بود که چگونه پیغام خانم ناصری ،مادرکوروش رابه م

دانست پاسخ مادر چیست ،بااین حال نمی توانست پیغام خانواده ناصری را نرساند .وقتی به منزل رسید مادررا دید 

که مشغول پاک کردن برنج می باشد .مادر سرحال تر از روزهای دیگر بود واز ناله های همیشگی اش خبری نبود 

هایش را عوض کرد وکنارمادرنشست ومشغول کمک به او  .این برای فرشته نوید خوبی بود .به سرعت لباس

شد.پس از اتمام کار فرشته با کلی من و من کردن ،باصدایی ضعیف که لرزش خاصی درآن شنیده می شد 

مادر...خانم ناصری...ازمن...یعنی ازشما خواهش کردند که...اجازه بدهید... فردا شب...خدمت »گفت:

کرد که گویی خالف بزرگی مرتکب شده وبالحن خشنی که کمی رنگ تعجب  مادرطوری به فرشته نگاه«برسند.

 «فرشته چه می گویی؟مگر عقل از سرت پریده؟»درآن بود گفت:

 «من که چیزی نگفتم ،فقط پیغام ایشان را رساندم.»

 .«توکه می دانی جواب من وپدرت چیست .می خواستی موافقتی نشان ندهی 

 «لی آیا شماهم نظر من را می دانید؟نظر شما وپدر را می دانم و»

 «به به،چشمم روشن ،حرفهای جدیدی می شنوم ،ازکی تاحاالنظر تو غیر از نظر ماست؟»
 

مادر چرا چنین تصوری دارید؟ مگر من آدم نیستم،چرا فکر میکنید من مثل هر دختر دیگری نباید فکر کنم و »

 «تصمیم بگیرم؟
 

ن تو خودت خوب میدانی که ما صالح کار تو را بهتر از خودت میدانیم، هر پدرو ببین فرشته سر بحث را باز نک»

 «مادری بد فرزندشان را نمی خواهند بخصوص من و پدرت که جز تو فرزند دیگری نداریم.
 

 میدانم مامان ولی من دوست ندارم دوستانم فکر کنند که من...تو رو به خدا اجازه بدهید خانواده ناصری فردا به»

 «منزل ما بیایند. مهم نیست که به آنها چه می گویید فقط برای یک بار هم که شده یک نفر به این خانه بیاید.
 

بیایند که چی؟ می خواهی مردم چه فکری کنند؟ تو چه احتیاجی داری که کسی به خواستگاریت بیاید، تو که نامزد »

 «به آن خوبی داری؟
 

ین کلمه را بارها شنیده بود با بغضی که کم کم به ریزش مداوم اشک منتهی میشد چشمان فرشته پر از اشک شدند ا

نامزدم؟ کو؟ پس چرا من چیزی حس نمیکنم.شما دو سال است که با این حرفها مانع ابراز احساسات جوانی »گفت:

با من نثل یک سال دارم پس قبول کنید من بچه نیستم و  41ساله ام مادر من 41من شده اید.فکر میکنید دختر 

طفل رفتار نکنید.اکثر خواستگاران منرا بدون اینکه حتی اجازه بدهید پا به منزل بگذارن با این حرف رد کردید.ولی 

فرشته دستانش را جلوی صورتش گرفت « ایا یکبار از من پرسیدید من چه میخواهم؟و ایا تمایلی به این وصلت دارم؟

 و هق هق گریست.
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انتظار شنیدن چنین حرفهایی را از فرشته نداشت.نمیدانست چه بگوید ایا میبایست دخترش رنگ نرگس پریده بود 

را دلداری دهد یا به خواست او عمل کند و بعدها شاهد بدبختی و زجر او باشد و یا با مهر و غضبیمادرانه با او برخورد 

ر کرد ای کاش فرشته هم عین او فکر کند تا در اینده که فرشته به حرف او رسید از او متشکر باشد.با خود فک

میکرد. برای او مثل روز روشن بود که ازدواج فرشته با محمد سرنوشت خوبی را برایش به ارمغان اورد. او عقیده 

داشت عشق پس از ازدواج پایدارتر و با ثبات تر است. عشق پیش از ازدواج جز فریب و هوس چیز دیگری نمیتواند 

فکر نمیکرد و عشق را الزمه ازدواج میدانست و معتقد بودهمین عشق است که میتواند حالل  باشد.اما فرشته مثل او

 بسیاری از مشکالت باشد. به هر حال نه فرشته حرف نرگس را میفهمید و نه نرگس میتوانست او را درک کند.

 

با ای طالیی دخترش کشید ونرگس از جا برخاست با اینکه ناراحتی اعصاب حس و رمقش را گرفته بود دستی به موه

بلند شو دست و رویت را بشور بسیار خب،خانواده ناصری میتوانند فردا شب به منزلمان »کشیدن نفس بلندی گفت:

بیایند ولی این را بدان این چیزی را عوض نمیکند تو روزی میفهمی که منو پدرت هرچه خواستیم برای سعادت تو 

 «ا ناراحت نکن.بوده حاال بلند شو و با گریه ات مر
 

کوروش دوبار خانواده اش را برای خواستگاری از فرشته به منزل انان فرستاد نخستین بار خانواده فرشته درس او را 

 بهانه کردند و گفتند که فرشته در حال حاضر تصمیم به ازدواج ندارد.

 

برود و تقاضای خواستگاری را دوباره  کوروش وقتی پاسخ منفی شنید باز هم مادش را وادار کرد تا به منزل انان

تکرار کند.کوروش توسط خانواده اش برای انان پیغام داد که مخالفتی با درس خواندن او ندارد و به غیر از ان هر 

شرطی که داشته باشند قبول میکند .اما دومین بار که پدر و مادر کوروش برای خواستگاری فرشته رفتند با این پاسخ 

ه فرشته نامزد پسر عمه اش می باشد و قرار است پس از گرفتن دیپلم با او ازدواج کند. این پاسخ آب روبرو شدند ک

پاکی را روی دست کوروش و خانواده اش ریخت. با شنیدن پاسخ منفی کوروش چند ماهی غیبش زد. پس از سه ماه 

ی ترانه شد. شاید این ازدواج از سر غیبت کوروش بازگشت و این بار خواهان ازدواج با صمیمی ترین دوست او یعن

لجبازی بود و شاید هم از فرشته دل کنده بود. به هر حال هرچه بود چراهای فراوانی در ذهن او باقی مانده بود. 

صدایی از اتاق مادر برخاست. فرشته نفس عمیقی کشید و به طرف اتاق مادر رفت و او را دید که با ناله در رختخواب 

د. فرشته به او نزدیک شد و آهسته دستش را به پیشانی او گذاشت و از اینکه مادر تب نداشت جا به جا می شو

خیالش راحت شد. وقتی مطمئن شد مادر راحت خوابیده به اتاقش بازگشت. این بار به سمت پنجره نرفت و روی 

نه اش گذاشت و به صندوق چوبی قدیمی که گوشه اتاقش قرار داشت رفت و روی آن نشست دستهایش را زیر چا

فکر فرو رفت. این بار هم فکر او حول و حوش منزل دوستش به پرسه زدن مشغول شد. یاد روزی افتاد که ترانه با 

چهره ای به رنگ گل سرخ و با چشمانی که احساس گناه و شرم به خوبی در آن مشهود بود به او خبر داد که خانواده 

کرده اند. شاید ترانه هم فکر می کرد فرشته ازشنیدن این خبر جا می خورد  ناصری از خانواده اش او را خواستگاری

ولی فرشته خوددارتر از آن بود که حساسیتی در این مورد نشان بدهد. او با خوشحالی به ترانه تبریک گفت و به این 

س از رده بود. اما پوسیله قلب ترانه را که فکر می کرد با قبول کوروش به دوستش خیانت کرده لبریز از شادی ک

رفتن ترانه به منزلشان به هوای پیدا کردن چیزی به انباری رفته بود و تا توانسته بود با گریه خود را سبک کرده بود. 

فرشته عاشق کوروش نبود و نمی دانست چه احساسی نسبت به او دارد. اما او میدانست کوروش عاشقانه او را دوست 
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توانست او را راضی به این وصلت کند. فرشته به دنبال عشقی پر شور بود ، عشقی توام دارد و این چیزی بود که می 

با هیجان و جنجال. دوست داشت با مرد محبوبش قرار بگذارد، نامه بنویسد، قهر کند، ناز کند و خیلی از کارهایی را 

 گرفتن. انجام بدد که بین یک عاشق و معشوق معمول و مرسوم است؛ مثل هدیه دادن و هدیه

کوروش بارها سر راهش سبز شده بود و هر بار سر راهش دسته ای گل گذاشته بود. با اینکه فرشته هیچ گاه به او 

روی خوش نشان نمی داد و گلهایی را که او با خود می آورد زیر پایش له می کرد اما کوروش از رو نمی رفت و روز 

ته از سمجی او خوشش می آمد و با وجود اخمی که به دیگری دسته گل دیگری جلوی راهش می گذاشت. فرش

هنگام دیدن او بر چهره اش نقش می بست به حضور او و محبت هایش عادت کرده بود. فرشته از این ناراحت نبود 

که پدر و مادرش کوروش را رد کرده اند و یا ترانه به او بله گفته است، زیرا این حق ترانه بود که آینده و مرد مور 

قه اش را انتخاب کند. فرشته ف ترانه را بیشتر از آن دوست داشت که بخواهد به او حسادت کند اما دل او از این عال

شکسته بود که در طول مدتی که خانواده کوروش به منزل آنان رفت و آمد داشتند، پدر و مادرش، حتی یک بار هم 

اری او چیست، گویی اصالً کسی به نام فرشته در منزل از او نپرسیده بودند که نظر او نسبت به کوروش و خواستگ

زندگی نمی کرد. فرشته طالب هیجان و شوری عاشقانه بود، درست مثل دختران دیگر. البته نمی شد برافکار فرشته 

خرده گرفت. وجود این خواسته برای دختری به سن او خیلی عادی بود به خصوص که فرشته هم زیبا بود و هم 

ی او هم استثنایی بود. با تمام این توصیفات خواستگاران فراوانی نداشت.اگر هم کسی ندانسته با دیدن نجیب. زیبای

زیبایی آسمانی او خواهان ازدواج با او می شد از دور ونزدیک می شنید که او نامزد داردو این برای فرشته خیلی زجر 

 آور بود,

یا ندارد.تاکنون دو سال از عنوان کردن نامزدی او با پسر عمه اش نامزد دارد  "زیرا خودش هم نمی دانست آیا واقعا

که آن هم توسط پدرومادر خودش عنوان شده بود می گذشت اما در عرض این دو سال اتفاق خاصی که نشان دهد او 

به راستی دختری نشان شده است وجود نداشت و فرشته کم کم احساس میکرد مورد تمسخر دوستان وآشنایانش 

 گرفته است. قرار

به همین دلیل احساس می کرداز محمد که او را انگشت نما کرده بودبدش می آید. فرشته هر بار که از پدر ومادرش 

 تعریف محمد را می شنید دلش می خواست فریاد بکشد وگوش هایش را با دست بگیرد.

ف پدر ومادرش می باشد وتحت فشار آنان البته او از محمد متنفر نبود شاید اگر احساس نمی کرد این انتخاب از طر

قرار ندارد چه بسا به او عالقه مند هم می شد,ولی از اینکه بدون توجهبه احساسات وخواسته او محمد را به عنوان 

داماد پذیرفته بودند , سخت ناراحت ودلگیر بود.فرشته احساس میکرد محمد عالقه وحتی تمایل به ازدواج با او ندارد 

 ش با او مانند مردی نبود که دختری را بخواهد.زیرا رفتار

 رفتار او منطقی ومعقول که فرشته ان را دوست نداشت.

محمد هیچ کالمی به او نگفته بود که نشان از عالقه خاصی باشد. او هیچ گاه سعی نکرده بود فرشته را در خلوت 

 مالقات کند چه رسد به اینکه در گوشش زمزمه عاشقانه سر دهد.

 مد هیچ گاه به چشمان او خیره نمی شد وهیچ وقت با دیدن او دست وپایش را گم نکرده بود.مح

در ذهن فرشته این چه معنی می توانست داشته باشد جرز اینکه محمد او را دوست ندارد واین پدر ومادر خوش 

 خترشان را خوشبخت کند.خیالو ساده او هستند که فکر می کنند محمد عاشق وبی قرار اوست وفقط او می تواندد

. 
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فرشته آهی کشید وبه پنجره اتاق چشم دوخت.تیغه نور خورشید که از پنجره سرک کشیده بود نشانه آن بودکه 

 باران بند آمده است. از جا برخاست وبه طرف پنجره رفت.

ز شده وشوق رفتن به با دیدن رنگین کمان در آسمان لبخند زد و در همان حال احساس کرد که دل گرفته او هم با

 خارج از منزل او را به طرف در اتاق کشاند.شمش به لیوانآب مادر افتاد وبا دیدن آن به یاد چشمه زیبای منزل افتاد.

آنجا تنها مکان زیبا ودنجی بود که او در ان احساس راحتی وسبکی می کرد.دلش برای دیدن رودخانه ای که می 

زده بود او وترانههر روز به بهانه آوردن آب به آنجا سر میزدند. آن مکان دانست هم اکنن پر اب تر شده لک 

برایشان حکم محراب مقدسی را پیدا کرده بود که هر روز بایستی برای نیایش و عبادت به آنجا برود. حتی نرگس 

ه به فرشتهم می دانست دخترش عاشق محیط زیبای چشمه می باشدوچون می دانست انجا محیط امنی است از رفتن 

 آنجا ممانعت نمی کرد.

 او آب گوارا و زالل چشمه را به آب لوله کشی منزل ترجیح می داد به خصوص که از ناراحتی کلیه رنج میبرد.

فرشته می دانست که امروز خودش باید به تنهایی به چشمه برود وباز با به یاد آوردن ترانه آهی کشید.آهسته به 

 از کرد .طرف در اتاق رفت وآن را ب

 مادرغلتی خورد وچشمانش را لحظه ای گشود.

 فرشته آهسته گفت:مادر من به چشمه می روم.

 صدای خواب آلود مادر بلند شد.فرشته هنوز باران می بارد؟

 نه مدتی است باران بند آمده است.

 پس مواظب خودت باش سعی کن زود بیایی.

 <<چشم شما کاری دارید؟

یی به خواب رفته بود.فرشته آهسته در اتاق را پشت سرش بست وکوزه گلی کوچک را از گوشه مادر پاسخ نداد گو

ی تراس منزل برداشت و سراپایی های سفید و زیبایش را که پدر برای تولدش خریده بود به پا کرد.در حالی که 

 راه افتاد. دامن پرچین و بلندش را باال می گرفت تا به زمین گِلی کشیده نشود به طرف چشمه به

فرشته می دانست برای رفتن به چشمه باید از جلوی منزل ترانه عبور کند،اما دلش نمی خواست کسی او را ببیند زیرا 

به ترانه گفته بود قرار است برای دید و بازدید به منزل خاله اش بروند،بدین ترتیب شرکت نکردنش را در جشن 

 نکه از جلوی منزل ترانه عبور نکند مجبور شد راه را دور بزند.نامزدی توجیه کرده بود.بنابراین برای ای

هوای لطیف و دلپذیر پس از باران،روحی سبز و جسمی شفاف به طبیعت عطا کرده بود و فرشته چون گلی شکننده و 

ی ط ظریف که باران طراوت و شادابی خاصی به او هدیه داده باشد با نفس هایی عمیق این جاده سرسبز و بهشتی را

 می کرد تا به میعادگاهش برود.

 6فصل 

 

روز دوم فروردین ساعت از دوازده ظهر گذشته بود و فرشاد هنوز در رختخواب بود.شب گذشته تا دیروقت مشغول 

 دیدن تلویزیون بود.بعد هم تا کنار دریا پیاده رفته بود و پس از دمیدن سپیده صبح به منزل بازگشته بود.
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در اتاق او زد.وقتی صدایی نشنید حدس زد فرشاد هنوز در خواب باشد. مردد بود چه کند ،آیا باز فرانک تقه ای به 

هم منتظر بماند و یا او را بیدار کند.شب گذشته فرشاد گفته بود که به تهران بازمی گردد و فرانک قصد داشت اتاق 

 آماده کند.او را برای مجید که قرار بود به اتفاق خانواده اش به شمال بیایند 

فرانک وارد اتاق شد و به طرف پنجره رفت و پیش از هر کاری پرده ضخیم اتاق را کنار کشید.هوا نیمه ابری بود و 

باران تازه بند آمده بود .قسمت هایی از آسمان آبی و شفاف بود و در بعضی از جاهای آن لکه های ابرمانند پنبه 

 ور از پنجرهحالجی شده به چشم می زد.با کشیدن پرده ن

بزرگ به داخل اتاق تابید.با روشن شدن اتاق،فرشاد چشمانش را باز کرد.او می دانست غیر از فرانک کسی جسارت 

انجام دادن این کار را ندارد.برای اینکه اهمیتی به کار او ندهد پتو را روی سرش کشید و چشمانش را بست.هنوز 

 ویش کشیده شد و متعاقب آن صدای نازک فرانک گوشش را آزرد.چند لحظه ای نگذشته بود که ناگهان پتو از ر

دِ،عجب رویی داریریالبلند شو دیگه،ظهر شده و همه کارامون مونده،ناسالمتی امروز مهمان داریم،یک ساعت هم -

 هست که مامان سراغت رو می گیره.

و بی حال کرده بود.با این حال  فرشاد دستانش را باز کرد و خمیازه ای کشید،بی خوابی شب گذشته او را کسل

 احساس بد خلقی نمی کرد.با چشمانی که هنوز خسته بود و خواب آلود به فرانک نگاه کرد و با بی حالی پرسید:

 مامان چکارم داره؟-

نمی دونم،ولی البد کار مهمی داره که چند بار ازت سراغ گرفته؛حاال بلند شو هزار تا کار مونده که باید انجام -

 یم،تازه باید این اتاق را هم برای مهمونا آماده کنیم.بد

فرشاد خیلی دوست داشت برای اذیت کردن فرانک هم که شده دوباره بخوابد،اما خواب از سرش پریده بود.روی 

تخت نیم خیز شدو به فرانک نگاهی انداخت،فرانک موهایش را با بیگودی پیچیده بود و تور روی سرش کشیده 

ی و مصممی که به خود گرفته بود شباهت زیادش را به منیژه نمایان می کرد.فرانک دستش را به کمر بود.قیافه جد

زده بود و مانند کدبانویی منتظر از جا برخاستن او بود.فرشاد از ژستی که فرانک به خود گرفته بود و با آن موهایی 

ایی که آهنگ خنده داشت خطاب به فرانک که مانند بقچه ای باالی سرش پیچیده شده بود خنده اش گرفت.با صد

 گفت:

چیه،باز مجید می خواد بیاد خونه تکونی راه انداختی؛ می خوای نشون بدی خیلی کدبانویی،البد این اتاق را هم برای -

 مجید جونت می خواهی،حیف که می خوام برم تهران وگرنه کاری می کردم مجید توانبار ته حیاط بخوابه.

و هم رفت و چشمهایش را تنگ کرد و با حرص به فرشاد نگاه کرد.بعد روبدوشامبر فرشاد را از احمهای فرانک ت

 روی میز بغل تخت برداشت و آن را روی سرش پرت کرد وگفت:

فرشاد سعی نکن منو عصبانی کنی،بلند شو اینقدر حرف نزن،تا دوش بگیری،میگم صیحانه که چه عرض کنم -

 ظهرانتو بیارن.

وشامبر را از روی تخت برداشت و به موهای به هم ریخته اش دستی کشیدوپاهایش را از تخت پایین فرشاد روبد

 آوردولبه تخت نشست.

 فرانک به سمت پنجره رفت و آن را باز کردتا هوای اتاق عوض شود.در همان حال به فرشاد گفت:
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ه آقای رستمی هم با پری سیما اگه خودت بخوای ،امروز برای تو هم میتونه روز خوبی باشه،چون قرار-

جونشونتشریف بیارن.همینطور فرناز جون و طال جون و خالصه گروهی از عشاق دلخسته جنابعالی هم اکنون در راه 

 هستند و به زودی خدمت می رسند،پس بهتره زودتر بلند شی دستی به سر و صورتت بکشی.

لبخند طوری که فرانک را تحت تاثیر قرار بدهد شانه هایش را  فرشاد ابروانش را باال برد و لبهایش را جمع کرد و با

 باال انداخت و گفت:

آخ جون،خیلی خوب شد،با این حرمسرایی که مامان جون ترتیب داده حسابی سرمون گرم می شه،بهتره منم برم -

 تهران دو سه دست کت وشلوار و چند جفت کفش برای خودم بیارم.

 د و نیشخندی زد و گفت:فرانک متوجه منظور فرشاد ش

 آره جون خودت می خوای مثل اون دفعه در بری .راستی می دونی که اگه بری کی از همه خوشحالتر می شه ؟-

برایم فرقی نمی کنه ،چه همه خوشحال بشن چه بشینن و عزای رفتتن منو بگیرن امشب تهرون را عشقه ولی فکر "

 ".چون اون وقت نمی دونی مجید را باید کجا جا بدی  کنم اگه بمونم تو از همه ناراحت تر می شی

 "بی مزه "فرانک با اخمی نگاهش را از فرشاد گرفت و در حالی که به طرف در اتاق می رفت 

فرشاد با خودش فکر کرد اگر قرار نبود جایی برم با این وضعی که پیش امده باید زودتر فلنگ را ببندم .چون اصال 

دختر های نانازی و از ما بهترون و هم چشمی ننه های نانازی ترشون رو ندارم از اون بدتر  حوصله قر و غمزه های

چشم غر ه های مامان جون خودمه که عرصه را تنگ می کنه .سپس اهی کشیدو با خود زمزمه کرد :کاش می شد 

 خودم را جایی گم و گور می کردم .

 "و گفت :چیزی گفتی ؟فرانک که هنوز از در اتاق خارج نشده بود برگشت 

 "فرشاد سرش را تکان داد و گفت :با تو نبودم داشتم به خودم می گفتم امروز چه روز خوبیه !

 فرانک نیشخندی زد و از در اتاق خارج شد .

سر حالی چند دقیقه پیش چون بخار از سر فرشاد پرید حدس می زد که باید روز خسته کننده ای را پشت سر 

فکر بود که اگر به مامان قول نداده بود که تا امدن مهمانان صبر می کند همین االن بارش را به مقصد بگذارد در این 

 تهران می بست .

فرشاد نفس عمیقی کشید و دو دستش را در موهایش فرو برد از جا بلند شد و به طرف حمام رفت تا اصالح کند و 

 دوش بگیرد .

شامل صبحانه مفصلی بود کنار میزش مشاهده کرد .فرشاد به مخلفات داخل  از در حمام که بیرون امد سینی بزرگی

سینی نگاهی انداخت اما اشتهایی برای خوردن نداشت .بدون توجه به سینی صبحانه لباسش را پوشید و از اتاق خارج 

فه خانم شد در حالی که از پله ها پایین می رفت صدای نازک و جیغ جیغوی فرانک را شنید که خطاب به عاط

 دستورهای مختلفی می داد .

 ":عاطفه خانم اتاق فرشاد مونده 

 "عاطفه خانم نرده ها یادتون نره 

 "عاطفه خانم ....عاطفه خانم ...."

خدای من چقدر نفس داره بیچاره عاطفه خانم من که بودم استعفا می "فرشاد چهره اش را درهم کرد و در دل گفت 

 دادم .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

6 9  

 

 ویال رفت .هنوز از در خارج نشده بود که صدای مادرش را شنید که او را به نام می خواند . فرشاد به طرف در

 "فرشاد کجا می ری ؟"

چقدر خوشگل شدی .این لباس چقدر بهت می "فرشاد به طرف او چرخید و با دیدن او لبخندی زد و سونی کشید .

 "یاد 

حقیقت را می گوید .او فرشاد را به اندازه تمام هستی اش منیژه از تعریف پسرش خوشحال شد .می دانست فرشاد 

 دوست داشت و تنها او بود که قلق او را در دست داشت .

منیژه لباس قرمز رنگ خوش دوختی به تن داشت موهای طالیی رنگ و کوتاهش با نواری به همان رنگ پشت 

 ظر می رسید .سرش جمع کرده بود .در این حالت سن او کمتر از سن حقیقی اش به ن

خوش به حال پدر ،شما روز به روز "فرشاد به طرف او رفت و خم شد و صورتش را بوسید و در همان حال گفت 

 "جوان تر و خوشگل تر می شید 

منیژه نگاهی به اندام برازنده پسرش انداخت و از خوش هیکلی و خوش لباسی او غرق لذت شد و در همان حال با 

 «اد قولت که یادت نرفته، صبر می کنی تا خانواده رستمی و آقای ستوده بیان. درسته؟فرش»لحن مالیمی گفت:

آره عزیزم، می مانم تا به مهمانان عزیز برنخورد، ولی فقط تا »فرشاد خندید و سرش را به عالمت تأیید تکان داد.

 «امشب. بعد از آن قراردادمون خود به خود فسخ می شه، قبول؟

 «خوب االن کجا می ری؟»به فرشاد نگاه کرد ولی حرفی نزد و سرش را تکان داد.منیژه با دلخوری 

 «می رم یه گشتی بزنم، همین دوروبرا هستم،شاید تا ساحل برم، شاید هم جایی نرم، ببینم چی پیش بیاد.»

 «با ماشینت می ری؟»

 د.بوه به خوبی متوجه شددر را مار منظو،خندیدد فرشا

 

 «.مماشین نمی بر،حت بشهراشما ل اینکه خیای ا»بر

 

 «.دیبرگرزود گفت:«سعی کن ل حان هماو در فت رتاقش ف ابه طرو هم خندید ه منیژ

 

حوصله د. طی کررا یال ی در وجلوی به سرعت پله هاد و فتان راه اساختماف در گفتن کالمی به طرون بدد فرشا

د محیطی بودن از کرار فرد و آن که فقط به یک چیز فکر می کرد بی هدفی بون نسااشت. مثل اندرا مهمانی ن ومهما

 ست.ه ایش سخت شدابرآن تحمل د می کرسحسااکه 

 

در همه چیز د. بوده فته کرو رحسابی شسته را محیط د و بوه مدآبند زه تاران باد.بوی لپذیرک و دنمناای هو

ست را دوهمیشه طبیعت او نفس عمیقی کشید. د و کر زهم بارا از ستهایش د دفرشاد. یبایی بوی و زتمیزنهایت

 داد.ست می او دمش عجیبی به س آراحسای آن ایبایی هان زیددو ازشت دا

 

به را جایش ه حت کنندرانار فکاو ابی حوصلگی د. می کرس حسای امش بیشترآرامی شد دور یال ر از وهر چقد

د به خوب بلند خطاای با صدو شگی باشد. نفس عمیقی کشید همید می کرد آرزو که فرشاد بوداده شیرینی سحساا

باشی اب ختخورها تا ظهر تو د روزحیف نبودی،کرر هدرا گذشته دو روز ین ابدبخت د،فرشا،لطیفیای هوگفت: عجب

 یکی طی کنی.رتو تارو ین قشنگی ابه م زدن و راه قدو بیفتی به تفریح د راه شبها عینجغد شبگرو 
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ی هاه منظره ما هیچ گاامد آمی ل به شمار ینکه سالی چند باابا د.می کره نگارا فش اطرافتی مناظر با شگد فرشا

م قده سبزو گل از یک نقاشی پر درون گویی د، یبا بوو زهمه جا سر سبز د. بوه ین خوبی ندیدابه را یال وافطرا

، ساحلد آوردن ه ساحل منتهی می شد. با به یابی آن نتهااکه د فتاای اسفالته ده آمسیر چشمش به جادر د.شته بواگذ

آرام و یا نان درکنوانست هم داکه می ص مد. به خصود آجووبه در او یا درسرکش اج مون ایدای دبردییاق زشو

 د.تقویت می کررا در او یا ن دریدق دشتیااهمینو طوفانیست 

 

که د را خوروی دوم نسانی ن ایا چودرقع این مودر ا دهمیشه فکر می کرد و طوفانی بوآرام و نای یادرعاشق د فرشا

ه ای پس چهررا در خشونت و ین سرکشی ت اقااوغلب امی کند که ن نمایارا شکاآگریست وزتجاو خشونت نهما

ه خندت و به حیرن را ناآکه د یا کراز درستانش تفسیر جالبی دوپیش د فرشاروزی می کند.ن پنهان مهرباآرام و

خشن با اب و جذدی به مررا طوفانی ی یاو دربی آبا چشمانی ز طناو فسونگر انی زبهرا بی ی آرام و آایاو درشت.وادا

ق گاهی غرو ها ه سیلی به صخرد و با قریات قااوعاشق پیشه گاهی د و حسود مریناکه د تشبیه کری خاکستری موها

 شت.امیدز بااش ندگی زبهوز تجان را از ناآکشتی ها دن کر

 

که د می کرر سرسبز عبوو یبا ده زجااز که ر سفالته کشاند همانطوده آبه سمت جاد را یا فرشان دریدد قشو

ست دیک کف ازه نداکه به د فتااپشتی ک ندچشمش به الدبود آورده بوجوف آن طرری در دو فش حصااطرانختادر

 ود.گر بریف دهد به طراکه می خود ین بوامانند و شت ار داقرده سط جاوپشت ک الد.بو

 

ست اوقب اکسی مرد کرس حسااپشت که ک بهتر ببیند.الاو را خم شد تا و فت رپشت جلو ک الن یددبا د فرشا

چند لحظه به د.خیلی جالب بوی خاکسترو پشت سبز ک الن یدد دفرشاای برد.برو الکش فررا درون پایش وست و

ش فکراز شد که دور پشت ک الم از چند قدمه بدهد اداهش راتا به وجایش برخاستاز سپس و شد ه خیرآن 

شد. به ن نمایااش خمی بر پیشانی ی اچنین فکرر تصواز د.بگیریرو او را زکند ر نجا عبواز آیی دروگذشت نکند خو

به د ست. فرشااگرفته ار قرده تکه سنگی بر کف جانبی حرکت چوو ید که صامت او را دپشت برگشت ک الف طر

 د.شت حرکت کررا دانجا آفتنبه رپشت قصد ک به سمتی که الد و بلند کرست دو دبا او را می آرا

 

و شت که علف ار دابی قرآپری جور ان کناو منتهی میشد ده جار خاکی کناده با شیب کمی به جاده یگر جاف دطر

 د.گرفته بوا نراف آطردی ایازهسز

 

تا د میکره نگااف را طراحالی که در کند ا پیدرا هش راگی دهد که به ساار دکجا قررا پشت ک که الد بودد مرد فرشا

ختانی بلند با درسید. رمیز ار آسرو ایبا ش زکه به نظرد فتااشنی و یک رهی باراکند چشمش به ا مناسبی پیدیجا

به ن نساایک ر گذازه نداهی به و راند دبوه پوشاندده را جاف طرری دو حصان چورده خوه هم گردرشاخه هایی

که ف تا هر طرار داد شنی قرای تپه ی آب روی جوی سه متررا در دو پشت ک الد شت. فرشاداادمتدم اامعلوطرفی ن

س حسای آب را اپشت که گویی بوک الو شد. چند لحظه گذشت ه پشت خیرک به النیزد خوود.بردارد ست دو

ون بیری به کندرا پایش و ست د چند لحظه تاملاز پس ون آورد و الکش بیررا از شسرط حتیاابا و هسته د آبوده کر

با لبخند د وبوه مدق آچنین صحنه جالبی به شون یدد از دفرشاد.فتای آب راه اجوبه سمتط حتیاابا و هسته آورد و ا
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کمی را پشت ک ینکه الد واز اکره نگاد.آب میبرت لذد و میکرهمشاهدی آب به جون سیدای ربررا پشت ک الش تال

ک به الده و یستاانجا آست امد که متوجه شد مدتی د اخومانی بهزشد.ن پشیماد بو شتهانگذی آب یکتر به جودنز

ینجا اباید تا شب م مطمئن شوی آب پشت به جوک النسیداز رهم اگر بخواگفت:د ست. با خواخته دوپشت چشم 

مد.به ش آخاطر شنی بهده جام همین هنگارود. در باالده شیب جااز شت تا اگامی به عقب گذو آرام هسته آبایستم. 

ستی به پیشانی ی دتصمیم گیرای برد و یستاایددسوسه شد.با ترده وشتن به جااگذم قدای برد و کره نگاف آن طر

 د.متمرکز کرای به نقطه را نگاهش و شت اگذاش 

 

ف رند به طاهم می توراه ین س زد از احدو خت انداطی کند. نگاهی به مسیر را شنی ده عاقبت تصمیم گرفت جا

پا ی میزار آسرو اناشناخته راه به د. شته بواگذم قدی یگری دنیادر دشنی گویی ده شتن به جااگذم با قدود. برساحل

یبایی به دی زیر قدمهایش ملوزشنها ای صدد. بود آورده جووحش به در روخاصی ت لذا بتدن اهمااز که د بوشتهاگذ

شت دابا هر قدمی که به جلو بر می د. سپرش قدمهایش گو ایبه صدو بست را چشمانش د فرشاد. بود آوردهجوو

را یبایی زسمفونی ه، ندازهی نووکه گرد ین بواست مثل درهنگ آین و اخته می شد اگامهایش نویتم خاصی بار

فش اطرآور در اشگفت و یبا ه ای زخت. منظرانده افش نگااطرابه د و گشورا چشمانش و کشید ند. نفس عمیقیازبنو

ی بون و لنشین پرندگاای دصد، شنیده جاف طررده دو ست نخوو دطبیعت بکر ف، شفاو ردهخوران بان ختادرید. د

ند تا دبوداده ست هم دست به دهمه د بوه میخته شدآگل ه و سبزی که با بون ختادرردهخیس خوی لچسب چوبهاد

م یبا قدده زین جادر ات ساعتها شداست د. دوبوه شدده فشرن هیجاد از قلب فشاند.د آوربوجوی میزآسحری فضا

از بی که ی آعریض تر می شد. جوده فت جارجلوتر می ر کند. هر چقدس حساادشجوم وبا تمارا طبیعت و بزند 

را یبا و زچند مرغابی سبز د کرر عبواز آن قتی و وسید ربه پیچی د فرشاد.بوه می گذشت نیز پهن تر شدر آن کنا

ف به طرا صدو با سر ن او یددمرغابی ها نیز با د. کره به مرغابی ها نگاد ویستاد ارشاند. فدشنا می کردر آب ید که د

داد و سر ی بلنده جیغ می کشیدند خندو ند دادمی ل هورا همدیگر مرغابی ها کهار فرد از ند. فرشادکرار فری یگرد

داد. مه را اداهش م. و راشدن حمامتاستاحم امززده ببخشید که سره راحمت بندامزن قایا، آبا سرخوشی گفت : خانمها

ری از حصادور آن را تا دور یبا که و زکوچک ای کلبه د. جلب کرش راچوبی با سقف سفالی نظرای کمی جلوتر کلبه 

ار یودیگر ف دطراز پیچک پر گل الله عباسی ف و یک طرازنگی رقرمز س خت یاد. دربر گرفته بودر ها دشمشا

ه منظر، نددبوه یخته شدآن آوبه ی سفیدی هاده که پرنگیرچوبی بلوطی ی هاه پنجرد. بوبر گرفته را در چوبی کلبه 

د. می ستوآن را یبایی د و در دل زمی کره به کلبه نگاتبا حیرد فرشاد. بوداده ستنی اخوو ین کلبه کوچک ایبایی به ز

به د می شوده لزو دفیانش خسته اطراز ا قعی کهامودرند تا وراسر می پرای را در شتن چنین کلبه آرزوی داسالها او 

مثل رش پدرگ بزه و پر شکوی یالومقایسه با درمحقر و ین کلبه چوبی انست دابه خوبی می د فرشاد. ببره پناآن 

د؛ بوآن گی دساو صفا داد می ه ستنی جلواخوشظررا در ین کلبه اکه ی ما چیزامی باشد. رود یک ه ای در قطر

ای سکوتی که با صدد. محیط حکم فرما بویبا برزسکوتی د. بوده عطا کرآن طبیعت به  ستدیبایی که و زگی دسا

اف طرابه د فرشاد. بوده کرا میز پیدارآسراه ایشنی جلوده بر جاد فرشای هام قدو شاخه ها ی البه الدر ها وک چکا

شنی ده نمی شد. جاه یدت دیاحو ندگی زی ازثرا ایرزسید کسی ساکن کلبه نباشد رخت. به نظر می انداکلبه نگاهی 

صاحب و کلبه رد مودر ند اببیند تا بتوراند کسی این مسیر بتودن ابا طی کرد بووار میدد افرشاو شت اد دامتدز اهنو

شت متوجه می شد داکه بر می م با هرقدداد. مه را اداهش و راشت داکلبه براز جو کند. به سختی چشم س و پرآن 
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کند. کمی ر عبواز آن نست اتوحتی میرابه درو که یک خود بوه شدری به قدده جاض عرد.پهن تر می شوده جا

یبایی زبا آن چشمگیر ه لیمنظرد وقبلی بوازگتر ربزدوم کلبه د. جلب کراو را یگر نظر ای دکلبه ، سمت چپ، جلوتر

راه را ین فکر ابا وکند این مسیر پیدرا در اند کسی اکه عاقبت می تود مطمئن بود فرشاد. می کری برابراول کلبه 

می ده ستفااییالقی خانهان به عنواز ان ین کلبه ها متعلق به کسانی می باشد که اکه البد د فکر کرد با خوداد.مه ادا

 کنند.

 

به خانه د فرشاد نی جلب نظر می کروابا سقف شیری جری آخانهااز آن کمی پس و یگرای دکمی جلوتر کلبه 

 نیستند.ل منزن آن در ند متوجه شد ساکنادبوط زده حیادر فلی که به قو از خت اندی انظریجرآ

 

ین که به از اپیش وشت دابرم چند قدف آن فتن به طرای ربررد.خود به چشم فرشان ختادرپشت از یگر ی دخانها

 د.جلب کرش را نظرده سمت جادر برسد پلی چوبی کلبه

 

ای برواو را سید رمی د فرشاش به گوح ضووبه وش آب آن خر ایصدو یر پل میگذشت ن از زشاوخانه خررود

 پل کشید.ف به طررودنیدد

 

ید را دنی زکوچک وظریف ام ندایکتر شد.دکمی نزد کرس حسااپل را روی کسی ر یک شد حضودمانی که به پل نزز

ار کوچک قرزه ای کوش یگردستد ودر دبوداده چوبی پل تکیه ک به تیررا ستش دیک د. او بواو که پشتش به 

روی شالی نیز د.بود مشهوام زنندافت اظرس لبای شکن هاوچین د جووشت که با دابه تن ی محلی بلندس شت.لبادا

فکر د با خود فرشاد.بوهمدون آبیرآن یر از زنگش ش رخووبلند ی نباله موهای دبلندد جووکه با د خته بواندش اسر

م نارد مودر از اوتا ده کرا پیدرا ینکه کسی واز انی میباشد اختر جودبه  یبا متعلقوزظریف ام نداین ابی شک د کر

خانه رودکه د بوض پلی کم عرد شته بواپا گذد از روی آن پلی که فرشافت.ف او ربه طروشد ل محل بپرسد خوشحا

ی هاک تیرب ایف طنردسه وند دبوه شته شداگذر پل کاروی فاصله چوبی بهی هاک می شد.تیرآن رد یر اب از زپر 

 می شدند.ه یددخانه رودکف ی سنگهادن اب بود لواگل وندگیرباد جووند.با دبه هم متصل می کررا چوبی 

ش را روی سرداده وچوبی تکیه ک به تیررا نجش ارید که با حالت قشنگی واو را دیک تر شد دختر نزدبه د فرشا

لی انم سوامی گفت:ببخشید , می توارابه د فرشاست.اخته دوچشم د رود لوآگل ن و شاوخرآب به وشته اگذستشد

 ؟بپرسم
 

ای او صدن سیداز رمانع رود بلند ای متوجه شد که صدد ست. فرشاه انشنیدای او را گویی صدرد نخون ختر تکاد

 گفت:ببخشید , خانم...ی بلندای یش با صداصددن کرف صااز پس وفت رکمی جلوتر د.ختر می شوش دگوبه

 

ای غریبه ن یداز دبرگشت.ف او به طرس با تررد ویکه خود فرشاای صدد از که کسی غیر فرشته نبوان ر جوختد

چوبی پل یهاک پایش به طنابی که بین تیررش ین کااشت.با اقدمی به عقب گذه گاداناخود یک به خودنزر نقدآ

به د بوگرفتهزه را کوآن که با را ستی د درمین نخوزینکه ای ابرداد وست را از دلش دتعاد وگیر کرد بوه شده کشید

رد خوربا ن اول هماد وفتارود اخل ردوداغل خوزه شد.کوزه کون ها شدرباعث ر ین کاداکرب دراز طناف طر

 سید.ن رناش آبه گوو شکستنش بلند شدای خانه صدرودکف ی سنگهابه
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رده جاخوت ختر به شدن دترسیدز د اکه خوواو شد د مه صحبت فرشااز اداکنش ناگهانی فرشته مانع وا

ان یزآوپل ازروی یک پایش د وبوده فتاانو زامین به روی زکه او به ه نگی پریدربا د وبوه شدب میخکوسرجایشد,بو

پل حفظ کند د را روی تا موقعیت خود سعی میکرد واو بورده فرشته پیچ خوی پاب دور طناشد.ه خیرد بوه ماند

کنید قصد ور با<<با لکنت گفت:و گرفت اش سینه ی به حالت تسلیم جلورا ستهایش دمدد آمانی که به خود زفرشا

 ...<<فقطمن،شتماندرا شما ن ترساند

 

ا لی شما مرو<<گفت:او به ب خطاد و کره نگاد بوده یستاش اسری که باالد خشمگینی به فرشاه فرشته با نگا

 .<<نیدزمی د فریار ینطواید من کر هستم که دفکر کر،قاآترساندید خیلی
 

عین در یبا و زخوشرنگ ن خت.چشمااندانگاهی د بوه شدخ خشم کمی سرو حتی رانااز ختر که ه دبه چهرد فرشا

ای و غنچه ن همچنین لباس او و یان چورت صود.عی کراتدد هن فرشارا در ذطوفانی ی یادرختر دخشمگین لحا

د ین موجوابه ت که با حیرد بوده غافلگیر کرد را فرشا نچنا،کوچکشو بینی متناسب اه ترکیبش به همرشخو

د بوه یک جفت چشم شدد فرشاد جوم وکمک کند.تمااو که باید به د بوده کرش موافرد.خته بودوچشم یباوزظریف 

پایش دور طنابی که به سختی ه گرد رااز خود می کرش که تالد بوه خته شددوسا آفرشته و یبا زختردین ابه و 

 کند.صخالد بو هشده پیچید

 

مگر <<گفت:د به فرشای با لحن تندد و باال کرش را سرد،پیش ببرری از ندبه تنهایی کااید نمی تودقتی وفرشته 

 .<<بیا کمک کن،کنیه منو نگاو نکه بایستی ی آبه جارده،خوه به پایم گرب بینی طنانمی
 

 .<<کنمر ما باید چکا،ابله<<با لکنت گفت:و رخاند چاف طرابه ش را با گنگی سردن کوزی موآنش دامانند د فرشا

ین ابا داد.می آزارش پایش خیلی درد همچنین د و حت بوراخیلی ناد.او به هم فشرص حررا از نهایش انددفرشته 

را در نم پایم امن بتود و یک کن تا شل شودبه هم نزب را سرطنادو <<نسبت به قبل گفت:ی مترآرالحن بال حا

 .<<هیددسیب آفکر می کنم پایم ،هش میکنم سریعتراخوورم.بیا
 

پایش ای از درد فرشته با ناله د.یک کردبه هم نزآن را می آرابه و گرفت ب را سر طنازد ودو نو زاختر ر دکناد فرشا

ن همش نشاه ی درمحکم گرفت.چهرو آن را شت امچ پایش گذرا روی ستش و دباال کشید د را خوون آورد.بیررا

 د.بسته بورا چشمانش د و گرفته بوان نددبه را می کشد.لبهایش درد که دادمی 

 

ن نم کمکتاامی تو<<پرسید:ط حتیاابا و ستی به موهایش کشید ر دشت.به ناچااندن یک شددنزأت جرد فرشا

 <<؟کنم

 

 لحان همار د و دکره نگاد خته بودوچشم ی او حتی به پاراکه با ناد به فرشاد و گشورا فرشته چشمانش 
 

 .<<دید کافی بودکه کمک کرر قدن هما،خیر<<گفت:
 

 اوکمک کند.فرشته با لحن مالیمی به او تا به د جلو بررا ستانش د دفرشاد.جا بلند شوداز فرشته سعی کر
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 .<<منم بلند شوامی تودم من خو،حتیاجی نیستا<<گفت:
 

د بوده کرب به هم قالرا ستش دحتی رابا ناد.کره نگاد جا بلند شود از که سعی می کراو به و جا برخاست د از فرشا

شت که دابه تکیه گاهی ج حتیاابرخاستن ای ما برد،اجا بلند شود از ید.فرشته سعی کردبی معنی می رش را حضوو

ل قبواو را مک کازد بیندد ینکه نگاهی به فرشاون افرشته بدرین باد واکررا دراز ستش ی دمیدایگر با نار دبادفرشا

د فرشاد.بوه شدخ سرم شره اش از مین بلند شد چهراز روی زقتی فرشته وگرفت.او را ست ن دبلند شدایبرد و کر

فرشته د.بوده صل کراو ومستقیم به قلب را برقی ن ظریف فرشته جریاولطیف ن ستا،دشتانداز او ست کمی دهم 

 کشید.ون شت بیرانددن ها کررصد قد وبومحکم گرفتهآن را که د ست فرشارا ازدستش د

 

زش با لحن پود فرشاد.کره نگاد بوده فتازه اش اباال به جایی که کوداد و از آن چوبی تکیه ک به تیررا ستش د

 گفت:ایهانه اخو

 

 قعا متاسفموا-

 

 می گفت:آرابه ن داد و تکاش را سر،کنده نگااو ینکه به ون افرشته بد

 

 ده.فتااست که اتفاقی ل اهر حابه ،مهم نیست-

 

نگاهی به ده براش را آب قتی مطمئن شد لنگه سر پایی وبیابد.اش سر پایی ی از ثراتا دکره نگارود یگر به ر دباو

 گفت:دو بوه شده خیراو خت که به اندادفرشا

 

 دم.نکرس حسارو اشما ر حضوا یردم،زمن هم مقصربو،حت نکنیدرانان را تادشما خو-

 

 می گفت:ای آراسپس با صد

 

 حافظاخد-

 

 با کالمی ملتمسانه گفت:رد و خون تکا،برخاسته باشداب خوزه از می که تاآدمثل د فرشا

 

 ید.وهش می کنم نراخو-

 

 داد:مه د واداتصحیح کررا حرفش ،فرشته شده قتی متوجه نگاوما ا

 

 برسانم.ل ست کم به منزدیا م،ببره مانگادربه یک را بدهید شما زه جااگه ،اینه کمی صبر کنیدرم امنظو-

 

 گفت:ی زد و فرشته لبخند
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ون بدوممتشکروم،نم به تنهایی برامی تودم خوو ست ابر دور وهم همین ن منزلما،من حالم خوبه،نیستزم الن،ممنو-

لی با ود.وبرزودیین افرشته به ارد ت نگذسالش می خودخیلی د فرشاد.فتاراه اشنی ده جاف یگر به طردگفتن کالمی 

ه و یددسیبآید که با پایی دمی او را پشت سر د از کند.فرشاری ند کاانست نمی تودامی د بوه مدآضعی که پیش و

در رنقددارد.آبرم قدم از نست قداکه حتی نتود بوده متاثر کرر او را نقدآین صحنه ود ابرراه ست درند ابرهنه نمی تو

به ده ویستااپل روی مد متوجه شد مدتها د آقتی به خوومی باشد.ف طرام ختر کدده حتی متوجه نشد مسیر کد فکر بو

 می کند.ه فته نگااز آن رختر دهی که را

 

سر ن ختای در البالاز شیدرین خوار زرنود.انبوی بر چند ساعت پیش خبری الکه هاد و از بوه مدآشید کامال باال رخو

ین مناظر با اما د.ابود آورده نگ بوجوار رنگین کمانی هزاج رود،رمورد ابا برخوو پل می تتابید روی به ه فلک کشیدبه

خیلی ه مدآثه پیش دحاد.از بوه شدو بررونگی رنگات رحساساابا او شت.م دافقط یک مفهود فرشاای یبایی برزمتما

گرفتن م هنگادر شی که زنمی شد.لرمحو ش نظرای از ختر لحظه دخوشرنگ ن چشماو یبا ه زهمچنین نگادبومتاثر

د بر محیط حکمفرما بوت سکود.بوده تجربه نکرن آن را که تا کنود بوزه ای چیز تاد بوه شدوارد قلبش بهاو ست د

نگاهی به و نباشد.نفس عمیقی کشیداو شیرین ر فکااحم اکسی مزو ند فکر کند ابتود تا فرشاد بوده یستاانمازگویی 

ختر دهی که رابه رد.خانه به چشم می خورودگلی کف زه شکسته کوی تکه هاه و تر شدف اکمی صآب خت.اندارود

ام ندل احان هماد و در بوداده تکیه آن ختر به دچوبی کشید که ک به تیررا ستش د.دکره نگاد بوده گم کرد خورا در

د بون آب به جریادن کره نگال حادر ستی به موهایش کشید. و دگزیدرا با تاسف لبانش آورد.به خاطر را زون اومو

گ روی برخ و شار کنادر یخت.و رفرن ند.قلبش ناگهادبوه نباشته شداهم روی که دفتاب اچوده ای توکه چشمش به

ده ختر می باشد گیر کردنست متعلق به دابه خوبی می د سرپایی کوچکی که فرشاروی آب هنباشته شداهم 

د بوه شدآب خل داحالی که با کفش و در به سختی و فت رپایین رود شیب ر کناو از گذشت پلب از با شتاد فرشاد.بو

ست ارزش در دشیئی با ن چوا نر،آگرفترا قتی کفش د.وبگیررا از آب ختر دنست به کمک تکه چوبیسرپایی اتو

از  د رافرشان .لبخند لباد کوچک بوو ال ظریف ریبایی که مثل کفش سیندو زسفید سرپایید.لمس کروآن را گرفت 

ختر پیش دشتنی داست و دویبا ه زخت .چهردوچشم اب روان رود به و شت دابرکفشرا از چشمانش د هم گشو

متاسف د ید .فرشادمی را ختر ی دیط بهتراشرد در کرآرزو کشید ی بلندو آه بسترا شد .چشمانش ن چشمش نمایا

 شت.انداو را نشانی حتیونست انم یدرا ختر م دینکه ناد از ابو

 

د ظهر بواز نیم بعدرو ساعت چهاد کره به ساعتش نگاو کشید ون بیرت دور و دراز خیااله ای او را از پرندای اواز صد

و از مد اخانه باال ر رودشیبی کنااسرد از بوه شدی سپرد یش به سرعت بااقت برروز وین چند ر در انخستین باای.بر

ست دوخیلی د بوه سوسه شدراه ومه ای اداخت .براندده اجا فطردو شت .نگاهی به اگذم شنی قدده جاپل بهروی 

قشنگش و یبا ن زبه خاطر چشمااو را خیالش در ختر که ره دبان دویددفکر و از به صاحبش برساند راشت کفش دا

 د.کرس حسااقلبش در هیجانی دبوده نهام یا نادر

 

ن داد او تکاش را با لبخند سرزد و باال را نش و وابرد ابویبا زمشش ازه ارانداکه به او خشم د اوردن به یاد از فرشا

هد دمه راه را اداببیند.عاقبت تصمیم گرفت او را یگر ر دما یک باد ابخرن به جارا عالم م غضب تماو خشم د بوحاضر

 کند.ا ختر پیدل دمنزز یان شاید نشا
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خانه ها بیشتر می شد اد فت تعدرکه جلو تر می ر ویگر همینطدکلبه از ان دو بعد و ید رگ دبزای کمی جلوتر خانه 

دو به راه یست متر جلوتر ود دوکمرنگ شد .حدد هد کراخوا حتی پیدرابه را ختر ل دینکه منزد از افرشار تصوو

ی یگراز دپهن تر راه یک دو راه ین د .از اکره نگادو راه گمی به هر درسر و ید دبا ترد تقسیم می سد .فرشاقسمت

سیعی ط وحیا.در ستایی بیشتر می شد ی روخانه هااد فت .تعدرجلو تر می ر شت .هر چقداگذان به م قددفرشاد و بو

به ی شالیزده سمت چپ جادر ند دبوزی بال می شدند که مشغوه یددمحلی ی کانی با لباسهادها کوخانهاز بعضی 

 د.بوه سبز نشدی ددر ان چیزز شت که هنوداارسیع قرونسبت 

 

ه نگاد بوه مداهی که ن رایعنی هماش به پشت سردی باشد .با تره مدراه را این همه ایا درنست که دابعید می د افرش

ر نقل باو حمل ص سید .کمی بعد موتو که مخصوربه گوشش ری موتوای که صدد فتن یا برگشتن بورید دتردر دکر

 شد.ن نمایاده جاپیچد از بو

 

ن تکاه نندای رابرم به عالمت سالش را سرل حان هماد در شو رد کشید تا ر کنارا دش خور موتون یددبا د فرشا

چه می د ین فاصله فکر کر.در افت او ربه سمت د کمی جلوتر متوقف شد .فرشان دادو تکارا ستش دنیز ه نند.راداد

به ی بپرسد .فکررا منزلش نشانی و از او بدهد را یا ی درحت نشانی هاانست با صرانست که نم یتودابپرسد .می نداتو

 بپرسد.ه نندرا از رامحل م ین که ناانرسید جز شخاطر

 

د کرم سالاو به ده ستای دوبا لبخنده نندن او رایک شددبا نزد یکره م نگاد به فرشاد و به عقب برگشته بوه نندرا

 ری ؟کجا می داداش ":پرسید با لهجه غلیظی ه نندداد رایی ش روبا خوم او را پاسخ سالزد و نیز لبخند د.فرشا

 

ینکه اما مثل امیانبر بزنم راه ین دم از اساحل فکر کرم ستم براستش می خو:راگفت او سید به د رهن فرشاذبه ی فکر

 "ه امشدگم

 

ری قا تواپشت شالی ی شدرد که راه ین اره از اندن گم شدای ینجا جایی برن ،اجاای داداش "گفت و خنید ه نندرا

 ."می کنیا پیدرو لساح
 

 "ره ؟کجا می ؟اون چی راه ین ا"گفت د و کره به پشت سر نگاد فرشا

 

 «؟ستیامی خورو .شما کجا ره می رود به شیب راه ین ا»
 

م می شدرد ینجا از اشتم دافقط م ،ستم براخاصی نمی خوی بالبخند گفت :«جاوخت انداباال را شانه هایش د فرشا

ره جاامدتی ای بررا ین کلبه ها از ایکی د شاید بشودم فکر کرد ،فتاراه این ی انتهااقشنگ ی به کلبه هاچشمم تفاقیا

 کنم«.

 

ت کالدره گر به اره ،اندن یدای دبری ینجا که چیز،اقا ای آگفت:«د و کره ای خندد بوب مشرش نی خواکه جوه نندرا

 «؟نوقت چی می گی اویبر
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 «ت؟کالدرۀ :«با تعجب پرسیدد فرشا
 

می کنی ا پیدت را کالی کلبه هاد.خانه پهن می شورودنجا که ،اوست ایک ربارا یک ی شدرد ینجا که آره از ا»

ها ی غلب شهراره ،اندری یدنش ضر،دخیلی قشنگیه ی جااوون ،فرن ،آب یتووزنجیل دو و اگرن ختاب ،درخوای.هو

 کنی«.ره جااستی اکه خووم رو نی هرکدچند تا کلبه هم هست که میتو،ند دارنجا خونهاو

 

فکرمی کنم ،گفت:«بله ن داد و تکاش را .سرد بوه یداو دست که اهی ن دوراهماه نندر رامتوجه شد منظود فرشا

 می گی«.رو کجانموبد

 

ره ای داره جای اقا علی کلبه ها.آیف کنم ات ردکنی من می تونم برره جااستی کلبه اگر خواضمن در «داد:مه ان اداجو

کلبه ن از همچناد مرکه عالیه«...ش یدار داره ،دخوبی قری جاش کلبه هاده ،می ره جااها ی قتها به شهروبعضی که

 باید بکند.نست چهدانمی د،او بوی یگری دسش جااحود ما فرشاد اخانه تعریف می کرر رودییالقی کنای ها

 

 «؟نگفتی چه می کنی ؟ست کجاستا»هی عموحو
 

کنم باید کجا ره جااستم کلبه اگر خواستی ،رافکر می کنم ره اش بادرگفت :«باشه زد و لبخند ومد د آبه خود فرشا

 «؟کنم ا پیدراشما 
 

ت شما عزم گفت:«من غالد و کرک ست پادبا پشت رده اش را خوب فتارت آصوق عرد وکره ای خندان جود مر

رو خونه ه هرکس بپرسی نشونی قهو،از بم اجا هم می خون همو،می کنم ر کان خاات خونۀ بره با توقهووغر،هستم

 «.دهبهت می 

بهت سر می م میاد.سم من هم فرشان اخات عزب خور گفت :«بسیاد وکرت دراز عزف به طررا ستش د دفرشا

 حافظ«.ا.خدنمز

 

 تا ساحل برسونم«.رو شما می تونمای گه بخواگفت:«د و کرد دراز فرشاف به طررا ستش دربا خجالت ت عز

 

 بزنم«.م کمی قدام می خون با لبخند گفت :«نه ممنود فرشا

 

 .پس یا علی«.داری ست دوکه ر»هرجو

 

 «.ارنگهدا»خد

 

فته رکه را هی ر راشت .به ناچااندراه را مه اداما حوصله د اکره نگاد فته بواو رهی که رابه د فرشات ،فتن عزاز رپس 

 گشت.زابدبو
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ما هیچ نیافت اکند.ا یا پیداز درین که نشانی امید ابه د می کراز نداقت بردبه را مسیر ی گشت کلبه هازبام به هنگا

ست دردکوچکی که وما سرپایی سفید .است ده اخیالی بیش نبووهم ت وتفاقام انکند تماد فتااید دبه ترای .لحظه

 داد.خبرمی ت تفاقادن اقعی بوازواشت دا

 

با وید.نفس عمیقی کشیددپل ر کناد را خو،مدد آبه خوزد هایی که می ن گماس و حدل راه از طود درقتی فرشاو

خت .به تکه انداخانه نگاهی رودبه آن چوبی ی هاده نرواز روی شت اپل گذروی .سپس پا د کره نگاده به جایمیدانا

ی را شت که چیزرا داکسی س حساد.ایا بیشتر کرن دردیای دبررا شتیاقش ن داد و اتکارا شکسته قلبش زهکوی ها

یا درچوبی که ک تیرو آن را روی خت انداستی به موهایش کشید.به سرپایی سفید نگاهی دباشد.با کالفگی دهگم کر

با و شت دابه عقب برم چند قدو خت انداباال را شانه هایش و بعد نفس عمیقی کشید و شت اگذد بوداده تکیهآن به 

 گرفت.ار قرل گشت به منززمسیر باردچرخشی 

 

ر نخستین باای سید که برربه جایی د.حرکت کرل منزف به طرازد ینکه به پشت سر نگاهی بیندون ابدد فرشا

چند لحظه بعد به داد.مه اداهش رابعد به د و کره به کلبه نگاد و یستااکوتاهی ت مدد بوه یدرا دیبا وزکوچک کلبه

شته انجا گذرا آپشتک تی به جایی که الوسفالت منتهی میشد.با بی تفاده آشنی به جاو وچک کده سید که جارجایی 

ده کرگمدش را ها خوه سبزی الباله و در سیدی آب ربه جون الاپشت تا ک الد میزس خت حداندانگاهی د بو

 دارد.فاصله ی آب با جوم ید که فقط چند قدرا دپشت ک تعجب الل ما با کما،اباشد

می ای ارابا صدد و لمس کراو را بر ک زنگشت الابعد با ومین نشست زپشت به ک الر کناو فت ر جلود فرشا

ت و سددپشت ک »الی.شددور ینجا از احسابی ن ماالدکه فکر میکرش منو با،ینجاییز است من هنودومگفت:«سال

 تکه سنگی بی حرکت شد.ن چوو خل الکش کشید دابهرا پاهایش 

 

خونتو در نم وگفت:«هی با تو هستم میدک او زد و هسته بر پشت الآضربه دو نگشت دو ابا ی زد و لبخندد فرشا

تفاقی که بیشتر به ،امن بیفتدای جالبی برق تفاوز امری اکن تو باعث شدش لی گووکه من فکر کنم خونه نیستی بستی

 «.دیا شبیه بورویک

 

قشنگ اب ست مثل یک خود،دریا بورومثل یک آره «اد:دمه و ادابعد نفس عمیقی کشید و شد ه به جایی خیرد فرشا

لمس را یا رومیکنی من ور ما با، المس نمیکندی را میکند چیزرا دراز ستش دقتی آدم وبهایی که اخون همواز

 «.دلطیف بوو ظریف ر نی چقدونمید،گرفتم را ستش دم،دکر

 

د و کره پشت نگاک به الره باداد دو نتکاش را سرو گرفت ان نددبه را لبش و بست را چشمانش د فرشا

وز مراما که ن . به جایی برسودت را خوه تا من حرفمو بزنم.حاال بجنب تا شب نشدی ساکت موندن ممنوگفت:«خیلی

 «.یسیدرنرسیدیم شاید تو به جایی به جایی

 

شت.کمی بعد داب برقدمی به عقو شت اگذی اب جور کناا نرد و ابلند کررا پشت ک هسته الو آبلند شد د فرشا

را پایش و ست دمی ارابعد به و باشد ده کرس حسای آب را اگویی بوون اورد بیرط حتیاابا ش را پشت سرکال

 د.حرکت کری آب سمت جوبهون آورد و بیر
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ر شیب کنااز بماند.سپس ز حرکت بااز پشت ک یی نکند تا الاصدو سرد سعی کرد و حرکت کرت با سکود فرشا

 گرفت.ار سفالته قرده آجاو در مد اباالده جا

 

ست به موهایش دو دبا ر داد و فشارا خت.لبهایش اندانگاهی ش به پشت سرس فسوابا ده شتن به جااگذم با قد

لش د در دمیکرس حساد. ابوده تجربه نکرا نرن اشت یک حس غریب که تاکنوداعجیبی س حسااکشید.ستد

ا ی ین حالت براست. ه ابریدرا مانش اب اضطرده و افتار ابه شو لشدبی جهت ا نست چردانمی غوغایی برپاست

به د.گرسنگی نمیکرس حسااما د ابورده ینکه صبحانه هم نخوابا د و ظهر گذشته بواز مدتی د.هم غریب بودش خو

خت انداشنی نیم نگاهی راه یا میرسید.به دریگر به و راه دختم میشد ل به منزراه یک د کره نگاده جا

یا منتهی میشد چشم درهی که به رابه ش فکردن کرف منحرای نیست. برط تبااربی راه ین اشبا ره الشودستنامید

شتیاقی د او اگوهر هم بریزدر و یا از درگر د اکرس حسااما آورد. ابه خاطر را یا درعظمت و ساحل هشکوو خت دو

وز مراگفت: د با خود. بوده کرا توجیهی پیدد بوه مدآغش اکه به سرره ای لشوای دبرد فرشاارد.ندن آن یدای دبر

ین حالت ا از اند مرالچسب می تور دیک ناهاد و سردوش آب یک دم، برگرل به منزستابهتر م، خیلی خسته شد

نسته اتود بوده فکر کرد.یال حرکت کرف وسپس به طردم. فتال این حااگرسنگی به ازبدهد. مطمئن هستم ت نجا

به ب خطاد و یستاامی گرفت. با کالفگی ت بش شداضطرامی شد دور شنی ده جاازکه م هر قد ما بااقانع کند د را خو

در لی درآوردی؟ ویها چیه زین با، اتو کوفت می کنیاغذ، خونهری می ن الاه؟چه مرگت شدوز مراگفت: تو د خو

اش ست به پیشانی دبا  د.کره به پشت سر نگاد و یستاره ابادوگرسنگی نیست. ره اش ازلشودنست دامی ل حان هما

ه مدآیش پیش الحظه برآن صبح تا به از شد که ل تفاقاتی مشغواسی ربربهش فکرل در حان همار آورد و در فشا

بی آن با ره اش را لشود، دشته بواپل جا گذر چوبی کناک تیررا روی ختردسید که سرپایی سفید ای ربه لحظه د. بو

ای بهانه بردادن ست از دهیچ یعنی و لنگه کفش یعنی هیچ دادن ست از د یک لحظه متوجه شد کهدر ندید. ط تباار

ره بارا دوختر دهد این باشد که بخواباید طالب ا که چرع موضویناجز د شن بورویش اختر. همه چیز برد دمجدا یدد

هی اخورعذدببرب اش را آسرپایی ه باعث شدو شکسته را زه اشکوه و ترسانداو را ینکه از است اببیند. شاید می خو

حمت زهم که با او را سرپایی زه تاد. بوده نکرر را کاآن قصدد و او از بوده فتااکه د تفاقی بواین ل الی به هرحاوکند. 

د را هد خواینکه بخوون ابدد. یگر چه بودببیند. پس آن راتا د بوار داده هش قررامسیر د و آن را در گرفته بواز آب 

ای صدو ببیند را ختر آن دیگر ر دهد باامی خومی گوید کهاو لش به دشنید د. سپرش ولش گف دبزند به حرل گو

ن چوه گادآکه ناخود شدید بور نقدآسته اخویند. اشوق چشمانش غری یاد و در دربشنوازش را نوش گوو ظریف 

که گویی د بوی ریدنش طودوسرعت د. کرنیددوبه وع شنی شرده جاف باشد به طره ها شدن رچله کمااز که ی تیر

ن یداز دومین شنی مانع ا زیرد زکم کرسرعتشاز سید کمی رشنی ده قتی به جاد. وتعقیب می کراو را یا کسی ی چیز

از بش اضطرانست دایگر می دحاال می یافت.ت لش شدی دیک می شد غوغادکه به پل نزم قده می شد. با او سریع 

را از قتی پل وباشد. داده ست را از دظریف وسرپایی کوچک ن یا هماار یددبهانه دا ین می ترسید که مبااز اچیست. 

سینه به درون که قلبش د بو ینامثل د و میخته بوآبه هم ن یداز دوحاصل ی با ضربه هااه قلبش همرن ضربا، یددور د

ن یددبا د و اپل پا نه رویبلند ی با قدمهاط و حتیااباشد با ای ثه دباشد. مانند کسی که منتظر حاه مددرآقص ر

د و تنگ کررا چشمانش  بعد نفس عمیق کشید. سپسو ست گرفت دبه ط آن را حتیاابا و فت ف آن رسرپایی به طر

مشی که ل از آراخوشحا وخت انداف اطرانگاهی به د تصمیمی که گرفته بواز ضی رافت. چند لحظه بعد و ربه فکر فر
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پشت ندید. با لبخند  کالی از ثراسید رصلی ده اجار قتی کناد. وتافاه ابه ل منزف به طرد گرفته بودش را جوم وتما

با د فرشاد و بووب غرلحادر شید رخود. فتاراه ایال ف وبه طری. و سیدرخوشحالم عاقبت به مقصد ، فیقرگفت: هی 

ند دبوه شدرک پایالی ومحوطه جلودر هایی که دروخواز سید. ل ربه منززود خیلی د. می کرور مردا را نقشه فرد خو

بی حوصلگی از لیوشت اند خبر نددبوه مدآینکه چه کسانی ن و امهمانااد تعداز ند. ه اسیدن از راه رمتوجه شد مهمانا

دو نبیند سپس آن راخت تا کسی اندزش اخل بلودایقه لباسش به را از سرپایی سفید د و نبوی کالفگی ظهر هم خبرو 

 فت.ریال باال ن وپلکااز تا یکی 

 

ند با دمیکرر مجبواو را فتند رمی و هایی که به پایش فره سنگریزد فتال راه امنزف هایی کند به طرم با قد فرشته

ف یک طرد از بول به منزن سیدد رکه فکر می کری که به تنها چیزد حت بورانار نقدآدارد.بر م قدی بیشترطحتیاا

ید, را دخانه در قتی ومی شد.ی یگردفکر از مانع  دبوه شدآزارش پایش که باعث مچدرد یگر ف دطرواز پابرهنگی 

کفشش بدهد.نفس ن گم شدزه وشکستن کوای چه توضیحی برد فتاابه فکر کهد نوقت بوزه آحتی کشید.تارانفس 

که د بوه خانه نرسیددر به ز هنوکنم.رتا بعد ببینم باید چکاوم برل به منزاولست اگفت بهتر د با خووعمیقی کشید 

منتظر شد تا وبرگشت ای او نه با صداترد.کرا صداورا فرشته شت.ن را دابه منزلشان خل شدداید که قصد رو دنه اتر

فتن و رفردر چندقدمی در د.تندتر کررا قدمهایش ودکرش موافری تا حدرا پایش درد برسد فرشته او فرشته به 

تا زد باال را من لباسش داقتی فرشته د.وکره نگا اونه با تعجب به اترد .خم شود با فریااوسنگی به پایش باعث شد تا 

پر ف ظرد.تعجب کرد بوه شدد کبوو مچ پایش که قرمزاو و برهنه  یپان یداز دنه اکند ترا کف پایش جدرا از سنگ 

حتی رابا نازد و تش رست به صودبا ی بلندآه با و فتف او ربه طرو شت امین گذزبه را شیرینی ه و میواز 

 <<؟کفشت کوه؟ شدر چطوت پاه؟چی شده م بدمرگا خد<<گفت:

 

اب مش جووبه کد<<گفت:آورد و می شد لبخند به لب ی ادا که با لحن تنداو پی در پی ی پرسشهااز فرشته 

 .<<کن یکی یکی بهت میگمصبرم؟بد
 

دور ید که را دبنفش د و قتی حلقه کبوازد.وبیندی او مچ پادی تا نگاهی به کبوزد باال را من فرشته و دانه خم شد اتر

ستش و دگرفت ان نددبه را حتی لبش رابا ناه شدد یجااف آن اطردر اشیدگی هایی اخرو گرفته را مچ فرشته دور تا

 د.کره نگااو به و باال گرفت ش را هانش گرفت.سری دجلورا

 

 <<؟چیهی جادی ین کبودت آوردی؟اختر چه بالیی سر خود>>

 

 .<<ردممین خوزفقط ه،نشدی چیزس نتر<<:مش گفتآرافرشته با 
 

 <<د؟ست کجا بوامگه حوا چرات،برم بمیرآخ >>

 

ع ین موضواتعریف میکنم.حاال ات بررو همه ،جریانش مفصله<<گفت:د وبلند شواو گرفت تا را نه اترزوان فرشته با

 .<<نت بگووبله برام از تو بر،لش کنورو
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خالت ی خونه دم فکر می کردم،بوت خیلی منتظری؟نیامدا ستی چررا<<گفت:د و کره گانی به فرشته نانه با نگراتر

 .<<نبالتم دمداوگرنه می ،ویدنیدعید فتیر
 

وارم میدافت بهت تبریک بگم.دم رکه یام شدل هور نقداو<<گفت:و بوسید را تش رصوو فت رفرشته جلو 

ر پده.گفتیم تکونش ندیم بهتر،شتداکمی کسالت درم ما لیوخالم ی ستیم بریم خونه ابشی.ما هم می خوخوشبخت

 .<<سیتوهلل عرانشا،ابیایمد فته.خالصه قسمت نبود ربوی بسترن ستاربیمای ستانش که تواز دویکی نیدای دهم بر
 

 .<<بشهار سم برگزاین مراتو ای برروزی هلل انشان.اخیلی ممنو<<گفت:ن داد و با لبخند تکاش را نه سراتر
 

خوبی ف حرد کرس حساانه اکه ترری شت بطود داخودی در یازنهفته ی حرفهاه او نگاد.کره ستش نگادوبه  فرشته

 <<د؟فتاایت اتفاقی برانگفتی چه <<کند پرسید:ض عورا ینکه صحبت ای است.برادهنز

 

تعجب از نه اترن اهد.دنه تعریف کراترای برا را ماجرم بعد تماد و کره نگاد بوه مداز آن آهی که رافرشته به 

 <<؟نو شناختیاوتو <<شد پرسید:م قتی صحبت فرشته تماد.وبوهماندزبا

 

 .<<مشدبوه ندیدل من تا به حا،نه>>
 

 <<د؟چه شکلی بو>>

 

د نیست چه شکلی بودم ستش یارا<<گفت:ن داد و تکاش را سر،نرسیدش به خاطری ما چیزد اکری فرشته فکر

باال را بعد شانه هایش >>د.هم بلند بوش قدد،مشکی به تنش بوار شلوه و ستین کوتاای آسرمه ز مه بلودیافقط

 .<<خونهم شتم بیاداست دوکه فقط دم حت بورانار نقدن اوچود نمیادم یای یگه چیزد<<گفت:وخت اندا
 

نه تا من حاال بریم خو،شکر که به خیر گذشتها را خدب قیقی.خوت دچه مشخصا<<گفت:ی زد و خندزنه پواتر

 فتند.ل رنه به منزاترو سپس فرشته >>ده.ما چه خبر بوی تعریف کنم خونه اتبر

 

ری بیماد جووحتی نکنند با راناس حسااعید ی هاروزین ی در امهدو ینکه فرشته ای ابرد.جا برخاسته بوازنرگس 

او به زد و نه لبخند اترن یددا نرگس بد.شب بوم شاای برنج بردن کرک پال مشغودو بوده جمع کررا بش اختخوراش

دی اش یش شیرینی نامزاکه برده به فکر فرشته بور ینقداینکه د.از اخوشبختی کرآرزوی یش ابرو گفت تبریک

ن شنایان و آستاای دوبرش را ختردی دشیرینی نامزد روزی می کرد و در دل آرزو بول خوشحاآورده،را

و گرفت درش مارا از برنج و مد اس آباند پیچید به تررا مچ پایش دور  درچشم مادور از ینکه از ابفرستد.فرشته پس

از یش انه براترل حان همادر شد.م شادن ست کرل درمشغود خوود.برق تااحت به استراایتا برد کراو را وادار 

بغض  وحتی راناس حساایگر دکه فرشته د عجیب بود.صحبت کرد بوه مدآپیش دی نامزسمامرل طودر تفاقاتی که ا

به اه او به همر،مدل او آنبادکوچکش به ادر ینکه براز اپس و ماند او ساعتی پیش نهاترد.بول خوشحادونمی کر

و در فت رتاقش ابه ارد ندری یگر کادینکه ن از اطمینام و اشادن ست کردرازگشت.فرشته هم پس زبان منزلشا
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او شت کند.ددامد یاآیش پیش می ابررا هر چه روز تا مثل هرون آوردبیرراتش افترچه خاطردو دکرز باش را کمد

 نوشت:ش فتردر د

 

دم فکر می کردم من با خوویدرمی باه یکسرران صبح باد.از ستانم بودوبهترین از یکی ،نهاتردی سم نامزامروز مرا

ای مد برآبند ن راقتی باوشت.دامه اداندگی تا ظهر ربادش داد.ست خور دکه عاقبت کارده یگ خودته ر نقدآنه اترکه

 فتم.ربه چشمه آب آوردن

 

د مره چهررا روی سش احوم تمااوبنویسد.ر چطوی را ثه بعددنست حادانمی د،سید مکث کررینجا که افرشته به 

و یبا ن زفقط چشمای او ظاهرت خصوصیام تماد.از کره او چهرن یدوبه کاوع خیالش شرد.در متمرکز کرانجو

در قلبش د آوردن او که با به یاد عجیب بوآورد.به خاطر رده او را خوه گروان برف و ارحاز پراب و جذهنگا،شنرو

را ستانش دیخت.و رلش فراو دستانش توسط دن دلمس کرد آوردن به یااز خت.انداستانش دبه ید.نگاهیزسینه لر

د بوجواز تا مانع د شربه هم فرا لبانش ر آورد.فشااش به قفسه سینه و شت اقلبش گذروی دوآن راکرب به هم قال

رش را فکااند اکه می تودکرس حسااماند تا ل حان گلویش شکل می گرفت.چند لحظه به همادرکه د بغضی شون مدآ

 چنین نوشت:دودر آن کره نگاش فتردنوشتن متمرکز کند.بهای بر

 

به م ینکه متوجه شون اوشیرین که بدر نقدد.آمد که فکر می کنم خیلی شیرین بوآغم ایایی یه سرروپل ر کنا

گم شد.با د بوه خریدم تولدای روز برر سرپایی خوشگلم که پدویددسیب آشکست.مچ پایم زه ام کوردم و خومینز

خه خیلی م،آیا به سر می برز در رونمی کند.شاید هنودرد حتی مچ پایم هم ،حت نیستمراناا نم چردانمی لین حاا

با تاسف چشمانش د.کرا پیدون را شک به بیره اقطراش دو بسته ی پلکها بیناز بست.را فرشته چشمانش د.شیرین بو

ست ار اکی قرد نبوم که معلودی نامز،فکر کنددش نامزاز غیر دی به مراره ندزه جااحتی آورد او خاطر بهدو کرز بارا 

ز بادور آن را باند هسته د.آکره به مچ پایش نگاوفرشته خم شدد.بوده نکرب نتخادش اخواو را که کسی،برسداز راه 

لش دما د،اکرس حسادردی اکشید.روی آن ستی د.دبوه بنفش باقی ماندد و پایش خطی کبوی دورقرمزد.از کر

روی فرشته شد.رج خاق تاو از ابست ره بارا دوبدهد.با بی حوصلگی باند س درد آزارش حسااکهد بواز آن گرفته تر 

و نم ی بویدوزیا می درجانب از .نسیمی که د می کره نگاوب غرل حادر شید ربه خود وخونه نشسته بوی جلون پلکا

نست داما میاتماشا کند را یا وب درغرود و ست به ساحل برالش می خودشت .خلی اه دابه همرد باخورا یا ری درشو

ف طربهو د شد بلنان یواچوبی ی پله هااز روی با بی حوصلگی داد هد انخواو به زه را جااین در اشب مان سیدا ربا فر

ست دوخیلی ن را ییالقیشال شد .منزه ها خیره سبزو به گل ها و فت .نشست رپرگل خانه و باغچه کوچک 

خانه د می کرس حسااما حاال اشت ری داگازحساسش ساو با طبع لطیف رده ان ست نخوو د.طبیعت بکر شتدا

تر ف نطراچند کیلومتر م ین هنگادر اد.شورج خان ای از اند لحظه اتا بتود می کرده و ارزو کرا قفسی پیدیش حکمابر

د بون مهمااز مملو ل منزد و بوهشدرک پادی یای زهادروخوم های رقاه ابا شکورگ و بزی یالون ومحوطه بیردر 

ه میوی .ظرفهارد چشم می خویی بهاپذیرق تار اکناو گوشه در فصل ب کمیای هاه شامل میوه میورگ یس بزدچندین 

در یال رگ ویی بزاپذیرق تاافطرف و ان ین طردر اپر می شدند .مهمانها ن ینی مرتب توسط مستخدماشیرو جیل و ا

رد مودر برخی و نددبول شطرنج مشغوزی به باای سته دمسن تر ی هادند .مردههایی نامشخص نشسته بووگر

در نها نیز اجوند.دبت می کرصحارد ین موم و از اسهارس بورد مودر همچنیین ن و شرکتهایشای برنامه هات و معامال
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ه ای از عدو ند دبوون محوطه بیردر ستی ل دبا فوتبازی بال نها مشغواجوه ای از ند .عددنشسته بوا مجزی هاوگر

هم ی دور حصیری حتی هاروی رایال اس وتردر یگر هم ه ای دند عددتشویق می کررا نها اپسرها و ختر د

ین قبیل چیزها صحبت می و از اجدید ی چهرهاو پا ارومانند مدجدید روز مسائل مختلف رد موو در ند دبونشسته

ی خت بید جلودربه تنها د و حتی نشسته بوراصندلی ای روی که مانند مجسمه د بود فقط فرشان ین میادر اند.دکر

که ن ناا ایکه برد بوه شدق غرد خوو در ساکت ر نقدد .ابوه شدق غرر دور و دراز ی فکاد و در اخته بودویال چشمو

ر نقدن اکنواما د اینگونه جمع ها بوغ اشلود و همیشه عضو شاد فرشاا یرزشت دابسی تعجب ی شناختند جامیاو را 

خترها و دستش کلالفه از دست که پسرها اشلوغی ان جون هماد او کرور که به سختی می شد باد بومتینارام و 

نه دامراب و جذه .چهرد بوه شدد سره اش همچنین قهوو د بورده ست نخودخل بشفابش ه دا.میونددیش می مرابر

 نگیخت.ابرمی را پسرها و خترها وی دکه حس کنجکاد تفکر بوق درغرر نقدد افرشا

 

و دور ند دبوه کشیدزی بااز ست دپسرها د بوه شن شدرویال ونگی محوطه ی رغهااچرد و بووب غرل حادر شید رخو

حتی اکه برد بوری طواو نشستن ز .طرد نک نشسته بوافرر سیما کنای .پر نددصحبت می کرو ند دبوه جمع شدهم

جلو ش را .سرد بوده تعجب کران یگردید مانند دمتفکر می ر ارام و ینقداو را اینکه از اببیند د را نست فرشااتومی

 "؟ست احت راناد فرشاا چر"نک پرسید افراز هسته اد وبر

 

نم ظهر که دونمی "داد پاسخ ن داد و تکاش را سرد و کره نگااو با تعجب به د بوه شدد متوجه فرشازه نک که تاافر

نم ل ست .به هر حاا.شاید خسته ان تهره مشب براره اقر"داد مه د و ادامکثی کراز بعد و"....شاید د بوب خوحالش

 "یک گوشه نشستها صدوبی سرر ینطوامنم عجیبه که ای .بره شدنم چشاید

 

ف حراز سیما ی قلب پر فتف او ربه طرو جا برخاست د و از هی کراخور سیما عذی پراز مجید ن یدداز نک افر

د کره نگاد فرشایگر بهر دبااوشت . اندن هم حوصله مانداو فت رمی ان به تهرد گر فرشا، اشدده نک فشرافر

نست امیتوش کاد می کرآرزو دبوه خته شدن دوسماآبه ه ین نگاالی حاال وفت رضعف می د نافذ فرشاه نگاای لشبرد

م هم که تمادش خوای برعشق کند.از برد ابه فرشاو کند ز باد ست خودبا ه را ین گراشته باشد تا رت داجسار نقدآ

نست انمی تود فرشاردمودر که د بوآور خیلی تعجب د بوه ندرامریکا گذاش را در آندگی بیست ساله ی زسالها

ستش دوبگوید بهده او ساو حت راند خیلی انتود می کررش شت مجبود داجوویی ونیر ه اونگادر کند . ر فتارحت را

 دارد.

 

که د تمند بووثررگ وبزداران خانه رکااز ند یکی زتنها فرد ،سیما بوی پراش نی ایراشناسنامۀ م او در نتا که ناروشا

ستمی دادرمهرد.مریکا بواکی اشهر میلودر گی رخانۀ بزرکاز متیااصاحب ان ،یرم در اتولید چررگ خانۀ بزربر کاوهعال

در ما،جسیکا د.بوه مدد آخوادی جدوابا آمین زسران ،یرابه ش ختردحیه روتغییر ای که برد یک سالی بوود حد

ه شنا شدآدادبا مهرد نشگاهی که تحصیل می کرد.در دامریکا بواهل النسینگ الفریب و دیبا ر زنی بسیا، زنتا روشا

در نستنداتوزود خیلی ن هایشادرمار و تحت حمایت مالی پدن نادوآ.هرد بوه ختم شدازدواج یی به شناآین د وابو

 بهاز پس ل سار جسیکا چها،نجا که خوشبختی همیشه نسبی می باشد از آما .ایند درآجامعه ان تمندوثراز یکی ر شما

اورا که ؟ش متوجه نیستیگ مراز پس داد رمهداد.ست د را از دخون نندگی جاراثۀ دیک حادر نتا روشاآوردن نیا د
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سیما تحت ی کند .پررگ بزد بواو شبیه به که خیلیش را ختردتا د .سعی کرد نکرازدواج یگر دشت داست دوخیلی 

مدیر مالی دا و هل کاناامایکل که م به نادیینکه به مراتا ررد نگااکم ی سپرش را شدی رهارش روزحمایت عاطفی پد

 .باختد دل بورش پد
 

ین اهم آن لیل رد دمایک به هم خوف طرل از یک سااز پس دی ین نامز.اند دبوه شدد پیش نامزل سادومایک او و

نتا به هم روبا شادی اش را نامزده هی سااخورت فقط با یک معذد و بوه شدره کاباره مایک عاشق یک ستاکهد بو

د بون او شدذره ذره آب ستمی که شاهد د.رۀ سنگینی بوضربد بوس حساو عاطفی ی ختردکه ای او برق تفااین ازد.

به ،شت داسنگ از هایی دل نسانهایی با امینی غریب که زسرش را از ختردست بدهد از دهم دا اورا ینکه مبااایبر

در تأثیر خوبی ل ، تحوو ین تغییر اببیند.د شال وسرحاره بااورا دوند اگاهش بتوزادمحیط صمیمی در تاان آوردیرا

 د.بود فرشاص بخصو،مهاادۀ رشنایی با خانوآهم آن لیل .دشت داسیما ی یخته پرربه هم ب عصاواحیه رو

 

ده ستفان و امازشت ابا گذد بووار میدز اسیما هنوی لی پرد وبوده نکراو توجه خاصی به ن تاکنود ینکه فرشاابا 

نمی ل چیزهایی که پواز سید که یکی رمی ور ین باا ما کم کم بهورد .ابدست بیااورا ند ابتورش موقعیت مالی پداز

به را ین انیز د و او سیما بوی لباخته پرت دبه شدون فریدن ین میادر است.اتضمین کند عشق آن را به ن سیدرنداتو

د و شاد اورا بوده کرت مالقاد را فرشار که هربار سیما هربای پرشت.داست د را دوفرشااو ما .انست داخوبی می 

ستنی اخواب و جذر همانقداو ین حالت د اکرد ید .با خودمی یجدو متفکر ن اورا کنواما د ابوه یدل دسرحاو و شرخو

یال پیچید ومحوطه در ند امی خوم به ناد را که فرشاون فریدای صدشتنی میباشد.و دوت داشیرین ه اش ست که خندا

 د.جلب کرد فرشای به سوان را توجه حاضرو 

 

 ؟(ست شرطی بزنیمدیه ه نشگاداتیم  ن)هی قهرما

 

 نشنیدون را فریدای که صدد بوق غرد خور فکار در انقدد افرشا

 

 ؟(نیستیغ ینکه تو باامثل ام )هی با تو

 

 ده؟ین چش شداگفت:د و کره نگاو به خسررو پاسخی نشنید ون قتی فریدو

 

 ه.شده به یکجا خیرو نجا نشسته اوساعت ن دو الانم دوگفت نمی و خت انداباال را شانه هایش و خسر

 

شانه را روی ستش و دفت د رفرشاف هسته به طرانک اکند فرا صدد را که فرشاد کرره شاابه فرنک ون فرید

 ن دادتکاو او را شت اگذدفرشا

 

 ؟حالت خوبه؟ ست کجاستاحود )فرشا
 

 ؟شتیری دا)بله کا
 

 ینجا نیستیاصال ر انگااتو ما امی کنن ات )بچه ها صد
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که ون نفس عمیقی کشید سپس به فریددم )و ینجا نبواره اگفت : د و نک نگاهی کرابه فری زد و لبخندد فرشا

 دکره نگاد بواب او جومنتظر
 

 ر داری؟چکای )چیه فر

 

 ؟ست شرطی میزنید)هیچی گفتم یه 
 

 ممهمونم ببراد از لم نمیخون د)نه چو
 

 ست میگی ثابت کنراگه واری امیددت ا)خیلی به خو

 

 نکنیام سوسه وتو هم سعی کن ارم ندل حان الن اقا جواگفت:نه و خندید د فرشا

 

 شدندزی بال مشغوو سایر پسرها خندیدند ون و فرید

 

 ؟بی حالیدم کرارت بیدزود ینکه از اگفت:نکنه ه نک با خندافر
 

 دیکرار بیداب خوزود از که منو د ین بودی اکه کرری اتفاقا بهترین ک)ا

 

 ان؟تهری ستی برامگه نمیخوه ستی شب شدراپرسید:د و کره نگااو را متعجب و نشد د فرشار نک متوجه منظوافر

 

 ؟بهابخوط تو حیارو مشب امجید ی گفت:چیه میتری زد و نیشخندد فرشا
 

خترها ف دبه طرو پرسید)سپس بلند شد ی تو چیزاز صال نمیشه ای اه گفت:خیلی بی مزد و خم کرانک افر

به ت رو میرو حتی فررصندلی در حالی که در شت . اگذش پشت سررا نها د و ابلند کررا ستهایش د دفرشافت.ر

  هشدض من تصمیمم عون چوش بادت نامزای به فکر یه جا برل گفت:به هر حانکافر

 دکره نگاد شابه فرو نک با تعجب برگشت افر
 

 ؟)یعنی چه
 

 ج دارمحتیااهم ق تاابه م و مش جایی نمیره اینکه بندا)یعنی 

 

 شتماتو گذق تای اتورا مجید ان لی من چمد)و

 

 ش داریبری میتونی برب )خو
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سیما ی به پر چشمشد میکرره نظااو را فتن رکه با لبخند ر همانطود فت فرشان رساختماف به طرص نک با حرافر

به د داد و تی به خواسیما جری پر زدلبخند ن داد و تکاای او برش را سرد فرشاد می کره نگااو را که مشتاقانه دفتاا

 خالی بنشیند . یصندلی هااز یکی در تا د کرره شااو است به و ا دنشست ف صاد فت فرشاف او رطر

 

 ینانست دامی و ید زمیلراش سینه دل در نشست د و کرب نتخااد بواو ست دست بغل درکه ای سیما صندلی ی پر

پرسید . را حالش د بواو مز موفقیت رستانشش ل دوبا لحنی که به قود فرشادهد بوابی تاثیر نخوه اش چهرزش در لر

 ندهدن ضعف نشاد فرشا بیتامقابل جذد در سیما سعی می کری پر

 

از که ون فریددسیما صحبت می کری چه فکر می کنند با پررد او موان در گریدند انکه بدون ابددی با خونسرد فرشا

ار قران دو  ویبرروست درمحوطه ای از گوشه و در کشید ر کنازی باای از به بهانه د بوه شدان دو متوجه ا بتدن اهما

 یر نظر گرفت.دو را زغضب هر و صبا حرو گرفت 

 

ای ازدواج ان دو نستند هیج مانعی برداند همه می دمی کره نها بعد به هم نگاابه  ابتددار امعنی ی هاه خترها با نگاد

د. وال شور او هنگفت پدوت چند ملیونی ثروارث کند تا ری ستگااخوسیمای پرد از ست فرشاافقط کافی ارد نددجوو

توجهی باعث تحریک ین بیشاید همد نمی کراو جلب توجه ای تالشی برهیچن نمی فهمید چورا ین د اینکه فرشاامثل 

بقیه و سیما ی به پرنها نسبتاترین وت ند بی تفادیال بودر ونانی که اجوم تماد . از بواو شتن داست ای دوسیما بری پر

 د .بود فرشاان خترد

 

می را سیما ی پروار نه ایوون دفریدد . بغض نهفته بوو حب ون فریده نگادت و در حساان ختراز دبعضی ه نگادر 

ی ما پرد ابودق صارد ین مون در اشت . چوداست او را دوهم ز باشتانچنانی ندوت اگر مثل حاال ثراشاید پرستید.

به را سیما نگاهش ی پرمیدید.د به خواو توجه ای مانعی بررا دفرشاون فریدد و بوده نکراو توجهی به ن سیما تا کنو

مسائل پیش در مودر وشت اعشق نداز بویی د فرشام ینکه کالا باد بوده سپرش گوی او به حرفهاد و خته بود دوفرشا

د فرشاد می کرن ید گمادمی ان دو را که هر کس د خته بودوچشم د سیما چنا شیفته به فرشای ما پرد ابوده فتااپا و 

 ستده اکرش مدهوو چنین مست او را ند که اخو عشق میوش سرش او به گو

 

 ؟تشریف میبرید ان مشب تهره ام اپرسید : شنیداز او ا سیمی پرت چند لحظه سکواز پس 
 

 ستامهم ای او ین خبر برا اچرد فکر کرد و باال بررا نش وابرد افرشا

 

 وم.بران به تهرد بوار بله قر)اه 

 

 ؟یدوبران نیست به تهرار یعنی حاال قرد؟ بوار گفت: قرن سیما با هیجای پر
 

 فسخ شد.د خودی شما به خور با حضوارم گفت: نه یعنی بله قرد بوده عجب کرتر او فتااز رکه د فرشا

 

 ید .ن داماندر فتخااست که امن نهایت خوشبختی ا پس برد(هم گشورا از سیما ی پرن لبای لبخند
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 خدمت شما باشم.در ست که دت اسعال من هم کماای نکنید بره ام هش میکنم شرمندا)خو

 

ند به دبوه یال جمع شدرگ وبزاس ترروی همه و ند دبوه کشیدزی بااز ست دپسرها نیز د بوه یک شدرکامال تاا هو

 تپسر ها ظبط صوو ختر ه ای از دعدستاخو
 

صندلی ها به د پر کررا یال ی وفضاپ موسیقی پاای صدن ان شن شدروبا و شد اس اورده به ترل منزی ستریوا

 شد.ده مااایکوبی پای برای محوطه و شد ه کشیدریکنا

 

اس نی به ترراقت گذومه ای ادابرم شاف صراز پس وفتند رخل داهمه به م قت شام وعالاساعتی با از پس 

ای با صدشت.ار دایال قرومحوطه در گی شدند که رستی بزل دبا فوتبازی یگر بادچندنفر ون وفریدد وفرشابرگشتند.

روی ید که او را دفت . رنک افرف به طرد سپری یگردبه زی را باد ند, فرشاامی خوم به ناد را نک که فرشاافر

 گرفت.ار قروی او برد روفرشاد.می جورا با حالتی عصبی لبش ده ویستااپله

 

 ؟کنیر هی چکاامی خو
 

 ؟چیسترت منظو
 

 کنم.ز بارا مجید ان هم چمدامی خو

 

 مکت کنمکر داری نتظاانکنه داره بطی به من رین چه ب اخو

 

نشو س گفت :لود می کره نگااف طراحالی که به ودر ید د دزدفرشار از بعد نگاهش وعمیقی کشید ص نک با حرافر

 صحیح!!اوه زم دارم.مجید الای بررو تاقت اینه که رم امنظو دفرشا

 

تا به د دارد فرشاای از  ستهاخوداد می ن نک نشااعصبی فرر فتاد .رنک بوافرد وفرشای شاهد گفتگوه از دور منیژ

ست.بر ه اسیدارث رنک به ابه فرد او خواز ین خصلت د افکر می کرد با خوه ست .منیژن اپریشاار ونرسد بی قرآن

ش به همسرق او خالاشت که ل داقبوه منیژد بود و آرام خونسرر بسیاد فرشاد , بول عجوونک که عصبی افرفخال

 ست.اشبیه دمحمو

 

 فت.رجلو ه منیژ

 

 ه؟بچه ها چه خبر

 

د نامزای تا جا بردم برگران شبانه به تهره بندار داره صرن اخترتو,دهیچی "گفتزد ومی لبخند آرابه د فرشا

 بشهز با نعزیزشو
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بزند ش فتن به سرس رهوره باد دوفرشادا ینکه مباس اترو از شد ل ست بماند خوشحاامی خود ینکه فرشاه از امنیژ

 د.نک کرابه فری دتن هنگا

 

 ؟یعنی چه
 

خت اندانک نگاهی اسپس به فرد وبه فرشاه منیژزد.لبخند او به دی با خونسرد فرشاد وکرز بااض عترانک لب به افر

مجید زه تاده ام , کرده ماآمجید ای برد را فرشاق تاامن ن خه ماماآبد.ابخون مهماق تادر اند اگفت مجید می تواو به و

 بد.ایی بخواپذیرق تادر اند اهم نمی توادرت همین که گفتم بربد.ابخون مهماق تادر اند اتوکه نمی 

 

یر لب می غرید:شما هم که همیشه ص زبا حرل حان هماو رد فت رپله ها باال از با عصبانیت زد ونک چرخی افر

 می گیرید.د را فرشافطر

 

 ؟ست میگهآره راگفت:و دکره نگاه یانه به منیژذموه ای با خندد فرشا
 

د فرشافت.ریی اپذیرق تاف اگفتن کالمی به طرون بدد وکره نگاد ما با لبخند به فرشاد انخندد ینکه سعی کرابا ه منیژ

ید که را دنک اتاقش فری در اجلوفت.رپله ها باال ل او از نبادفت.سپس به رمی ق او تااخت که به اندانک انگاهی به فر

 نددابرگررا شسرد وخم کرن او ایددنک با افرد.ببرون بیرآن را ست گرفته تا ده برا مجید ان چمد

 

یش روخم انک با اند.فرداگرز باق تاابه وآن را گرفت ان را از او خم شد چمدوفت رجلو دی با خونسرد ما فرشاا

 ند.دابرگررا

 

مجید م میدزه جای انگیردت به خوک رو احشتنوقیافه ی اون بدل گه قوب اگفت:خیلی خود وکره ای خندد فرشا

 به.ابخوق تااین ی اتومشبا

 

 ؟میگیی خم گفت: جدن ابا هماد و کره نگاد به فرشاوری نک با ناباافر
 

ظب اکوال مودراعین ی ست شدده درشتت کرزخمی که خیلی هم اون ابا ص بخصود )مگه با تو شوخی هم میشه کر

 میشهن مگر نه پشیما نبینهر ینطورو امجید تو شبا

 

 ؟میگیی )گفتم جد
 

حافظی کنم.سپس اخداون تا با ار تاقم تنها بذابا را همه چیز حاال چند لحظه من رد مودر لبته امیگم ی جد)اره 

 دیت کراهدون به بیرو او را گرفت را نک افرزویبا
 

 ؟نمی شه ض عوت گفت : مظمئنی نطرو نک برگشت افر
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ستم بهت اضمن می خودر شتم امیذت شتم سربه سردابم فقط اینجا بخواستم اهم نمیخوش از اول مئن بامط)اره 

 اورد.ست دبه د به نمی شوزور به را همه چیز بگم

 

 منو عصبانی کنیی گفت : تو فقط بلدو نک نفس عمیقی کشید افر

 

 نک بست .افرروی به در را با لبخند د فرشا

 

ینه ف ابه طررا در اورد و سرپایی سفید ان خل و از دافت ش رکمدی بست به سوق را تاد در اه فرشاینکاز اپس 

 نشستون اورد و روی ان بیررا فت صندلی رتاقشا

 

ا چرس سترو در دیبا زختر دین همه د اجووبا د فکر می کرد شد فرشاه خیران به و شت امیز گذرا روی سرپایی و 

 سته ایدر او را ده فقط یکباکد شواو عاشق باید

 

ال رقصه سیندد به یاد ست . فرشااهم یک کفش ن دارد ان فقط یک نشاو از او ندگی می کند زند که کا دانمی و 

ی خندزپود فرشاست.اال رسیندل نبادبه دش حاال خواو لی حاال مدید واردین قصه حقیقت ندد امانی فکر می کرزدفتاا

 قصه هم شدیم.اده شاهزو یم دگفت: نمرزد و 

 

 بعد گفت : بیا توارد و میز بگذی اول کشوی را در به سرعت سرپااو باعث شد که در ضربه 

از شتن لباسش دابراز پس و بلند شد د کند فرشاز بارا مجید ان تا چمدد بوه مدد انک بوافرد که فکر می کرر همانطو

 فت.ون ربیر قتاا

او را که د بوده کرش سفردش شب پیش خود کرز بارا چشمانش ن مستخدمشان حماای ربا صدد بعد فرشاروز صبح 

ه صبح شدد قا فرشاامی شد:ار تکرد بوه که پشت سر هم ظبط شداری مانند نون حماای رصدکندار بیدزود صبح

 د...قا فرشااکنم نتوارین بیددفرمون تودخو

 

سید . رمی ش به گودر پشت اری از تکرو خت ایکنون حما رای صدز نیم خیز شد . هنوو کشید زه ای خمیاد فرشا

ارم بیدم متشکرم شنیدن حمارگفت : خب دی لواب اخوای با صدد گرفته بوه اش خندف زدن او حرزطراز که دفرشا

همچنین م و صبحداب خوت لذو خنک صبح ای شت . هواندن را بلند شدل لی حاد وبوه نیم خیز شدد فرشادی.کر

ای برنگیخت.ابر می د فرشان را در بیداخوره بادوسوسه د و وبوده کسل کرو خسته را اوشب گذشته ی دارهندزشب 

دور به و ان را شت دالبه تخت برش را از بدشامبررجا بلند شد.دارد از برش سراز ست ن دبیداسوسه خوونکه ا

ی گلهان و ختاش درخوی با بواه مرنسیم فرحبخش صبح هد . کرز کمی باان را فت . ه رپنجرفبه طرو پیچید دخو

با کمی نرمش د سعی کرداد و قویس به بدنش و کش د و کرز هم بارا ازستهایش د دفرشاپیچید .ق تاری در ابها

نیز رش فکال احان هماو در شد ه یال خیری ویبازبه محوطه ه پشت پنجراز مدتی کند.د دور خورا از یشب دخستگی 

 برگشت.ق تاف در ابه طرای تقه ای ا صدبمد.دش در ابه گرغ بادرون 

 

 )بله بفرمایید
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 اوردمصبحانه ن تواقا منم بر)ا

 

 مخیلی متشکرن حماربیا تو 
 

شت اندردن ینکه میلی به خوابا زد لبخند او به د شد فرشااز در وارد مفصل ای شامل صبحانه رگ با سینی بزن حمار

هد با امی خون حمارنست دامی ا یرزست ده امااصبحانه ردن خوای که برد کرد نموواری طود و کرتشکرن حمااز رماا

 هد.ن دنشارامحبتش ر ین کاا

 

لبه تخت و روی برگشت ق تااگرفتن به ح و دوش صالاز اپس و فت م رحماف به طرد حمانن فرشارفتن از رپس 

 نگاهی بهنشست .

ی یزربرنامه ن روزش ندراگذای هن بردر ذسر کشید و ان را یخت ر دخوای بری ستکانی چااخت انداسینی صبحانه 

ده بودن فکر کرل مشغوو نجا نشسته امد متوجه شد مدتهاست د اقتی به خووکه د بوه شدق غررشفکار در انقدادکر

اه گی به همرنرسفید ه ستین کوتاز اکه بلورا لباسش ان خل د . از دابوق تاادرفت که ی رکمدفبه طرو جا بلند شد از 

نگه ای برد و باال شانه کرف به طرس با بررا اشمجعد مشکی ی پوشید موهارانها د در اورد و اجین مشکی بوار شلو

به در که مارا نبهاییاکلن گرادوسپسزد. حالتش ش خوو بلند ی کس مویی به موهای ان واییبازشتن حالت دا

بغل رت وست به صودهم با از ان کمی وو لباسش پاشید م ابه تموت با سخاد بوه خریدای او برش مناسبت تولد

 گوشهایش کشید.

 

کمی اد تعدشد.رج خاو از ان فت ق رتاف در است به طرراه ابه رو ینکه همه چیز از امطمئن و ینه برگشت ف ابه طر

ق تااد درنند . فرشایال بزدر وشتند گشتی داقصد و ند دبوه شدار ند بیددبقییه بواز که سحرخیز تر ن مهمانااز 

ه نگاد با تحسین به فرشاه منیژد . برخاسته بواب خواز تر روز زود هرف هم برخالاو که شدو بره رویی با منیژاپذیر

و فت ف او ربا لبخند به طرد فرشاد.می کرر فتخاد افرشان پوشیدس لباز همیشه به طرزد . اولبخند او به د و کر

 ؟گفت
 

 ی؟بلند شدر زود قدچوز مرن امامام )سال

 

 شتمال را دا)من هم همین سؤ

 

 ومباید برب )بله خو

 

 د.کره نگاد با تعجب به فرشاه منیژ

 

 ؟)کجا
 

 ببینمرا ستانم از دوباید یکی ر دارم )جایی کا

 

 ستن اناامی به احترافتن تو بی و ریم ن دارمتوجهی که مهماد )فرشا
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ها ام را رندگی ر و زکام نم تماامن که نمیتوم لی به خاطر شما ماندان وتهرم برد بوار یشب قردارد دست برن د)ماما

 دکراو به ای مأیوسانه ه نگاارد نده ای هیچ فایداو فتن رنست مخالفت با اکه میده منیژبچسبم به مهمانهاو  کنم
 

 دی؟برمی گر)زود 

 

 رم دارهه کابستگی بم نمیدل ما قواسعی می کنم 

 

 گفت:و بوسید رت او را صوو فقت یا مخالفت کند خم شد اموه ینکه منیژاز اپیش 

 

 تا بعدی باد)فعال گو

 

 شکر کنما را نرفته باید خدان همین که به تهرد : فکر کردبا خوو نفس عمیقی کشید ه منیژ

 

ی او ختر نگاهی به سرتاپادو دشد . و برا رولیدو ز با فرنان ساختمای جلوی پله هاوج روی خرم هنگاد فرشا

 گفت:و نفس عمیقی کشید ه با غمزد و کرزک پشت چشم نادفرشاای برز فرناختنداندا

 

 دنخالی کرن شودخورو کلنشونو ادو)چه بویی فکر می کنم بعضی ها شیشه 

 

 گفت:د و کرم سالد به فرشاو خندید ا لید

 

 ه ؟چه خبردی تیپ کرش هم خور چه قدی؟ بیداکه تا لنگه ظهر نخوه مدف در اوطروم کداز ب فتاوز امرد ا)فرشا

 

 گفت:د و نگاهی کرا لیداش ختر خاله دکند به ه نگاز ینکه به فرناون ابدد فرشا

 

کنم ض شما عرع طالامحض دی کرال بعد سؤدی و کرم سالاول که ر ادب داری نقدن اچوم ختر خاله عزیز سال)د

 دمیکرع طلوکه همیشهه مددر اوهمانجایی ب ازتافا
 

 دادمه ادامی کند ار نها بیدرا در احساساتی انست چه امیدب خودش بعد با لحن خاصی که خو

 

ینکه ون ابدو خیلی تیپ کنه متوجهی کهوو هم بلند شه زود باید ه مهمبرار سر یک قراد بخوادم قتی ونی چیه و)مید

از در ینکه اازپیش د . فتاراه ایال ف در وبا قمهایی سریع به طرد و تا یکی طی کررا دوپله ها د شودو ان کنش وامنتظر 

ان را خالی که و در قت شاخه گل سرخی چید دبا د و محوطه کج کررگ باغچه بزف به طررا هش د راشورجیال خاو

به نشانه را نگشتش ی زد و دو انیشخند ند.دمی کره بر نگاوبراورا کهد فتاا الیدز و چشمش به فرنامی بویید

با ز ند. فرنادکره ند به هم نگادمی کرره نظاد را فرشات ختر که حرکادو دد.یک کردنزاش حافظی به پیشانی اخد

 غیظ گفت:
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و حظ کنهدش که خوم بگیرازش با کی طرفه یک حالی م میدن نگه بهش نشوزرخیلی ده فکر کر؟ چی گفتی ید)د

 فت.م رساختکاف به طربعد با خشم 

 

نفرتی و بیاید کینه ری او ستگااحاضر نیست به خواش سته عمه اخوف بر خالد فرشاد بوه که فهمیدز از روزی فرنا

 دگرفته بودل به د فرشااز عمیق
 

 تالفی کند.ی به نحور او را که کاد منتظر فرصتی بوو 

 

تر به پل زود شت کمی داست دوما است ود اخیلی ز نست هنوداینکه می اپیش گرفت با را در ساحل د راه فرشا

 ست بدهد.از دهم ای را لحظه دا مبابرسد تا

 

را نجا ک آپاای هود و کرز هم بارااز ستهایش دشت اپل که پا گذروی سید.ربه پل دمی کرش را نکه فکراز آتر زود

ار نواین رد امی کشیدند.برخوک نه سردزدابلند ن ختای درالبه الاز شید رطالیی خواج موایه هایش کشید.درون ربه

را که چشم آورد می د بدیع بوجوو یبا زنگ اران رهز،خانه برمی خاستل رودالی زبهااز آکه ری از نوس نعکاابا

 داد.میازش نو

 

د و یستااچوبی ک تیروی برروست. سپس اشته امقدسی پا گذن گویی به مکا،شتدابرمی م گاط حتیاابا د ارام و فرشا

لبش د.فتازه اشکسته کوی چشمش به تکه هام همین هنگادر خت.دوخانه چشم رودشت.به اگذخ را روی آن سرگل

آواز یی به جز اخت.هیچ صدانداهی که به پل ختم می شد نگاهی رابعد به ن داد و تکاش را سرو گرفت ان نددبهرا 

ه به ساعتش نگاارد.ندد جوونجا در آیگر دس هیچ کدش نست جز خودامی د سید.فرشارنمی ش گوبهن پرندگا

هم د و گذشته بود فرشان مداز آساعتها قت باید منتظر بماند.ونست تا چه دانمی د و او صبح بونیمو ساعت نه د،کر

می ه نگااج مواقص ربه د و بوخانه نشستهر رودکناه ای صخرد روی فرشاد.ظهر بوازساعت شش بعدن کنوا

ین م اتماد.می کرب پرتاخانهرودشت به داست در دکه را کوچکی ی سنگهاد و خته بوای دو به نقطهرا نگاهش د.کر

ف طرف و از یک طراز گرسنگی و خستگی د.بوده کری شنی سپرده به جان شده خیرم زدن و با قدرا چند ساعت 

خانه ف رودبه طر راستش دکف ی سنگهادهخرو بلند شد ه صخرد.از روی خته بواندابه جانش چنگ ی میدایگر ناد

ن در جنگل همچناو یک می شددنزوب شید به غررخود.کره نگان سماآبه ن داد و تکارا لباسش ک خاد و کرت پر

همه و حرکت کند ان تهرف مشب به طراینکه همین اد و آنفقط به یک چیز فکر می کرد ما فرشاد.ایبایی بوزنهایت 

شته یک اگذت روز تفاقام اتماد فکر کردش خوباود.برارد و مکا بگذهمین چ را در پول عین حاو در یبا ی زیاهای رو

جایی و یر پل زنگاهش به سمت ه گادآست.ناخوادههنش بورات ذتصواز چشم مخملی نقشی ی یباک زخترو دیا رو

از حالی که و در خت انداباال را هایش شانهو برگرفت از آن چشم د.فتاد انجا بوزه در آشکسته کوی که تکه ها

به را هشت ساعت د.حماقتت بونهایتد گفت:«فرشاد به خوب خطای بلندای فت با صدرباال می ر رود شیبی کناارس

 نباشد«.آن ست پایانی بر انستی ممکن داهم می دت که خودی سر کرری نتظاا

 

تنگ را چشمانش د،کرب جایش میخکواو را در یی اکه صددارد بری یگرم دست قداخوو سپس نفس عمیقی کشید 

دو ظریف ای هم صدد،آن صحبت بوای صدد.نمی کره شتباد،اگوشهایش متمرکز کررا در سش احوم تماد وکر
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ب خواز قلبش مانع وار نه ایوای دیا حرکت کند.صدو نست همانجا بایستد داکه نمی د بوه شدل هون چناد فرشازن.

ر ناهنجای هااصدت و حرکاآن ما قلبش با ،استدر راه انست چه کسی دانمی ز ینکه هنوامی شد.با ا صدن شنیدنشد

د فرشاو یکتر شدند دها نزاست.صده در راه اکشیدر نتظااساعتها ش به خاطراو کسی که ن هماداد هی می اگواوبه 

 د.بوه ماندب میخکود خوی جادر نهمچنا

 

پشت تنه د را ی خومد متوجه شد با حرکتی ناگهاند آقتی به خوولی ه وحساسی شداچه ر نست گرفتادانمی 

مانند د را ینکه خواز ایک لحظه د در فرشاو می شد ه شنیدح ضووپاها به ای ست.صدده اکرن پنهار قطوختیدر

 او...شت.اندی یگرراه دما اشد.ن ست پشیماده اکرنترسویی پنها

 

یی به اصدد.مرکزکرگوشهایش مترا در سش احوم تماداد وخت تکیه دربترساند به را یگر کسی ر دست باانمی خو

می حترانم خیلی نادوبهش نه بگم می ام گر بخواطرفی از کنم ر چی کام حاال موندآره که میگفت: رد گوشش خو

 شه.

 

ش خوویی چنین ظریف اکه صدد بواو فقط د نمی کره شتباد افرشاد گهایش منجمد کرن در ریگر خوای دصد

لبته اشنید که میگفت:ای او را صدل حان هماآورد در به خاطر  ه او راچهروبست را چشمانش د شت. فرشاداهنگآ

ختر دسخت باشه.ات که میگی ممکنه برر ینجون افکر کن چوب خواز آن ما پیش اباید بکنی ر نی که چکاومیددتخو

ست به کف دبا د. وفتااینجا زه از اببین کورو ینجا اگفت دوکرره شاانه اند فرشته به تردیستااپل روی ها 

 د.کرره شااخانهدرو

 

خت انداباال را فرشته شانه هایش د.حم کردت ربه خوا خدر چقدوای گفت: ن دادوتکاش را سرو گزیدرا نه لبش اتر

 که میگی .ره گفت: چی بگم شاید همینطوو

 

ت ساو دغریبی به س حساایک لحظه د در چوبی بوک تیرروی که د فتاایبایی خ زچشمش به شاخه گل سرن ناگها

کسی جز را که گل د بوه به خوبی متوجه شدد بوده فتااست به نفس نفس ه ایددی را دویازمسافت د میکرس حسااداد

د فریای بلندای فرشته نشد با صدل للی خوشبختانه متوجه تغییر حاوید را دنه نیز گل اترست.ورده انیاوزی یردانجو

 ؟شتهاینجا گذانو واکی ت قشنگی, به نظرببینچه گلرو ینجا افرشته زد:
 

سمش امن ای خدبر گوشه لبش ظاهر شد.ی لبخندوبست را چشمانش د بوداده خت تکیه درکه به ر همانطود فرشا

بگیر را ین اخوشبوست , فرشته بیا ر بویید :به به چقدا نرو اشت دابررا نه گل اترست.استی که فرشته راست افرشته 

 لجویی کنه.دتو از سته اسیله خووین اشکسته با زه ات راکسی که کون فکر میکنم همو

 

را مشامش پیچید چشمانش در گل ش خوی بود یک کردتش نزربه صوا نرو آگرفت را از او گل زد وفرشته لبخند 

به خوبی به خاطر ای او را لی صدومد آهنش از او در ذنگی رنقش کم ورد.به خاطر بیاه او را چهرد سعی کروبست

ه یر شددخیلی وز مراگفت:بیا بریم وشت افرشته گذزوی بارا روی ستش دنه اترقعا متاسفم...وامیگفت که ورد میآ

 باشیم.ه خانه نرسیدبهز ما هنوویک بشه رتاا می ترسم هو
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 د.فتان داد وراه اتکاش را سرم او فرشته با تایید کال

 

با هم می د بوه یر نشددگه افرشته ند.دا هم صحبت میکربل حان هماودر شتند ابر میدم مگاآرام آرافرشته ونه اتر

ست میکنه بهم درچه گلهایی نیدونمی ه میرزی گل ساس گی کالزخه تاآیم دیبا میزام زختر خاله دبه ی فتیم سرر

شنا آیبا زبا دارم ست دوخیلی آره ؟شو ببینیراکاداری ست دوستی راست کنه ام دریک سبد گل برل داده قو

 خیلی عالیهم.ببرن به خونشودم با خورو تو روز یک ل دادم ببینه بهش قورو تو داره ست دولی نم خیاوبشم

 

 ؟بزنیمن به خونشوی به چشمه سرن مداز آپیش ای می خواری ندری کادا ببینم فر
 

 ؟خوبه، نشهن یرمووز دمراتر بریم که مثل زودگه تونستیم کمی الی ارم وندری کادا نیست من که فری فکر بد
 

ینجا تا چشمه از احاال ، هم برسیم. خبن مدآینجا اساعت سه حرکت می کنیم که به دا فر، خیلی خوبهآره 

 ل؟قبو،مسابقه

 

 وم.می کنه نمی تونم بدم درد من پادی می گم تو برن الاز ا

 

به خاطر ی او به پاب را ناطردن خوه صحنه گرز هنو، چه صحبت می کنداو از نست دامی ، شدده فشرد قلب فرشا

لنگه د به یاد یک شودبه فرشته نزای با چه بهانه و چه کند د بودد مرد شد. فرشادور خترها کمی ای دصدشت.دا

از ناگهانی ر گر به طود افکر کرد ست. با خوورده انیاد با خوآورد آن را که به خاطر د موقع بوزه آن تادفتااو اسرپایی 

یکتر شدند. دنزو یک دیگر نزر دها بااکه صدد تصمیم نگرفته بوز می ترساند. هنوآن دو را د بیایونخت بیردرپشت 

یر دخیلی ری هر کام دادن نجاای ابرد. بی تکلیفی بون در همچناد نیست. فرشادور پل د از یازشد که چشمهم معلو

با مشت د بوم داده نجااحماقتی که  نسبت بهد را خت باقی بماند. خشم خودریعنی پشت همانجاد بور مجبود و او بو

ن دور یشااهر لحظه صدو ند دکرر پل عبواز هیچ توقفی ون خترها بدن داد. دهم نشاپنجه هایش بردن فشردن و کر

و کوبید د بوه شدن پنهاآن ختی که پشت درکه با مشت به تنه د بوه متنفر شددخون از چناد تر شد. فرشاو دور

 دل....بز،ترسو، گفت: لعنتید به خوب خطا

 

از با عصبانیت د ببیند. فرشاای او را ینکه حتی لحظه ون ابدد بوه شنیدرا یش افقط صدد فرشاد و فته بورفرشته 

ی نفسهاد. عصبانیتش کاسته شواز تا د یستااجا ن شت. چند لحظه همااپل گذروی بر م قدو مد ون آخت بیردرپشت

روز که داد می واری میدد ابه خول حان همادر ما اشت. اش دانی دروت عصبانیت شدن از که می کشید نشاعمیقی

هی به نظر واکمی د بوده کری سپرر نتظااکه ساعتها به ای او برواری میداین اهر چند که ، ببینداو را ند اتویگر مید

را نجا ی آه فضانگی محوطی رغهااسید چررقتی د. وفتاراه ایال ف وبه طرد فکر بودر که ن همچناد فرشاسید.رمی 

به جمع ی یگرن دند. مهمانازدمحوطه گشت می در یگر دبعضی اس و تره روی پسرو خترها دد.بوده نی کررانو

و حم اهیچ مزون تنها باشد. بدی شت تنهاداست و دوشت اندرا حوصله هیچ کس دما فرشااند دبوه ضافه شدا

 حمتی.امز
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د فرشان مدآکه د نخستین کسی بود و نشسته بوون به محوطه بیررو  حتیراصندلی روی یال رگ وبزاس ترز در فرنا

د می کرره شاد احالی که به فرشاد و در کره نک نگاابه فرو بر لب نشاند ی میزآلبخند تمسخرد فرشان یددید. با درا

 ند.آوردتشریف ن پسرعمه جازده شاگفت:

 

یدند که با د را دند. فرشادکره یال نگاومحوطه ف به طرن مازند هم دنشسته بون نای آخترهایی که پهلوو دنک افر

به داری معناه نگاو نیست. ل سرحاد یازگفت: ی زد و نیشخندز بش می باشد. فرناش و خول حادر پسرها از نفر چند

ه نگاآن دو یگر به ی دخترهادکجان ال، اصبح کجاآره گفت: ن داد و تکاش را به نشانه تایید سرا خت. لیدانداالید

د و در بوده فتار الش به شودتهد. کره نگاآن دو نک با حالتی عصبی به ابفهمند. فری آن دو را ند تا معنی حرفهادکر

د و کره نگاد خته بودوچشم دکه کینه جویانه به فرشاز به فرنااو نیفتد. د می کرش را تفاقی که فکرد امی کردل آرزو 

 د.حت بوراناو  نپشیماده در دل کرد عتمااو اینکه به از ا

 

چشم د نی به فرشااسیما با نگری پرد کره نگااو به وشت دابرز فرنااز چشم د آورد. به خورا نک اسیما فری پرای صد

ه سیما نگای شت به پردابر لب ی حالی که نیشخندز در فرناده.فتاایش اتفاقی براگفت:نکنه ل حان هماد ودر بوختهدو

 تحویلش نگرفته باشه.ففقط ممکنه طرده ی نیفتاتفاقن اگفت:نه عزیز جود وکر

 

د بوه باعث شدن چود حت بوراخیلی ناز فرنااز نک اشد. فرخ سیما سری پررت نگ صوورختر ها خندیدند دسایر 

فت. ن رساختماف به طروشد ا ستانش جددوجمع س از به بهانه تعویض لباد فرشاد.بگیرار تمسخر قررد مودفرشا

ز رو فرناای که صدد شون خل ساختماداست امی خوی زد ولبخندد وخم کرش راید سردکه را ها ختراس دترروی 

 شنید.

 

 ه؟خوشتیپ , چی شدی قای آچیه, خیلی پکر

 

د حفظ کرش را ظاهرن ما همچنااشد اش حتی رامزید بر ناز پر طعنه فرناای صدد وحت بورانادش ست خوزاز دهنو

 شت.داخترها برف دشت قدمی به طردا بر لبی حالی که لبخندودر

 

 دبوه شده خیرزمکر فرنااز لی پر ویبا ن زحالی که به چشماد ودر به حالت بخصوصی خم کرش را سرد فرشا
 

 ؟گفتیی یی عزیز چیزداختردگفت:
 

ه صبح گفتی کسی ینکاگفت:مثل اد میدن نشارا شکااش را آبا لحنی که کینه د وکره نگاد فرشای به سرتا پاز فرنا

 ؟نهه برزود باید کمی ار سر قره برادمیخو
 

ه متوجه شداد میدن که به خوبی نشاد حالی که نگاهش حالتی بون داد در تکاش را سرد وباال بررا نش وابرد افرشا

 دارد.چه خیالی زفرنا
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ین موقع اکه تا ده شنا نبول آصواین ا بهف یا طروفتی زود ریا خیلی م معلوار قرداد از مه ی زد وادانیشخندز فرنا

ان یگردگر مالحظه اکه رد میخوص حرن شت چناداکه بر لب ی نیشخندز وفرنان بیاز طرد از فرشاده.عالفت کرشب

ین اکه به د بواز آن تر ددارما خوشبختانه خیلی خوازد ابنورت او به صوای جانانه ه شت کشیدداستدوخیلی د نبو

شت با لحنی که به داحالی که لبخند بر لب د ودر کرو خل موهایش فررا داستش دمی آرابه زد.بباد را ها خوزودی 

 ند:اتحریک کند بیتی شعر خوز را فرنادت حساحسر نست چطوداخوبی می 

 

 ظن بدل و تو چندین حسد , چندین خیای ین سواز

 

 عطاان چشش , چندان کشش , چندان تو چندی سوو آن 

 

 دشوش تلخت خون تا جا؟بهر چهاز ش چندین چش
 

 لیا.در اوسی درتا ؟بهر چهاز چندین کشش 

 

 

 

قتی وگفت:ی بالحن تندد وکره نگاد به فرشات با نفرز فرنان داد.تکاز فرناای برش را گفتن کالمی سرون بعد بدو

 ؟ست نمیگمدرمی شه ,م شته بشه بله که شاعراگذر ین ساعت سرکااتا آدم 
 

 گفت:ی با لحن نافذن داد وبه عالمت تایید تکاش را سرد میکره نگاز فرنان که به چشمار همانطود فرشا

 

 ریال سورمد م وآخرر مد بهاآ
 

 یم.اریم .بی قررخماوعاشقیم ومستیم 

 

تا به زد خی چروار.بی قرویم رخماو عاشقیم وعاشقیم ومستیم آره با بی حالی گفت:وبست را چشمانش وهی کشید آ

 ود.برل خل منزدا

 

 مپایی.دالیی با یک لنگه رسیندر خماری , معلومه خماآره گفت: وبانش پرید ز از زیک لحظه فرنادر 

او به ی با نیشخندز فرناد.کره نگاز به فرناو برگشت و مسلط شد دش بر خوزود ما خیلی زد اجا خشکش د درفرشا

ه گاآنش از دروست امی خواو به ه با نگاد فرشازد.می ج کینه موو دت حسا،نگاهش خشمد.در خته بودوچشم

د نشسته بوز فرنار حالتی عصبی کناه و نگی پریدرنک که با اسید.نیم نگاهی به فررهنش ذبه ی فکرنناگهاد،شو

 شد.ش ستگیرداماجرم تماو خت اندا

 

را از هد.نگاهش اتوضیح بخوع از او موضو ینره ی اباو درتوبیخ کند را نک اخترها فری دندید جلوح صالد فرشا

باال را یش وبری احالی که یک تاو در لبانش شکل گرفت ی روی نیشخندد.کره نگاز هم به فرناز باو گرفت فانک
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نی زبهم و دو خبرچینی در فقط ت هنردم یی عزیز فکر می کرداختر دگفت:«ز به فرناب خطادگرفته بو

 باشی«.ده فه کرضااهنرهایت هم بهرا جاسوسی ،ستا

 

د سر فرشاد بوه شدخ هشم سراز تش رحالی که صوو در ند اجا پراز تی روبان چوز را فرناد،فرشام ین کالا

 «؟تی به من توهین می کنیأکشید:«تو...تو به جردفریا
 

 سی کنی«.ا وارمرق تازه دادی اجادت اتی که تو به خوأجرن «با هماداد:پاسخ دی با خونسرد فرشا

 

 «.نببررو تاقت و اتو ر شوده »مر

 

 خالقتو«...و افضولی و همچنین تو و »

 

غضب و حتی راکه با ناز بلند فرناد ند.فریادمی کره نگاه آن دو به مشاجرت خترها با حیرد و دبوه شدد یجااتنشی 

ون نگاهی به فریدو خسرد.کشاناس ند به سمت تردصحبت بول حادر محوطه ی که جلورا نانی اجوه نگاد بواههمر

 می کند«.بحثد با فرشاز ینکه فرنااپرسید:«مثل د.می کره نگاد فرشاز و تی به فرناوخت که با بی تفااندا

 

س پر«.هبس که کلید،از شهدگفت:«تقصیر خوو ند دابرگررا یش و روخت انداباال را شانه هایش ی با بی قیدون فرید

لب بری حالی که نیشخنددی و در خونسرد ب فرشاد.می کره نگاآن دو به ت با حیرشت اهیچ چیز خبر نداز سیما که 

ه دادن مقصر جلودر عصبانیت سعی د و با فریاد بور نفجال احادر هم که ز فرناد.بحث می کرز شت با فرنادا

 آورد.نمی در سر ی آن دو حرفهااز سیما ی شت.پردادفرشا

 

ف ید به طرزخشم می لراز حالی که د.در بوده بردر به ره کواز حسابی ز را فرناد،بی فرشااحاضر جودی و خونسر

به را گفت:«من همه چیز داد می ن تکاد فرشاف به نشانه تهدید به طررا نگشتش احالی که د و در فتاراه انساختما

 گم«.مین عمه جو

 

ه ای با حالتی مسخرد و برو وهایش فرمرا در ستش و دو دباال گرفت ش را سرو خندید دل ته د از فرشار ین باا

نی که اختردبه و برگشت از آن فتولی پیش ل رمنزف هد به طردمه را اداینکه صحبتش ون ابدو »ر...تو چقدآخگفت:«

زد و کنم.»سپس چرخی ن حتتاراشتم نااست ند، دوببخشیدا گفت:«مرزد و ند لبخند دمی کره نگااو به ت سکوباز هنو

 فت.رتاقش ف ابه طر

 

خترها به دشد.ار ند برقردبوآن دو بحث و نی که ناظر جر اختردبین در تاقش سکوتی افتن به ز و رفرنادن با قهر کر

خبر بان جریااز ند که دبوا لیدو نک این بین فردر اهم پرسیدند.ع را از سر موضون دادن با تکاو نددکره هم نگا

کمی بعد همه چیز به حالت ست.ه اضعیت شدوین د آوردن اجووبه  باعثز فرناد شتند که خول داقبودو هر و ند دبو

ند دابرمی گرد رو می کرمزمهزیر لب ی زحالی که چیزو در خم ابا د فرشان یددبا ز ینکه فرنااجز د.گشته بوزبادی عا

خل دابه را گش ربزر سعید گیتاوب غراز کمی پس د.لگیر بودنک حسابی افرر همچنین کاد و حماقت خود از فرشاو 

سته جمعی می دخت امی نواو که را هنگهایی آبقیه وخت امی نورت ند. سعید با مهازدحلقه دور او بقیه آورد و محوطه 
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ن را ناو آند دجمع نشسته بور کنادر بقیه وند دنشسته بواس تری صندلی هاروی خترها ادی از دندند. تعداخو

و برروهی کند به باغچه گل اهمرن را ناآینکه ون ابدد و نشسته بوسنگی باغچه ی لبه د روی فرشاند.دهی می کراهمر

ترین دشاد فرشااز آن پیش ا یرد, زبوه نگیز شدابرال سون شنایان و آستاای دوبرر او فتاو رقخالد. ابوه شده خیر

ه هرچد. می کرواز پری یگر ی دحش جاروما اشت ر داجمع حضودر نکه آما حاال با افت,رمی ر به شماوه عضو گر

بط می ز ربحثش با فرناو به جراو را لبته بقیه گرفتگی اشت. دانش دروشفتگین از آنشااو متفکر و گرفته 

د تنش بوجود را در خود. او می کران جدوحتی راناس حساد, افتاامی د که چشمش به فرشان مازنک هر افرند.داد

از او پشتیبانی ی به جاه, شدک خیلی مشکود فرشار فتارکه د گفته بواو به ز قتی فرناا ویرزنست دامی مقصره مدآ

به لنگه سرپایی ی او کشوز در تجسس کند. فرناق او را تااتا د بوزه داده جاز ابه فرناه و مدآبرویکنجکاد صددر

 د.بوده کرور بیشتر شعله د نسبت به فرشااش را تش کینه آکهد بورده نه برخواخترد

 

به هر طریقی ت تصمیم گرد و پر کردش را جوم وتمادت حساو خشم د, فتاانانه زایی به لنگه سرپز قتی چشم فرناو

د شت فرشاداجمع قصد ی جلوع ین موضودن اکرح با مطرد خول تحقیر کند. بدین ترتیب به خیاد را فرشاه, شدکه

ست بدست اوکه می خای باعث شد نتیجه د فرشاد خونسرل عین حاار و در ما لحن نیشداکند . زده خجالت را

ست د. او دومشخص می کرد را فکر تکلیف خود و در خته بودوباغچه چشم خ سری به گل هان همچناد فرشاورد.نیا

روح او را نست انمی تود که مهم بور هر چقدای هیچ مسئله غ و شلود و باشد که بی قید بودی فرشان هماشتدا

ان تصمیم می گرفت به سمت تهرد با خوای ند. لحظه چه که مدآضعی که پیش وین انست با دانمی کند.ر گرفتا

د و فتاافرشته قلبش به تپش می م ناد آوردن ما با به یاود, ابرارد و بگذه را مدآپیش ت تفاقاامتماو حرکت کند 

 د.می نموق پل غریرزخانه ش او را در رودفکر

 

ه نست گراجه نمی تووبه هیچ د. بوه پیچید فرشتهی که به پارد خوه طنابی گرآن لش به د دمی کرس حساد افرشا

د می کرور یا باید بارا. آنست چه چیز داما نمی اکند, ور نست باید باداشت. می داگمی درسرس حسااکند. ز باآن را

غیر ی ختردفرشته د ست که فکر می کرل اوین خیاایا و گرفته د خورت ساه و او را در امدآغش اعشق به سرعاقبت

د بوده نچه فکر می کرآبهت د در فرشاد. گرفته بوی جادش خوره قلب ستال او در قباره استاو ست اگر یدانختراز د

 ندند می شنید.استه جمعی می خودکه را ستانش دوایصدو 

 

 میددنیلی چشمانت را در هستی ه من جلو
 

 دمکرد شبهایم فریات خلورا در تو 

 

 ناساختم, با من بمو نه سوختم راصبو
 

 زمبا عشق سارا عشق ود تا سر

 

 عنا تو ببینمرنتونستم قد 

 

 ارهندن یددبه طاقت آخه چشمی که پرآ
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 باغچه بچینماز ست وانتونستم گل سرخی 

 

 ارهندن چیدأت جرزه ستی که بلردخه آ

 

 دمبه باه ست بداکه می خون یا شنیدن یدس دتر

 

 دمعتماذره ایه رو گین سند و سرد بوای سایه 

 

 سه تو نامه نوشتمواتاقم اچه شبهایی تو 

 

 نامه گذشتماز خر م, آخوندرو تو نامه ی جا

 

 ببینمرو تو ز بشه باری گاروزی روزگه ا

 

 بچنمخ رو که گل سرارم نیا نداز دحشت و

 

 ببینمرو تو ز بشه باری گاروزی روزگه ا

 

 بچینمات برام ه که نخوگل سرخی نمی مون

 

به بی د و کره نگان ناآصمیمی د و به جمع شاد ند. فرشادتشویق می کرن را شادخورا هوت و با سوو ند زدهمه کف 

هد. دمی ر فشارا بغضش گلویش د می کرس حساد. الش نشسته بودغم سنگینی بر رد. غبطه خون یشادشاو خیالی

 فت.ن راساختمف به طرو بلند شد جاارام از 

 

 ؟"کجاد گفت: «فرشای بلندای شد. با صداو متوجه و خسر
 

ین موقع شب کجا می اتنها و تک د ند که فرشادبوت زده همه حیرد. جلب کرد به سمت فرشارا توجه بقیه ای او صد

 ."بزنمم هم قدابر هستم. می خودور و گفت: «همین ن داد و تکاای او ستی برد دفرشارود.
 

 ."مگفت: «صبر کن منم بیاو جا برخاست و از خسر
 

 ."تنها باشمام گفت: «نه, می خود و کرره شااو است به دبا د فرشا
 

 !"هنیست چش شدم معلود, نبوری ینجواگفت: «و آرام خت انداباال را شانه هایش د و کره نها نگاابه جوو خسر
 

بچه ها زدن هم چنین کف و خت امی نورش که سعید با گیتادی هنگ شاای آشد. صددور یال ن از ونام زقدد فرشا

 سید.رگوشش می به
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 سید.ریال به گوشش نمی از ویی ایگ صددفت که رتا جایی پیش د فرشا

 

قتی مطمئن شد که جز د و وکج کررود نست به کجا می داهم نمی دش فرعی که خوده ای جاف به طررا هش را

 ستهایش گرفت.دبین ش را سرو تخته سنگی نشست روی ی نیست لاحودر آن هیچ کسی دشخو

 

با را عصبانیتش دو عصبانی بودش خود. او از حتی بوراناص و با حرأم حساسی تواشت. داعجیبی س حساد افرشا

باشی که می دی فرشان نمی شه تو هموورم پا چلفتی. باو ست دحمق, ا«وز داد: برد بر سر خون کشیددفریا

 . "لیدبزو حمق آدم ایک روح نیستی, تو تو من شناختمش.
 

می س حساد. اصحبت می کرد بلند با خوای با صدد و به سمت جنگل حرکت کرن نام زقدو جا برخاست د از فرشا

ی حیه بهترد روکرس حسااقتی د. وفکر کرم زد و جنگل قددر ساعتی ست.ه احت تر شده راکه کشیددی فریاباد کر

متوجه ت حیرل با کماوست ش ایال خاموی وغهااچراز سید, متوجه شد نیمی رقتی ویال برگشت.ف وطربه ده کرا پید

 خستگی کند.س حسااینکهون ابدزده می م شد ساعتها قد

 

با هم صحبت می و ند انشسته اس تری صندلی هاروی مجید به تنهایی و نک اکه متوجه شد فرد یال بوومحوطه در 

به د و صندلی نشسته بورو گرفته ه ای نک نیز با چهرافرداد. ست او دبا و جا برخاست د از رشافن یددمجید با کنند.

ه بهترب , گفت: «خود و کره بعد به مجید نگام او را داد وپاسخ سالی زد و لبخندد فرشاد. کرم سالد فرشامی بهآرا

 . "حت کنم. فعال شب به خیراستراتا رم می ام, خیلی خسته ارم,بذن تنهاتو
 

و چرخاند ف آن دو به طرش را سرد ند. فرشادکرا صداو را با هم دو مجید هر و نک اکه فرد شته بواقدمی بر ندز هنو

 ."«بلهگفت:
 

 صحبت کند.د تا مجید با فرشازه داد جاانک اند. فری زدلبخندو ند دکره نک به هم نگاافرو مجید 

 

خه فکر می کنه تو آنک با تو صحبت کنه, ایم تو بیایی تا فردما صبر کرد و حت بورانک خیلی ناابگم, فرری »چطو

 ."حتیراستش ناداز
 

ستت از دفکر می کنی من ا نک, چرابا لبخند گفت: «فرد و کره نگاد خته بواندایر زنک که سر به ابه فرد فرشا

 "?حتمرانا

 ستم«...اکن من نمی خو ورظهر, باازبعدع گفت: «به خاطر موضود و باال کرش را نک سرافر

 

د کررو سپس  "دم.کرش مواحت کنی,من فرراتو نادنیست خوزم گفت: «مهم نیست. الد و قطع کرف او را حرد فرشا

مجید ف به طررا ستش و د "ختر خیلی خوبیه.ش. دشته باداخیلی رو هر مااین خوای اقا مجید هوآگفت: «و مجید به

 د.فشرد را ست فرشان داد و دتکاش را سری زد و لبخندست بدهد. مجید او دتابا د کردراز

 

 د.فتادش ابه یای که چیزد بوه خل نشدز از در داهنوو فت ن رساختماف به طرد فرشا
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 ."ورنی چیست بیادامی دت که خوی را چیزو آن هش می کنم برانک خوا»فر
 

مجید ر ختیادر اکه حاال د فرشاق تاف اشد. به طراو توجه مد لبخند فرشاد و از کراو به ی میزم آستفهاه انک نگاافر

که د فرشاد. می کره نگان دو بهآج و واج مجید هاداد. می د ست فرشادبه را نانه زنک لنگه سرپایی اقتی فروفت.ردبو

و  دادمی ن تکاای آن دو بررا ستش دحالی که او زد و در به ی لبخندد,گرفته بوه اش مجید خندان حیرهنگااز 

 ."نایتدبعد گوتاب. گفت:«خو
 

که ر بعد همانطووگرفت وش فع خستگیدای رشد برد وارد گرفته بور ختیادر اتاقی که موقتی ابه د قتی فرشاو

از پس شد.ه خیرد میز بغل تخت بوروی بهسرپایی سفید که و تخت نشست د روی با حوله خشک می کرراموهایش 

بدست ایباید براو که د دارد جوی وچیزد.بوه شده میددحش زه ای در روتاط نشاو مید احتی چند ساعت پیش, رانا

 شت.داست دن را دوبررزه و چیزیمانند یک مباس حسااین و اکند ش نش تالآورد

 

د و کرب یر سر قالرا زستانش دنفس عمیقی کشید.د و ها کررتخت د را روی خود بوش سرروی همانگونه که حوله 

از او را لنوای دصدو مخملی ن گذشته فقط چشمای دو روز صحنه هام تماورد. ازبه خاطر بیار ته فرشه چهرد کرسعی

د فریارا عشق ای یگر نووزی دطلوعردر می کشید تا ر نتظارا اصبح ه ی سپیدد, او منتظر بود فرشاآورد. خاطرمی به

و ند روبه چشمه می دن آب یبرات برقوخترها چه دنست داشت. می اندرا شته اگذب روز شتاد بعد فرشاروز کند.

گمی درسرو شفتگی آحرکاتش نوعی ل در ین حااچشمهپرسه بزند. با ر ظهر کناازصبح تا بعداز ید که دمی نمیولز

او که با را یکنانی زیبااصدر ین کاابا زد و می رج به خارا یس ها ومرتب سرل لیبازی واحین بادر یکه رطومی شد.ه یدد

 د.بودرآورده ند دبویک تیمدر 

 

 "?ست کجاستاحود, »هی فرشا

 

ی زد و در نیشخندوه کافت.رمی د بوزده مین رج از زبه خاد توپی که فرشاای آوردن که برد بوو خسرای ین صدا

 ."می پلکهاس ترروی سش امی گفت: «شاید حوآرابه د می کره نگاد حالی که به فرشا
 

ره نظان را ناز آباو ند داده اتکیه اس ترده ید که به نررا دخترها و دچرخاند اس به سمت ترش را سرو خندید د فرشا

 ند.دکرمی

 

م تماه ندزباوه که گرد ین بوابر ار قرد.تشویق می کرون را تیم فریدد و بوداده هی تشکیل وگرز فرنان ین میادر ا

د بودینها تقصیر فرشام اتماد و عقب بوون م فریدتیز از متیااشش د بستنی میهمانکند. تیم فرشاردن به خورا انحاضر

 د.یمی کرز گیجی باو پرتی اس حوکه با

 

بلند ای صدد.می کره نگاد نی به فرشاابا نگرده و کرب به هم قالرا ستهایش د و دبوده یستاانک افرر سیما کنای پر

شه مین عاشوادبعضی ها که , روی گفت: «بچه ها خیلیعالیهون به فریدب که خطاد جلب کررا توجه همه ز فرنا

 ."لیبالیستند حسابی کم شدوا
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ف او گویی حراد و ندن کنشی نشاواهیچ د ما فرشااند دکره نگاد به فرشاو کیست او همه متوجه شدند که مخاطب 

 ست.ه انشنیدرا

 

و نفس عمیقی کشید ص حرو از  ختانگاهیاندد می کرره شاد ابه فرشاو برو اچشم و که با نیشخند ز نک به فرناافر

رو تیم حریف ر چطوه نشگاداتو ه بدن نشو ?هچت شدد گفت: «فرشاد وکرا صدد را بلند فرشاای با صدنناگها

 سوسک می کنی .

 

" 

 حساساتی نمی شد.این حد اقت تا ونک هیچ اگرفت. فره اش خندف او حرد و از کره نک نگاابه فرد فرشا

 

 ."می لولندر سمت تواون سید: «فعال که چند تا سوسک ش رنک به گوابه فرب خطاز فرناای صد
 

هر اگفت: «خود و نک کرابه سمت فررایش روبعد د و نها نگاهی کرآبه د ند. فرشادکره پسرها به هم نگاف او حراز 

کن ه نگاو حاال بایست  ماابلدند, زی بشن باوار میدو انشکنه ن لشودمکه دادمی ژ نتان آواشتم بهشوداحاال تان جو

 . "ایزریز از اون رنم چه سوسکایی, اوسوسک کنم. ن رو گرفتم تیمشو.تصمیم
 

 فت.ن رسماآند به دبود تیم فرشاار که طرفده ای عدای صدد فرشاف ین حرابا 

 

عمل می ای حرفه ل لیبازی وابار چوندزد و می پ حریف تودن از فقط به قصد برو سی جمع تر ابا حور ین باد افرشا

 د.قیب ببررتیم ازفاحشی ف ختالانست با اتوزود خیلی دکر

 

کشاند. ون خل به محوطه بیررا ازداگترها ربزد, نبود فریاو خترها که بی شباهت به جیغ دتشویق ت و سوای صد

تهیه ای نفر بر ربه بستنی مهمانکند. چهارا یال در وحاضر اد شدند تمامافرر نش مجبورایاون و ترتیب فریدبدین

 فتند.رسمت شهر به  بستنی

 

د ظهر فرشاازبعدر نیز بیشتر می شد. ساعت چهاد فرشان هیجاره و لشودیکتر می شد, دظهر نزازهر چه به بعد

 د.بون شدده ماآلمشغو

 

را متناسبش  ه ویدام ورزندد و اهماهنگبواش جین مشکی ار پوشید که با شلوه نگ تیرربه ه ستین کوتازی آبلواو 

ش خون قش چناابرو مشکی ی موهاد. به باال شانه کررو مثل همیشه ا شت. موهایشراندگی به نمایش می گذازبربا

را گه گفتیموهایی که پسرها د امی گفتند: فرشاو شتند امی گذش ستانش سر به سرت دوقااوکه گاهی دحالتبو

 ?آوردخترها می دبالیی بر سر نه کند چهایود

 

ساعت د جوا ویرد زبه مچش نبندآن راتصمیم گرفت ای شت. لحظه دامیز براش را از روی ساعت بند مشکی  دفرشا

را ساعتش د شت. فرشاج دحتیااقیق به ساعت دقت ونستن ای دامابررد ابگذی به کندر نتظان امازمی شد باعث

گفت: ((بله بفرمایید.)) وچرخید ق تااف در مد . به طرا در اتاقش به صددر اکه د بوان حالبستن بند ودرشت دابر

 د.کره نگااو به ال سواز با چشمانی پر د بوده ماواکه حاضرد فرشان یددخل شد با ودادکرز بادر رانک افر
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 ؟شتیری داکا_
 

 ی.هی جایی براینکه تو می خواما مثل ایم وبرزار شنبه بار هیم با بچه ها به چهاابگم می خوم مداوبله _

 

 ؟شتیری داتو با من کاون بیرم میراره دارم _
 

ن موادخه تعدابه شهر برسونی دت باماشین خورو بچه ها ادی از تعداری ندری گه کااببینم م مدالی ویگه نه دحاال _

 دهیاز

 

 ه.شدراخ هم سووه ماشین کاک با

 

 ه.نرتند د یاز.فقط بگو ه بدو به خسررو سوئیچ د با شما میاو گه خسرا_

 

ست پیش الش نمی خودشت که گویی اما حالتیدن داد اتکاش را سرو گرفت د فرشارو از نک با خوشحالی سوئیچ افر

 زم داری؟الی یگری دنک چیزاپرسید ((فرد وباال کررا نش وابرد افرشاد . جشورخاق تاد از ابگیررانکه پاسخش ااز

 

 فت.ق رتاف در اعقب عقب بع طرن داد و تکاش رانک سرافر

 

 ن.بابت سوئیچ ممنواز _

 

 رد.بگذش خو_

 

ر شوری لش بد جود دمی کرس حسااماد اقیقه بودسی ر و ینکه ساعت چهااخت . با اندابه سرعت نگاهی د فرشا

ا برا لنگه سرپایی و بست راکتانیش ی بند هاب ببیند با شتاراندفرشته انتود ویر شودا دینکه مباواز است ادهفتاا

 شد.رج خاق تاواز اشت اگذاش ستی ک دساودرون پیچید ی کاغذ رونقتدد

 

 

 

 

رد مودر پسر ها وختر ها ادی از دتعدونددبون هایشادروضعیت خوو برسی ل یال چند نفر پسر ها مشغوومحوطه در 

با د وکره نک نگااه فربا خوشحالی بدفرشان یددسیما با ی پرند.دند با همبحث می کروبرر چطوو ند وکجا برینکها

 ید.اهم می دینکه فرشااشت گفت:مثل ق داشون از که نشای لبخند

 

 د.ستانش صحبت می کردوخت که با اندد انک نگاهی به فرشاافر

 

 ود((.ست جایی برار اکه می گفت قردش با تاسف گفت : ((فکر نمی کنم .خووخت دوسیما چشم ی به پر

 

 هی کشید.واخت اندانک ابه فر سیما نگاهی عمیقی پر
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باعث د حاضرنبون نااجوز هیچ یکادر که ده او لعاق اتیپی فوش .خود کرد یر چشمی نگاهی به فرشاز زفرنا

ا بردور وهمین ن یشااگفت: بله ا به لیدب میز خطاا.بالحنیکنایه ازد چنگ بینددش جووشک بر دت ورحسامیشد

 ند.اربخصوصیدرکا

 

ی پراد.نی خبر میددروعمیق د از دردی به فرشاه او .نگاد کره سیما نگای به پروگرفت ز فرنااز شم چشم نک با خافر

نفسی عمیق ن ست .با کشیداسختی رکاد فرشااوردن ست دکه به د یافته بودرست ابه فرروز ین چند در اسیما 

ن نااه اند همرانمی تور دارد و که جایی کا دادستانش توضیح دوبه د فرشاشد.ه ختی خیردربه وند دابرگرد رو فرشااز

، به یه بهانه جیم می شیروزهر ، تو هستیمن ناسالمتی ما مهما، گفت: «پسرو گرفت زوی او را باو خسربیاید.زار به با

 به ما نمی گی«.داری و یر سر زناقال نکنه جایی

 

ار بذرش داری، گفت: «چکاوبه خسرب خطای زد و لبخندد حت نبوراهم ناد فرشادن هی نکراهمراز که ون فرید

می د یجال اختالرش اکادر صولی که ابه د را نباید خون نسام امعتقدوهستم ار آزادی من طرفدد فرشاو بر، باشهحترا

 مقیدکند«. کند

 

 «.ردمی گذش من به تو خود نبودر گفت: «من هم مطمئنم د و کره نگاون به فریددار معنی ی با لبخندد فرشا

 

ای ست بدهد. بررا از دستوقت انست با هر لحظه تاخیر ممکن داستانش می دوبا دن صحبت کرل حاد در فرشا

 بشه«.ن یرتودنمی شم, ممکنه ن حمتوامزب گفت:«خون داد و ستی تکادستانش دوست ن از دشدصخال

 

 «؟بشهت یردبشه یا تو ن یرمود«ما گفت: ان یگردبه دار با نگاهی معنی و خت انداباال را یش وبرابا شیطنت وه کا
 

 «.دادیبه ما رو مهمه که ماشینت ر چقدارت قر، لی خیلی متعجبم، وخشت هستمرظب اخیلی موش،»مطمئن با

 

به سمت باغچه کج را هش ن، راشدرج خاازپیش د. فتاراه ایال ف در وبه طرزد و فقط لبخند دادن پاسخ ون بدد فرشا

 فت.ریال ر وبه طرفدخ گل سر ایشاخه ن با چیدو دکر

 

رگ بزن از در شدرج خااز پیش د نماند.فرشادور ند دقه می کرربده او را ستانش که با نگادوچشم ر او از ین کاا

ا ینکه فکرشرون ابدن داد و ستی تکا، دنددمی کره نگااو به دار ستانش که بالبخندهایی معنی ای دوبرو برگشت یالو

ون بدد. بوه بر شداچند برش هبه نظرل راطود. فتاراه اخویش ه گادکند به سمت میعان ناآی معنی لبخندهالمشغو

ن پرندگاآواز یی به جز اهیچ صدد. کرش گوب سید. خورعاقبت به پل د. طی میکرل راه را بلند طوی قدمهاباب و شتا

ن ثر جریاابرها که بر اد.عکس شه خیرل رود الآب روان و زپل به ن روی همااز سید. رنمی ش خانه به گوودیراصدو

ی لکه هاد و نبوف پیش شفای هاروزشید به شفافی رخود. منعکس شدهبودر آب سیدند رتکه تکه به نظر می رود

 هد گرفت.اخون یدربازودی به ری بهاران شت که باداین ن ازانشاهبی گاه گا
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در نفس ، بسترا چشمانش و فس عمیقی کشیدند فرشاد. کرن وادار به تند تپیدد را قلب فرشاای مزمه ای زصد

و او یکتر می شد دنزا شت. صداندزودی ین ابه ن را نان آمدر آنتظااد.بهتر بشنوا رو تا صدد حبس کراش سینه

به ب خطا، و ختاندانگاهی د شدهبون پنهاآن گذشته پشت روز ختی کهدربه ه گادآتا چه کند. ناخود بوه نمانداحیر

ا مرش و محکم بای، نیامدن او یددیک ترسو. مگر تو به مثلنه کن ر فتاد رمثل یک مرو گفت: «بایست دش خو

 نکن« .ه شرمند

 

تپش شدید از ما ایند آپلمی ف نست چه کسانی به طردانمی ز هنود ینکه فرشاایکتر می شدند. با دها نزاصد

رد ین مود در امطمئن بوو ست ارا زده در راه یدنش قید همهچیز دکسی که به خاطر ن هماس زد حدقلبش

چوبی ده نررسنگی کنای مانند مجسمه د می شد. فرشاه شنیدح ضووصحبت به ه و خندای صدکند.حساسش خطا نمیا

که بر د پاهایی بوای صدد سش نزانگ حوداماشش است اخانه ی رودتماشال مشغود می کردنمود و وابوده یستااپل 

نست چه دانمی د می شد. فرشاه حش کشیدرومانند سوهانی بر ا ین صدامیشد. ه کشیددهشنی جاش سنگفرروی 

شنا می شد نیست. به آفعاتپیش که با کسی دمانند ر ین باانست دامی اوکند. ز بارا صحبت باید سرر چطوو بایدبگوید 

ز عشق نیا کهد بوه کم متوجه شدت همین مدد در چیست. فرشادر قبل ارد شنایی باموآینق افرد بوه خوبی فهمید

ی حرفهاد به یاست.ده اکرد سیر خور واگرفتااو را می فهماند که ن نساانخست به ی هالحظهن هماارد و در ندن بهزما

 فهمی عاشقی.هستی که میدت لین نفر خواومد آغت اقت عشق به سروهر د: گفته بواو که به د فتا، اعمویش، منوچهر

 

آن ست که اغریب و شتنی داست وحساسدن اهمااز ناشی س، با ترأم تون اهیجب و لتهااین همه احاال می فهمید 

می و فری آن خلسه د و در می کرس حسااجانش ر را در روح و همخددین مااکم کم او ند. ده انهام عشق نارا

ل تحورا عشق او گهاست. در رگرمی که ن مثل خون مثل نفس کشید، ستاعشق مثل هود بوه فهمیدد فرشافت.ر

 می ساخت.ن گرگورا دندگی زتحولی نو که ،یددمی

 

سته اکهچگونه شب گذشته می خود فرشته تعریف می کرای نه برامی شدند. تره ضح تر شنیدو وایکتر دها نزاصد

س او لباد و برگشته بوروش کوس لبام آن روی تمارده و خووغ چدرستش به پادکه ارد بگذدش نامزی جلورا نیالیو

 د.فته بوریسه ریبلند امی شد با صدادا جالبی ز نه که به طراترف حراز فرشته د . بوده ثیف کرکوخیس حسابیرا 

 

روی نگاهش و یخت و ریک لحظه قلبفرشته فردر سیدند رقتی سر پل وند. دطی می کرراه را ین ت ابا لذآن دو 

ام ندو اقد بلند از ما فرشته د ابوو اشخص به آن ینکه پشت اثابت ماند.با د بوده یستااخانه رودبه رو که شخصی

ه نه نگااترست.اده اختصاصدد ابه خوش را گذشته فکردو روز ست که طی اکسی ن همااو شد که متوجهه اش یدورز

؟ کیه اونپرسید: «د و آرام کره با تعجب به فرشته نگاد پل بوروی شخصی که ن یددبا د و کرل نبارا دفرشته ت ما

 «؟می شناسیش
 

 ن داد.تکاش را کند سره نگااو ینکه به ون اشته بدفر

 

نه به اترست.ده انبور او نتظارد دور از این برخوو اشته ار را دایددین ر انتظااو افرشته متوجه شد که ه نگازطراز نه اتر

از نیقش نشانفس عمو یدند زمی لرح ضووپاهایفرشته به د. یت کرابه جلو هدو او را گرفت را فرشته زوی می باآرو
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ه شدس حساش آن استخودنیز دش خوا یرد. زمی کرس او را درک حساانه بهخوبی اشت. ترداقلبش زش لر

 د.گرفته بوافررا شیبدنش زلرد.بو

به سمت د ند که فرشادشته بوابه سمت جلو می کشاند. چند قدمبرندد او را گرفته بورا فرشته زوی که باری همانطو

ه نگاد نه به فرشااما تراخت, اندایر ش را زند. فرشته به سرعت سرردتکانخودو نه هر اترو چرخید. فرشته دو آن

 هد.دمی ن تکاش را سرم ید که به نشانه سالدد واو راکر

ی با قدمهان همچناد و بلند نکرش را سراوما د. اکرری وارد فرشته فشازوی به باد و کرم یر لب سالزمی آرانه به اتر

د نه سمتی بوامی گذشتند. ترد فرشای جلواز ست درپل باید ر از عبوای شت.بردابرمی م گا چشمهف به طرآرام

 د.بوه شدن نه پنهاافرشته تقریبا پشت ترو شت داارقرد کهفرشا

 

گفت: آرام یی اصدو با لحنمطمئن و مد درآبه سخن او گذشتن د فرشای جلوآن دو از که ای لحظه در ست در

 «؟بشمن حمتوامزای  ممکنه لحظه،«ببخشید
 

 حم.ایک مزرت نه جساو می شد ه یدد دلگرونه سماجت یک د محترمانه فرشام کالدر 

 

که ی او پر تمناه آرام و نگاد. یابی کراو راارزقیق د و دکره نگاد نه به فرشااشدند. ترب جا میخکودر ختر دو دهر 

آن دو را یاو فرشته بماند د یا نزآچه کند, د بودد نه مراترد. بوفریب و هر گونه مکر ازخالی د بوه خته شددوفرشته به

ه نه نگاابه ترد فرشاحمت ندید.امزی از ثراو انه دامروقیافه ش خوه ی چهرد. در کره نگاد به فرشاره باارد. دوبگذتنها

حمت اکنید قصد مزروگفت: «باای بانه دبا لحن مؤو شد ه خم کد. سپس به فرشتهخیرش را با لبخند مالیمی سرد و کر

هم اکه می خوشما پیش مناستاز مانت اضمن یک در هم, ابخورت شما معذاز پیش دو روز بابت ز مدماآفقط ارم ند

 کنم« .ن تقدیمتا

 

زه ی ینکه حرفی بزند, کوون ابدن دادو تکاش را نه به عالمت تایید سراترد. کره نه نگااید به تردفرشته با تر

 د.فتاراه اچشمه ی به تنهاییبسوو ستش گرفت را از دفرشته کوچک

 

در می شد. دور که د کره نه نگاابهترزده حشت وشد. س تراب و ضطرر اچاددبوه تنها ماندد ینکه با فرشااز افرشته 

هش می کنم ا»خوپاهایش گرفت.را از حرکت ان تود فرشاای شدکه صدل او روان نبادلحظه تصمیم گرفت به یک

 نم«...دوبرگرخانه گرفتم بهتاز آب رودکه را یبایت زسرپایی ام یتت کنم, فقط می خوام اذن نمی خوکور بان, بمو

 

د, نمونه بووری سخن در ستانش وکه به قولداو ست. ده انکرز باب خوف را سر حرد حس کرد. کرت سکود فرشا

ن چشمان داد. تکاش را فرشته سرورد.یابن بازسید تا به رنمی ش بهفکری چیزد و بوده گیر کری موقعیت بددرحاال 

د به هیچ قیمت حاضر نبود فرشافت.رمی و فرو در آن می شکافت ا قلبشرس لماافرشته مانند تیغه ی یباف و زشفا

ای شیده زیر نگان گرفتارکه طاقت قرد ین فرشته بواعاقبت د. خوشرنگ برگیرو یبا ن زچشمارا ازآن نگاهش 

 خت.اندایین پاش را سرورد و نیاد فرشا

 

 د.فتان اگهایش به جریااب در رمذب خونی به گرمی سرد، عمیق بود آرام و فرشاای صد
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ه زدم گرب طناب و ین تکه چوابه رو یدمتقلبم دکه از روزی یدنت و دکن به خاطر تو ور با، نگاهم کن، فرشتهف ... »

حت اینصرابه ارم ندم کن شرور بادم. بوت خانه منتظرودر رظهر کناازصبح تا بعدوز ازیر،دشتماینجا جا گذانو اوو

کی ترسو به دمانند کودم و کررو هم شهامتم وپا و ست دیدنت هم ر دتصوم از پاهاتو شنیدای قتی صدوکه کنمار قرا

و یاباشکوهی درمثل ن چودم،شته بوایا گذرا درنامت وز یردتا دم. کرن مو پنهادختخواون درپشت م و چسبیدختدر

ست ار اکه قرای فرشته ن گفتم همودم با خوم شنیدرانامت وز یردقتی وما د. ابرقلبم تاخته بون مثل طوفاهتنگا

ین اببخش که با امررت پر کند.فرشته جسارا حم ء روخالدش جووتا با ه مدن آسماارد از آقلبم پابگذی به خانهروزی 

عاشقی و تو عالم عشق دارم ست دوما اعالقه می کنم ازبرابه تو رد برخون همادر هیچ مقدمه چینی ونبدو حت اصر

ستت دومی کندکه...از برابا شهامت ار یددلین و در اوشته انش گذدروشک و ید دترروی پا  لین کسی باشم کهاو

 «.دارد

 

و شت داهمه از آن وامیشد که فرشته ه یددقتی اصدو به ذجای او یبان زچشماد.در کره نگاد فرشان فرشته به چشما

سیر ار اول ایدن دهمادر لش ه و دیر شددخیلی از آن گریز ای نست کهبرداهم می دش خود.شوآن سیر اترسید می

 ست«.ه اشدار بی قره نگاو آن یبا ن زچشماآن  صیدو 

 

ند.ترسی دوایشه می و در آن رمی کندذ به قلبش نفوه آرام آرام خزندس گل یان چوی چیزد می کرس حساافرشته 

نبالش دبه د مدتها بواز مشی که فرشته داد.آرامشی عمیق آرابه د راخوی جاد بوه مدآغش اد لحظه پیش به سرچنکه

 ندیشید.انجا باشد نمی آینکه ایگر به هیچ چیز جز دحاالد.بو

 لحظه هادر آن می شد.ق غرن او یایچشما، ذره ذره در درباشده سیدآب رمدتها به از که پس ای مانند تشنه د فرشا

ی یباو زبی ه آنگارا در عشق د ست.فرشاایافته ن ین مکاده در اکه سالها بهدنبالش بوی را یافت که چیزدرست افربه

س نعکاابا ده می کرس حسااش اندگی ل درزسای که سالهارا به خوبی متوجه شد خلئی د و شناخته بوه و یددفرشته

 ست.ده اندگی پرکرزنگ رچشمانی به در دخوه چهر

 

در د.می کرن نسبت به هم بیاس آن دو را حسااگویا م کالاران هزاز حاکم شد.سکوتی که بهتر آن دو بین ت کوس

فرشته د.شکل گرفتن بول حاآن دودر قلب در نیا د در دموجوت حساسام اتمااز یک حس برتر ک ندن امان زهما

ن همادر می شد.ق فرشته غرن بی چشمای آیاد در درفرشاد و گم میکرد را خود فرشاه سیان مژگاو شب موها در

ز خالق عشق مجوای آن دو ازبرد و بوه مدواز درآیبا به پرو زشتنی داست د دوموجودو ین ایسر روعشق لههل احا

بست را چشمانش د فرشاد.بوه کوتاآن بر ن مینیاول زستتطاو دسید رمی ن سمااز آعشق که م به نازی مجود،بوآورده 

د و کرز بارا چشمانش ون داد.سینه بیراز هی آبا را نش روقلبش حک کند.گرمایددر همیشه ای ربرا تا تصویر فرشته 

بدیع ترین و یباترین دزفرشابه نظرد. بوه بر گونه هایش به جا ماندم سرخی شرو شدکه نقش عشق ه به فرشته خیر

 د.بوه شدده ند پیش چشمانش گشواوخلقت خد

 

تا ده قصد تاخیر کراز نه انستند که ترابه خوبی میددو شد.هر ی نی سپرزدپلک برهم ه ازندابه ای آن دو لحظه ها بر

می س حسااستانی که دبا د عاقبت فرشاند.دمتشکر بودل از او ته دو از هر و نند کمی با هم صحبت کنندابتودو آن

د و کرز بارا کاغذ آورد.ون بیررا هپیچ شددو بسته کاد و کرز باا شراستی ک دیپ ساه زشدد سرو بی حس د کر
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فتنت من ساعتی همین جا ازربه فرشته گفت:«بعدو ست گرفت دو دبا د. آن را کره شدرج خارا از آن سرپاییسفید 

آن نستم اتود و فتاایبایت زچشمم به سرپاییدم می کره نگارود کهبه ر همانطوو متمرکز کنم م را نم فکراتا بتودم بو

سپس و فرشته به کفش فرشته گرفت.ف به طرآن را ست دو دبا و »م.بگیرد بوده ر کرخانه گیی رودکه بینچوبهارا 

نه شدند امتوجه تردو هر «.ممی گفت:«متشکرای آراخت با صداندایر می ش را زحالی که سرد و در کره نگاد به فرشا

دو هر ن چشماار در یددنسیدن رنی به پایااچشمهبر می گشت.نگراز هسته ی آبا قدمهاو خته اندایر ش را زکه سر

 نقش بست.

 

ست که مثل ری الین بااوین اکن وربادم،معرفی نکردم را خوزم ست که من هنوه ابا عجله گفت:«خیلی مسخرد فرشا

ل یک سااز یعنی کمتر زودی ،به و نشجو هستم م،داهاد رست.فرشاداسم من فرشاامی کنم ر فتارخنگ دک کو یک

 «...دمی شوم سمتمادریگرد

 

ن یک شددنز،نم چه بگویمدوگفت:«نمی د و کره یکتر می شد نگادنه که هر لحظه نزابه ترای سپس با حالت کالفه 

 می کند«.ل هوا شما مرستدو

 

یش ابرد فرشات حرکاد،بر لبانش نقش بسته بوی لبخندزد.می ف که با عجله حرد می کره نگاد فرشته به فرشا

 د.شیرین بوخیلی

 

فرشته گرفت ف به طرخ را با شتابشاخه گل سرد.بوه یک شددخت که حاال خیلی نزاندانه ابه تری یگره دگاند فرشا

 کنید«.ل من قبورا ازین شاخه گل اهش می کنم اگفت:«خوو

 

ند انه نمی تواترر حضود در کرس حساد اضی فرشاراناه نگااز فرشته د.کره نگاو آن دو را سید ر آن دو رنه کنااتر

او ست کمیسر به سر الش می خوو دنگیخت ابرمی را شیطنت فرشته که حسد بوری طود ت کند.حالت فرشاصحب

 «؟گفت:«به مناسبت چیو خت اندافرشته نگاهی به شاخه گل ارد.بگذ
 

 با لبخند به فرشته گفت:د.خته بون اودوهادکه چشم به د کره نه نگااستپاچگی به تردبا و نفس عمیقی کشید د فرشا

 هیبپذیرید«.اخورت معذان به عنوآن را نید اتو«می

 

 پذیرفتم«.وز یررا دهی شما اخورت ما من معذابا حالت مخصوصی گفت:«د و خم کرش را فرشته سر

 

 د.کره با تعجب به فرشته نگاد فرشا

 

 «ر؟»چطو
 

 «.دمکرل ید قبودشته بواگذک ین تیرروی اهی اخورت معذان به عنووز یردکه را »من گلی 
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لبش نشست. چند لحظه روی بردار معنی ی لبخندد و بلند کرن سماآبه ش را رو سرو بست را چشمانش د فرشا

حاال و گفت:«او به د کرذ فرشته نفوق روح عمااکه تا ی با لحن نافذد وکرز بارا بعد چشمانش د.همین حالت بوبهه کوتا

 کنید«.ل می کنم قبوس حسااقلبم در  شمااز محبتی که ی نشانه بها ین گلرا

 

 فت.و ربه فکر فرو خت اندایر ش را زفرشته سر

 

پل ی نتهااتوقف تا ون بدرد و بگذآن دوبین ازد و از یر بیندزبه ش را نه سراباعث شد ترد فرشاده سان رک و بیا

 «؟معنی کنمی به چه چیزرا تو ت شته سکومی گفت:«فرای آرابا صدد فرشاد.یستاافرشته ر نتظااهمانجا به ود و دربر
 

د حس کرد که فرشاد شفته بوون وآمحزن نچناآنگاهش آورد.می ر شد. غم عمیقی بر قلبش فشاه خیراو فرشته به 

آن فرشته د منتظر بود و شته بوه دانگاا هورا روی گل ن هم چناد فرشامی باشد.ن مستعد توفان او چشماییادر

 پس بکشد.آن را یاه دارد و نگان همچنارا ستش دیاآنست داحالت فرشته نمی ن یددبا د. بگیررا

 

آورد و جلو را ستش دتعجبدید فرشته ل که با کماد ستش توسط فرشته بودن دکررد یا ل ید قبودترز در هنود فرشا

 حافظ«.امیگفت:«خدای آراگرفت.با صداو ست را از دگل

 

به ه نگان بازمی شد. با ه نداتمنا خواران نگاهشهزد. در بوده ماآفتن ای رکه برد کره نی به فرشته نگاابا نگرد فرشا

 نی گفت:«فرشته«.زالرای با صدو یگر صبرکند. دکمی د می کرس لتماااو

 

خته اندایر زکه سر به ن همچناوبرنگشت ف او لی به طرد ویستاابی حرکت د فرشان بااز زنامش ن فرشته با شنید

 گوششپیچید.د در فرشاای شد.صدف او ر حرمنتظدبو

 

 حساسم«.و اقلب م با تما،می مانمت منتظر،حافظی نکنا»با من خد

 

 ینکه پاسخی بهون ابدد.بوه چشمانش جمع شددر که د شکی شوه اقطرش یزاز رتا مانع د بهم فشررا فرشته لبانش 

 

 شد.ز او دور اقدمهایش دن بعد با تند کراول آرام و بدهد د فرشا

 

فرشته م شت ناداست دونباشد.خیلی ن او شددور بست تا شاهد را هی چشمانش ن آبا کشیدو ید او را دفتن د رفرشا

د کرس حسااحت کند.رانااو را ست اممکن و ست اعقل ر دور از ین کاانست داما می ورد،ابیان بازبلند به ای با صدرا

به د و برو موهایش فررا در ستانش د و دخانه کرف رودبه طرا ریش آورد.رومی ر بر گلویش فشابغضی

 قلبم«.م تمادم و ا جوم وبا تمادارم.تت � ��،دوگفت:«فرشتهمیآرا

 

نه به خوبی می است.ترده افتاابه نفس نفس ه و شدخ تش سررید که صواو را دنه اساند.تررنه ابه ترد را فرشته خو

ت سکول ین حاابا د،می کراش نه ایودنستن وی داکه کنجکادی جووست.با ده اانفتروز ین ابه ن یداو از دونستدا

کسی ای بهترین کمک برت قع سکواین مودر اکه بفهمد د عاقل بور نقدآنه اترد.نشودن او فکر کرازتا مانع د کر
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و یه تجزل حادر فرشته د می کرس حسااو امهمی متمرکز کند.ی تصمیم گیرای برش را فکرهداست که می خوا

 د.هم بور قع همانطووابهو یط می باشد اتحلیل شر

 

او شنا می کند.جریانی که مانند سیل ن آب شت که مخالف جریارا داحالت کسی و شت دابرمی م حمت گازفرشته به 

دش جودر وسوسه اران وبه پشت سر فکر نکند.هزد می کرش تالن نازنفس و او پل می کشاند ف به طررا

ه به پشت سر نگاو برگشتن او را از ترسی س حسا،امقابلدر کند.ه به پشت سر نگادد و برگرکه دبوآورده سربر

هم ش که حتی به فکرد منگ بوو گیج ر نقدآفرشته و فت رمی ی او راه همپات نه با سکواترشت .دامی ر برحذدن کر

مین زبه زه را کون منزلشای در لونه جامد که ترد آمانی به خوزفقط د.نه بگیراست تردزه اش را ازنرسید که کو

ن رو لی بعد جریاام ،ونمی خون الامی گفت:«فرشته ای آرابا صدو بوسید را فرشته آورد وجلو را تش رصوو شت اگذ

او را حافظی اخداب جود شد.فرشته حتی فرصت نکرن روان منزلشاف سرعت به طربهو حافظ.»اتعریف کن.خدام بر

 بدهد.

 

زه را کوو ست دیک را در لنگه گفش و حالی که گل در چند لحظه از پس د و یستال ارچین منزپر فرشته مدتی کنا

 شد.ط خل حیاد داگرفته بوش یگردست ددر

 

به و شت اگذه پنجرر کنارا بست.شاخه گل و در را فت رتاقش ابه سمت ان یوزه آب روی اشتن کواگذاز فرشته پس 

ون بیره به منظرداد و تکیه ه پنجرر کناار یودبه ،مدد آینکه به خواز ااند.پس مل حان همادر شد.چند لحظه ه خیرآن

 ند.دبوه پوشاندن را سمام آبرها تماد و اگرفته بوا خت.هودوچشم

 

ی او یباه زنگاو شن ن روگرفت.چشمان جاش نظرد در فرشاه چهرد.می کره نگاون بیره به منظرن فرشته همچنا

سفید ی نهااندف زدن دحرم ترکیب که هنگاش هانی خوو دبینی متناسب ،بلندن مژگاو ی نی مشکوابره ی امحاصردر

 شت.ابه نمایش می گذرا قش ابرو

 

ما افکر نکند.او یگر به دتا د سعی کرو بست را چشمانش ی میداکه فرشته با ناد ستنی بواخور نقدد آفرشاه چهر

 د.بیشتر کره ی او را تصویر چهرح ضووبلکه د نکردردی از او دوا بستن چشمانش نه تنها 

 

ن دل آن را با خورد و بکارا قلبش تخم عشقی در یگر ان دختردند مانند انست که نمی تودافرشته به خوبی می 

که ر می بایست همانطود و او بورده قم خورپیش او را از بکشد.سرنوشت ر نتظاآن ابه ن سیدرمید ابه و ندورابپر

ح صالدرش مار و پدکند.دارد ازدواج ست او را دونست که داکه حتی نمی اش با پسر عمه د بوه دبینی شیش پیشابر

که د قطعی بوهمد او خوای که برد بوه شدار تکرر نقدآسالها پیش ع از ین موضوو ایدند دمی ازدواج ین او را در ا

ش کاای لی وفکر کند.ی یگردکس  یک نفربهاز آن به غیر ارد حق ندو او فقط یک نفر می باشد اش ندگی د زمر

و رپددل ضایت ای ربرد و بوده ست سرنوشت سپردبه دش را پیش خوروز می فهمید.تا چند را ین الش هم د

که زی خت.ساامی نوی یگرزدلش سادما حاال ،اشتانده پیش تعیین شدازدواج از ین امخالفتی با د هم که بودرش ما

 دکر می سحساا فرشتهخت.انداحشت می وبه او را ین و انیست ر یانش جوفاطردر و امار و پدآواز نست با دامی

ه اش یندو آندگی زایبر نداتو نمی دشخو ینکها از و جوشید می قلبش درون از ابمذ ادمو نچو خشم از موجی
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ه پنجره گابه ناوز داد و شکی بره ایختن قطرو ربا فراش را لتنگی او دد.می کری میداناو پوچی س حساد،اتصمیم بگیر

ب با شتان بست.چناه را به سرعت پنجرد و کرب پرتاون بهبیرد را یی فرشااهداشاخه گل د و کرز بارا تاقش ی ا

 دد.برگرقتاابه ن کناواز گویی می ترسید گل پرد کرر را ینکاا

 

می س حساا شدند.فرشتهری جاه اش بر چهرن مااشکهایش بی د و اکرس حسااقلبش ق عمار دردی در این کاابا 

 ست.اخته اندون اسینه بیررا از قلبش خ گل سرب پرتابادکر

 

ینکه ای ابرو می گریست د جوم وبا تمااو یش به هق هق تبدیل شد.اگریه یبی صدد و کرق تاه ابه پنجررا پشتش 

ف د به طرنرسد پز بوو پخت ل شپزخانه مشغودر آکه درش ماش به گوو نکند ق درز تاون ابه بیراش گریه ایصد

 حت به سختی گریست.ل رابا خیاداد و تکیه آن به ش را سرو فت ق رتای اگوشه ه در شده چیدیهااب ختخور

 

فتن گل ربین از فکر از که د قت بوزه آن وتاو ست ه الش سبک شدر دباد کرس حسااینکه اتا د حالت بون به هما

د.در خم کرون بیرش را سرد و کرز باآن را ید.دوتاقش ا هپنجرف به طرب با شتاد و بلند کرش را سرس ترباخ سر

 هد.دمی ن تکاازش آب او را ست نوده و دفتای آب اجور گل شد که کنایک نظر متوجه

 

چوبی ی پله ها،از فتق رتاف در ابا سرعت به طرو کند ک پارا از آن شک ن ابه چشمانش کشید تا نشارا ستانش د

ی پله هاروی می کند که د گوشزاو ین حالت ببیند حتما به در او را در اگر ماانست دافت.می ربه سرعت پایین لمنز

 د.نبوی او متوجه د و بول شپزخانه مشغودر در آما خوشبختانه ماود.اندر ینطوک اخطرناچوبی

 

و خانه  به پشتد را حمت گذشت تا خوزبه ل پشت منزه شدر نبای اهاب چون را دور زد و از روی فرشته ساختما

را گل ی نگشتش گلبرگهااسپس با د،بلند کرط آن را حتیاابا و گل خم شد ن یداز دساند.پس رتاقش ه اپنجرویبررو

د و یک کردبه لبانش نزرا ست.گل ده اکرت پرآن را حمی رست که با بی اخورت معذاز او مزمه زبا د وکرازش نو

 می بوسید.آرابه آن را 

 

ده کرن یدربه باوع نه شردانه ران دابای هاه قطرد.فتاط راه اجلویی حیای محوطه ف به طرآرام آرام فرشته 

ی نه هارش دافرشته بی توجه به باآورد.می اه به همرری آب را شوو نم ی ید بووزیا می درجانب از که ند.نسیمیدبو

د فرشاای شب برآن شد. هخیرط به پرچین حیاو نشست ان یواچوبی ی پله هاروی که کم کم شدید می شد ران با

 د.فکر می کرزد ومی م تاقش قددر ایکی صبح دتا نزد نمی یافت.فرشاراه به چشمانش اب خوا یرد،زبوا شب یلد

 

ن چواش شد.حافظه دن او ستول قلبش مشغوه پرستشگاآورد و در پیش چشم ر بااران هزرا لپذیر فرشته ه دچهر

د بوه به خوبی متوجه شدد فرشاد.کرار گوشش تکرر در بااران ها بلکه هزاصدنه او را لطیف م و نرای کاستی صدارنو

ست.هر اده ابا خانوده و تحصیل کریختراو دکه دارد ین ن از انشام او هنگ کالآلحن ارد و که فرشته لهجه خاصی ند

د و باخته بورا لش او دکند.صحبتر یا چطوو ستایی باشد روختر دکه فرشته یک د فرقی نمی کرای او چند که بر

ران که بای برو اگرفته ن سماآنجا به و از آفت ق رتاه اها پشت پنجررباد فرشای.یگردنه چیز د مهم بواو یش فقط ابر

ن سمادا آگر فرامی ترسید ب.فتاو آشنایی اه رومی طلبید به همررا صبحاو خت.دوشت چشم اه دابه همری یزر
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دا ید تا فررببازود هش می کنم ابرها گفت:خوابه ب یر لب خطازبیاید. ند به چشمهاگرفته باشد فرشته نتون همچنا

ه ساعت نگای به عقربه هار نقدد آفرشادم.کرا نو پیدزه اومن تاکنیدور شته باشد.بااندد جون ویدرباای بری صبح چیز

دا ظهر فرازتا بعد نستداخوبی می ما بهامی کشید ر نتظارا اصبح ن میددینکه ابا د.سرگیجه می کرس حسااکه د کر

 باید صبر کند.

 

فرشته هم با بست.را چشمانش ورد بیارا درکفشش س و ینکه لباون ابدو خت اندابش اتختخود را روی خوص حراز 

از تر صبح زوددمی کرآرزو شت.فقط اندردن خوای شتهایی برافت.اب رختخوربه م شاردن خوون بدا هون یک شدرتا

 برسد.راه 

 

خل داکه د مد گل سرخی بوش آکهه به خاطری برخاست.نخستین چیزاب خوزود از بعد فرشته خیلی روز صبح 

به سمتی متمایل اش شاخه و ند دبوه شدز گل بای فت.گلبرگهاآن رفرشته به سمت د.تاقش بوه اپنجری جلوانلیو

ی در به گلبرگهازی لسودبا و  شتدابران خل لیورا از دافرشته گل می باشد.دن پژمرلحاد در مشخص بود و بوه شد

بوسید.سپس به سمت کمد د و آن را یک کردبه لبانش نزرا هی گلن آکشیداز پس د و کره نگان آن پر شدل حا

ه پنجری لبه را روی فتر دفت.ه رپنجرر به کناون آورد وبیررا تش افتر خاطردکمد ن میاو از فت رلباسش 

 د.یستای آن اجلوو دکرز بارا فتر دبعد د و کرهنش خشک اپیری با گوشه را سپس گل ،شتاگذ

 

و شت.نفس عمیقی کشید داگی زخیلی تاد بوه ین گونه ندیدرا اقت صبح وکه هیچ ای او برد و میش بوگ و گرا هو

به د و کرز باق را تادر اکند د یجاایی اینکه کوچکترین صدون ابدو شت انجا گذرا آفتر و دفت رکمد ف به طرهستهآ

یه هایش رخل دابه را صبح ک پاای با نفس عمیقی هوداد و تکیه ان یواچوبی ده به نررا ستهایش دفرشته فت.ر انیوا

ض حوآب فت.ط رحیای بی گوشه و آکوچک ض حوف به طرو مد آچوبی پایین ی پله هااز می آرابه کشید.سپس

روی صبحگاهی کوچک با نسیمگ د برچند.بوه منعکس شدن در آن ختادربلند ی عکس شاخه هاد و تمیز بوف و شفا

ن چوبرگهاد.کرد یجاه واری در آن ایری داهاج مون داد و تکارا در آب ستش دقصیدند.فرشته رمی ض حوآب 

ده کرخ سورفرشته د جوه در وصبحگای سرمامدند.آمی آب به سطح ره باو دوفتند رمی و فرآب یر زقی محکم زور

ند دبوه پوشاندن را سماآسر اسره تیری برهاد و ابوی برا اهوز هنودارد.براز آب ست چشم الش نمی خودما د ابو

را ازحوض فرشته به سختی نگاهش ورد.بیادرنها آپشت از سر ب فتاداد آهند انخوزه جااشتند که داین از اخبر و...

ود و د به چشمه برنانمی تواو باشد ی برا اگر هوانست دامی او هی کشید.س آفسوابا د و کره نگان سماآبه وگرفت 

 ین یعنی...ا

 

با د.بوه شدق لچسبی غرو دعمیق ر فکاد و در انشسته بوض اب حور کنان فرشته همچناد و بوه میددصبح ه سپید

گفت:«چی داد و پاسخ م او را سالاب بالبخند جور پدد.کرم سالاو به و باال گرفت ش را سرر پدم گرای صد

به عالمت ی زد و فرشته لبخند«.یشدار بیدزود گرسنگی از صبح وز مردی ارنخوم یشب شان دالبد چون،باباجوهشد

 ن داد.تأیید سر تکا

 

ای هم برت هراضمن خو،در کتر گرفتمدقت وز ومرای اگفت:«برش به همسرب خطای صبحانه مهدف حین صردر 

به هر ،عمون پیش خان الهیجا فتیمدا رشاید هم فر،نیمزسر می ام قواز اتا شب به چند نفر ده،کرت عورا دمار ناها
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رون می ترسم با،بیفتیماه تر زودکمک کن در گفت:«تو هم به ماو به فرشته کر رو »سپس داره.توقع مال او از حا

 بشه«.اب ها خردهضع جاه و وبگیر

 

ای سپس برد و جمع کره را گفتن کالمی سفرون می شد.بدده قلبش فشرد و بوده فرشته گیر کری گلودر لقمه 

لحظه به و شت اپشت سر می گذی راه را های پستی بلندی مهددرو ساعتی بعد خوفت.ق رتااسایلش به وشتندابر

 شد تر مین دور و دورمنزلشااز لحظه 

 

مید ای از اید.شعله آیدنش سر پل می ای دبرد فرشاد مطمئن بود جوم وبا تماد.او بووه ندو اغم از قلب فرشته لبریز 

د فرشته مطمئن بود.بواو داده خت اندگی یکنوزبه زه تاری شود شت.فرشال دافوابه د رو بوه شن شدروقلبش در که

قلبی می ن طمیناالی با وستی نمی شناخت دربه د را ینکه فرشااست.با داده است از دهمیشه ای بردش او را نبوبا

 ست.ایر وتزو یا ون ربدو خالص او محبتش به و هد دنمی زی بااو را که نستدا

 

ی بلندآه ین فکر اسرنوشت من قابل تغییر نیست.با و نیست ی گریزی تقدیرد از فکر کرد فرشته با خو

 کشاند.د به سمت خودر را مار و پده نگاکهری بطو،کشید

 

 «ی؟خسته شد،پرسید:«چیهو از او نرگس به پشت برگشت 
 

 هاشو ببینم«.رکااش خترخاله دنبالم بریم خونه د دبیاوز مرد ابوار خه قردم،آنه فکر می کراشتم به تردا»نه 

 

 «.شحت نباراناده یازگفت:«فرصت ن داد و تکاش را می سرآرابه در ما

 

 یگر فرصتی نیست«.دمن ای برن،جودرگفت:«نه ماد با خور آورد و فرشته فشای بغضی به گلو

د بوه شدده ماآخترها دت دحسااز پر ی هاههمچنین نگاو  نستاه دومیزآتمسخر ی نیشخندهاد جووهم با ز باد فرشا

او تا با د پی فرصت بوه در منیژد.بوه نگیز شدابرال سوادهاش خانون و بین مهمانار او در فتاود .ربره گادمعیاتا به

یشه هماز تر ل سرحاآن روز د.میکردش را خور گوشی بقیه کای در ین صحبتهال از ابی خیاد ما فرشا،اصحبت کند 

ن او شدرج خااز مانع ای بهانهند تا بهدبوه کشیدای ستانش نقشهود.دوبرون تا بیرد فتاراه اظهر از بعد ر ساعت چها،

 شوند.

نک با افرچرخاند.د به سمت خورا محوطه شد سرها وارد کتانی سفید و جین ار شلوو سمانی آبی ز آبا بلود قتی فرشاو

ز فرنانچشماد.در خته بودوچشم د که با حالت غمگینی به فرشاد کره یما نگاسی به پرن داد و تکاش را تأسف سر

 ند.دمیکره نگااو به وت حساسی متفااهم با ان یگر.دمیشد ه یددنه زانگاهی کینه تو

ش و خون ناآهم با د فرشا،مشغوله صحبت شدند و ند دکراو را دوره پسرها ،محوطه شدد وارده قتی فرشاو

د و فرشااز تیمی که و ند دفقت کرامود او شرطی بزنند.بقیه با پیشنهال لیباواست دیک د کرد اپیشنهو خسرد.کربش

ما م،احاضر"گفت:ن داد و تکاش را سرد فرشانشراسایر یاای او و برن نداخوی به کرکرد کروع شرد نشباخته بورایا

 ."میکنم کمن رو همتوروی صبح دا لی فرر دارم وجایی کان چوم باید برن الا
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از بیشتر د.بوده کرم فتن جزای ربرم را عزد فرشا،نستنداشوند نتواو فتن از رند تا مانع دکرری ستانش هر کادو

زوی هسته به باآچند ضربه و خت اندو انگاهی به خسرد فرشاه دارد.نگاد را تا فرشاد میکرار صراکه د بوو خسرهمه

از ستانش فهمند که دوبه م ین کالابا و "م.من میر،هم بکشی و دت رگر خواتو ،تیدخوو..... ببین خسر"گفت:او زد و

 ست.ه امطلع شدنناآنقشه 

د بوه نشدرج خاز ما هنود.افتاراه ایال ف در وبه طرو شد ا میخندیدند جدف او ستانش که به حردوجمع د از فرشا

 خترها برگشت.ف دبه طرد رشافو ند دکره ند .پسرها به هم نگااخوم به نااو را شنید که را سیما ی پرای صدکه

 "؟ید کمی با هم صحبت کنیمدارقت و":گفت د خته بودوچشم او حالی که به در شت داسیما قدمی جلو بری پر

از سیما ی چه بگوید.پراو تا به د بودد مرد.او کره سیما نگای با حالت بخصوصی به پرد و باال بررا نش ووابرد افرشا

ن الالبته ا"گفت:ب زده ست.بنابرین با لحنی شتادد امری تصمیم گیراو در د که متوجه شد کرد که فرشامکثی

 ."ممیشون حمتااشتید مزاندری گر کا،این که برگشتیداز الی بعد م ونمیشونحمتاامز

م و زود میرون من فقط چند ساعت بیر،بله حتما "گفت:ن داد و به عالمت تایید تکاش را سری زد و لبخندد فرشا

 ."دممیگربر

 ."میمانمن پس منتظرتا"

ن چود نکره هم نگاخ حتا به باغچه گل سرر ین باد و افتاراه ایال به ف در وبه طرن نازلبخند ،پاسخون بدد فرشا

 شددور جمع ه نگارس تیراز قتی وست.ه اخته شدی او دوها به سوهنگام تمانستامید

دن نبوم گرد جووبا د و سید تا مدتی نفس نفس میزره پل قتی بوید.ه دویک پل یکسردتا نزن و یددوبه د کروع شر

از تا فرشته هر لحظه د منتظر بواو ست اده است ندرا از دقت وکه د بول ما خوشحاد.ابوروان یش و روسر اق از عراهو

د جوم وستن با تمااخو،ستامیخورا فرشته د.او طلب میکرار او را یددبا هر ضربه و برسد.قلبش میتپید راه

ین و اند دبوه کشیدک برها سراال به الیه از شید رخوی شعهها،امیباشد ی برن اسماد آکه فکر میکررش نتظاافالبرخ

یکی ربه تاا رو هود و پل گذشته بود روی فرشادن یستااز امد.ساعتها آهد اکه فرشته خواد میدواری میدادبه فرشا

 ید.آکند که فرشته نمیل قبود حاضر نبوماافت رمی

ست.با اسر گیجه گرفته د میکرس حسااکه د کره مد نگاآجا میروز از آن هی که فرشته هر رابه ر نقدآد فرشا

با و حتی نفس عمیقی کشید رابا ناو بست را چشمانش ،سته ابی فایدرش نتظااکه د کرل قبود فرشاا هون شدیکرتا

 د.ه خیلی عصبانی بوینکاجز د به هیچ چیز فکر نمیکرد فرشاد.فتاراه ایال ی وپایین به سویسر

از ختر.دیک از هم رم، آن ست میخورودکسی از ندگی در زست که ر این نخستین باد احتی فکر کررابا نا

نم دویگه میدحاال دم.مضحکه بچهها کردم رو خوری ببین چطو"گفت:د با خود و به هم فشررا نهایش انددصحر

م سیدرقتی ان،وفتم به سمت تهرامیارم و راه بر میدرا ساکم  نجام و از آست به خانه میراهمین جا یکرازکنم.ر چیکا

بعد ای روز برو نگ میزنم ا زهم.بعد هم به شیودمیم شأرش بعد سفاورم و بیاام را در تا خستگیم گراول دوش آب

ل حااون فقط با ن چواز ،شیرد محمد نرفته بوش کا.آه بند دربریم او نگ میزنم تا با زصالبه کامی ارم.امیگذار قر

 کننم گرم رو بچهها هستند که سرو برل،خیاما بیم.اجایی برداد می

ظهر با ماشین از بعد و بم امیخوزده تا ساعت یاروز هر "د:فکر کرو ستی به موهایش کشید دبا کالفگی د .فرشا

 ین حرفهاابا نست ابه خوبی مید،شتاهم که میبافت ندرا جیفی اراحوصله ن شد چود آرام گشتی میزنم.....فرشاممیر
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به ب بلند خطاای ست با صدافته رسر اش حوصلهد میکرس حساانرفته ز بزند.هنول گودش را هد خوامیخو

 "م؟بران به تهرد بوار من به خاطر چی قرف مزخرو عجب برنامه بی معنی  "گفت:دشخو

را ستها ،دبر پلد و دور و وبل شمااو فکر ارد ،ندان فتن به تهرای ربرهای نگیزامتوجه شد د فکر کرب قتی خوو

ین ؟اخه من چه مرگمه،آنه میشمایودارم دیا اخد"بلند گفت:ای با صدد و بلند کرن سماآبه ش را رو سرد و کرمشت

یا اخد،کی هستنددرش مار پدو کجاست اش نم خونهوین یکی که حتا نمیدابه دادم یخته گیر ام ربردور و ختردهمه 

ست دست دربهشتی ه ین همه میواز اهم او مم آدلحق که پسر خلف ی،اریدفدی آنی چه موجوومیددتفقط خو

 ممنوعه.همیوروی گذشت 

ش به مغزن گوناگور فکاز اما هنوه،اتر شدآرام کمی ه که کشیددی با فریاد میکرس حساانفس عمیقی کشید د فرشا

ر کنااز بی نشست که ی آجور کناد فرشاد.منفجر شوش سره کم ماندد میکرس حسااکه ری ند به طووردمیارفشا

و تش خشمش فرد آمیکرس حسا،اشتداتاثیر خوبی دی آب تش پاشید.سرربه صوآب سه مشت دو میگذشت دهجا

 ند فکر کند.ابهتر میتوونشسته 

ه پسر"گفت:د در آب تصویر خون یددبا و تش گرفت رصوی جلود و آن را کراز آب پر را ستش دو دیگر ر دبا

سونی بدست آکسی نیست که به ق داره،اون پیش فری فعههام دفعه با تمادین اکه دم فته بوبهت گننرس و لو

رو همه چیز و پس خفه شو د.بودت خوزه قلب هراون مد اومیاش در نخستین کسی که صدد بویناز اگر غیر د،ابیا

 ."لکیهدی افکر کر،عشق خالص بشیری در راه چطوی بگیردیاتو بایداه.نخون سوآ
 

ن فقط ندیداش حتیراناه و شدآرام خیلی د میکرس حسااجا برخاست.و از تش پاشید ربه صود آب را شافر

 د:مزمه میکرد زبا خوی را شعرل حان همادر پیش گرفت را در یال د آرام آرام راه وست.فرشاافرشته

 

 بیاسراب و خو،بیاسراب و خواز تر ا دورگفتم تو چر

 

 تو نقابی،ن تو نقابیلیکوگفتی که منم با تو 

 

 تو کجاییی،تو کجام کشیدد فریا

 

 تا که بی یابیا گفتی که طلب کن تو مر

 

 شسفر باد مرش،سفر باد مری هم سفر عشق شدن چو
 

 شثه هم فکر خطر بادهم منتظر حا
 

 ستک اهالن بیاباراه،ین ل اهر منز

 

 ستک ابیست که بر سینه خااهر چشمه سر

 

 ستامین زگر گل به زن اسایه هر در 
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 ستاکمین اب خودر یست که رنقش تن ما

 

 راههر شاخه سر ک،هر قدمت خادر 

 

 زهر سایه صد باآزاد ،هر نفس در 
 

 شسفر باد مرش،سفر باد مردی همسفر عشق شون چو
 

 شثه هم فکر خطر بادحاه هم منتظر
 

 اتب صحر م درگفتم که عطش میکشد
 

 پااسرش عطش بای آب و گفتی که مجو

 

 نجاستای آگر چشمهه گفتم که نشانم بد

 

 یاستدرتو ر قد،تشنه ترینی شدن گفتی چو

 

 زغاآکو نقطه راه ین در اگفتم که 
 

 رازین اپاسخ د خو،گفتی که تویی تو

 

 شسفر باد مرش،سفر باد مردی هم سفر عشق شون چو
 

 شثه هم فکر خطر بادهم منتظر حا
 

شن را رویال اف وطراخل محوطه تا چندین متر ر در و داکنای غهااچرد بوه یک شدرتاا سید هوریال وقتی به د وفرشا

ر همینطود ند.فرشادبوم شأف صرل مشغون خل ساختمادر داهمه م معلوار قرد و از خل محوطه کسی نبود.دابودهکر

قتی جلوتر د.وبوده خم کرش را که سررد خوی ختردظریف ام نداچشمش به اس ترد روی رمیکه نگااف طراکه به

حتی راست.با ناده ابوه او سیما منتظری فهمید که پرد ست.فرشااسیما ی فهمید که پرس او تی لبارصونگاز رفت ر

 "یپر"د:کرا صداو را هسته و آفت ف او ربه طرداد و نتکاش را سر

 

خیلی "گفت:د و کره نگااو با تأسف به د فرشاد.کره نگااو به و شت دانش برانواز روی زا ش راسیما سری پر

 "؟ینجا نشستی.ا اگذشتم.حاال چرت ینکه خیلی منتظرامثل،متاسفم

 

 ."باشمت ینجا منتظرم ایددبهتر ،شتماندرا حوصله کسی "
 

 ..."کمیرم کا،همامیخورت معذ"گفت:اد و ن دتکاش را به نشانه تأسف سرو گرفت ان نددبه را لبش د فرشا
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ر نقدرت آمطمئن هستم کای،پس بداب نیستی به من جور تو مجبود فرشا"گفت:د و قطع کرف او را سیما حری پر

 ."ی بیال ین موقع شب به منزی اشدر که مجبوده بو مهم
 

 "؟بقیه کجا هستند"ی پرسید :با خستگد و کرل شغار او را آصندلی کناو شت دابراو قدمی به سمت د فرشا

 

 "مشأف صرل مشغو"

 

 "؟تو گرسنه نیستی"

 

 ."ارمندی چیزردن میل به خو،نه"
 

 "ست مثل مندر"

 

ست اقت وخیلی ی،مدب اخو"گفت:د فرشان یددبا و شد رج خان ساختمااز در سر دنک با بشقابی افرم ین هنگادر ا

ی پر"گفت:او به ب سیما گذشت با خطای ست پرر دمیز کنارا روی سر ب دشقابو فت رجلو "هستیم.ت منتظرکه

 ."رسر بخودشتی پس کمی اکه میل ندمشأن جو
 

 ."رمگر میلم کشید میخوم،امتشکر"گفت:زد و لبخند او سیما به ی پر
 

 "ری؟نمیخوم تو شأ"گفت:د و کره نگاد نک به فرشاافر

 

 ."امبرگشته ه بدع طالادر فقط به ماارم نه میل ند"
 

 

را چشمانش داد و به صندلی تکیه ش را خسته سرد فت.فرشاری رخواغذق تاف ابه طرن داد و تکاش را نک سرافر

 بست .

 

 فع خستگی کند.رکمی د فرشارا ید صبر کند دبهتر و خت اندد اسیما نگاهی به فرشای پر

 

د و کرز بارا ست.چشمانش انجا نشسته آچه ای برآورد ینکه به خاطر اچند لحظه به هم حل باقی ماند تا د فرشا

 ."آورده امتو ای برام را ینکه خستگیامثل ،بیبخشا مر"؛گفتی زد و خته.لبخنددوچشم او ید که به را دسیما یپر
 

 ."امضی راحت باشی من ر راتو هر جود فرشا"؛گفتو یخت رنگاهش را در حساسش اسیما ی پر

و ست نشست و راصندلی جا به جا شد روی با حالت معذبی و متوجه شد د میرسید.فرشام عشق به مشای بواو  مکالاز 

ن شنیدده ماآمن دی.بوم ین موقع منتظراشت که تا ری داینکه تو با من کاامثل ی،پر"بانه پرسید:دلحن موبا

 ."تو هستمیصحبتها
 

 "؟بزنیمم تو محوطه قدی حاضر"سیما گفت:ی پر
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به ش را هارسیما ی پر،محوطه شدندن وارد نام زقدآن دو میباشد.ده ماآکه ن داد نشاو جا برخاست د از فرشا

 شد.م همگااو هم با د فرشاد و یال کج کروپشت فطر

 

هم با تو صحبت است که میخواقت وخیلی د فرشا"گفت:و به صحبت د کروع مکثی طوالنی شراز سیما پس ی پر

ما من اسید.ن ربه نقطه پایام نجااسرون بدا ما چرازدواج نی که الی شاید نمیدداری.ومایک خبر و من دی نامزاز تو،کم

 ا.به تو بگویم چردارم ستدو

هم را جانم دم حاضر بوش کن به خاطرور باص،خالو از روی اقانه دشتنی صاداست ،دوستمدست را دومن مایک "

مکانیکی ی ست مثل ماشینهادرها ارد و آدمندم غربت مفهوس در حسااه کم یر فهمیددخیلئ س فسوالی ،وکنمافد

بی وح و بیرد،مها بون ادهمااز ند.مایک هم را دارهمدیگر ای قتضا کند هون امانی که منافع شخصیشازتا و هستند

 س.حساا

من ،نتاروشاد: وشته بوندر آن بانه دمو ای نامه آورد.یم ابرای از او برخاستم پیشخدمت نامهاب خواز که روز یک 

 دارم.سالمتی ارزی یت ابر،کنیا پیدرا تو هم کسی وارم میددم،اکرا عالقه پیدت گررمابه

و فت د.او ربوه سیدن ربه پایاه مسخرم با همین چند کالدی نامزو شنایی ل آیک ساد.بوده حافظی نکراحتا خد،همین

د عتماابی و حی خسته دم و رومن بودم.بون ست به گریبادآان قت پیش با وحی که تا چند ری روبا یک بیمام ماندمن

دم تکه یخی میتپد.مطمئن بوی آن جاه و شدرج سینه خااز قلب گرمم دم میکرس حسااعالم.مدتها دان مرمبه تما

 ."دمبوار نیا بیزدان دمرم تمااز ستی رابه ن چوم نمیبنددی دل به مره گایگر هیچد

شته او داسرگذشت ن شنیدای که تمایلی برد بواز آن بی حوصله تر و تر  خستهد فرشاد.کرت سیما سکوی پر

دار جریحه ت او را حساساابی توجهی و ست با کم محلی انخود بوس حساابا دب و نی مو اجا که جوآن ازما اباشد.

 کند.

 

 رزم.بوعشق و شته باشم داست دونم امیکنم میتوس حسااحاال و "هسته تر گفت:آیی اسیما با صدی پر

 

که د ین فکر بوی او در اشکهان ایداز دمتاثر د فرشاد.شک نشسته بوهای اقطررت او صود.روی کره نگااو به د فرشا

 گو میکند.زباای او ختر بگوید بردکه باید به یک را ین چیزها ا اسیما چریپر

 

من می "باشد گفت:زده نکه حرفی یای ابرده کرت سکواو ید دهنگامی که و موهایش کشید را روی ستش د دفرشا

 "؟کمکی به تو بکنمنماتو

را نگاهش د یخت.فرشارشک میرت اصوی به پهنااو گرفت.ار قرو رو در روی او برگشت د فرشاف سیما به طری پر

 برگرفت.از او

 

 "؟کمکم کنیی یا حاضرآگی به من بکنی.رتو میتونی کمک بزآره "سیما گفت:ی پر
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از هر کمکی ش مطمئن با"داد:پاسخ د و متمرکز کررا سش احوزود لی خیلی رد وکمی جا خواو حت ارصد از فرشا

 ."بیاید کوتاهی نمیکنم.حاال بگو چه کنمستمد
 

یم آرزتنها دارم و ستش دوبگویی که من او هم به امیخو"گفت:و خت اندد افرشان عمیقی به چشماه سیما نگای پر

ندگی زبه و بیایم ر کناام حیرونستم با مریضی اگر توابگویی او هم به امیخوم.وشش نم همسراست که بتواینا

د من بوجورا در ندگی ق زست که با هر نگاهش شو،اوستده ابواو فقط به خاطر ،لنخند بزنمآن بهدم و گرزبا

 ."مبه پایش بریزام را هستیم تمام حاضردارم و ستش دوهر کس ازست که بیش ورد.اومیا
 

که ر نطود آمیکرد آرزو که فرشاد بوای سیما شعلهی پره نگاد.در گرفته بود را فرشاد جوی ونا خوشایند سحساا

 مد.د آبه خوای او میکند نباشد.با صدفکر

 

 ؟برسونیرو من م پیغای تو حاضرد فرشا"
 

 "؟برسانمرا ین نوید عشق اخوشبختی د مروم من باید به کدب خو"گفت:زد و لبخند غمگینی د فرشا

 

هم به د فرشاد و همه چیز بوی سیما گویای پره تر میشد.نگاب لحظه به لحظه معذد فرشاد و کرت سیما سکوی پر

اون راه به دت را خود فرشا"گفت:ای گرفتهای سیما با صدی پرت کمی سکواز پس د.بوده کرس حساآن را اخوبی

هی با ایا میخودارم ستت دوکه من ی نفهمیدز یا هنو.آصحبت میکنمد مروم کداز نی من ومیدب هم خودتخون،نز

 "ی؟بگیرار قرامناز حت اصر

 

سیما ی به پرره بادوخت.اندایر زبه ش را شت.سراندرا یط این شردر اهم ی،آن چنین چیزر نتظااپا به پا شد.د فرشا

یش اصداز حالی که خستگی  د درفرشاد.فشررا سبابه چشمانش و نگشت شصت دو ابا د و کره یخت نگارشک میاکه

با هم صحبت ره ین بادا در افر،کنیحتاستری ابره بهتر،خسته هستین الاتو ی پر"می گفت:ای آرابا صدد بوا پید

 ."میکنیم

 د.به گریستن کروع شری بلندای با صدو ند دابرگررا یش و روتش گرفت رصوی جلورا ستش دو دسیما ی پر

 شید.امیخرروح او را سوهانی ن چواو گریه ی اصدد،کره نگااف طرابه د فرشا

ست که است درنی.وشتن نمیدداست دونستم تو منو قابل ومن باید مید"حق حق گریه گفت:ن میادر سیما ی پر

و بین من دیام نامزل طوم تمادم و در ندگی کرزنی نجیب ایراکن مثل یک ور لی بادم وندگی کردا زکانادر عمر متما

و سالم ،ختر سالمی هستم دمن د فرشا،کنددرازی ست دبه من ادم او ندزه جااکن من ور باده،نیفتا تفاقیاهیچ مایک

 ."ردهستنخود
 

او نست قولی به اطرفی نمیتواز سیما میسوخت ی پرای لش برآورد،دمیر فشاش حتی به پیشانی هارابا ناد فرشا

 د.شوآرام کمی او ا کند تت ید سکودعمل کند.بهتر آن ند به اکه بعدها نتوبدهد

 

با د بود که پشتش به فرشار طون شد.هماآرام سیما ی پرد که پیش بینی میکرر چند لحظه همانطواز پس 

 ."دخیلی بهتر بوری ینطوم،ایددنمیرا قت تو وهیچ ش کاای "گفت:ای هستهآایصد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 0  

 

 

فکر نکن تو الیق ی،ن پرکش گو"گفت:و سیما گذشت ی پرزوی بارا روی ستش و دقدمی جلو گذشت د فرشا

بگم من....من ری ما چطوافکر بد بکند.ره ت بادرهد انی هستی که کسی بخواز اونجیب تر و تو پاکتر ،نیستیمن

 ...."شمدگی پذیرآحل حاضر در یعنی نمیتونم...

 

تو  ازمن "میکشید گفت:ر کنارا یش زو حالی که باد و در قطع کرف او را حرای خفهای سیما با صدی پر

یی اتو محبت گداز قت وهیچ ،گفتمرا لم ف دمن فقط حر،بکنیر را ین کاانیستی ر تو مجبو، ستمانخوتوضیح

د .فرشافتریال ف وبه طرف ین حراگفتن از پس و "شت.دل راه دابه دل که میگیفتند ر همانطوش کاایفقط ،نمیکنم

دن را فکر کران توق تفااین ایگر ف دطراز  وفرشته ن طرفی ندیدد،از نمیکرر یگر کاش دمغزد،ستاامدتی همنجا 

 د.گرفته بواو از

مق ربی و ست.با تنی خسته ه اشده یکی جنگل خیرربه تاده و یستاانجا ت آنست چه مددامد نمید آقتی به خوو

به ود یی براپذیرق تاابه ن مهمانات مالقاای حمت بدهد تا برد زینکه به خوون ابدد و حرکت کرن سمت ساختمابه

 کشید.دراز تخت روی هایش سلباون در آوردن بدو فت ش رموقتی هاق تاف اطر

 

 ."ستز ابادر "گفت:رد بخون ینکه حتا تکاون ابدد فرشارد،خودر به ای قیقه بعد ضربهدچند 

اد مید ننشاه منیژه چهرد.کرم سالاو با بیحالی به و نیم خیز شد د شد.فرشاار پدیدآن ستانه ه در آمنیژو شد ز بادر 

مزمه زیر لب د و زمیشوز غاآپرسی زمتوجه شد که بادرش ماه چهرن یددبا د ست.فرشااعصبانی ر و لخودکه 

 ."ستش کندروحاال بیا ،ین هم سومیش ا"د:کر
 

تخت ای روی با حالت کالفهد شد.فرشاه خیراو گفتن کالمی به ون بدو نشست د تخت فرشار صندلی کناه روی منیژ

حمت دت زیدنم به خوای دکه بره یم تنگ شدالت برر دنقدآفکر نمیکنم "بی حوصلگی گفت:با و کشید دراز

 "ه؟شدی چیز،باشیداده

 

 ."رت دارمبنشین کاد فرشا"گفت:ای نهامرآبا لحن ه منیژ
 

 لبه تخت نشست.و روی شت امین گذزتخت به را از روی پاهایش د فرشا

 

 ."خدمت شما هستمدر من ،بله بفرمائید "

 ."سترت اپدو من ر عتبان و اشاه و دور از نندر زبسیات فترد رفرشا"گفت:د و کره نگاد فرشان به چشماه منیژ
 

منزلت ن و من بهشار فتاوم رکد "گفت:و نفس عمیقی کشید رش فتارتسلط به ای برد.کالفگی میکرس حساد افرشا

 ."کنمح صالآن را ابگویید تا زده،لطمه شما
 

 ...."همین،قتتوبی و قت ی وشدهاو مد آهمین ،بی تکلفتر فتارهمین "
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مفصل رد ین مودا در افرارم،نددادن پس ب حسان و حوصله توبیخ شدو کن خیلی خسته هستم ور بادر ،بس کن ما"

 ."هم صحبت میکنیمبا
 

سر جایش ن همچنااو موجب شد ه میز منیژابکشد که لحن تحکم دراز سر جایش ره بادوست امیخو

خیلی "داد:مه اداست احت راخیلی نااد میدن نشاش هاه حالی که چهرو در بست را  � ��چشمانهبماند.منیژ

ب خود فرشا"صندلی بلد میشد گفت:از روی حالی که در سپس "نمیکنی.رت را پدو من  ویبرآمتاسفم که تو فکر 

 ."ستمیی رقاآختر دبا ص بخصو،باشیرت فتارظب امو،هستندن مانی که مهمانازهم تااتو میخو،از کنش گو
 

 ."تو بی تاثیر نباشده ینددر آختر دین است اممکن "داد:مه د و ادامکثی کره منیژ
 

ندگی من زفعه قبل هم گفتم سر دینکه امثل ن،ماما"گفت:ی با لحن تندد و کره نگااو با عصبانیت به د فرشا

نه با هیچ و ستمی رختر دجه حاضر نیستم نه با وبه هیچ و میکنم ب انتخدم اخورا ندگیم زمن مسیر ، نکنیدمعامله

 ."کنم،ازدواج یددصالتی که شما کاندید کرابا م و شیزگن محترد ازیک 
 

 نیستدر نست قاامیده منیژد.بووزان شعله خشمی فرد شن فرشان روچشما، در ختاندد ابه فرشای تندر نگاه منیژ

ار قرذ ست که تحت نفواز آن اخیلی محکم تر د نست شخصیت فرشاداکند.میری وادار کام نجاابه زور به د را فرشا

ید ده دبیهود را بحث با فرشاد.او ینگونه نبوش اکاد ای میکرآرزو ما حاال ،امیبالیدد ین خصیصه فرشاابه ه منیژد.گیر

 شد.رج خاق تای از ایگرم دگفتن کالون بدو جا بلند شد ازین ابنابر

 

 د.برو موهایش فررا در پنجههایش و با خشم نفس عمیقی کشید د فرشا

مبنی بر د محموه و منیژار صرامقابل در ند.دکرک تران به قصد تهررا یال ش وخترو دستمی ی رقاآبعد روز صبح 

 شته باشند.داپایی ی اروهارکشواز ند مسافرتی به یکی دارقصد ش ختراو و دستمی گفت که ی رقا، آبیشترنماند

 

 د.میکره او را در معنی نگاد فرشاد و خته بود دوسیما فقط چشم به فرشای پر، ستمیی رقاآمشایعت م هنگا

 

ار ند که قردبوام قوه از اباقی ماندن ند.میهمانادکرک تررا یال ونیز ن نان آستااز دوستمی چند تن ی رقاآفتن از رپس 

 نجا بمانند.ت آخر تعطیالآتا دبو

 

 

 

فرشته ی از ما هر چه منتظر شد خبرافت.ربه سمت پل و شد ده ماآبه سرعت ن قه مهماناربداز بعد  دفرشا

به م شب هنگام زد و لی قداحون همادر شب از نست چه باید بکند.تا پاسی اکه نمیدد گم بودرسر و کالفه رنقدآنشد.

حوصله هیچ ا یرد زپشت قفل کرر را از و دفت رتاقش اکند به ت هد با کسی مالقااینکه بخوون ابدو گشتز یال باو

زل آن تک تک مناه گر شداکند ت مالقارا نست فرشته اهم نتودا گر فرد افکر میکرد با خود شت.فرشااندراکس 

 بد.ابخود سعی کرو بست را ین فکر چشمانش ابا د.هد کراجستجو خودن او کرا پیدایبررا منطقه 
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ای مینی برزسیب دن کررد خول مشغودر خل کمد گذشت.مات آن را داامحتوید و خالی کررا لباسش ک فرشته سا

 "؟یداربا من ندری شما کا"پرسید:و خت انداو افرشته نگاهی به د.بومشأ

 

 ."فعال که نه"داد:پاسخ در ما
 

حالی در  وپاشید ان یورا روی اخلش د و آب داکرز باو در آن را شت دابران یواگوشه را از کوچک گلی زه فرشته کو

 "؟یدارحله خانم ندرابا ری نه شما کااترل نبادفتم رمن "گفت:د و کردر به مارو میپوشید ش را سفیدی حتیهاراکه

 

 ."بگیردم بورش داده که سفارا هایی غموقع برگشتن تخم مر،شد گفتیب خوا چر"گفت:ن داد و تکاش را سردر ما
 

 ."حافظا خد،باشه"بلند گفت:ای میرفت با صد چوبی پایینی پلههااز حالی که در فرشته 
 

نه اترل منزت حیاه وارد نگادد.آبرگردی تا نفسش به حالت عاد بعد کمی صبر کرو ید دونه اترل فرشته تا منز

نه اترل نبادبه درش مااه به همرروش پیش کوروز پرسی به فرشته گفت که ال حوم و اسالاز حله خانم پس راشد.

هفته ه خرآنه تا است تراممکن و ند ده ابه شهر برن شاامقواز اسی یکی وسم عرامردر شرکت ای بررا و اوند ه امدآ

 د.فتاراه اچشمه ف به تنهایی به طرد خوو حله خانم گفت رابه درش را مارش بماند.فرشته سفاروشکودر مال منز

 

فرشته د.بود یازخیلی ران بان یدربال حتماا د وبوی برا اهوود.برای آوردن آب شت به تنهایی برافرشته حوصله ند

شیرینی که ات خاطردآوری همچنین یاو لی چشمه احوی یبازطبیعت د آوردن ما با بیادد،ابرگرل گرفت به منزتصمیم

 داد.شت به سمت چشمه تغییر مسیر داپلاز آن 

 

د از فرشاد میکرن شت گماداکه دو روزهای غیبت د جووبا ص نمیبیند.بخصود را یگر فرشاد دفرشته مطمئن بو

به را سش احود سعی کرو هی کشید آفرشته د.بوده ماآنجا از آفته که رهمیشه به جایی ای بره و مید شدانان اومدآ

 متمرکز کند.یگری دجا

 

د بوه دصحبت کرد پیش با فرشادو روز سید به جایی که رمانی که به سر پل د و زطی کررا تا پل ل منزه مسیر کوتااو 

از هی و آلبخند غمناکی بر لبانش نشست د.کره نگاد بوده تقدیم کراو به نشانه عشق به را سرخی گل شاخه و او

ر آن کناد و از یستااچوبی میگذشت ک تیرر کنااز قتی د.وفتاراه اچشمه به ف به طرو آرام آرام کشید س فسواسر

را یک میشد دنزاو که به را پایی ای که صدد گذشته بوروز چند ات خاطرور مرق در غرر نقدد.آکره خانه نگارودبه

 نشنید.

 

 یخت.و رشنا فری آپاای صدن شنیداز قلب فرشته 

 

 "مسال"

 

ن طمیناد اخودن نبواب خواز تا د به هم فشررا پلک هایش ل حان هماو در شت ابرگشتن ندات فرشته جر

 د.بودش رپور و تام یی با تماارگون آب چوم را باشد کلمه ساله دسیآب رکه به دهای پژمرگل شاخه ن چوکند.قلبش
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خته او دوچشمانی که با شیفتگی به و شت دابر لب ی ید که لبخندد را دمقابلش فرشاو در می برگشت آرافرشته به 

که د د .فرشانشنیرا یش اهم صددش که خوداد هسته ر آنقدد را آفرشام پاسخ سالو یدند زفرشته می لرن لباد.بوهشد

ن لبااز که وار او را شبنم ت کلماس حسام ابا تماو شنید د جوم وبا تمارا سالمش اب جود خته بورت او دوچشم بهصو

 شد.ا میشد پذیررج خااش غنچهن چوکوچک

 

 

 

که اد حق میدد به خواو ثنا میگفت.و حامد را خالق چنین خلقتی د.در دل بوه شداو لنشین ه دچهرر محصود فرشا

نست امیدل حان همادر چه باید بکند.و نست چه باید بگوید انمیداو باشد.ه یبا شدو زظریف د ین موجوان احیرو سیرا

ین موقع تا پاسی دو روز از اکسی که ای فرشته جز"گفت:د بوی او که محو تماشار ست بدهد.همانطورا از دقت ونباید

 "؟ چیستارد منتظر بگذرا عاشقی شباز 

او در که د دو روزی نمیکرور بازد او چشمانش حلقه در شک ل احان هماد و در کره نگاد به فرشاوری با نابا فرشته

ه می کشیدن او را مدر آنتظااپل ر کناد فرشاده ید بوزدباو ید و دبش ش و خول شنایانش مشغون و آستادوخانه

و له واینچنین رد ایک برخواز کیست که پس ن این جود ،افکر میکراو به د میکره نگاد که به فرشارست.همانطوا

و شفته آینچنین امزمه عشق زشت که با دالیلی دپس چه ،بسو نست دامیرا فقط نامش د فرشاه.او ازیش شداشید

 د.خاطر شون پریشا

 

ه و دسبز شراه او نانی سر اها جورهم بااز آن پیش ،نی میشنیداجورا از مزمه عشق زکه د نبور فرشته نخستین با

بی تکلف ده و سات قالب کلمارا در که عشق د ین نخستین بر بواما اند.دبوداده نغمه عاشقانه سر یشابر

مزمه عشق زمینشست.دل بر ر به ناچاو ست ابر میخواز دل هایی که فحرد.یا بوربی ده و ساد فرشان سخنامیشنید.

 د .بون نمایاد فرشان خشان درچشمادر قت به خوبی این صدد و ایر بووتزویا ربی او 

 

ینجا اکه د تلنگر میزاو به ش عقل با پر خاد.بوه مدد آجووبه وت در او حساساتی متفااخت.اندایر زفرشته سر به 

ا قوم ما قلب با تماابدهی.م نجااستی اکه خوری نیستی هر کاآزاد تو ش، بادرت مار و پدوی برآفکر ،نیستن ماندیجا

ن را نساق اجایی که فرن یم.همودنبالش بودسیدیم که همیشه رجایی ن بایست.به همود رکم عالده و ایستام اقدثابت

 میکند .ن نمایاا خدت مخلوقابا سایر

او برگزیند .ام را نست کدانمیدد و بوده عقل گیر کرو گر قلب دتی ربه عباس و حساو اهی منطق دو رافرشته سر 

نیایی که مثل دید.را آرام دپیش چشمش ی نیاراه دین در اگذشت.عقل راه فکر قدمی به و در ندیشید ای الحظه

خیلیها از او که پیش د هی بوراین الطیف.و مالیم ی نگهارهی با ی،رابلندو هیچ پستی ون بدد،بوار هموآرام و اصحر

نست اد.فرشته میدمنطقی بودر آن که همه چیز اس هرون نیائی بددند دبوه سیدرحت راندگی زبه ده و طی کرآن را

مانند د و میشوداربعد بچه و میکند ازدواج مصلحت ،از روی ین گونه طی میکندرا اندکی احل امرراه ین ب انتخاابا 

اری و تکریناو ابه نظر ، هایشه نوان و ندزفرر کناگ در خر مرد و .... در آمیکررگ بزرا نش اندزفری گرزن دهر 

ن الد او ابویناز اگر غیر است ه اهی ساخته نشدراچنین در شتن اگذ مقدای ندیشید که برافرشته مید،بوه خسته کنند

 د .ینجا نبوا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 2 4  

 

 

ا بتدن اهمااز خت.اندانظر د حاکم بوس حساو اهی که قلب رابه و گشت ز عقل باراه نیمه ل از خیادر فرشته 

بنفش به س،حساانگ رسبز به ،مشآرانگ ربی به ن،آنگ هیجاربه خ شد.سرن یش نمایاروتی پیش ومتفاینگهار

د بوجوری را هر قدمش شوو میطلبید را هیجانی اش خم که هر لحظهو پیچ از پر د هی بوراو ....نگ مهر ر

که ن رود باید مثل هماراه ین د.در ابوده یستااز آن اپل بر فراو روی که ر خانه پر شورودنمانند هماد هی بوورد.رامیا

 د .بوگ مرد، عشق بود ،مهر بود بوسترد،طی میکرراه میخرشید 

و میاندیشید ن فرشته همچناد.میکرق که با هم فرد نها بوآتنها مسیر ،به یک چیز ختم میشد دو راه خر هر آ

ی عضام اتمااه حش نیز به همررومتوجه شد د. حش توجه کرق روعماافرشته به د.بوف او طراز منتظر پاسخ دفرشا

او را تا د میزد فریاد میکره شکود ،ناله میکرز که هنود ین عقل بواط ست فقده اطی کرس را حساو اقلب راهجسمش 

چکید عقل حاضر به تسلیم اش یه گونهروفرشته بر ن چشمااز شکی که ه اما با قطرر دارد.امیرفت بر حذهی کهاز را

 ست .ه اشدرج ستش خار از دشته کارفهمید که م هنگاو در آن بر قلب شدابردر 

 

ست دحسابی د با لحنی که معلم بود و نگاهی کرد بوه یر شدازگونه فرشته سراز شکی که ه ابه قطر با تعجبد فرشا

 دکره نگااو گمی به در سپس با حالت سر "شتم.اندی بدر کن منظوور با"ست گفت:ده اگم کررا پایش و
 

ر بادم ما فکر نمیکرم،انشد حتراحرفت نااز من "می گفت:ای آرابا صدن داد و به عالمت منفی تکاش را فرشته سر

 ."ببینمت یگرد
 

به فرشته ری شت.با نابوزش وادبه لرد را قلب فرشاق نیائی شوده،دبواو فرشته منتظر د نمیکرور با،ید زلرد قلب فرشا

 ."پذیرفته باشی رو قلبم ت عودنمیشه ورم فرشته با"گفت:د و کرهنگا
 

 

 

 "؟گفتمی من چیزمگه "گفت:د و کره نگااو فرشته به 

 

با شیطنت سر به سر و تگنا گذشته او را در متوجه شد فرشته د ما فرشااد انمیدن نشای چیزه او ینکه چهرابا 

ن را باش زخوو یبا زختر دین اپیش از قلبش بیش و به سمت باال کشاند را گوشه لبانش ی لبخندارد.میگذاو

 ."قلبت چی گفت م ما من شنیدا"گفت:و  ختانداعمیقی به فرشته ه نگاد شد.فرشانهااخو

به آرام هایی مبا قدو چشمه چرخید ف گفتن کالمی به طرون بدو گرفت هاش خندد تیز هوشی فرشااز فرشته 

 مد .آدرحرکت 

را در ین صحنهها م اکند که تماا پیدن طمینااتش کشید تا رستی به صود.دبوه حبس شدد سینه فرشادر نفس 

ه شکنندر نقدآنست چه میکند.فرشته دانمیاو میبیند.اش چند قدمیرا در یاهایش روملکه و میکند ه مشاهداریبید

 برنجاند .د خوه او را از شتباامیترسید با کوچکترین حرکت د که فرشاد بوظریفو 

 د .شوروان نبالش دیا به و بایستد ر او نتظاانست به انمیدد فرشا
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ه مددر آقص ربا نسیم به اه همرن ختای درهاگبرد.بوده کرن یدوزه بوع نسیمی شرد و گرفته بوا هو

با ن شاوخانه خررودفتن تشویق میکنند.حتا ربه ن او را شاخههایشان دادن با تکان ختاد درمیکرس حساادند.فرشادبو

 ست تأخیر نکند .امیخود از اوفریا

 

ده تمرین کرد با خودی را یای زحرفهاروز ین چند در ا اومتمرکز کند.رش را فکااند انفس عمیقی کشید تا بتود فرشا

یبا واژه زهمه آوردن آن به خاطر ش او را در مغزا که چرد ما حاال متعجب بون آورد،ابازید به را دقتی فرشته وتا دبو

 د .نمیکرری یاد بوده کربراز که 

 

کجا هستند "گفت:د با خود بوه ندیدد خواز پایی و ست دچنین بی ل تا به حا،عصبانی میشددش خواز کم کم 

ده فرشان ین همواببینند که و حاال بیایند ،سحر میکنیرا خترها دکالمت دوی تو با جاد ستانی که میگفتند فرشادواون

 ه .مین چسبیدزبه و فته و رتو گل فره مثل خر تا خر خرکه

چله از که ی مثل تیراو را که د کافی بوا دهمین صد آورد،به خود او را بوران باوع که نشانه شری عدش رغرای صد

 یت کند .افته باشد به سمت چشمه هددر رنکما

 

د دور یازنباید د میزس ما حداست انست چشمه کجا انمیداو شت.دابلند بر میی هامبه سرعت قدد فرشا

ی بلندن ختادر همحاصردر که د فتااخلوتی و نج ن دپیچی چشمش به مکادن کراز رد پس د،ست بودرحدسش،باشد

 شت .ار داقر

 

 د .بوده چشمه پر کرل الآب زبا اش را گلیزه کود،بوده یستااسنگچین چشمه ر فرشته کنا

 

 "فرشته "ا زد:صداو را هسته د آفرشا

 

ند با هم دکرس حساد،آن دو اکره نگااو به و می برگشت آرابه د.بود نیز منتظر فرشااو گویی رد،فرشته یکه نخو

 میشناسند .را هست که یکدیگر ل گویی ساو نیستند هغریب

از آب پر زه با عجز به کوه نسانی مسخ شدامانند و سنگ نشست دهای از توو روی قدمی به جلو گذشت د فرشا

زه ین کون ابا پر نشدد شاید فکر میکرد.پر نشوزه آب کوه ست هیچ گااکه میخود حالتی بوه او نگاد.در کرهنگا

 شت .ن را دابازبی ی هوآیک س لتمااهد شد.نگاهش انخوا جداز اوفرشته 

 

حرفهایی اه یبایش گون زچشماه نگاض عوورد.در بیان بازبه آان را شت تا که اهن ندی در ذچیز،هیچ نمیگفتد فرشا

 د .کرن بیارا نها آنمیشد م که با کالدبو

 

ن بازند اوکه خدد یقین میکرد بوه نشنیدد خوش گو بهرا یش اگر صدد و ابوه شدد فرشای یباه زنگار فرشته محصو

 ست.ار داده اچشمانش قردر او را
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فرشته دد.تر باید به خانه برگرزودهر چه ه و شدرج خال منزاز ست که دی ایان زمازفرشته فهمید که ر گباوع ربا شر

د بونوقت،آست گرفتدبه زه را ه کوفرشتد،خته بودوچشم زه به کون همچنااو ما د ابود جانب فرشااز منتظر کالمی 

 شد.ده ماآفتن ای رفرشته برد،کره نگااو گنگی به آدم مثل د که فرشا

 گرفت.م را از او مین قددوشتن دابران تود فرشاای صد

 

 "یهمین جادا فر، هستمت منتظر،فرشته"

 

فتن ربا د میکرس حساالی ونست انمیدرا مبهم س حسااین الیل دش دخود بوه جمع شدد فرشان چشمادر شک ا

دو روز یا مثل و یی آباشم که میوار میدامیتونم "داد:مه ای اداگرفتهای با صدد.تهی میشواز درون نیز او فرشته

 ...."گذشته

 

حتا ،ین جا هستماهم ن الامن همین "گفت:و مین گذشت زهاش را زگرفت.کود لحن غمگین فرشااز قلب فرشته 

ست جایی ار انستم قرانمید،غیبتم هم متاسفم رد دو روز مور دارد در ینجا حضواحم روهم ز شم باینجا نباامانیکه ز

 ..."نستم توانمیدر همین طووم وبر

 خت.اندایر زبه ش را سرد و کرت فرشته سکو

فرشته شد ت هنگامی که متوجه سکود.هنش نقش میزی او را در ذیبازتصویر د و خته بواو دوچشم به د فرشا

م لین کالرد اول و در اوبرخون همادر عاقلی آدم هیچ ،بکنیی هر فکرداری تو حق م عزیز"گفت:زد و یلبخند

آن عشق میگشتم تا ل نبادکه به د قت بووخیلی ،نکنیور شاید بادم.کرر را ین کااما من اعشق نمیکند.رظها،اشنایی آ

که ی را چیزم فهمیدرد اول برخون همادر تو ن یددبا ینکه اکمتر نتیجه گرفتم تا دم کرش هرچه تالما،اکنما پیدرا 

ما امیکنم زی حت باراخیلی ت با کلماو قابلی هستم ر میکنم سخنوار قرافرشته دم.کرا پیددم بونبالشدسالها به 

ین ،انه نمیگماترل و یت غزابرهای نویسندو شعر هیچ شاعر ب کتار از روی ین بااکنی ور باقانهدصادارم ست دو

دارم ستت دوفرشته ،قلب تو بنشینهروی ست ایکرد میاون قلبم بیرق عمااز اکه ر طون همودارمست و دومه لف دحر

ا پیدرا قتی کسی عشق دم ومن همیشه معتقد بو،یدمت نگرفتمدکه ن الرو این تصمیم انئ کهوینو بددارم است و دو

ها بکتان در نامشاو یگه که عشق ی دیهاخیلد و یا فرهان مثل مجنوام بدهد.نمیخوسترا از دنباید فرصت د کر

 ."یباستو زیا عمیق درتو که مثل ه نگام،یددتو ه تو نگارو فرشته من عشق ،ست بدهمرا از دفته عشقم ر
 

ر فرشته محسورد.بخون تکاد خوی جاه از یافتن پناهگاای برد ما حاضر نبو،امیچکیدد قطر قطر بر سر فرشاران با

او را میشد که کم کم شدیدران باد و ختی بوه درپنادر فرشته د.بوه شدد شیرین فرشای هاجملهس و حسااپر ای صد

 یخت.رمیرت او صوو بر سر ران بای هاهقطرو شت ار داقرران یر بازست د درما فرشاد اخیس نمیکر

بین از فرشته د.یخته بواش ربر پیشانیای از آن ستهد و دبوه خیس شدد حالت فرشاش خوو مشکی ی موها

ای برداد.تشخیص د نشسته بود بر گوشه چشم فرشاس لمااکه مانند تکه را شکی ه اقطرران باف شفال و الزیهاهقطر

 دادمیار تایید قررد موک او را که عشق پاد بوی مهری هراجون چوه قطرنفرشته هما
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نی به افرشته با نگرد.کرن تشامتوجه موقعید را فرشاو فرشته د بوی شدیدر گبان ریدرکه نشانه بای یگرش دغر

نبالش دبه د و میشوان نگردرش ماد بگیره همانجا پناران بان مدآهد تا بند اگر بخود افکر کرد و کره نگانسماآ

ران یر باد زشور ینکه مجبواز اما اشت ساعتها پیشش بماند.داست دوینکه افرشته شد.با ان هم نگرد فرشامد.آمی

 گرفت.دش را جوم ونی تماانگررد ،تماالً سرما بخوحدد و اگرزبالشدید به منز

 

هم ز باوارم میدافقط ری،سرما بخوی و میترسم خیس شوی،فرشته بهتر بر"گفت:د و به فرشته کرد رو فرشا

 ."شدید بشهران میت رسم باو،برببینمت.حاال
 

که د بود فرشاردن سرما خوان گرنیز ن،او میشده کندد فرشااز لش به سختی دخت.اندن اسماآفرشته هم نگاهی به 

 د.بوه موهایش خیس شدم تماحاال

م قدم از نشستی من نمیتونم حتا قدران یر بازینجا اتا موقعی که تو  "گفت:د نی به فرشاافرشته با لحن نگر

 ."نم نکنیانگرر ینقدو انجا بلند بشی از اوهبهتردارم.بر
 

ون بیرد.برو به خلسه فرد او را میکرن بیارا عشق زی لسودقالب ر دلطیف فرشته که ی کلمهها،متحیر شدد فرشا

او بهن داد و تکاش را سرف او حردن کرل شت.به عالمت قبواندور غنچه فرشته بان چون لبان میارا از نامش ن مدآ

او  به، به عقب برگشتره باو دوشت داقدمی برو ست گرفت دبه ش را هازه فرشته کور.که تنهایش بگذد کرره شاا

 گم شد.ن ختای درال به الب در چند لحظه بعد با شتاد و کرهنگا

 

شت احرکت ندان ماند.گویی توه خیرد بوده کرن پنهاد خورا در هی که فرشته رابه دو همانجا نشسته بود فرشا

م مرتب نا د وبول هنش فعاذین خیسی هیچ چیز متوجه نمیشد.تنها از اما د.ابوده خیس کررا هایش سلبام تماران.با

 ه....� ��فرشته....فرشته.....فرشد میکرار تکررافرشته 

 

 یبایی.زلهه و الهه عشق د الهه بود او انظر فرشا، در یباییم زچه نا

 

همه واکی گریه سر بدهد دکون ینکه چواز الحظه د، در آن بوه شک شداتبدیل به دش جوم وتماد فرشا

 میچکید.ن آب یشاو روسر از ند که دختانی بوان او درشاهدشت.تنهااند

 

یک ازه ندابغضی به د.بوه شدار بیددر او با فرشته او شنایی آلحظه از حساسی که ،اشتداغریبی س حساد افرشا

ای ند براینکه حتا بدون ابدد شک بریزاکی دبغضی که باعث میشد مانند کود. بوده گلویش گیر کردر شت درسیب

 میکندچه گریه

 

ط شکش مخلوی اهاهمیچکید با قطرو فرش سراز نی که راباآب حالی که د و در ستانش گرفته بودبین ش را سراو 

بی س حساه و اشک سبک شده اچند قطرن یختن هماربا د کرس حساد اکمی بعد فرشاد.به فرشته فکر میکرد بوهشد

س لبااز حالی که د.در برو خیسش فری موهارا در پنجههایش و تش کشید رستی به صودسبکی خاصی میکند.ونی وز

 جا بلند شد.از میچکید ش آبها
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به را شید رشتند خوایگر قصد نددند که گویی دبوده به هم قفل کرن را ستهایشان دبرها چناد.اکره نگان سماآبه 

 بدهند.ن راه مینیازجمع

 

 ."تکرشن جوا خد"د زد:فریاد و کرز هم بارا از ستهایش دضایت ربا د فرشا
 

فرشته با د.خته بودوچشم در به اس تراز روی نی ابا نگردر ماد.بوه سید .حسابی خیس شدل رقتی به منزوفرشته 

 د.تا بیشتر خیس نشوود بدد کرره شااو ابه در قدمهایش کمی کند شد .ماد و فتارش او اسفاد به یادرش مانیدد

 

ستقبالش ابه در فت.مارچوبی باال ن پلکااز به سختی د بوه شدد لوآگل و که خیس ش بلندو من پر چین دافرشته با 

او حتی به رابا نادر میچکید.ماش آب بلندی سرد و از روفرخته بوانگ فرشته بر رستش گرفت.زه را از دکوو فتر

 ."میکنمض عورا لباسم ن الاهمین "گفت:ب صحبت بدهد با شتال مجادر ینکه به ماون افرشته بدد.کرهنگا
 

 "؟گرفتیم حله خانورا از راها غتخم مر"گفت:در ما

 

ن الاهمین ،فتدم ریاک پا"گفت:و برگش راه نیمه و از گرفت ان نددبه را لبش د سی خوابی حواز فرشته 

 ."ممیگیرممیر
 

ف حالی که به طردر بعد "کن.ض عورا لباست و بری زود براد نمیخو"؛گفتدر که ماد بوه نرسیدن به پلکاز هنو

منم ،بگیرت عبر،میکنمن جوری منو ببین چطو،تو مریض کنیدببینم میتونی خو"؛میرفت با لحن شاکی گفتشپزخانهآ

 ."شتماندن رو مودربی درد ین ن االدم،احتیاطی نمیکرابی م هانیوگه جوا
 

 

 

بدهد به سمت در مااض عتراینکه پاسخی به ون ابد،میباشددش خوی حتی کلیورانادر مار نست منظودافرشته می

س تردر مان یددبه سینه میکوفت.با وار نه ایوز دقلبش هنوداد.تکیه آن به را پشتش و بست و در را فت رتاقشا

 د.گرفته بوا فردش را جوومبهمی

 

فرشته د؟نی چه میشوابفهمند میدرت پددر و گر مادادی،اکه د ین چه قولی بواختر دکه د نهیب میزدش جودر وکسی 

نمیدهد زی بااو را نست که دامید و بوه یدد دفرشان چشمارا در یبایی زقت اصدد.او نبون ما پشیمااید میترس

 دارد.ستش دوخالصانه و

و نهفته ق عماد در افرشام ناد میکرس حسااما حاال د ،اشته بوه دابسته نگارا یچه قلبش درعمر ی سالهام فرشته تما

و ند.غم عمیق زدبه شیشهها ضربه میوار نه ایوران دبای هاهفت .قطره رنجربه سمت پاو ست.اگرفته ی قلبش جابکر

ست اسختگیر ر چقددرش نست مادامیب میشناخت خودرش را .فرشته ماد فرشته سنگینی میکردل بر مبهمی

 میباشد.ط مربوازدواج او مسائلی که به رد موص دربخصو

 

ن نارد آموش را در فرشته نظراد ندزه جااحتا درش ماد،فتاانش راسایر خاستگاروش و کوری ستگااخود فرشته به یا

ه به پنجرران بای هاهقطررد فرشته به برخو؟صحبت کند.درش با ماد فرشارد مودر شت ر دانتظااکند.حاال چگونه نبیا
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را  دشجوم وتماس تر،شتدر دامااز ندیشید.با شناختی که این مساله میابه در کنش ماواهن به د و در ذمیکرهنگا

 دادگریه سر داد و ستانش تکیه دبه ش را سرری ناچااز گرفت.افر

در ظهر ی یکیهادتا نزد باعث شد فرشاد بوده کرا مه پیداداصبح ی یکیهادبی شب گذشته که تا نزابی خو

و نم که خاع داد طالاو ابه ن حمارفت.ربه طبقه پایین م ستحماح و اصالاز ابرخاست پس اب خواز قتی وباشد.ابختخور

 ند.افته ق رنی به ییالدواسب امسابقه ن یدای دبرن مهمانانشااهقا به همرآ

 د.میبرت لذد مش بوت و آراسکودر یال وینکه د از افرشا

 

 "ن.؟خدمتتاورم بیا،سته امدآصبحانه ،قاآ"پرسید:ن حمار

 

 ."وریم بیاابره قهون گر میشه یک فنجاافقط ارم،میل ندم،متشکر،نه"

را پاهایش و نشست د بوه یک پنجردکه نزای کاناپهروی چند لحظه از پس و فت ریال رگ وبزه به سمت پنجر دفرشا

ه او چهرد آوردن با به یااد.میداو خوبی به س حساافرشته ره بان دویدر دفت.تصوو ربه فکر فرو خت انداهم روی

 یباست.و زشتنی داست ر دوندیشید چقدد ابا خوو یخت رمیوقلبش فر

که یقین د خته بودوهی راچشم به د و چشمه نشسته بور کنا،شتداکه با فرشته اری قراز تر زودساعت او دو 

 مد.آهد اخواز آن فرشته شتدا

 

نتونه ا هودن بوی برانکنه به خاطر "گفت:د با خود و برها کرانگاهی به د فرشاد.بوی برو اگرفته ن سماآنیز آن روز 

 د.کره نگان سماآنی به ابا نگرو هم شد درهایش خماین فکر از ا."دبیا

ه پوشاندن را سمام آتماه تیری برهااد.خته بودوچشم ن سماآبه د و بوداده تکیه ان یواچوبی ده طرفی فرشته به نراز 

 ن ازشدرج خازه جادر اماا هودنبوی برد اجوونست با دامید.او شوف صاا نمیرفت که حاال حاالها هور نتظاو اند دبو

نه اترش کادای کرو در دل آرزو هی کشید آفرشته ود.به چشمه برر او ینکه بگذاچه برسد به ،نمیدهداو به ل را منز

نه تا اترم،حله خانورابه گفته  �� �م،انمیکندمخالفتیاو نفتن ربا به چشمه در نه مااترد جوونست با دامید.نجا بوآ

نست دامیب خوود.نجا برآبه ه شت به هر قیمتی که شدادست د و دوچشمه بور لش کنادخر هفته برنمیگشت.آ

ار فرشته شب گذشته تا نیمه شب بیدتر میساخت.ور شعله را نش دروتش آهمین و ستانشسته ر او نتظاابه د فرشا

ده فکر کرد همه بیشتر به فرشااز اش وپسر عمهو حتا عمه در و مار و به پد،حساسشابه د،به خود.او فکر میکرد و بو

و ست در امااز منطقی تر ر پد،صحبت کندرش که با پدد فرشته تصمیم گرفته بود.گرفته بود را .عاقبت تصمیم خودبو

ده بر هم نهارا چشمانش د هم کراصحبت خور با پدزودی ین فکر که به ابا د.کرهداخود او را درک عمیق خودرک با 

 د.بو

 

حاال به از قابل حل تر و تر ده شب مشکلش سام که هنگا ندیشیدامید با خود و فکر شب گذشته بون در کنوا

م تمادی ید.شاآمین ناف آبه طرزهای که با کود فتاانه اچشمش به ترن که ناگهاد ین فکر بودر امیرسید.نظر

د بوه کم ماندن هیجااز نمیشد.ق زده شول و خوشحار ینقداند ادمیداو به را نیا دگر اکه ری گرفت طوافردش را جوو

 د.به پایین بپران یواز روی انه اگرفتن ترشغودر آای بر
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ف کند.با سرعت به طرل کنتررا حساساتش اگرفت تا ان نددبه را فرشته لبش ن داد.تکارا ستش ن او دیددنه با اتر

 د.باغچه خالی کران در یوالبه در آب آن را از چشم ماو دور از فت د ربوه نصفه نشدز که هنوآب زهکو

 

 د.شک ببردر مادا باشد تا مبادی یش عاو رونگ د رعا میکرد و دنفس نفس میزن هیجاز افرشته 

 

 دحالی که سعی میکردر سپس ه،مدآبفهماند کسی در تا به ماد کرم شت سالزش دالری که مختصری بلندای با صد

با و  "بریم چشمه همدآفکر کنم "داد:مه ادامکثی از پس و "ه.مدآنه اتردر ما"باشد گفت:دی لحنش خیلی عا

 شد.در مااب حوسش منتظر جو نگاششد

 "دببرران ست بااممکن زه تا،یمدارکه آب "می گفت:ای آرابا صدل خل منزدر از داما

 ."ردبباران ینکه بااز ایم پیش دبر میگرزود ما زه تا،ستاکه خالی زه ما کوا"گفت:و باال گرفت زه را فرشته کو
 

 

 

س را لتمااکلمه کلمه حرفهایش میشد حالت از ما اکند ن بیادی خیلی عارا تا کالمش د عی میکرینکه خیلی سابا 

د هم برگر،زود پس معطل نکن"شک کند گفت:ی ینکه به چیزون ابدو نشد او شفتگی آمتوجه در خوشبختانه ماشنید.

 ."خیس نشیوز یردتا مثل
 

م سالی بلندای نه با صداحتی کشید.تررانفس و بست را چشمانش و شت اقلبش گذرا روی ستش دفرشته 

 ."اممین الامن همین ،نه بیا باالاتر"بلند گفت:ای با صداو را داد و پاسخ فرشتهد،کر
 

ی سردر روچشم ماو دور از ید دوتاقش ف اشد.فرشته با سرعت به طررج خاق تااو از الپرسی با احوای ابردر ما

روی ینه آمقابل و آن را در شت دابرد بوه خریدای او برش ناسبت تولدبه مر گذشته پدل که سارا نگی رشکیزر

ر نی چقدوگه بدد و ابهت میار نگ چقدرین انی وگر بدافرشته "که میگفت:د فتار اپدی هافحرد خت.به یااندش اسر

 آوری.نمیت در سرآن را از قت وهیچ ،خوشگل میشییسرروین ابا 

 

را نگاهش ،بی چشمانشآن در انگ ب رتازباد و بور جوای او شیشهو ید شکی با پوست سفزرست میگفت.ر درپد

ن سیدریبا تر به نظر ن و زیبا تر شدق زکه شود بور ین نخستین باو ایبا باشد زشت داست دوفرشته د.میکرنگینر

 یباترین باشد.د زچشم فرشادر ست امیخود.او بوه شدار بیددشجودر و

به در یگر مارد دین مود و در ابوده کرض صبح عورا نها آخت.خوشبختانه انداهایش سفرشته نگاهی به لبا

 د.بوده ماآصبح از حقیقت فرشته د.در فتااشکنمی

 

 ."یر میشهو،دفرشته بد"سید:رنه به گوشش اترای صد
 

 ."صبر کنم مداو"د زد:جا فریان همااز 

د کرن پنهااب ختخورپشت د فتن به سر میکرون ررکه همیشه موقع بیی بلندی سرق روتان از اشدرج خااز پیش 

 شد.رج خاق تاد از احت بوراکه به ظاهر ناهای شته باشد.سپس با چهرداشکی ی زرسردن روسر کرای برری عذتا
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 "؟ندیدیدرا من ل شما شادر ما"خمی تصنعی گفت:افرشته با ر.کااز ندابراو را با تعجب ن او یددبا در ما

 ."خوبهن هموو بر،معطل نکنر ینقداختر د"گفت:ن داد و عالمت منفی تکا بهش را سردر ما

 یشدس ملور چقدوای "گفت:ی بلندای با صدر و جمع کارا فرشته با تعجب لبانش ن یددنه با اتر

نه نیز نشانه اکند.ترت سکودر مای نه فهماند که جلوابا چشم به ترو گرفت ان نددبه را لبش ی زد و فرشته لبخند

 ن داد.تکاش را سرن شدمتوجه

 

از پس د.خته بودوچشم ن او هادنه با تعجب به اترد.تعریف کرای او بررا گذشته ت روز تفاقام افرشته تماراه بین در 

ثی که ادینکه حواما مثل ،اتعریف کنمات سی بروعراز ستم امیخوش منو با"گفت:د کرم فرشته صحبتش تا تماینکها

 ."دهبوروش ختر خاله کودسی وعراز جالب تر  خیلیداده رخینجا ا
 

ما است ا ش اپسر عمه ه شدن نست فرشته نشادانه میاند.تردکرت به خاطر همین سکوو سیدند ریکی پل دبه نز

که با هم د سالها بورد.شته باشد نمیخود داکه نامزی ختردبه او هیچ چیز ن چو،میسوخت ل او لش به حادخیلی

بگوید او که فرشته به د بوه قت نشنیدوهیچ ت ین مددر اما ،انددهر بواخواز دو صمیمی تر  حقیقتو درهمسایه 

 ای آورده.یا هدیهده و ماآیدنمای دبردم نامز

 

ه کوتات همین مدو در مد آیدنش میدبه ر باای دوهفتهروش ما کو،انددبوه شدد نامززه تاروش ینکه با کوابا 

 د.وبه یش خریدانی براوافریهدیهها

هم ر آن فقط یک بااو را ما پسر عمه د ابوه یددها ربان را ناو آمیشناخت را ختر عمههایش دحتا و نه عمه فرشته اتر

پنجشنبه شب او شته باشد.داجی رخاد جووچنین کسی د نمیکرور ید بادهم نمیر یک بان گر هماد.ابوه یددور داز

 د.فته بورجمعه شب د و بودهماآ

 

زهای از تار فتارما حاال د.انمیزف حرره او بادرقت وهیچ ن چوارد نددش به نامزای نست فرشته عالقهادنه میاتر

دش خون چواد،حق میداو نه به اترد.بوزه یک عشق تاد جون از وشت نشاداحرکاتش در که فرشته ری میدید.شواو

ما اخیلی سخت میگذشت او به رفتمیگار قرن هشارافرشته سر ن یددهای که بخاطر د و روزبوروش مانی عاشق کوز

 د.ضی بوراببیند او را به همین که 

 

دی ستانش به سردبا تعجب به فرشته که د ،کررج فکر خارا از نه اترن او ستادی دگرفت سررا نه است تردفرشته 

 "ده؟سرت ستار دینقدا اچروای ،"گفت:د و کره نگاددن یخی بوقطعه

 

 ست.ه ایددی را دویازکه گویی مسافت د نفس نفس میزی رطود و بوخ فرشته سررت صو

 

 دن.سیدرپل آن دو روی 

 

 "؟پس کجاست"هستگی گفت:آنه به اتر

 

 د.کرره شااچشمه ف فرشته به طر
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 ."میمونمت منتظری من همین جاو،تو بر"نه گفت:اتر
 

 د.ها نکراو را رست دفرشته 

 

 ."نه تو هم بیا من میترسم"
 

 د.فتاراه اچشمه ف گفتن با فرشته به طرون نه بداتر

د و پایین بوش سرد چشمه نشسته بور سنگچین کناروز یدند که د را دند فرشارا دور زدپل ر قاقی کنااخت درقتی و

ش لندبی موهاهای از طر و شت داجین به تن ار شلواه قرمز خوشرنگی به همرز بلود.بوداده ستانش تکیه دبه را آن

نست داکه مید هی گذشته بورابه م قداو ید.زقلبش لرن او یددفرشته با د.میزج موا هوش در شتن سره دانگابا پایین

او تشویق میکند.راه ین در افتن ربه د جوم وبا تمااو را حسی نست چهاما نمیدل دارد انبادبه دی یاات زخطر

ه حساسی شدر اچادنیز او ما اشت انقشی ندن ین میادر انه انکه تریابا د.پذیرفته بورا حتا با عالقه خطر و نست دامی

د خته بواندایر ش را زکه سرر همانطود و بوه نشدآن دو متوجه ز هنود فرشابدهد.آن نست چه نامی به اکه نمیدد بو

 د.صامت نشسته بوو بی حرکت 

 

او یخت.و رقلبش فرن او یددبا د و بلند کرسر د کند.فرشان شادمتوجه خود را تا فرشاد کرای قصد سرفهاز نه اتر

میدترین لحظهها هم انا د در ثابت میکراو حیا به ای از حالهاو در ظریف ام نداما ،اباشده مدآفرشته د نمیکروربا

 شته باشد.د داجوی ومیداند نقطهامیتو

 

د بوه شدی او یباه زچهری شامحو تمان چناد فرشاد.گرفته بود نگی به سرخی لطیف عشق به خورفرشته ی گونهها

 د.جا برخیزد از کرش مواحتا فرکه

 

آن دو هی به اخوربا عذو بلند شد ی جاد از فرشاد آورد.به خود او را میکرم می سالآرالطیف فرشته که به ای صد

 د.کرمسال

 

 د.بوب نه معذاترر حضودر نیز د فرشاد،صحبتی نمیکرد و خته بواندایر ش را زفرشته سر

 

من ن فرشته جو"گفت:د و به فرشته کرو رو مین گذشت زهاش را زمیباشد کوآن دو حم این که مزس احساانه با اتر

با د فرشاد.یابی کرد او را ارزهن خوو در ذخت اندد اسپس نگاهی به فرشا"یر نکن.دتو هم خیلی ،سر پلممیر

 شد.ی دور جاب از آن گیخت.سپس با شتانابر د را در او عتمااحس د شناسی بور قداز حاکی کهی لبخند

 

 

 

چند د.میکره نگار او فرشته به کا،کوچک چشمه گرفتر بشاآیر را زنها و آشت دابررا ها زهکوو فت رجلو د فرشا

نم چه داما نمیرو امن نه کم حرفم نه کم "با لخند گفت:و مد در آابه سخن د ینکه فرشااگذشت تا ت سکولحظه به
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فتم باید به یک رینجا که از اسد تا بگویم.فکر میکنم رنمیم به خاطری یدنت هر چه فکر میکنم چیزدباه،مرگم شد

 "؟جعه کنم .نظر تو چیهامرنمار درگفتا

 

 گرفت.هاش خندد فرشاف حراز فرشته 

 

 ."دمبوده تا حاال سکته کردم نبور شکاورزگر من اکن ور با؟نی چیهومید"گفت:و شد ه خیراو به د فرشا

 نمیفهمید.ف او را شد.معنی حره خیراو به ز نیمه بان هادفرشته با 

پس و ببینه رو یبایی زین همه اکه داره طاقت ر چقد،مشتازه نداخه یک قلب به آ"داد:مه ی زد و ادالبخندد فرشا

 "نیفته.

 خت.اندایر زبه ش را فرشته با خجالت سر

 ."دبهت میار چه قدی سرروین انی وفرشته نمید"

 ."دمنو سر کراونم به خاطر همین ومید"می گفت:آرابه و شد ه خیرد فرشان به چشماد و بلند کرش را فرشته سر
 

 "؟ندیدرو ینجا برسی کسی تواتا به "گفت:ی با لبخندد و بال بررا نش وابرد افرشا

 

 "نه":ن داد تکاش را فرشته سر

 

ه تو بهره چهراز من ازه ندابه ی یگردبکنم که کسی ش را که حتا فکرارم ندست ن دوحت شد.چوراخیالم ب،خو"

 ."بشهمند
 

ما ، اشتاندگی نددی در زیازتجربه د،او میزج مودش جودروماند.لذتی عمیق ه خیرد ثابتی به فرشاه فرشته با نگا

ازآن گویی فرشته که د میکره نگاری او را طود فرشاد.میگیرت عشق نشادت از نستحسادامیب خوخیلی

س و حساو اگفت دش خود، از صحبت کراو خیلی باد فرشاآن روز د.میکرس حساابه خوبی را ین است.فرشته نیزاو

و ینکهاه و اسش نماندم درتماابه ی چیزو ست انشجو ن داکنواینکهاده اش و اخانوازهمچنین ،میکندل نبادهدفی که 

شنا دی آیاان زختردبا او شنایی با ازآفرشته گفت تا پیش حتا بهد هد.فرشاامیخواش ندگیزشریک ان به عنورا 

او ند.وربیاد بوجودر او میکند س حساافرشته قلبش نسبت بهاو در که رانستند عشقی انتوام ما هیچکدده،ابو

ل طوم تماد.در کرن بیاای او برراسلیقههایش ق وخالاجمله ،از ند ابدردش مودر که باید را چیزهایی م قانهتمادصا

نگاهی به د فرشاد. میکرش گود فرشای قت بهحرفهادبه د و هبودکرت فرشته سکود صحبت میکرد مدتی که فرشا

ست که اشیقه دپنج وما سی ،اکنم ن بیافیاتلگررا هایم فحردم ینکه خیلی سعی کرابا "گفت:وخت انداساعتش 

ف حرات سریالی براره عیبی ندلیام.وده یتتعریف نکرابررا فکر میکنم خیلی چیزها ل ین حاامیزنم.با ف حر

 ."بشهم یگه تمول دساد فکرمیکنم نو،یک قسمت،روزی میزنم
 

بعد به ، ختاندانگاهی ش به پشت سرو گرفت ان نددبه را پنجدقیقه لبش و سی ن شنیدو از فرشته خندید 

 ."هیر پایش علف سبز شدزفکر میکنم ،نهاترره بیچا"گفت:د و کرهنگادفرشا
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نرفته دم ستی تا یا،رامنتظرتهستندادت نم خانووما میدی،الت کنم برد ولم نمیادینکه ابا "گفتو خندید دافرش

 ."هبه من بدن رو خونتونشونی
 

ن طمیناای امیترسد بنابرین برد اوکرس حساد افرشا،چرخانداف طرابه را چشمانش د و به هم فشررا فرشتهلبانش 

ن چو،حت باشهراخیالم ام فقط میخو،نکنمده ستفاادی از آن اندزه تاجادقعیی که خوتا مودم میل بهت قو"گفت:خاطر

 بکنی.رو ین کااباید زود یایرد

با ،او ست باشد دوفقط د ،ست با فرشاانیز نمیخواو نست.دابهخوبی مید را فرشام ید معنی کالزفرشته لر

نشانی زد و یا دربه را لش دخرآبکند.ر را ین کاا نطمیناامین انست با کداما نمید،استامیخودش او را هوجوذرذره

 فت.رجلوزه شتن کودابرای برو گفت د فرشابهل را منز

 

 ..."فرشته"؛میتکاند گفتن تکارا ست لباسش دحالی که با و در سنگچین بلند شد د از روی فرشا

 د.کره نگااو به و بلند شد د،بوه ها خم شدزهشتن کودابرای فرشته که بر

 

 "؟ییآمیدا فردا..ستم بگم..فرامیخو"

 

 ن داد.تکاش را سرن تکاش را سری فرشته با لبخند

 "؟شتدامه رون اداگر بااحتا "

 

 ن داد.تکاش را سرز فرشته با

 بست.را چشمانش و ضایت نفسی کشید ربا د فرشا

 

آب به ل به هر حان چود،بیاران بوف و برن سمااز آگر احتا م،به چشمه میادا من فر"می گفت:ای آرافرشته با صد

 ."یمدارجحتیاا
 

ه نگان او قتی به چشمادومیشد.فرشاس حساافرشته شیطنتی ای لحن صدد،در کرز بارا با تعجب چشمانش دفرشا

 د.چسب بور دل یش بسیااید که بردشیطنتی ق بردکر

ی یباییهان زیدای دبررد شمشیربباو سنگ ن سمااز آر گامن هم ،بله متوجهم، بله"گفت:ن داد و تکاش را سردفرشا

 ."یمآین پل چوبی قشنگ میو اچشمه ینا
 

 ."اریددمید ابه و حافظ اخدد فرشا"گفت:و ست گرفت دبه را ها زهفرشته کوو خندیدند دو هر 
 

 ."می بینمتار،نگهدا خد"گفت:ن داد و تکاش را سرد فرشا
 

 دمستی فرشته تا یارا"باشدگفت:ه سیدش ربه خاطری ین که چیزامثل د ه فرشاکد فته بوم رفرشتهچند قد

 

از من ل قواز ضمن ،در جایی سر نکن،هی پیش من بیاییاقعی کهمیخواجز موی را سرروین استم بگم امیخو،نرفته

 ."تشکر کننهاتر
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 ."نباشدم منتظری گر با چوبی چیزالبته ،احتما"
 

تنهایی د و او از خیلی گذشته بون مانآمدنشاد.از زپا میکرآن ین پا انی ابا نگرد و بوده ستااپل نتهایه ر انهداتر

و حتیکشید راید نفس را دقتی فرشته ،وبیایدش که نکند باالیی سرد فرشته بوان طرفینگرد.از فته بورسر اشحوصله

نصف جونم  "ختردخفه نشی "گفت:میگرفت اوست زهاش را از دحالی که کودر فت.بعد رستقبالش ابهم چند قد

که دکرره شاابه فرشته و شت دابرم سپس به سرعت قد "د.نمیاات در که صدده کرات نکنه خفه گفتمدم با خودی،کر

 ."دمینموقعه عالفت کرامیترسم فکر کنه من تا ،نهزمیرو تون مامار شولمدمن ش بازود ":
 

 د.تند تر کررا هایش مفرشته با لبخند قد

 

 برسند.ل به منزد شووع شرران ینکه بااز انستند پیش امیتوو آن دو ید رنمیبادن بوی برد اجووبا ا شبختانه هوخو

 

 "؟چی به هم میگوفتیدت ین همه مدب اخو"؛نه گفتاشدند تردور پل از کمی که 

 

 

 

 "ما،ابگمی من که هیچی یعنی فرصت نشد تا من چیز"گفت:و هی کشید آفرشته 

 ."نه میشم ایو،دارم دکنم ر نه چکااتر "گفت:د و کره نه نگاانی به تراته با نگرفرش

 ."بعدم به مامانت تحویل بدرو من توار بذ،نه بشیایواد دحاال نمیخوا خدرو نه تو،نه"
 

 !"من نشونی گرفت،اون از میگمی جد،دارم یت نکناذ"
 

 "د؟کرر چی کااون  "پرسید :د و کره ته نگابه فرشد بوه شدد تعجب گراز نه با چشمانی که اتر

 

 د.کرار تکررا حرفش د و کرز بارا ستانش دفرشته 

 "دادی؟تو هم نشونی خونتو "

 

 ن داد.تکاش را فرشته به عالمت مثبت سر

 

 شد.ه خیراو به و گزید ان نددبه را نه لبش اتر

 

 ."نکنهری کادم،صحبت نکررم دمار و تا با پدل داده،قواو لی و"فرشته گفت:
 

 "؟بکنیر رو ین کااهی اتو حاال میخو"گفت:د بوه شده که به فرشته خیرر طون نه همااتر

 

 ."مبدم نجار رو این کاد الی بیاومیترسم ،نمونمید"
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به خوبی د وست بدوبا فرشته اوین چند سالی که د.در ایه موفقیت کرآرزوفرشته ای بردر دل لی ونههیچ نگفت اتر

هیچ رد ین مودر انست که داما می،افرشته میسوختای لش بردحاالخیلی د.بوه شنا شداده او آخانوق و خالابا

 ید.آستش بر نمیازدریکا

 

 ."بهت سر میزنمام میدم مو که کرراکا"گفت:ن شدا جداز نه پیش ایدند.ترل را دوتا منزه مسافت باقی ماندآن دو 
 

 ."ج دارمحتیاابهت خیلی ن چو،خوبی میکنیر کا"
 

د نه بواترد جووینبه خاطر ده،انش نبوانگردر ماده نگونه که فکر میکرآمتوجه شد ل به منزن سیداز رفرشتهپس 

 د.مطمئن بواو جانب در از مال خیاکه

 

بهتر فکر ت سکودر فت تا رتاقش اتا کمکش کند به ارد ندری کادر ینکه مادن از احاصل کرن طمینااز افرشته پس 

تصمیمی که شب ای جردرافرشته د.شت فکر نمیکرد در دل دافرشااز یگر به هیچ چیز جز عشقی که دحاالکند.

قتی متوجه همه چیز میشدند وشاید د ،صحبت میکردرش مار وباید با پدد.او بوه سخ تر شدد رابوگذشته گرفته

 ند.دکش میکردر

 

د فکر میکردر کنش مااقتی بهووما اشت.ی دامید بیشتررش اپدف طراز  لبتهد.امطمئن نبورد ین مور افرشتهد

شب آن نیا به کامش نیست.دهم که فکر میکند ر شتآنطوامیگرفت.فرشته خبر ندا فررا جسمش م روح و تماحشتو

 راهبه رونرکس به سالمتی کمی ب خو"گفت:د و کردر به ماد رو یکه فرشته هم متوجه شورطور پدم ،شا ردن خوحین

 "؟سته،درییکنیاست بیایند پذیرار امهمانانی که قراز نی امیتوی وشد

 

 "آن؟حاال کی می،چشمن رو شکر حالم خوبه قدمشوا را خدآره "ن دادتکاش را سری زد و نرگس لبخند

 

 چه کسانی صحبت میکنند.از نست انمیدد.کره نگادرش مار و فرشته به پد

 

 

رم میاز به شیران قا کامرد آسم سالگرامرای ین بروردهم فراد دبخوا گه خدا"گفت: وخت اندانگاهی به فرشته ر پد

 ."دمنا بر میگراو باو 
 

ب ست عمه مهتااکه ممکن دبوه نیز شنیداز آن چه کسی صحبت میکند.پیش ر از یخت.فهمید پدو رقلبفرشته فر

 ست باال کند.دش دمادر داختم ماازپس 

 ....."ینوردهم فردین..وردهم فر..دین وردهم فرد "شده کوبیدش مغز ین کلمه مانند پتک بها

و برخاست ی جاو از هم کنند.نفس عمیقی کشید افررا جش ت ازدواهند مقدمااین سرعت بخوابه د فرشته فکر نمیکر

 شد.رج خاق تاااز

 

 ."نشدل خوشحاد یازین که فرشته امثل "هسته گفت:د و آکره به نرگس نگای مهد
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اد نیست میخوم یش معلواربزدش وابه خوای بخو،کنهدت باید عا،حت نشورانا "گفت:و نرگس نفس عمیقی کشید 

 کنه.رچیکا

 

 ."کندر نست باید چه کادانمیه مدآضعیت پیش وین ابا د.فرشته خیلی غمگین بو
 

قعی واین وردهم فردبه ر روز هافقط چد میکرب حساد با خود.فکر میکرزد و میم تاقش قددر اشب تا صبح آن 

 ست.ه اماند

 

او تا د بوهای منتظر معجزه باقی ماندت ین مددر است.ه امش نمانداعدابیشتر به روز که تا چند د نی بواندزمانند او 

 هد.ت دنجارا

 

که باید د ین بوا که گرفتای کند به نتیجه نرسید.تنهانتیجها مش کلش پیدای حالی برراه تا د چه فکر کررشته هرف

 هد.در دتن رده قم خوریش ابهسرنوشتی که برو کند ش موافراو را عشق و  دفرشا

روز بگرید.دل ته از که د لیلی بودهمین و ست امیخواو که د نبوی ین چیزاما د ابوه سیدرین نتیجه اینکه به افرشته با 

با ای فقط به لحظهد و کرش موافررا غمهایش م تماو ن ایددما با ابگوید.د به فرشارا بعد تصمیم گرفت همه چیز 

 د.فکر کردن بواو

ش فکرای لحظهر پدن یددفرشته با د.پکربوو حت راخیلی نا،برگشتر سر کااز یر تر دکمی ر ین پدوردهفتم فرروز

 منتظر ماند.ومد ق آتاابه ر پدل نبادنی به این فکر با نگراباشد.با ده بری بود فرشاع او وموضور از شد نکند پدشفتهآ

حالی که سر در برگشت.ق تاایش به و روشستندست از پس و شد رج خاق تاد و از اکرض عورا لباسش ی مهد

 کشاند.د به سمت خورا نرگس ه مینشست نفسعمیقی کشید که نگااش همیشگییجا

 

ی نیستی خبرل سر حا دیاوز زمراین که امثل ی،مهده چی شد"گفت:د بوه شدش متوجه همسرزه نرگس که تا

 "ه؟شد

 

 ."متاسفانه خبر خوبی نیست"ن دادتکاش را سرو خت اندش اهمسرو غمگینی به فرشته ه نگای مهد

 خت.دوچشم رش نی به پدافرشته نیز با نگرد.کره نگااو حشت به ونرگس با 

م از هراخووز مر،اه خیر گذشتهبس نتر"ندهد گفت:ار نی قرانگرش را در ین همسراز این که بیشتر ای ابری مهد

 ..."دتلفن کرازشیر

 "بخو"

 

 ."دهکردف تصاان کامروز یرد

 "ره؟حالش چطو،شدم بر سرک خا"گفت:زد و تش رست به صودنرگس با 

 ."شکستهش ین که پاافقط مثل ،گفت به خیر گذشتهم هراما خوارم،انددی یازمن خبر "

 ین.وردهم فردین بی وردهم فردنست دامیل ین حادر اما اگرفت ان نددبه را فرشته لبش 

 "؟ستهد،درنمییال به شماان کامردر ماد سم سالگرامراز پس ت هرایعنی خو"کشید :م به کالر او را نرگس تصو
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 ن داد.به عالمت مثبت تکاش را فقط سراد و پاسخی ندی مهد

 "دادی بای داد "گفت:زد و نیش زست بر دبا و هی کشید آنرگس 

 

 

 

ین از ا"تشکرن جوا خد"گفت:د وکرب به هم قالرا ستهایش دنجا و آفت رشپزخانه آبه ی چاای آوردن برشته فر

 یخت.ی ربا تأسف چاو گزید را بش دل خوشحالی میکرب عمه مهتاد ماای دابرن حت شدرانای جا که به

روز هر د.آن دو بوه حتکنندراخیلی ناد فرشاو فرشته ای ین براند.دبوم تماابه ی رو یگراز دتعطیلییکی پس ی هاروز

زم هر چیز که الدش خوره بادر فرشته ند.دشناخته بورا یهمدگر ودتا حدو ند دمیکرت مالقارا همدیگر ل معموطبق

با گفتن د که فکر میکرد بواش پسرعمه ایبگوید ماجرد به فرشاد نسته بواکه نتوی تنها چیزد.گفته بود بهفرشاد بو

 حت میکند.راناد را فرشان آ

 

د و بوب بگوید.خیلی بیتادبه فرشاع را موضود نسته بواین که نتواز اهم دش شت خوداخبر ع ین موضوانه از اتر

ع ین موضوانه میترسم با نگفتن اتر"حق حق گریههایش گفت:ن میادرفرشته د،بوده گریه کراو پیش د نسته بواتوتا

 "؟نیستر ینطوانظر تو  به،باشمده خیانت کردفرشابه

 

در نست فرشته دانیزمیاو هد.اری دلدر او را دچطوو باید بکند ر نست چکاانمیدد و بوه حتشدرانای او گریههااز نه اتر

شک لبریز از اکمک کند.با چشمانی که او نست به امانمیتواست اکه میخودی جووبا ،ستده اگیر کری بست بدبن

کن ور با،یش میشهمیشهرلم ،دگریه نکنا خدرو فرشته تو"با بغض گفت:د و حلقه کراو ی شانههارا دورستانش ددبو

به اری دادن لدای دکن برور با،بگمروش به کوع رو ینموضوانمیتونستم دم گر بوامنم دی،نکرد خیانتی به فرشاتو هیچ

از یط بعضی اشر،ندرودارمشکل خترها همین از دکن خیلی ور بارو داری ین مشکل افکرنکن تو تنها ،نمیگمروین اتو 

هم که ز هنواری ندای عالقهات میدنیستند.تو که میگی به پسر عمه اما نا ه اهم خیلی بد ترتواز نها حتا آ

ش ما مطمئن با،امیکنیی نم چه فکرونمیده،صحبت کنی خیلیبهتررت بنظر من باید با پدما،اگهربزا خدده.تفاقینیفتاا

شاید یک و میکشن ت سرداد خیلی باشه یک ،که نمیزنندارت ه  چیمیشفوقش،شمنت نیستنددنا او

ما تنها زه،اخیلی میسوات لم برا دبهخد،میشیه ندی و زمیمیرر صد باروزیکه ه ین خیلی بهتراز الی ری،وسیلیبخو

 ."هستیدت کسی که باید به تو کمک خو
 

ست اما هر بر که میخو،ارشته به ظاهرقانع شدفد.کردرش مار و تشویق به گفتن حقیقت به پدرا نه فرشته اتروز نرآ

ن بازبه ای نست حتا کلمهاکه نمیتوری میشد به طوی شدیداب ضطرواتشنج ر چادکند ان عنورا نوعی مساله به

 ورد.بیا

بظاهر قضیه ،گشتزبای بهتنهااز آن پس و فت از ربه شیران کامردر ماد سم سالگرابه مرر ین پدوردهم فرروزد

هر د.بوی گمی شدیددرسرره چاد،او دمش میکرس آراحسااینبابت از افرشته د و بوه منتفی شدل شما بهعمهن مدآ

ن هم میشدهماایط صحبت فراما همین که شراصحبت کند ر بعد با پدروز میگرفت که صبح م تصمیدشب با خو

 شت.دامیت واا به سکوو او را مد آمیغشابه سراب ضطرا
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اده خانواه به همراده او خانور که بدده سیزروز ید.حتا دمید را چشمه فرشار پیش کنای هاروزمثل ه هر روز فرشت

 شتافت.د فرشات نه به مالقاابا ترم زدن به بهانه قدد و هکردستفاافرصتی از ند دفته بورجنگل نه بهاتر

 

نپذیرفته ات او را عودفرشته  به خاطر،باشدادهاش خانور او و کنادر تا د سته بوانه خواترروش از که کودی جووبا 

ده نکرش موافررا فرشته زطرفیهنوو از شت داست را دونه اترن ما چواگیر شد دل کمی او مخالفت ز شاروکود.بو

ر نهااز گرفت که بعد ل نه قواترض از عو،در نهتا ظهر با فرشته باشداکه ترد مخالفتی نکرد.بوده مخالفتی نکردبو

دش را از سیله نامزوین اکه به دبول خوشحاد و پذیرفته بود او را نه پیشنهااترد.ببردش خو باو او را بیاید ش نبالدبه

 ست.ه انرنجانددخو

 دبود فرشاو فرشته ای سختیی برر بسیاد و آن روز ین جمعه بووردهم فرردچهاروز 
 

نست داینکه میابا د،دنش بوبن روح ازشدا مثل جدد فرشان از شدا جدای او برد.گریسته بوه صبح یکسرز فرشتها

 قانع کند.د را نست خوانمیتود یمیکررما هر کاامیدهد ل رخ به هر حاق تفااینا

 

آن ظهر از بعدد.بودش خود و در بوده کز کرای مریضی گوشهآدم هم مثل د.او نبون ساآیی این جداهم د فرشاای بر

د خیلی سعی کرست.فرشتهار اخیلی بیقراو رشتهفهمید که فرم متون چشماد از فرشا،هم شتافتند ار یددقتی به روز و

د فرشا،گریستنبهد عکروشرز غان آهماو از نست اما نتوابرساند ن نشدنی به پایاش موافرو لپذیر ار رادیددین اتا 

 نست.انتودد میگرز بازود قانع کندکه خیلی او را ست اگم هر چه میخودرسر و نیز کالفه 

 

 

 

ت صحب نست کالمیاحتا نمیتوه کوتات مالقا،در آن شتاخبر ندد فرشته بودردل غمی که د از رشاحتا ف،هیچ کس 

 شتافت.ل منزی به سود و دوان دوان حافظی کراخداری فرشته با بیقرکند،

به پل چوبی تکیه را ستانش ودمد آاپل روی چشمه به ر کناد از فرشا،گرفترت صوب فتن فرشته که با شتاپس از ر

به ،ستوب ابه غررو شید رینکه متوجه شد خواتا د بول حان شد.ساعتی بههماه خیروش رود پر خرآب به داد و

لتنگ دفرشته ای ساعتی نشدهبرز که هنودل او همه چیز به جز د،بون سکوو مش در آراهمه چیز د،کرهنگااف طرا

 بخشید.ت شداری او رابیقرزد و نگیز جمعه بر قلبش چنگ اغموب غرد،بو

 

حافظ عشق اخد"یر لب گفت:و زکشید د و آه کره شتنگاراه دامحبوبش ل سنگ فرشی که به منزده به جاد فرشا

 ."رممیشمارا لحظهها ارت یددمید امتو به رمیسپاا به خد،منیاییرو
 

 د.فتاراه ایال به ف وسیلش به طردن وجم کرای برو نفس عمیقی کشید د فرشا

 

حتی سه ساعت هم ر روز ین چهات امد،در شتاستی ندل درحاد ما فرشاامیگذشت ه نشگان داشدز بار روز از چها

ست به ایکرو شد رج خاس کالو از مرخصی گرفت زه جأد استااز اکه د بودوم نگ زسط د.اوابوه حاضر نشدس کالسر

 ت باشد.نسامحمد نمیتواز یک نفر کسی بهتر و آن ست با یک نفر صحبت کند افت.میخورمحمد ه نشکدداسمت
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کجا میتونم را محمد "پرسید:و از او ید را دمحمد ی همکالسیهااز شاهین یکی ،سید ه رنشکدداقتی به د وفرشا

 "؟کنماپید

ین که امثل ده،موجه کررش را ما تلفنی عذ،انگشتهز بات تعطیالز از گفت محمد هنون داد و تکاش را شاهین سر

 ."باشده مدآپیش ریکا
 

ف ست به طرایکرد،فتاراه ابه پرسد ی ینکه چیزون ابدو  "نخیلی ممنو"گفت:و میقی کشید نفس عد فرشا

 د.حرکت کرل منزف به سرعت به طرو فت ردرواشخو

 

داره ته از سر و باشم ل قباش اگه خوا"گفت:د با خود و کره به ساعتش نگاد.بول شماد در راه ساعتی بد فرشا

 ."چشمهد فرشته بیاوز مراکنه ا خد،آاخ به چشمه برسونمر ت چهاساعای مو بردمیتونم خورم،نیادر
 

 د.فشرز گاال به پدرا پایش ر ین تصوابا و 

 

به سمت د و یگر صبر نکردما د ابوز زود ینکه هنواسید.با ریال وبه د بوده نچه پیش بینی کراز آتر زودخیلی د فرشا

ای او که بررا یی دوکار چندین بااز بیش د و میزم قداری با بیقرد ته بوفرشر نتظادر امدتی که م تماد.در فتاراه اچشمه

 د.کره نگاآن به ون آورد و جیبش بیرد از بوده کرتهیه

 

ل منزر در کنادر نه اترد.به سمت چشمه حرکت کرد بوده فسرو اپیش که غمگین ی هاروزفرشته مثل آن روز 

 ."ما باید تحمل کنیاسخته ات نم برومیدی،شدق خالاا خیلی بد گیهزفرشته تا"گفت :ن او یددبا د،بوشمنتظر

فرشته دن سیدرهمین که به پل د.فتاراه اچشمه ف به طره او به همالزد و نه انگی به تررفرشته لبخند کم 

 نفس عمیق کشیدد و یستااایلحظه

 "؟حس میکنیش رو نه صبر کن.بواتر"

 "؟یچه بو"نفس عمیق کشید:د و ستاانه اتر

 ."من مطمئن هستمده... کلن فرشای ادبود.....کلن فرشای ادبو"دبوه قلب فرشته تند شدن ضربا
 

 

 

 ."نشگاهش باشهدباید تو ن الد افرشا،بیا بریمه،یداب دبچه خو"گفت:د و کرهای نه خنداتر

 د.بلند کرن سماآبه ش را سرو بست را چشمانش د و کره نگااف طرافرشته به 

 ."ست میگیآره را"گفت:د بورده بویی به مشامش خوش کلن خوی ادنه که بواتر

 ید.دوبه سمت چشمه ب با شتاد و یگه صبر نکردفرشته 

 ."بشمن حمتوامزم من که نمیتونم بیا،منم ببرزه پس بیا کو"گفت:ی بلندای با صدوفت ل او رنبام دنه چند قداتر

 سکه حدر طون هماو ید دوبه سمت چشمه ش داد.دوان دوان گواش ستهاه به خونو صحنید ای او را ما فرشته نه شدا

ای برد و نگیرش غورا در آفرشته د خیلی سعی کرد ند.فرشادبون زده هیجادو ید.هرر دنتظاد را در افرشاد میز

 د.به هم فشررا نتا د و اکرب به هم قالرا ستانش د دتفاقی نیفتااچنین ینکها

 نمیشد.ل خوشحار ینقداند ادهدیه میداو به را نیا ی دگر بهترین چیزهااید.زمیلر خوشحالیاز فرشته 
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شب ن ست هماار اقرده و نیم طی کرو سه ساعت ل را تا شماان تهرن او راه یددفقط به خاطر د قتی فهمید فرشاو

نیا دیگه تو ی دهر چیزز ام ایدنت برد دفرشا"گفت:د بوزده چشمانش حلقه در شک احالی که دد در گرز باان تهربه

ر ینکاابا ام تو میخوام ارزش داره.از هستی برم تماازه نداست که به اسالمتی تو از آان ما مهم تر ،استاتر ارزش با

نی وهم میددت خود فرشام.یدرو دهم فقط نقش توب کتاو فتر دتو دام،تو نبوون بدر روز ین چهادر امن ،نکنینمانگر

 ."ام ارزش داریبررکه چقد

 د.کرک پارا شکهایش است دبا و فرشته نفس عمیقی کشید 

خیلی د.ضبط میکرو ثبت ،یددنمیاو را هایی که ای روزبرت او را لحظه لحظه حرکاو شد ه به فرشته خیرد فرشا

ما ،ابفهمانداو به اش را قلبیس حساو استانش گرمی دبا د و ست بگیررا در دفرشته ن ستادست امیخولشد

 ق دارد.میشناسد فراو نی که اخترم دبا تمافرشتهنست دامی

رد مودر نم تا کی باید صبر کنم تا تو وفرشته نمید"گفت:و مد د آ.کمی بعد به خود بول حان چند لحظه به هماد فرشا

ست ارزش،دمن با ای هر چی باشه برت نظر،کنمری ستگااخودت خوم از ما میخا؟ اصحبت کنی.درت مار با پدمن

 ."حت می کنهرا راخیالم هینکاکم 
 

قت به من ابا صددارم ست دوفرشته "داد:مه ادامی گفت ای آرابعد با صدو نفس عمیقی کشید د و سپس مکثی کر

 "ی؟من میشوم یا همسر؟آچیهت نظربگی

 

و ها رکام خت.تمااندایر زبه ش را سرد،گرفته بوان نددبه را حالی که لبش در متحیر ماند.د فرشاف حراز فرشته 

حت ابا صرار یدد.در آان دبوده صحبت کراو که با د فتاروزی انخستین د به یاد.بوه یش غیر منتظرابرد فرشایحرفها

 د.میکرری ستگااخواز او حاال هم د و بوده عشق کرازبراو ابه 

تمنا س و لتماه او انگار د.دخته بودوچشم او نی به اکه با نگرد کره نگاد چند لحظه با خجالت به فرشااز فرشته پس 

 د.میزجمو

ش حت بگوید که همسراند به صرانست که نمیتوداما مید،اکرم الد را امدگی خوم آضایت تماربا در دل فرشته 

 مد.آهد انست چه پیش خواهم نمیددش خون چود،میشو

 

د فرشا"گفت:و آرام خت اندایر زبه ش را سر،ستاشته ه دانگار نتظاد را از افرشته متوجه شد که مدتی فرشا

 ..."ما،اکنمی تو سپرر کنارا در شبم روز و ست که امن آرزوی نهایت

 د.بوم او منتظر باقی کالد و حرفی نزد فرشا

 

ش ما مطمئن با،احل کنمآن را که باید د دارد جووندگی من مشکلی در ز"داد:مه ادامکثی طوالنی از فرشته پس 

 ."تو هستیم بپذیرم همسران به عنو آن رانم اکه میتودی مرتنها
 

تحت را ست فرشته انمیخون چود نکرار صراو انستن مشکل رد دامودر ما د ابوه شدو ینکه خیلی کنجکاابا د فرشا

به ون آورد و آن را جعبه کوچکی بیرد.جیب کردر ست و دقدمی جلو گذشت زد و لبخند د بدهد.فرشاار قررفشا

م تماازه ندابه ام تقدیم به کسی که بر،نگشتر کوچکایک م،خریدآی هدیه ات برم،زیزع"گفت:و گرفت فرشتهف طر

 ."بسنجدارم با عشقی که بهت ارزش اون رو ما ،انم خیلی ناقابلهوکه میددی جووبا ،فرشته داره،ارزشنیا د
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 ."دن هدیه بوبهتریام تو برر کن حضوور با"گفت:و خت اندد اسپس به فرشادو و فرشته نگاهی به کا
 

 م.یک هدیه بگیرازت ین هدیه دادن اهم با اما میخودش اخوی جااون "گفت:ی زد و لبخندد فرشا

 

که چه اد میدن نشااو باال گرفت.حالت را نش ووبرف او احرن همچنین متوجه نشدو فرشته به نشانه تعجب 

 "گفت:ن داد و تکاش را سرو گرفت ان ندد بهرا لبش د بررش فکاافرشته پی به ه نگاد از میکند.فرشایفکر

مت امیخود جوم وبا تمادارم و ستت دوسته که خیلی ،درکنیر ناجوی من فکرهارد مودر نشد ار یگه قرچ،دنوچ،نو،چنو

 ."قتش صبر نکنموهم کم طاقت نیستم که تا ر قداونما ا
 

ی بهم بدام که میخوای ما هدیها":گفت د و کرهای خندد گرفت.فرشاان نددبه را لبش و خت اندایر زفرشته سر به 

 ."نگشتت کنمدم اخورو نگشتر ی ابدزه جأاست که اینا
 

به د و کره نگاد فرشاابا خجالت به رد و پلکهایش بهم خو،شد خ سرد بوده شتباهی که کراز افرشته ی گونهها

د و کره نگان او به چشما،فتست گردبه را ست فرشته د دمانی که فرشان داد.زتکاش را ضایت سررعالمت

می آرابه داد و ست چپ فرشته جایی دوم دنگشت را در انگشتر امی آرابه و "دارمستت دوفرشته خیلی"گفت:

 ."دشوآن مانی که حلقه عقد جایگزین زتوست تا و مندی ین حلقه نامزا"؛گفت
 

ن که چود فرشان ستاف دانش بر خالستدباشد.ه مر مر سفید ساخته شداز که د بوای مجسمهن فرشته چورت صو

چند لحظه د فرشاتابستانی.روز شید نیم ربه گرمی خود بوم لش گردما د.ابود سرد مانند تکه یخی سرد،بوداغ رهکو

م چند قدد و کربه فرشتهرا با چرخشی پشتش د و ها کررا رنها آمی آراسپس به و ستانش گرفت دبین ن او را ستاد

 شد.از او دور 

 

 د.متوقف کرن را مازمیشد ش کادای میکرام در دل آرزو هر کد،بعد میگذشتندی هها به تندلحظ

 

تعجب متوجه شدند ل با کما،سته اسیدا ریی فراقت جدونها فهماند که آند به امیخوم به نارا نه که فرشته اترای صد

ند جز دبوه متوجه نشدن را مازشت گذام هیچ کدت ین مدو در است که با هم صحبت میکنند ایک ساعت از بیش که

را از نها اد آکه تعدد بوده شمررا چوبی پل ی هادهنرن و ختار درانقدد و آتخته سنگی نشسته بوروز پل ر که کنانهاتر

 د.بوهبر شد

ده کرش موافررا نه اترک پا،خیلی بد شدوای "گفت:د به فرشان داد و تکاش را نه سراترای صدن فرشته با شنید

 ."دمبو

 ."تشکر کنن و ازش برسوم من بهش خیلی سالف طره،از یت شداذخیلی ت ین مداتو ، نهاطفلکی تر"
 

به ب با شتاو  "دمبر میگرن الا":گفت د و پر کرزهاش را عت کوربه سرن داد و به نشانه تأید تکاش را فرشته سر

 فت.رنه اترفطر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 4 3  

 

 

 "میکشمدم رو سته تو خواز د خرآ"گفت:و نفس عمیقی کشید ن او یددنه با اتر

 

به سر چشمه و دوان دوان شت دابرزه او را کوو گفتن کالمی خم شد ون بدو بوسید رت او را صوب فرشته با شتا

 فت.ر

نی اسپس به نگرو "ی.یگه بیادیک ساعت ی نرا خدرو تو،هیمانمیخوآب ما دم فرشته غلط کر"گفت:س لتماانه با اتر

دا ین میترسید که مبااز اما اشت انی ندانگردش بابت خواو از خت.دوچشم ده جای نتهاابه س با ترو پل برگشت سر

ی چیزان فرشته نگرد خود،فرشته بوان نگراو که ر نقدآینکه اما مثل ابیاید.ن نبالشادبه د و شوان فرشته نگردرما

 د.نبو

 زد.لنخند د به فرشاد سنفس میزکه نفر همانطوو کوچک چشمه گذشت ر بشاآیر را زنه اترزه فرشته کو

د کره نی به ساعتش نگاابا نگرد ست.فرشااشته دانکه باید تأخیر از آنستند که فرشته بیش ابه خوبی میددو هر 

 ."بشهت یردمیترسم "گفت:و
 

 

 

 "هشدم یرس دنتر"

 "؟گذشتهت سرآب از یعنی "

 "تقریباای "

سر ان بریم تهرو یم داربررو ماشین و ما بریم ی یالوست به راین جا یک از ابیا ه رینطواگه ا"گفت:و خندید د فرشا

 ..."بعدو محضر عقد میکنیم در همراه 

 

 "نرفتهم سرر آب از نقدز آهنو"گفت:د و بلند کرن سماآبه ش را فرشته با لبخند سر

یک مخفی ن مودخوای بردارم ست دوفرشته ست ندیم.را از دقت ه وبهترش.....کا،چه بد"گفت:و هی کشید د آفرشا

 ."باشیمط تبادر ارستیم با هم اقت خووشته باشیم تا بتونیم هر داهگا
 

 "ری؟چه توب.چه خووای "

 

که ت ین مداتو "گفت:ن داد و به فرشته نشاد چشمه بور خت کنار درتنه قطودر که را کوچکی ف شکاد فرشا

هیم به هم اهایی که میخومپیغادن کرن پنهاای خوبی بری به نظر میرسه جاد ،فتاف این شکااچشمم به دم بوتمنتظر

 "ره؟چطوبدیم

 "خیلی عالیه"گفتد و به هم فشررا ستانش دفرشته 

 ست.ه اسیدا رفتن فررقت وفهماند که آن دو به د و بوه شداز آب نه پر اترزه کو

 "یقولی بهم بعدام میخود فرشا"

 "مبگو عزیز"

 

 ."بعد میگم،میکنیل بگو قبواول "
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 ."ما هر چی باشه قبولهاچیه م نادوینکه نمیابا "گفت:ی زد و لبخندد فرشا

می ای آرابا صدد و به طرفی خم کرش را سرد میزج نی موانگاهش نگرو در خت اندد اغمگینی به فرشاه فرشته نگا

یگه ر دمن قسم بخون به جوه و بعدل میترسم.پس قول اشمده جااز من همیشه د فرشا"شت گفت:زش داکمی لرکه

ی خیلی عزیزام برن چو،باشیدت ظب خواموام میخوازت من فقط ،نکوبی بیاییراه رو ین ابه سرعت وز مرامثل

روزی گر اقت نبینمت.حتا وهیچ ه گر شداکه تو همیشه سالمت باشی حتا م ضی تررابهت بگم من ری چطونمونمید،

ون شته باشم بداندر ینجا حضواگه و اهر جایی باشم د بهشته.فرشاای از تو گوشهل است که به قوین جاحمرونباشم 

ضی هستم هر رابه همین هم ،چشمه ببینمآب تو ت رو ینجا تصویرم اطی میکنم تا بیاراه را همین روزهر ،خیالم در 

و ین چشمهها ،اختها درین م اتماون بد،ییدنم بیایی دبه روزی ستی اگر خوافتم رین جا از اقتوهرد م و قت نبوو

 ."دامنیا نبودین اگر تو احتا ،هستمدت ند که من همیشه به یااشاهد نخالقشواه سنگها به همر
 

 اد.یی میداجدی بود و لحن کالمش غمگین بود.صحبت میکره بریده بریدو یخت رشک میافرشته 

 

ند ایگر نمیتود دمیکرس حساد.امیفشررا ض گلویش بغد و بوه شده خیراو هم به های در با چهرد فرشا

سیرتم ،اعاشقتما بخددی،نم کرایون،دنزف حرر ینطوافرشته "یی بلند گفت:ابا صدو بست را کند.چشمانش تحمل

 ."حتی تو بشمراکنم که باعث ناری کاام نمیخو،نکندار جریحه را حساساتم این از ابیشتر و و بریونتم...حاالد

ای با صدد و کره نگاد خته بواندایر زکه سر به د به فرشاد و کرک ست پادبا را ش شک هایافرشته 

 د.کرک تراو را می آرابه و "ار نگهداخد"گفت:میآرا

ها را رشکش ر امهاو ستانش گذشت ش را روی دفتن فرشته سراز ربدهد.پس اب او را نست جواحتا نتود فرشا

هاش روان که بر چهررا شکهایش انگشت اکاهی با سر و شت دابر میم نه گااترر کنادر لتنگی دفرشته با د.کر

 د.میکرکند پادبو

 

نست انمیداو میکشید.د و آه میکره خشید نگارنگشتش میداکه بر د یی فرهااهدانگشتر او و انه گاهی به اتر

 د.چه میشوآن دو عشق عاقبت

 

نست دامیه دارد.یش نگااتا برداد نه ابه ترد و آن را کر رجنگشتش خارا از انگشتر ،انه اترل منزر فرشته کنا

 بیفتد.درش مار و ست پددست به اممکن ه دارد و نگاآن را ند انمیتودشخو

 بش گریست.اختخودر رنست اشب فرشته تا توآن 

خت ف درشکاو آن را در عاشقانه مینوشت م یک پیغاروز شدند.فرشته هر ی سپری یگراز دها یکی پس روز

تنه از فرشته از شش نامه ر هر باو ست سر چشمه میرفت ایکرو میرفت ل هر پنجشنبه به شماد فرشامیگذشت.

شنا ادهاش آبا خانواو هد زه دجارا است افرشته میخور از هر باو یک نامه جایش میگذشت.د و میکررجخت خادر

ین مساله اما دارد افرشته چه مشکلی  نستدانمید ست که کمی صبر کند .فرشاامیخواز او فرشته رهر باد و شو

 د.بوه شدهای پیچیدیش معماییابر

 

رش پدد و سخت مخالفت کردرش کند.مای ازدواج ختردهد با اکه میخود کران عنوادهاش خانور در یک باد فرشا

او نکه یابا ،ختر کیستآن دنست دامیودی نک تا حدافرن ین میاد.از اکرم عالماش اضایت همسررا رفقت اموطشر
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گی ادکه با موقعیت خانوده کرب نتخارا اند کسی دبواو با ن ازدواج هاانی که خواخترم دتمان میاد از فرشانستدامی

ده کرق خالقش خیلی فرد ابوه شداو عشق و شناخته را مانی که مجید ل از زین حااما با ،ایدآنمیر درجون یشا

او هم ز با،شتاهم نداش را گر مجید موقعت کنونید ابو مطمئند .او قایل بوام حترانعاشقام تماای برد.بو

ن هماد از که فرشاص همیت ندهد.به خصواکه سایر چیزها اد حق میدد به فرشاروهمین از شت.استش مید،دوعاشقانه

 د.عالقه بوبیو تجمل بی توجه وت و نیز به ثرا بتدا

 

راه را ین او انستند که دایقین نمیر ما به طوود.ایرمل هر پنجشنبه به شماد نستند که فرشادانک میافرد و محمو

د نیز فرشار ین باد افکر میکراو شت.اطالعی نداکوچکترین ع ین موضوه از امنیژود.میری خترن دیددبخاطر

حسابی شاکی د فرشای هارکااز نیز ل او ین حاابا د.خسته میشوودی از آن بزده و کرا پیدزهایسرگرمی تا

ن ناآمانی با زنی که اخترم دبا تمارا تباطش د ارست.فرشاه ایش غیر قابل تحمل شدابرر اوافتد رمیکرس حساد،ابو

میفهماند که قضیه کامال او به ر ین کان اچود حت میکرراناه را هر چیز منیژاز ین بیشد.ابوده قطع کرد ست بودو

 ست.ه اعشق شدسختو سفت ر ین باد افرشاو ست ی اجد

د فرشاازدواج نیز همانگونه که ر ین باد افکر میکراو ند عمل کند.انیز مانند گذشته میتور با یند امیکرر تصوه منیژ

میکند.بعد ش موافررا ختر آن دیج ربه تدد فرشاو میکند م عالرا اخیلی سخت مخالفتش د،بوده نه مخالفت کرزافربا

 کند.ده ازدواج کاندید کراو که  ایشایستهان ختراز دبا یکی د ضی شود رامیکند تا فرشاری پا فشار نقدآهم

حتا سر به ،او شتاندرا سابق ش جوو جنب آن یگر د دفرشاد بوه جالب شدل ین حادر اخیلی عجیب د فرشار فتار

د و مهمانیها شرکت نمیکرد.در فکر بوت در قااوغلب د و ابوه یر شدزسر به آرام و خیلی ،نک نمیگذشتافرسر

 د.مالیم بوی موسیقیهادن کرش گول مشغول منزدر تقااوبیشتر 

 

هایش خیس سلبام که تماری به طود میزم قدن یر باالو زمیشد رج خال منزد از میبرید فرشاران مانی که باز

یا مجلسی بر پا میشد و مهمانی ه هر گاان،یگردمتلک و تمسخر ای برد بوه یز شدوستاد دفرشای هارکامیشدند.

را ین صحبتها د افرشا،لیلیاغ نرفته سرن مجنوه به هم میگفتند چی شدره شاا ه وبقیه با خند،شتدارحضود فرشاو

 د.نمیشنون را یشااصدو نمیبیند ن را ناآگویی اد،نمیدان یگرف دهمیتی به حراما امیشنید رکناو گوشه از 

 

م گرن ناف آحرزار بامیکند تا ری کاد ینکه فرشاو از اند دبون فیااطرر افتارکه شاهد ه منیژص به خصود ما محموا

 ند.دحت بوراحسابی ناد شو

با لباسی سر تا پا خیس او میگشت ز بال شماد از که فرشاد شب بودوازده ساعت د.ین بووردخر فرآجمعه شب هفته 

 گشت.زبال منزبه

ح صطالابه تا ده گی بر پا کرربه همین مناسبت جشن بزدر ماده و نک بواقبل جشن تولد فرروز نست که دامید فرشا

 کند.ده ستفااو اختن انددام ابه ای براش حربهم تمااز

ه نشگااز داپنجشنبه د ما فرشااشته باشد ر داجشن تولد حضودر که د سته بواخود فرشاد از یاار زصرابا ه منیژ

 د .پیش گرفته بول را در شماراه ستایکر
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هایش سلباو ند دخیس بوز هنوش سری موها،فتن رابه سمت ساختمد و کررک پاای گوشهدرواش را در خود فرشا

درش مار و پدد فکر کرد با خود.فته بوو رفرت سکودر خت که اندن انگاهی به ساختماد ند.فرشادبوه تنش چسبیدبه

 ند.دشن نبوروپذیریی ق تارگ ابزی هااغچه چلچرن ند چوه ابیدایا خوو نیستند ل منزیا

 

 د.کرم می سالآرابه ،نداحتی نشسته ی رامبل هاروی ید که درش را دمار و خل خانه گذشت پدداقتی پا به و

د بوه بی توجه شدش به ظاهرر ینقدد اینکه فرشاد.از اکراز ندابری او را سر تا پاد و کره نگاد خم به فرشاابا ه منیژ

 د.به هم فشررا هایش انندص دحراز

 

نست بفهمد که هم خیلی خسته امیتوه او حالت چهراز نگریست.ش به پسرداری معنی ه هم با نگاد محمو

او را به خوبی د محموست.ده اکرن پنهارا نها دش آخونسره پشت چهردر که دارد گفتن ای هایی برفحرهم،ستا

خیلی ی به چیزن سیدرایست که برامانی د و آن زمیگیرد به خورا ین حالت رت ابه ندد نست فرشادامیشناخت.می 

د گفته بواو به د فرشامانی که،زقت پیشوچند ه را ین چهرد،او ابیگانه نبوای او برد ین حالت فرشااست.ار ابی قر

 د.حاال بواز تر لبی خیاو خیلی منطقی تر د موقع فرشاآن که وت ین تفااما با د ابوه یددر او دهد امیخورا نه زافر

 

 نفس عمیقی کشید.و بست را  سپس چشمانشد.خته بودوچشم د به فرشات با سکون همچناد محمو

 

د فرشایش مهم نیست.ابدهد نظر هیچ کس برم نجااست ار اکه قرری کام نجاای ابراد میدن نشاد مصمم فرشاه چهر

 شت.ه داجایش نگاه او را در منیژک که لحن غضبناد تاقش حرکت کرابا گفتن شب بخیر به سمت 

 

 ."صبر کند فرشا"
 

 ."ودم`نمانی که خسته ای زبرار بگذ،هی نصیحتم بکنیاگر میخوام،امن خسته "گفت:و رگشت بف او به طرد فرشا

 ."هم با تو صحبت کنمانیست میخور کادر مرنه گفت:نصیحتی و آبا عصبانیت نفس عمیقی کشید ه منیژ
 

ور مدی و چند پله مرمر فت که بارتاقه نشیمن اسپس به طرفگلخانه د.کره نگارش به پدو شت دابراز او چشم د فرشا

 خت.دوچشم درش به ماو نخستین پله نشست روی میشد.امین جدزسطح از

 "؟نه،شرکت کنیت هراجشن تولد خول دادی در تو به من قو "گفت:د و کرت چند لحظه سکوه منیژ

 "نستماگر تواگفتم ادم، ندل قو"گفت:ن داد و تکاش را سرد فرشا

 "؟نستیاچه نتوای بر"

 "نشدب خو"گفت:و خت انداباال را شانههایش د فرشا

 "؟ستیانشد یا نخو"

 ."پس بدهمب باشم حسار که مجبوده هم مهم بور ینقدامن ر فکر هم نمیکنم حضو،چه فرقی میکنه"

 تتعطیال،اون از ختیاندراه این چهبساطیه که ا"گفت:ی بلندای با صدو فت ره در رکود از فرشای هافحره از منیژ

یر زنهها ومثلدیود میارون قت باوهر ،تب حاضر نمیشی امرس آات سر کال،نهزغیبتمیروز هر ،یناز اهم ین،ا

 "؟میکنیزی با ما باا چر،ماوی برآهستی نه فکردت که نه فکر خودردی داری چه ،میپلکیرونبا
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 د.عصبانی بوو حت راناه منیژه چهر

را نگاهش د.او شون پشیماا نکند کهبعدری کاد خشمش سعی میکردن و دابا فرد و بوده کرت سکون همچناد فرشا

 د.کرف یگر معطوی دبه جاوبر گرفت د بوک خشمنای ببرن که چودرش مااز

 د.میکرد فریاد داد و بلند سر فرشاای با صدک و خشمنان همچناه منیژ

ب با حالتی معذ �� �کند.بنابریتیزترمیرا تش معرکه آنست کوچکترین کالمی دامید.او بوده کرت سکود محمو

 د.میکره نگاش گاهی به همسرد و حتی گاهی بهفرشارابا ناو به جا شد مبل جاروی 

داد و حرفش ن به کرسی نشانددرش در نست حربه مادابه خوبی مین او شت.چواندی ثرد آفرشاه در ما خشم منیژا

 ست.دن اکردفریا

 

 نم چهوبدام میخو؟چی میگمی با تو هستممیشنو"کشید:د فریاد سر فرشاد بوه گه شددرخشم از یی که ابا صده منیژ

 "ری.؟میار ادا درینقداچی تو سرته که ،مرگته

 ستن اطوفااز مش قبل آراحساسمیشد امی که به خوبی ای آرابا صدی زد و نیشخندو شد ه خیردرش به ماد فرشا

 

 "داری؟هم رو طاقتش ن؟ها؟نی وبدای میخو"گفت:

 

 

 

ی اون رو جا؟ چی شددم.....میکرر که همیشه بهشافتخای پسراون نم کجاست وبدام میخوآره ،آره "د زد:فریاه منیژ

 ."همدآبر ادش خانودآزار دادن صددر گرفته که ای نهویودینا

 "؟من یا شماه میدرو آزار کی ،کی"

 د.میکره ین صحنه نگااها به دهنری باالو از مد ون آتاقش بیراز انک افرن مازین در ا

تو دخول قاداد و سعی نکن با در طال مقایسهمیکنید.مال و با پورو همه چیز ارزش شما که "داد:مه د ادافرشا

یکتر دنزوجا برخاست د از فرشا"م.ین خونه بره از اگر شداحتا ،یستمامیش خرآمن تصمیمی گرفتم کهتا ،کنیتوجیه

ام گرفتهرا نین که من تصمیمم وبدرو ماین امیخو"می گفت:ای آرابا صدو نشست درش ماوی بررومبلی روی وفت ر

 ."سته ابی فایدن چو،منصرفکنیدرو نکنید من پس سعی
 

د آن میکرآرزو چه صحبت میکند.د از نست فرشاداشت میداهن فعالی که ذبا د،بوه حبس شده سینه منیژدر نفس 

 ست نباشد.درفکر میکند چه

 

 ."امگرفته ازدواج من تصمیم به "گفت:ده شمرده ید شمرت او را دسکون چود فرشا

ای ازدواج برن نادن آقانع کرای بردرش مار وبا پد،بحث منوچهرو صحنه جر ه گاداناخود و باال بررا نش ووبرد امحمو

 آورد.به خاطر ل را غزبا

 

از چه ،به منوچهر د بهشباهت فرشااو نشست.د حمومن بر لبای ما لبخندد،انبون خندیدای که جایی بردی جووبا 

 دکه محمود بوی ین چیزد و ابوی ثه جودحاو منوچهر کله شق ه نیز مانندد،اوفکر میکرق خالانظر از چه و قیافه نظر

 چنین باشد.دش شت خوهمیشه آرزو دا
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 گرفت.ی جارش پدر کناو در مد آپلهها پایین س از نک با ترافر

ند ابتواو باشد که ی چیزد جدید فرشاب نتخاد ابووار میداشد.ه خیرد به فرشاای لحظهد و کرر مهاا رخشمش ه منیژ

 د.بپذیرآن را

 "ب؟خو"گفت:د یی که کمی خشن بوابا صده منیژ

ن تودفریاد داد و جووبا م،بیشتر میپسندرو شما ه چهرن من همودر ما"گفت:و شد ی بعد جدی زد و لبخندد فرشا

 ."تونم حرفمو بزنممیبهتر

آن به خوبی ه که منیژد بور شکای آتصویردلبخند غمگین فرشا،در چیستم ین کالانست معنی دابه خوبی میه منیژ

ای کهبره منیژای ین برد .و اهم کراخودم ازدواج کرب نتخادم اند:من با کسی که خواخود فرشاه نگااو در ید.درا

ن داد تکاش را حفظ کند سررا مشش د آرحالی که سعیمیکرد.در بوار ناگو خیلید مهمی گرفته بوت تصمیماه اویندآ

 لبخندو 

ین احاال،به سالمتیب خو"نمیشد گفت :ه مشاهددر آن حساسی ایی که ابا صدآوردو بر لب ی میزآتمسخر 

 "؟کی هستم خانووسعر

ین ا.با د ست منفجر شواه ممکن ست که هرلحظاماند بمب ساعتی او نست دامیو میه را به خوبی مکر منیژد فرشا

 ."مشنا شداو آعید با ت تعطیالدر نمیشناسید.من او را شما"داد:مه ادانه کوچکترین ترسی وبدلحا

ب نتخااو اکه ی خترد دبووار میدز اما با،اتعطیالتفهمیدد را در فرشای علت غیبتهازه تاد.باال بررا نش ووبره امنیژ

 ند.دارختصاصی ی ایالولی احون که هماسرشناسباشد ی هااده خانوده ازکر

مه اداپرسی زمانند باد،ین حالت فقط چند لحظهبواما اشد.ه خیرد به فرشاد و تنگ کررا چشمانش ه منیژ

ن شان درضعیت مالیشا؟وچیدرش ما؟ستره اچه کارش پد؟هایی هستندر آدمچه جوادهاش خانوبخو"داد:

 "؟ما هستاده خانو

ی یباو زنجیب ه که چهردبست عجیب بورا شد.عاقبت چشمانش ه خیردرش یق به مانفس عمن با کشیدد فرشا

کند تا ز بارا ست چشمانش ایگر نمیخودید که م دمظلورافرشته رش تصور در نقدآپیش چشمش ظاهر شد.فرشته

 م.بگیراز اوتا عکسی م بین میبردورحتما ر ین بااگفت:د با خون مان زست بدهد.همارا ازداوتصویر دا مبا

 د آورد.به خودرش او را ماای صد

 "؟به ما معرفی کنیم را خانووس یا نباید عری؟آنمیداب جوا چر؟چی شد"

 ."نیدوهید بدامیخورو شما چی م متوجه نشد"گفت:د و کرز بارا چشمانش د فرشا

 ."مکه پرسیدرو چیزهایی ن همو"

 ارمشما ندت الاهمچنین سواو و ندگی زضعیت در و وماو ر پدت به تحصیالری من کا"گفت:ی زد و خندزپود فرشا

 

 ..."من

 ."منتظر پاسخ پرسشهایم هستمدارم و ما من ا"گفت:د و قطع کرد را فرشاف حره منیژ
 

با لحنی که د خته بودوچشم و حالی که به چشمانادر گرفتن نقطه ضعف میباشد.د صددرش در متوجه شد ماد فرشا

دی عاآدم ختر یک دفرشته ،کن ش پس گو،نیوبدرو هی همه چیز امیخو"شته باشدگفت:دالط تحت تسد میکرسعی
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ما تحصیل دار اشخانه درست.مال اشمای در ناظر شرکت معتبرس مهندرش ست.پدده اتحصیل کرو بافرهنگ ماا

ل دارد و ساه هجددش ست.خون امادخوی یالولی احون همادرهم ن منزلشا،ند دارضعیت مالی متوسطی وست.ادهکر

اش بین آشاست.چشما دهالعاقافوه چهرد میگیرار پسند شما قرره که حتما موی تنها چیزد.یپلممیگیردهم لمساا

شید رطعنه به خواش طالییی موها،ستایاسسفید ل مثل گااش پوست لطیف،ست اسمانی آهر ازبی تر آ

پسر شما دل از سابی حو ست و درها میزند دلتش به آ � ��نگاه،یباستوززونمش مواند،امیزند

 "؟نی.اهی بداهمیندیگه چی میخوده،بر

 

به را هایش انندد و دجنگ نباشد.منیژهنفس نفسس میزه کنندز غاد آسعی میکرل ین حاابا د،عصبی بود لحن فرشا

وت ثراز نظر ف که صرود بری خترری دستگاابه خود که فرشاد ین بواهر چیزاز تر ار ناگوای او برد میفشرهم

ن هماو مد ش آانظرر ستاندام و دوقوامیز آتمسخر ه یک لحظه خنددر ندگی میکند.زستا در روهمتشخص ادانوخو

 د.باشد منفجر شوه یکشددنزآن تی که شعله کبریت به روکه مثل باد بوکافی

 

د بوه کشیدنش را سرد گر فرشاد.اکرب پرتاد با خشم به سمت فرشاو شت دابرد بورش کنادر بی که ان آلیوه منیژ

 د.بوده متالشی کررا شمغز

 

از تر ک هشتناه دمنیژد یشکست.فریااخفهای با صدق تاا با کفرد برخوو در گذشت د فرشاش گور کناان آب از لیو

 ن داد.تکاان را حاضران یواشکستن ایصد

 

هی به امیخودت رو تو...تو خوای.ندر چشمم گم شو.تو شعوی جلواز بلند شو ،نهایون ،دمجنو،حمقه اپسر"

 ...."تو، کنیدم مره مسخررا ما و بکشانی دینابو

 د.توهین میکرد به فرشاو میچرخاند ا هورا در ستانش ه دمنیژ

 

 د.میفشررا سته مبل دنش زالرن ستادبا د و میکره نگادر به ماده حشتزونک افر

 کند.ه را آرام منیژد سعی کرو برخاست د محمو

 

ک تررا که صحنه د کرره شادابه فرشاد ست نزند.محمواو دگفت که به او به و کشید د فریاش همسرسر ه منیژ

که خشم د نبور ین نخستین بااهر کسی میشناخت.از بهتر درش را مااوشت.اندری را چنین کال خیاد فرشامااکند.

 میشد.د متوجه فرشااو که خشم د بور ما نخستین با،ایددمیرااو

ین اکند.در به ان میدف را از یی میکند کهطرآراصحنه ن مخالف باشد چنای با چیزدرش گر ماانست دامید فرشا

 د.حرفهایش بون به کرسی نشانداو در دشگر

و او گرفت ش همسرف نی به طرالیودمحمود.خته بودوچشم او به د و سر جایش نشسته بوی مش ظاهرآرابا د فرشا

 شودخوک پاه پسر؟نمیبینی چی میگه"گفت:او به ب خطاو ند د راخودی اورا از ریابا فه منیژد.مش کرآرابه ت عودرا

تحمل دم رو مری هاهخندر یچطوم،واچی بدرو شم اب داداجوه،وای ببررو همه ما وی براد آمی خو،نگیایودبه زده 

و تر متشخص خدین همه اغریبه و فامیل ی تو؟نهامیزدش لگد بهبخت خور نمیبینی چطو؟ متوجه نیستی کنم.تو
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رش نیست پدم کهمعلوی خترده ،دکرا پا پیدو ختر بی سر دگشته یک ،من گشتهای فته بردداره،رجوو برمندآ

 "؟ندگی میکنهای زخونها گدوم تو کد،کیهدرشما،کیه

 

به درش مقابل توهینهایی که ماد.درفشررا نها د و آبوده مشت کررا ستهایش د.دفتارش ابه شماد فرشای نفسها

 ست.اگرفته ا از او بدهد که فکر کند فرشته پسرشراو ست دبه ای ست بهانهاما نمیخواید.زنمیلرد از درومیکرشتهفر

 یختربهم میرا بقیه ب عصاد و امیزد فریان همچناه منیژ

نکبتی وم به کده چسبیدده کرروول ستمی روختر دبی لیاقت.ه پسر،بشیرد من زه جنااز روی مکر ه،نداخور کو"

ن خاد فرشااز که بهتر ج دارم حتیااقت م وتماور ستمی میگفتمن یک مشام روبر سر شنیدک نیست .خامعلوم

م معلووم عاشق کدده،لکراون رو وسته گل دختر دببینه که ،ببینهرو ما ن خاد فرشاد بیا � ��نمیکنم.حااپیدشما

 ."هشدنیست هر جایی
 

ف زدن حرز طراز نیز د هنی کند.محمودین گونه بدد او ابوه ندیدل به حا.تا د میکره نگادرش نک با تعجب به ماافر

 .هم کشیدرا در خمهایش اهمنیژ

از اون تو دی،خستم کر، بس کن":دزد فریاد و به پیشانی فشررا مشتش ن داد.او تکان را نادوی آهر د فرشاد فریا

اده خانواز که ،او نهزاین هم شد فروردی ،اط رو در آحرفبزنم همین بسات ستم باهاافعه خودهر ؟ نیومیدچی

شت را دایط جنابعالی اهمه مهم تر تمامشرد.از محترمی بوو متشخص رش آدم پدد،بوی تمندوثرو حسابی وستدر

خترهایی که از دیگه هم میگم من ر دباار هز،گفتم ر صد بادی،کرام خستها بخددی،ست کرل دربامبوفعه هم.اون د

 ."لم کن،وکنیاپیدام بردت رو تو یکی مثل خوام نمیخوم،یفهمی متنفر� ��م،نفرمتمیکنیاپیدام تو بر
 

خ خشم سرت شدهاش از چهرد.نشستهبوق عری هاهقطراش پیشانید و روی بوون زده بیرد فرشادن گری گهار

ند نهالی که مان،شت اندد فرشارا از چنین سخنانی ن شنیدر نتظااکه ه منیژند.دعمیق بوو نفسهایش تند و دبوه شد

 ید.درش دوماف به طرو نک جیغیکشید ا.فرد فتاد امحمون ستادل روزبی حارد و باشند تا خوده قطع کراورا 

 

شنید ه را منیژای چندپله باال نرفته که صدز فت.هنورتاقش ف اعتنا کند با خشم به طرن اناآینکه به ون ابدد فرشا

ی بگیررو پا و بی سر ه ختراون دست زارم دما نمیرو اهم تو بکشمو مردهم خوه شد"میگفت :او به ب خطاکه

و "رم.ینجا نمیااقت ونو هیچ ومناش مطمئن با"با عصبانیت گفت:ی زد و خندزپوو برگشت د فرشا"خونه.ینی ایتوربیا

 به هم کوبید.و در آن را فت ربهاتاقش او فحاشی د و عتنایی به فریاابعد با بی

بیاید.سپس به دی در باال گرفت تا نفسهایش بهحالت عاش را سرد و یستاق اتاا درچند لحظه پشت د فرشا

خر بلند آتا ای آن را صدو گذشت را درون آن جی ریک کاست تندخاو فت رتاقش رگ ابزی ستریواسمت

 ن.قصیدربه د کروع شراه آن همروبست راچشمانش د.کر

 

مش به آرامیکند.کم کم اورا آرام محکم پا ی ین ضربههااد میکرس حساو امین میکوفت زبه را پاهایش ص با حر

اه خوق تفااین ،انست دامین چود حت نبوراناد ،او حالت به هیچ چیز بجزفرشته فکر نمیکرن همادر گشت.ز قلبشبا

 دحتی میکرس راحسااز درون اکند ان عنوع را موضود نسته بواینکه توو از امد آهپیش میاخونا
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ل سان پایات متحانااز آن اپس و معرفی ت متحاناامدگی ای آبرد و خر بول آسااو ته تعطیل میشد هفته بعد فرش

 شت.داتعطیلی روز ود دهحد

 

ن سیدرمنتظر ی فرشته با بی صبردد.گرزشب بان هماد بوار قرد و فته بوریت رکه به مامود بوروزی چند ر پد

ای برای نوشتن نامهل مشغود بوز یش باروپیش اش سیب دره که کتابشتابد.همانگوند فرشاار یددتا به د بوپنجشنبه

درش را مااو و که بلند ر پدای یخت.با صدرکاغذ میرا روی عاشقانه ی کلمههاو ستانش میچرخید در دقلم د.بودفرشا

 شتافت.ر پدل ستقباابا خوشحالی به و بست ش را فتردند به سرعت امیخومبه نا

 

ه نگاد .در کره نگااو با تعجب به ی گرفت که مهدش غون او را در آچناد بوه تنگ شدحسابی ر پدای لش برد

رج فرشته خاداره معنی ه فکر نگااز نرگس باعث شد که ر حضود.بوده قت نکرآن دبه ل که تا بحاد بوی چیزفرشته

ان هدزا بهد مامریت خواز نرگس فرشته ای برد و نشسته بواش همیشگیی سر جای ساعتی بعد مهدد.شو

صحبتهایش گفت که سهشنبه ن پایااد.در میدش به صحبتهایش گود و نشسته بور او فرشته نیز کناد.میکرتعریف

د به نرگس کررو مانی که فهمید فرشته هم تعطیل میباشد با خوشحالی ،زستامرخصی گرفته روز شش هیندآهفته 

هم و نیم زمیم هراهم یک سریع به خوان ،م تهربریروز که چند ه بهتر،شدر ینطواحاال که ،خوبه خیلی"گفت:و 

 "ره؟چطو،میدهیم نجاانوشته ات حیمی بررکتردکه رو مایشاتی آز

 

نست دامیاو لگیر شد.دنه شد بلکه خیلی هم ل ما فرشته نه تنها خوشحاد اکرم عالرا اضایتش رنرگس با خوشحالی 

نست داما میاست.انمیخواو که د بوی ین چیزو اد شوز باریاش ستگااخوف ست سر حراممکن ان فتن به تهرربا

ی کترهادتحت نظر را مایشاتش درش ازماان فتن به تهرربا ا یرزشته باشد ان دافتن به تهررمخالفتی با ندانمیتو

 د.فرشته هم بود ست خواین خواد و امیدمنجاب امجر

ست موقعیتی پیش بیاید انمیخود.او یکرصحبت مرش با پدو میگذشت ر کناس را تر ترزود فرشته میبایست هر چه 

ری ستگاامن خواز محمد ای برب ینکه عمه مهتااز اگر پیش د افکر میکرد با خواو بزند.را ند حرفش ایگر نتودکه

ست هم امن بهتر ای هم برری ینجوو اگذشته باشد ر کار از یگر کادست که امانی از زکنم بهتر م عالرا امخالفتم کند

ین اید.آختالفی هم پیش نمید و انی بگیرزمحمد به ای بری را یگردند کس امیتوب عمه مهتا نوقت،آمحمدایبر

نست چگونه باید با اما نمیدد.اتشویق میکرر با پددن صحبت کرای براد و او را قلب میدت به فرشته قور فکاا

ری شد .....عذابترری چه عذ وچه بگوید ،نپذیرفتن محمد چیست ای لیلش بردمیپرسید ر از او گر پدابزند.ف حررپد

 قانع کند.ر را ند پدابتوکه

ای او هد براینکه بخواچه برسد به د بوده صحبت نکردرش ینچنینی با ماامسایل ره بادرش در قت با ماوفرشته هیچ 

 صحبت کند.ای غریبهان عشق به جواز

د به یای را مهداو پی در پی ی هاآه وشتهایی ابی ،متوجه تغییر حالت فرشته شدی مهدم،شا ه شب سر سفرآن 

 یر نظر گرفت.ی او را زقت بیشتردبا و خت اندم ووردش افرشته هنگاداره معنی یهاهنگا
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ن بیاآن را ند اکه نمیتودردی دارد که فرشته د تقویت میکری مهدرا در ین فکر ه او انگ پریدو رغمگین ه چهر

به ی را مهددل ین و اشت ن را دابازبی ی هوس آلتمااته میشد حالت خاو دوفرشته که با مظلومیت به ی هاهنگاکند.

 آورد.میدرد

 

ش یر چشمی به همسرزهی کشید.آبا تاثر د و کره نگاد خته بودویش چشم اغذف به فرشته که به ظری مهد

ر ته سنگ صبونسانتوده بواو ندگی با م زتمادر که اش حیو روحتی جسمی رانست نرگس با نادامیاو خت.اندانگاهی

 فرشته باشد.ایخوبی بر

حتی رالیل نادند به دبوه شدر کترها مجبود و دبوداده ست ن از دیمام زاهنگارا قولیش دوپسر دو مانی که از زنرگس 

 د.بوه حی شدروحتی رانار چا،دکنندرج خااش را حم د رنرگس شوگ منجر به مرد یک بودکه نزن یمااز زاپس

آوردن نیا دبه از همیشه ای ثه فهمید که بردحااز آن قتی پس د.وبوی ند پسرزشتن فری دادر آرزونرگس همیشه 

نپزشک ن روامادارتحت ن ستاربیمادر ها تکه تا مدری بطورد ضربه سختی خوه شدوم محری یگردندزفر

ره اچدما گاهی آورد .ابدست اش را سالمتی نسبیودی تا حددی یازهزینه ف صرن و مازنرگس با گذشت د.بو

 ریبیما علت بر مزید هم او ٔ  حتی کلی راین بین نارد .در ابخوب عصاص اخر عمر قرآتا د بور مجبواو میشد.حتیرانا

 .دبو اشحیرو

اش ندگیر از زبهاه که هجدن تا کنون مان زهمااز حقیقت و در شت ابیشتر ندل فرشته پنج سان ماآن ز

به خوبی ع را ین موضوی امهدو کند س حسااصمیمی د خونسبت به در را ماد ته بو�� �نانتوهرگز،میگذشت

 کند.ز بااو با را تا سر صحبت د منتظر فرصتی بود و بوش خترل دتغییر حامتوجهری با هوشیااو میفهمید.

 

و ست تنها باشد امیخواو تا بشوید.د برط حیاض لب حورا ظرفها د و جمع کره را فرشته سفرم ،شا ف صراز پس 

ید که را دفرشته ،فتط رضو گرفتن به حیاوبه نهانه ی مهدداد.میاو به را ین شب فرصت در اهم آن ها فظرشستن

د حالی که سعی میکردر تبدیل به یقین شد.زد مییگر سیر میکند.حدسی کهدعالم ه و در شده به ظرفها خیر

باال را ستینهایش و آنشست ض ولب حی مد.مهدد آناگهانی به خون فرشته با تکاد.کرا صداو را یش مالیم باشد اصد

 زد.

 "ی؟چیه بابا خیلی تو فکر"

 نیافت.د خودر بزند را ند حرفش این که بتواما شهامت د،اکره نگارش ید به پددفرشته با تر

 "نه من حالم خوبه"ساختگی گفت:ی با لبخند

ل مشغود به خوت رو که فکر هستی چیزم پرسید،نم حالت خوبهدومی اره "با لحن شوخی گفت:و خندید ر پد

 "ده.؟کر

 "خستگی میکنمس حساانه فقط "

دش حیه خوا در روهودن نی بوراباد و بوی برل اشمان سماآکه د یک هفته بوود .حدد کرور بارا فرشته ف حری مهد

با مهربانی و کشید او لخت و بلند ی موهارا روی ستش ی دمهدد.بی حوصله میکرو خسته و او را شت اتاثیر میگذهم

ای حیهروینکه اهم و کنیم زه تااری یددتا هم ان تهرم میبردرت راماو یگر تو روز دچند م،عزیزش حت نبارانا"گفت:

 "؟نیستر ینطوه،امحبوبه تنگ شدو همه ای لت بردمیزنم س کنیم.حدض عو
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 میگفت.ی یگردما نگاهش چیز ن داد اتکاش را فرشته سر

صحبت رش ند با پداست که میتواین تنهایی فرصتی انست داضو گرفت.فرشته میو وت شسرا یش و روست ی دمهد

 ورد.بدست نیارا ین فرصت ایگر دست اممکن و کند

 "رپد "د.کرا صداو را می آراکه فرشته با لحن د شته بواقدمی بر ندز هنوی مهد

 ست.ه اترسیدی چیزاز که گویی د بوری طودن او کرا حالت صدد.کره نگااو با تعجب به ی مهد

 

 "؟باباه چی شد"

 شد.ن حرفش پشیمال از حان هماو در  "ستم بگم....امیخو "گفت:ب زده فرشته شتا

و کند .نفس عمیقی کشید ن بیاآن را نمیکند ات که فرشته جرده فتااتفاقی اکه د بوه مطمئن شدی گر مهددحاال 

 "؟به من بگیی هی چیزافرشته تو میخو"می گفت:آرابا لحن ،و نشستض لب حوروی فرشته یکدنز

او نی به اید که با نگردمیش را خترن دبه خوبی چشمای مهدط ،کم حیار نود جووشد با ه خیررش فرشته به پد

 ."نبزرا حرفت ش و شته باداشهامت ،باباس نتر"بخشی گفت:ن طمیناابا لحن ی مهدد.مینگر

و کنید ا درک هید که مردمی ل شما قو"ید گفت:زضعیفی که میلر ایبا صدزد و یا دربه را لش دفرشته 

 "؟نشویدعصبانی

ر نقدآنست هر چه هست داما میابگوید.او هد به انست فرشته چه میخوانمیدد.او بوده فتاره الشودبه ی مهد

چشم به داد و  نبه عالمت مثبت تکاش را سری مهدست.ده اکرن ترساو شفته آینچنین را انیست که فرشته خوشایند

 خت.ن او دوهاد

شوبی به پا آلش د و در دیخته بوربه هم رش فکااپهلو میشد.آن ین پهلو به از امرتب اب ختخوی در رشب مهدآن 

که خیلی هم به زدهاش را هر اسالها خود.او بوار شودیش این مساله براما هضم د اعاقل بوو منطقی دی مرد.او بوهشد

ما اند.وراسر میپردر چه نقشهها ای آن دو برد و پذیرفته بوش ختره دیندآهمسر د و ماان داوبه عند مند بوعالقهاو 

گی زکه به تاد بوای هم عالقهآن لیل د و دهمسر بپذیران به عنورا ند محمد انمیتواو که د بوه شنیدش ختردازمشب ا

ر چند بان تا کنودارد و عالقه او به هم ان جوآن که د گفته بواو ست.فرشته به ده اکرا پیدی یگران دجونسبت به

ان او را جوآن بفهماند رش که به پدد ین بوافرشته ف ین حرم اکند.مفهوت یک مالقادنزادهاش را از خانوسته تااخو

 ارد.نیت سویی ندده و کرب نتخاایهمسرای بر

خر تکلیف محمد آما اشد بااده داری خانوب و پسر خود که فرشام گیرد فکر میکرد ماند با خودد و درمری مهد

د بواب خودر که ش نگاهی به همسرو جا بلند شد از که ر نقد،آبیشتر شدره اش لشودبه محمد دن فکر کربا؟چیست

و یز ی رنههاداهم ز باشد.رج خاق تااز در اشتن کتش دابراز پس و فت ربسمت جا لباسی ا بی صدو هسته آوخت اندا

جیب کتش و از نشست شتار داقران یودر اصندلی چوبی که ی روی مهدد بو دهکرن یدربه باوع شرران ست بادیک 

ط ضعیف المپ حیارکه نوران ممتد باو یز ی رنههادابه رش فکاق در اغرد و شن کرون آورد و آن را روبیرری سیگا

 شد.ه خیراد میدن نشات آن را شد
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با تهدید ه و شدی وارد یگراز راه دبا محمد کند یا اج ازدوبه را وادر ند فرشته اسیلی می توزور نست که با دامیاو 

را فرشته س حساو قلب کوچک ر ین کاانست با داما میدارد.افرشته براز ست او دکند تا ری کاد فرشاب عاارو

 د.هد نمواخوه یددسیب آحی و روندگی با قلبی شکسته ی زبه عمرم محکواو را ،ومیشکند

 

او قت عاشق وما هیچ د ابوده کری نرگس سپرر کنای را در که عمردش به خود.رفکر میکد به گذشته خوی مهد

و سمانی ی آیبایی فرشتههازبه ی خترده،دبه نامه فرشته بوی ختردبا نرگس عاشق از ازدواج ینکه پیش ابهد.نبو

 دش.خوختردفرشته 

 

ه فرشته شدم به نای خترداشق گفت عدرش ندیشید که به ماامانی میزبه د و گشته بوز به گذشته بای مهد

گذشت که د را فریای داد و بنار پدد نقل کررش پدای براو را هی اخاطر خون جریادرش قتی مام وهنگاست.شبا

 و....خوشنامی نیست زنختر در آن دما

حکم او به و ند دکرری ستگااخودرش مار و پدرا از نرگس ریاش پدام قون امیااو از ضایت ون ربددرش مار و پد

هی اه آبه همرر را سیگادود حلقه ی مهدنند.زخط مین شناسنامهشام او را از یا ناو کند ازدواج باید با نرگس ند یادکر

 نشد.ران بانمدآکه متوجه بند د بوه گذشته شدق در غرن نچناون داد.او آسینه بیراز 

 

در ما د ابوده ندگی کرزنرگس ر کنادر گذشت و با تفاهم ی که عمرد آورد به یادش را ندگی خوی از زیروتصااو 

سالها او د.نمیکرس حسااشت نسبت به نرگس داکه به فرشته را عشقی ا ذرهای از یرد زبورده خوت حسرعمرم تما

گرفته شغوش را در آهمسراش ندگیزشتنی داست زن دوتنها د به یاد و بوده ندگی کرزقالب نرگس در با فرشته 

 شت فرشته گذشتهی داختردمانی به زعشقی که د به یاش را ندزفرم حتا ناد.بوار داده فت قرمالطرد مود و او را بو

 د.بو

 

غم د و در بوده کری سپرر او کنارا در که سالها ی به چشم همسررا نرگس ن کنوو امیگذشت ا ماجراز آن سالها 

در غفلت ی و بی خبری در ه سالهاینکابه د.بوده کردت عادش جووبه د و پذیرفته بود هایش شریک بودیشاو

ر با مجبوو فرشته ستم کند ش ختردست نسبت به تنها ایگر نمیخودما حاال د ابوده یاهایش بهنرگس خیانت کررؤ

ای فددش خون چورا ست فرشته انمی خوونست انمیتواو بکشد.ل به خیارا عشقی ت حسری عمر،ازدواجبه دن او کر

 رد.یر پا بگذزشت داست میدوهم جانش او را که را محمد ت حساساه اشدگراحتا ،ندگی کندز

 

نست دابه خوبی میاو که ن مهرباو شتنی داست ی دوپسرد میکردر جریحه ی را محمد قلب مهدره بادن در فکر کر

 دارد.به فرشته عالقه ر قدچه

با د. حت شوراخیالش دش خول تا به قود بوفرشته م دادن نجاانی منتظر سر اکه با نگرد همه بد تر نرگس بواز 

ی مهدحتی صحبت کند.راین مساله به رد امواو در ند با انست نمیتودامیی مهداو حی و روجسمی ری بیمادجوو

بین ش را درسراو هد.اهنمایی بخوراحل مشکلش ای برا خدو از بکشد د ست فریاالش میخودکه د حت بورانار نقدآ

 لش گریست.دگین بر غم سنو ستانش گرفت د

رش باای به صدد و بش نشسته بواختخودر رشت فرشته نیز در راه دامار پدق تاابه در تاقی که با یک در اطرفی از 

 د.بوده سپرش گورانبا
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ین رد امودر در کنش ماواینکه د و افکر میکردرش مار و به پدد.نست که عاقبتش چه میشودانمید و لش تنگ بود

 اشد.چه میبمساله

 

ت کلماد آوردن آن به یااز فرشته د.سخن گفته بود به فرشااش عالقهر از پدای گشت که برز باای به لحظهرش فکاا

او بیگانه سخن میگفت.دی عشقش به مراز حتی ابا چنین صرر پدی که باید خجالت میکشید که جلود آورد یابهزه تا

از که د بوی یگردحتما هر کس ر به طود.بوده تحمل کر حرفهایش تاری که با صبود می کرر فتخارش ابه پد

ش حتی فقط گوراهیچ نان دادن نشاون بدر ما پداد ،امیدن نشای کنش تندوامیشنید ن را ین سخناش اختردنباز

 د.بوده کرک تراو را می یک نسیم آرابه از آن پس ری ،ست مثل سنگ صبود،دربودهکر

هم ،آن بزند را لش ف دنسته با کسی حراکه تود بوه حت شدراخیالش ودی دلی تا حد ونست چه میشودافرشته نمی

ره او بادن در با فکر کردر ،ماد بوه شته باشد.فقط ماندداگی رتعیین سرنوشتش سهم بزدر نست اکه میتور پدبا

ن نیدست نه تحمل شانه منطقی ر پدف بر خالدر نست که ماداگرفت.فرشته به خوبی میا فردش را جوم وتماحشتو

ست ب اند خودادگترهایش تشخیص میرختر باید با هر کسی که بزدر دماه به عقیدرا دارد ین چنینی ایصحبتها

ها ربادر هم کند.ماانش فراندزفرو همسر ای حتی برب و راندگی سعی کند تا محیط خول زطوم تماو درکند ازدواج 

 اشد.هایش بآرزوباید کفن زن سی یک وعرس لبادبه فرشته گفته بو

 فت.و ربه فکر فرو شت استانش گذش را روی دسرد و بغل کررا نش انوو زهی کشید آفرشته 

نه انباله تردبه روش کو"حله خانم گفت :رافت رنه اترل نبادچشمه به ای آوردن آب از شب فرشته بردای آن فر

 ."ستده ابه شهر برادهاش خانوار از یدای دبررا ده و اوماآ
 

چند ف .بر خالد می طی میکرآرابه د،راه را فتاراه اچشمه ف به تنهایی به طرد و حله خانم تشکر کررا ازفرشته 

ر بسیاا یبایی میتابید.هوزبه د و بوون آورده برها بیراپشت از شید سر رخود بوی برو اگرفته ا گذشته که هوروز

 د.بوا فزروح اولپذیر د

 

آرام سپس ،نفس عمیقی کشیدد و کره مد نگاآمیاز آن همیشه د ی که فرشاهرابه د و سید مکثی کررقتی به پل و

را فرشته ه ند نگادگرفته بوزهای تاط نی نشاراباروز چند از که پس ن پرندگاای صدو فت.سر رسمت چشمه بهآرام 

 شاخهها کشاند.یبه سو

 

ای که شب قبل برای را تا نامه فترخت تنومند ف دربه طرد خوو شت اچشمه گذر بشاآیر زهاش را زفرشته کو

به را نیست.لبش ی نامه قبلی خبرر چهااز ید که دتعجب ل ما با کمارد ،اقبلی بگذی نامههار کناد نوشته بودفرشا

سی رما با براند افته ربین ه و از نامهها خیس شدران بااوم مدش یزرثر ابر د فت.فکر کرو رفکر فردر وگرفت ان ندد

ی شاید تکههاد را کره خت نگااف درطرانجا نیست.به آبه ران باذ نفون مکاو است انجا خشک آکه متوجه شدف شکا

 کند.ا پیدرا کاغذ 
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یگر باقی د دو روز دفرشان مدآتا د و سهشنبه بوآن روز ست.ه امدآفت که به سر نامهها چه و رفرشته به فکر فر

محل از باشد.ر او در آوده کااز نکند کسی سر د فکر کرد خو باس فرشته با ترد.بوه مدآ.پس سر نامهها چه دبوه ماند

 شتند.دانه خبر اترد و فرشادش و خوفقطه مخفیگا

 فت.و ربه فکر فرداد و تکّیه آن به و خت نشست درتنه ر نی کناافرشته با نگر

 

د راه به خوی کر بدفره او بادر ند انست که نمیتودامیو شت د داعتمای ایگردهر کس از نه بیش ابه تراو 

د را فرشااش چند قدمید و در حشت سر بلند کروبا د،جلب کرش را یی نظراکه صدد بور فکااین در افرشته بدهد.

شوخی ای با صدد و شته بوه داباال نگارا نها آکه د بوورق چند د ست فرشاد.در دمیکره نگااو به ی لبخندید که باد

 "؟گشتیدمیارک ین مدل انبام دخانورسرکا"گفت:

از نست اکه حتا نمیتود بوه شدن زده هیجار نقدآیخت.و رقلبش فرد فرشان یددبا ،نست جیغ بکشدافرشته حتا نتو

 د.کره نگاد به فرشاد بوه ماندز بان هیجات شداز با لبانی که رد.بخون تکاجا

 "؟میکنیه نگاری ینجوا اچرم،چیه عزیز"گفت:و فرشته خندید ه چهرد از فرشا

 "؟میبینماب تی یا من خودخود فرشا"گفت:زد و به هم را پلکهایش د بوه مدد آفرشته به خو

دش خون چوم،مدآیدنت ای دهستم که برد فرشاروح ما من ،انمیبینیاب نه فرشته خو"گفت:و همخندید ز باد فرشا

 ."دهفرستاا شت مردارکا

موهایش کمی ،و شتداجین به تن ار شلواه پشمی به همرز وبلد .او کرد فرشای نگاهی به سر تا پاو فرشته خندید 

 د.بوه شدبلندتر

 "ی؟تیپ ندیدش خوروح چیه "گفت:ی زد و ید لبخندد دبر خورا فرشته ه نگان چود فرشا

 ."تویی،به دمور نقدو آتنشه س لبام یددحی که روتنها "

بیام ، اما  هایی که میگی برهنهن روحتم مثل هموسالش میخواوستش را"گفت:و خت انداباال را هایش وبرد افرشا

 ."ض دادبهم قردش رو خوی هاسلبااز ست دیک ،که منو لخت بفرستهد نکرل غیرتش قبوفرشاد

 فت.ریسه ه رخندد از شیرین فرشان بیااز فرشته 

 

ای فد"گفت:د یکرمه نگااو را حالی که با شیفتگی و در مین نشست زبه او یک دنزو قدمی جلو گذشت د فرشا

 ."دادمبهت ر لین بااوکه ن ست مثل هموی،درشکفته میشوخ مثل یک گل سری قتی میخندا وبشم.بخدخندیدنت
 

 "ی؟سط هفته نیاادی وندل مگه بهم قو"

 

 ."حشمروما من ل داد ،اکه بهت قود بود فرشا،اون من که نه"
 

ها قابل م روحما من تا جایی که شنیدا"گفت:ی با لبخندو کشید ست د دفرشازوی به باد و جلو بررا ستش دفرشته 

 ."نیستندلمس
 

فرشته "؟نشهه ندر داری روح زنتظااست بزنه روح دقتی یک فرشته به یک و"گفت:و شد ر او متوجه منظود فرشا

 ."هبدرو بم است جودم درکرال سئود فرشا"گفت:د و کرخمیا
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 ."یدفت چی پرسیدم ریام ،چیه عزیز"
 

 ی؟مدز آتخته گاه یکسرز البد بای،نیاراه رو ین اسط هفته د ونبوار گفتم که مگه قر"

 

که بابا من با ن دادم نشورو نامه ل لم قودکن هر چی به ور با"گفت:ای با حالت مظلومانهد و خم کرش را سرد فرشا

که من ام پیرگ و به ر داد .پاشو فشادکه نکرد نکرل قبوم،یدنش بردخر هفته به آکه فقط دم عهد کرفرشته

ل قارو که ما ده فتاراه استی قلبه راست م رایددخالصه من هم که اب.خونه بخود سرو ستی برانخوستی بیااخو،فتمر

پنچر ر یک باراه بین ن چوم نیامدز تخته گاه یک سرم میدن طمینااضمن بهت ،در بیفتمراه نبالش دمیددبهتر اره بذ

 ."دمکر
 

م با تماد را فرشاد او بوش ها منتظرلکه ساد بوه سیدی رچیزن به همان داد.او تکاش را سرو خندید  فرشته

 شت.دایبا زینچنین اکه بیانی د بواو فقط ،میپرستید دجوو

 

فرشته د.فرشته بوای نوشتن متنی برل مشغود فرشاد خته بوانداچشمه سایه روی ند که دخت نشسته بودریر آن دو ز

 مینوشت:د فرشاد.میکره میچرخند نگارا که قلم او ست دبه د و نشسته بواز او فاصله کمی  درنیز

 

 شد.....وع شرری ینجواقصه 

 

 یشید تو تابیدرمثل خوی/ یددمنو ی/سیدرمن اری که تو بیقر
 

 ییددمنو ی/میددعشقم / تو ده به تن مر
 

 شد....وع شرری ینجواقصه 

 

 ییددمنو ی / یددمنو ی / پریدس و حسااکوچه در تا ی / هی که کشیدراخسته ار سواون 
 

 شد.....وع شرری ینجواقصه 

 

 زهنیادرد و قصه زه / نیادرد و قصه و رازه / تگرگه / قصه جنگل چ برگه / قصه کوو تو / قصه پاییز و قصه عشق من 

 

 شد....وع شرری ینجواقصه 

 

ن خول صبح غزر / نخورو خر عشق منو تو یک معماست / غصه ما آنیاست / دکه یک س / حساا م وحاال من موند

 یگهد

 

 ست.ایگه پیددست / اپید
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 بگوید.د به فرشارا که باید مطلبی د آورد فرشته به یا

 ."یمومیران به تهره یندآما شنبه ،نرفتهدم ستی تا یارا"

 د.کره به فرشته نگاد و کر کاغذ بلندش را از روی سرد فرشا

 ."ممرخصی میگیران تهرل خط شمااز ین هفته اپس من ب چه خو"

 د.کره نگااو با لبخند به د فرشاو فرشته خندید 

 ."کنمو رو یر رو زنیا دکه میتونم به خاطر تو رت دارم قدر نقدآفکر میکنم ی،قتی میخندا وفرشته به خد

بزنی رو قشنگت ی صحبت نکن میتسم تمامحرفهاری ینجود افرشا`گفت:د و م کرخف به یک طرش را فرشته سر

 ."شته باشیاگفتن ندای بری بعدها چیزو

ست هاش را از دمگر حنجرد فرشا،کالوحاشا ،کم حرفید و فرشام؟چی میترسی عزیزاز "گفت:د و خمی کرد افرشا

م و تو من هر لحظه یک پا شاعرد جووبا م.میشوترسیدنت هم ای فدم ماعزیزاکند.ش موافرف زدن را که حربدهد

 "؟ستهو دارم،درمرزیط الاپس من همه شر،یبا بگه زعاشق باشه که بتونه شعر د حتما بیایکشاعر

 

 شد.ه خیرد بود ست فرشادقی که ورگفتن کالمی به ون بدو فرشته نفس عمیقی کشید 

 "؟قربونی کنمدم رو تا خواری پا میذان تهری کجا،یشتی میگفتب داخو"ید گفت:را دفرشته ت قتی سکود وفرشا

 ."نشوس لود فرشا"گفت:اض عترابا د و خمی کرافرشته 

 "بگوم ،چشم عزیز"

 ."به عمه بزنیمی میریم سرن ماماو با بابا "

 "؟ندگی میکنهان زمگه عمه خانومت تو تهری،جد"

 اشحیروسالمتی ای بر،مریض شددر قتی که ماوماایم دندگی میکرزان تهرد سالم بوده ما هم تا موقعی که من آره،"

بر در به خاطرسالمتی مار ند.پدداگرز گاهش بازادبه او را ست اخور پددر از ماو تغییر مکانبدهیم د کتر تجویز کرد

 ."رگخیلی بزض شتیم با یک حوداگرنه ما یکخونه خیلی قشنگ د و منتقل کرل به شمادش را میل باطنی خوفخال

 ورد.به خاطر بیان را قدیمیشال منزات خاطرد سعی کرو شد ه خیرای فرشته به نقطه

لم دکن خیلی ور با،کمالیهو مبا فهم آدنم دوما میم اندیدرت رو پدز ینکه هنوامن با "گفت:ی زد و لبخندد فرشا

ازدواج قتی با هم داری وست دوستی فرشته رابه من بدهد.ش را ختردپاهایش بیفتم تاو روی ببینمش ادمیخو

 "م؟بخرات بررو خونهن یمهمودکر

 

یک مجتمع ش به جاه و شداب خونه خرن اون چو، نه"گفت:زد و لبخند او به د و کره نگااو فرشته با خجالت به 

 ."هشدستدر
 

م عمه خانونگفتی خونه ب خود.خوشم میاض دارن خونههایی که حواز حیف شد.من هم "گفت:د و خمی کرد افرشا

 ."طرفهومکد

 ."منیریهان میدی هافطر"

 "؟نیوسمشو میدن؟ اخیابووم خیلی جالبه.کدی؟ جد"

 "ای؟چی میخوای نشونی خونه عمه منو بر "گفت:و فرشته خندید 
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نم وبداد لم میخودمیشناسم خیلی رونجا اف اوطری دور و اهانخیابوم من تما"گفت:ن داد و تکاش را سرد فرشا

 ."دهقدیمی شما کجا بوونهخ
 

و یم دبوار ما تو بلو،شت دالی خونه عمه با خونه ما یککوچه فاصله م وفهمیدم،هو"گفت:د و باال بررا نش ووبرافرشته 

 ."هستنددوس تو کوچه فرنااو

 د.کره با تعجب به فرشته نگاد فرشا

 

 "؟دیتعجب کرم بلدان رو تهری هانسم خیابواینکه ،از اچیه "

 

 ."مستش کمی گیج شدرانه "گفت:ن داد و تکاش را سرد فرشا
 

 

 

 "ا؟چر""

 

یک کم ب شناست.خوام آین محل خیلی برد.اطرفا بون من هموق مانی پاتوزخه یه آ"گفت:د و کره بگااو به د فرشا

 ."هتوضیح بدبیشتر
 

 "ن؟مودخونه عمه یا خونه خواز "

 

 ."بگیم خونه عمه خانواز که ه بهترما ،افرقی نمیکنه"

ازش بسکه ما د،کالفه بوام ختر عمهو دست من از دکه همیشه د کت بوریک سوپر مان مه سر کوچه شودیاب خو"

 ."یمدپس میبرو یم دمیکرخرید
 

 "؟چیهآت ختر عمه دسم ا"گفت:و خندید د فرشا

 ...."امختر عمه دیه نکنه با چ "با لحن مشکوکی پرسید:د و باال بررا نش وبرافرشته 

 

فرشته "گفت:ن داد و تکاا سرشرد.میکره نگااو به دت خت که با حسااندابه فرشته ای عاشقانهه نگاد فرشا

 ."میکنهراخ قلبمو سون الاتت که دحتا حسا،ستل احد کمادر تودر همه چیز و ستنی هستی اخور چقدنیدونمی
 

 ."ستامحبوبه ام ختر عمهدسم ا "فت:گو خت اندایر زبه ش را فرشته سر
 

 "داری؟پسر عمه هم  "گفت:رت داد و قورا هانش آب دحبس شد.د سینه فرشادر نفس 

 

 "ر؟چطو"با تعجب پرسید:د و کره نگاد به فرشاد شوان که نگرد حاال نوبت فرشته بو

 

 ."ستم مطمئن باشمامیخو، هیچی"

 ."دارمیک پسر عمه ،له ب"گفت:ن داد و تکاش را فرشته سر
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 "؟سمشا"

م آورده هجوش به مغزل خیاو یمیکند.فکر وکنجکار ینقدد افرشاا نست چردانمید ،او کره نگاد فرشته گیج به فرشا

 د.یش بواچرای پاسخی برل نباو ددبو

 "؟محمد مهر نیا نیستم او نا"با لحن خاصی گفت:د که فرشاد بواده پاسخی ندد به فرشاز هنو

 

کجا محمد د از ند.فرشاوردهجومآش صدها پرسش به مغزد.کره نگاد یخت.با تعجب به فرشاو رقلب فرشته فر

د با فرشاای بطهراکند.محمد چه ن متحااو را است تا اگرفته ارهش قرراسر او ست انکند به خو؟میشناخترا

 ند.ابدرا نها آشت پاسخ داست او دویگر که ی دخیلیپرسشهادارد؟

 

 ..."اوکجا از لی تو وبله "گفت:ن داد و تکاش را فرشته سر

 

ثابت ماند ای حالچشمانش به نقطهن همار آورد و در نگشت به لبهایش فشاابا و تش کشید رستی به صود دفرشا

 میباشد.ش فکردن متمرکز کرل مشغود بوم.معلو

پس تو `با گنگی پرسید :د و کره نگااو به و مد آاد به خود فرشا،کشیدندل ساعتی طور فرشته لحظهها به قدای بر

 "؟ئی محمد هستیداخترد

 

 

 

ه با نگاو ید رمظلومیت میبااش بین آچشماد.ازمیکره نگاد گرفته باشند به فرشارا که مچش ری فرشته مانند خطا کا

 ارد.ست نده اینکه عاشق شدامیفهماند که گناهیجز د فرشابه

او را گی ه نگ پریدرنه و که نه متوجه تغییر حالت فرشته شدری به طود ،سیر میکری یگردعالم د در فرشا

همسر ان به عنون او را تا کنو،یبایی زین ائی به داختر دشتن دداجوومحمد با ا که چرد ین فکر بواد درید.فرشاد

د او میشد خو ین موضوعباخبراز اشت نخستین کسی که داگر چنین خیالی اشت است.شک ندادهنکرب نتخاا

 شتند.اددی ست عااز دو دوصمیمی تر ای بطهرامحمدا او و یرد،زبو

 

سر او را خت اندامانگاهی که به فرشته میارد.افامیلی ندازدواج به ای من عالقهن نیز چواو گفت:شاید د با خود فرشا

شته باشد ر داکناای را دررشتهباشد که چنین فس حساابی ر نقدن انساد امگر میشود فکرمیکرد باخود و گم میکردر

 باشد.وت بی تفااو نسبت به ماا

 

 گر فرشتهن اچو،تشکر کنماش ین بیسلیقهامحمد به خاطراز ست اگفت: بهتر د با خوو نفس عمیقی کشید د فرشا

 به من سهمینمیرسید.د بوای او کاندید

 

لی د ونکره او را درک نگام � ��مفهدنگریست.فرشامیاو با حالت بخصوصی به د ،او کره ین فکر به فرشته نگاابا 

با رو خر من آفرشته `بگوید:او به رد و قلبش بگذرا روی ستش د دکه باعث شدفرشاد نگاهش مظلومانه بورنقدآ

و شنه به قلبم فردکه فکر میکنمتیغه ذ داره نفور ینقدانه که دکره نگاز چه طر � ��ی،امیکشییننگاهتا

 د.حرفی نزو خت انداپایین ش را سرون فرشته محز."همیر
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ت مددر که دم ین تعجب کر،از استانمنهدوبهترین از فرشته محمد یکی "گفت:و مد در آیگر به سخن دبر د فرشا

و سپس خندید "داره.ئی خوشگی مثل تو داختر دنستم که دونمی ،ستهستماو دوسالی که با دوازده  دهین ا

 ."کنهن من پنهارو از نه چه چیزهایی دومیب جنس هم خو بداون "اد:مهدادا
 

ه کم ماندارد و یگر طاقت ندد دحساسکرافرشته د.مصیبتی بوای او برع ین موضواگرفت. ا فررا فرشته د جووشی زلر

فرشته ه ام.ست تو کاندید شددوبهترین ای بگوید من برد به فرشار حاال چطودیر گریه بزند.فکر کرزحتی رانااز که

ن بیاهنش نمیرسیدذبه ی چیزا یر،زکندم تمارا نست حرفش انتو"من...م،من بره بهتر"گفت:و جا برخاست ز ن اناگها

 کند.

 ست.احت رانای چیزد از بوم مینگریست که معلورا با تعجب فرشته د فرشا

 "؟می تونم پنجشنبه ببینمته،یگر ماندر روز دشنه چهارتا چها،ستاسهشنبه وز مرافرشته 

 ن داد.به عالمت منفی تکاش را ه سرفرشت

 "؟مگه نمیگی شنبه حرکت میکنیدا؟ چر"

 ."حرکت کنیمان نجا به سمت تهرو از آشنبه شب به شهر بریم رفکر میکنم چها"

 "میت میشواذنم کجا که حسابی دانگو نمی"گفت:د و بعد مکثی کر "؟کجا ببینمتب ین حسااپس با "

 ."نمداکن نمیور با "گفت : وفرشته نفس عمیقی کشید 

د شت کرد داتلفنی یاره شماد ،فرشتهشعر نوشته بوای که بری حالی که پایین کاغذد ،در حتی فکر میکررابا ناد فرشا

 به طرفش گرفت.آن را و

 

 قطع میکنم.سه تاو نم زنگ میزشب شنبه سه تاده ساعت رو دارم،تلفن محمد ره ست.من شماامنزلم ره ین شماا"

به م نگ سو، زبه معنی عشق مندوم نگ ، زبه معنی فرشتهاول نگ ،زباشه سهزنگدت یا،به معنی سه کلمهنگز

 ."یمدارهم با هم ک جه مشترونی ما یک دوضمن میدارم.در ستتدومعنی

 ن داد.تکاش را فرشته سر

 د.ه خیلی غمگین بوست بر عکس فرشته ک،درستل اخیلی سر حاد بوم معلوو شت دالبخند بر لب د فرشا

 ."ستب اما مهتادو هر ی سم عمههااینکه ا"

 گرفت.د فرشارا از کاغذ زد و فرشته لبخند غمگینی 

 د.یستاروی او ابه و روجا برخاست د از فرشا

 

 

 

 "دارمستت دوخیلی د فرشا"می گفت:ای آرابا صدو خت اندایر زبه ش را فرشته سر

 

یی ابا صدد.بخش بوت یش لذابردبوه عا شدادکه با لحن شیرینی م ین کال،اشدده فرشته فشرف حرد از قلب فرشا

 ."یگه بگور دیک بام.نشنید؟فرشته چیگفتی  "شت گفت:ی دامیزآلحن شیطنت که

 ."حافظاگفتم خد،هیچی"گفت:ی با لبخندد و کره نگااو فرشته به 
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 ."حت نمیشمراباشه من نااه بیرو گر بد احتا ،فتی بگوکه گی را چیزن همو،نیست تقلب نکنل قبو،نه نه "

دی بیخو"گفت:د و سد کردراه او را ما فرشاود.اتا برزد چرخی و حمت خندید زبه د،او منقلب بواز درون فرشته 

ن من هم همین جا بهشون و نبالت بیادبه درت مار که پددارم نگاهت میرنقدی.اوبرارم تا نگی نمیگذ،نکنارفر

 ."مو خفهمیکنمدهمین چشمه خوی آب یا من توآران میدر من ه به عقدن رو خترشود میگمیا
 

 ایهستهآ ایصد باد،بگیر دشو ٔ  فت تبدیل به گری رکه میرا بغضی ی خت تا جلواندایر زبه ش را فرشته سر

 ."میشهم یرم،دبرار بذدفرشا":گفت

 د.بوده صد کرد و راه او را بوده کرز بارا ستانش د دفرشا

 ."نکنیار تکررا لبته تا موقعی که حرفت ی،ابرزارم نمیچ نو"
 

و نشست و شیطنتش فرن اوچشمان یددبا د فرشاد،بوه چشمانش جمع شددر شک ،اباال گرفتش را فرشته سر

 ."اممیخورت معذ"نیگفت:و.با لحن محزد فتاو ابدنش فرف طردو ستانشد

د نشست.فرشاد بهقلب فرشای تیرن چوو چکید و چشمانش فراز شک ا هقطرزد.دو به هم را فرشته پلکهایش 

 نباشد.ی او شکهااخت تا شاهد اندایر زبه ش راسر

 

همه ،قتوهمه ،همیشه دارم ،ستت د دوفرشا"می گفت:ای آرابا صدد خته بودوچشم او حالی که به در فرشته 

ز بارا قتی چشمانش وکشید.رکناراه او سر د را از خوو بست را چشمانش د پایین بوش که سرر همانطود فرشا."جا

و ساعتی به فکر فرو چشمه نشست ر همانجا کناد فرشاد.بوه کندآفضااو در عطر ی فقط بود،نجا نبوآفرشتهد کر

ین حد اچه موضوعی تا ازنست فرشته دانمید فرشاد،بوم یش نا مفهوابرد فرشته بون چشمادر غمی که فت.ر

 نست چه باید بکند.داما نمیاجنونمیکشاند ز به مراو را رشته فی شکها،استاحترانا

 

م تماد و در بوده صحبت کراو هم تلفنی بار آن عید فقط یکبات تعطیالاز پس د،به محمد نیز فکر میکراو 

ا برا مهمی ع هد موضواکه میخود گفته بواو ست.فقط به ه اختریآشنا شددبگوید با او به د بوه فرصت نشداشمکالمه

و او شکسته ش هراشوهر خوی پاد گفتهبود به فرشاد.او بوادهاش مسایل خانور محمد گرفتاارد.گذبهن میااو در

ی در بیشترت مدن شادمادر داماد سم سالگراهمچنین مرش و هراضعیتخووبه ن دادن ساماو سرای بره شدر مجبو

و او را نستآیا باید با محمد صحبت کند دانمی دفرشاد.بودهاش فتااعقب ن دروس ندراگذربماند.حاال هم گرفتاازشیر

صحبت از یعنی پس ،قتشوتا به ه دارد نگات مسکورا ین مساله ایا و مطلع کند اش ئیداختردبا ن شنا شدآقضیه از 

 فرشته.در مار و با پددن کر

ب عمه مهتال به منزن سیدنشارمتوجه شد تا ج آزادی برن یددصبح فرشته با زده ساعت یاود سه شبه حدروز 

 ست.ه انماندیچیز

 

صندلی د در ضعیف بوو طوالنی کم طاقت ت مسافرای نرگس که برد و نشسته بورش پدر صندلی جلو کنااو روی 

 د.بوه کشیددراز عقب

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 6 3  

 

از برأت افرشته نیز جرد.بوه شدق عمیقی غرر فکاد و در ابوده کالمی صحبت نکرت مسافرل طوم تمای در مهد

 د.میکرپرهیزاو با ن شدم هم کالاو از ما د اسنگین نبود و سررش پده ینکه نگااشت .با ادنرا کالمی 

 

د و کره نگاد بوه خم شداش سینهش روی سرد و فته بواب ربه خورش کنادر ها به فرشته که رسفر بال طوی در مهد

ست اش دوهستیو عمر م تمازه اندابه را فرشته او گرفت.ا فردش را جواو ومحبت نسبت به و حس شفقت ر باهر

 میشد.ده ید قلبش فشردمیده فسرو اگم در چنین سر او را حاال که وشت دا

 

 سیدند.رلی ظهر به مقصد افتند.حورمنیریه ان میدو مرکز شهر ف به طران آزادی میداز دور زدن پس 

 

ند بیاید به همین انتوو او فاقی بیفتد تافعه پیش دما میترسید که نکند مثل ،اشتداخبر ادرش برن مدب از آمهتا

 باشد.ه غافلگیر کنندای آن دو ئی برن دامدآتا د بوده کرن نش پنهااندزفررا از خبر لیلد

د چند لحظه با فریااز میبیند.بعد ه شتباد ایک لحظه فکر کر،در یددر دپشت را نها د و آکرز بادر را قتی ومحبوبه 

ن ستقبالشاابا خوشحالی به و ند ه امدن آمحبوبه فهمید که مهماننشاد فریادر از ماد.ها کررئی ش داغودر آد راخو

محمد ن مدآبه کوچه منتظر ن کشیدک با سرو کوچه میرفت در به ر محبوبه هر چند لحظه یک باشتافت.

 هد.دبه محمد میش را ست نخستین کسی باشد که خبر خوامیخود.بو

 

د و کرز باط را حیادر شت اه داکه به همری محمد بی خبر با کلیدد بت با فرشته بوصحل مشغواو که ای لحظهدر ما ا

 شد. خلدا

 

مانند ل به منزورود با نشد.د بوه شدرک پال منزار یور دشنایی که کناآیی دروکه متوجه خود خسته بور نقدآمحمد 

ی آن یبای زبرگهانیداز دند.دبوه دکامأل سبز شس بوته یای نههاا.جود کره نگاط همیشه به باغچه کوچک حیا

ق تااز در ان زدههیجاو سیمه اید که سررا دمحبوبه ن که ناگهاد فتاق راه اتاف ابه طرو بر لبش نشست ی لبخند

 پرید.ون بیر

 

ه خیرداد مین تکارا ستهایش و دلبها ا،صدون که بداو با تعجب به رد و یکه خواو حرکت ناگهانی از محمد 

ین چه ا"گفت:و نشاند هاش خمی بر چهر،امحبوبه باعث تعجب محمد شدن زده هیجاو بی معنی ت حرکاشد.

 "؟ببینم چی میگیش با،آرومضعیهو

 

 د.کرره شادر ابه پشت د و یک کردبه لبانش نزت به نشانه سکورا نگشتش امحبوبه 

 

فت که ممکن و رنانه به فکر فرزجفت کفش  و دونه دایک جفت کفش مرن یددبا د و کره نگاره او شاامحمد به جهت 

 ست!.ه اشدن زده باشند که محبوبه چنین هیجاده ماآچه کسانی ستا

 

ه به محبوبه نگات با حیرد و تغییر کرهاش نگ چهررمحبوبه شد.ر متوجه منظوو یخت و ریک لحظه قلبش فردر 

 ؟حاال چه باید کنم،میشد ه ندانگاهش خود.درکر

 ید.رمیبادش جوم وتمااز خوشحالی و ید محبوبه میخند
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ین در الباسش.دن تب کرابه مرد کروع شرو ستی کشید دبه موهایش و به سمت محبوبه گرفت را محمد کیفش 

در محمد به مازد.لبخند د ضعش بوو وبرسی سر ل به محمد که مشغواو ظاهر شد.در ستانه در آمش آرابا در قت ماو

 د.کرم سال

 "؟گانی من نگذشتهده مژای جایی بره و ساندرا رجک خبرها وروین ز استه نباشی.باخم،پسرم سال"

 فتند.ریی اپذیرق تاف در ابه طردرش ماق تفاابه و بوسید را تش رصوو فت ف او رمحمد به طر

 ومیشد.گیج ق تااخل ی داهااصدن شنیداز قلبش مانع ای که صدری به سینه میکوفت به طوا قلب محمد با صد

و او را در برخاست ی جان او از یددبا ی مهدیی شد.اپذیردر وارده اوراق مااه به همراب خودی در مثل شبگرمنگ

ل مشغور او کناو در شد ا جدی مهدشغواز آما عاقبت اشت اندش را سرن چرخاندات گرفت.محمد جرش غوآ

 د.بودهیستای اریگای دسید که گوشه ربعد نوبت به فرشته و ئی شد زن دالپرسی با احوا

 

به د و سر بلند کراو لپرسی با احوای اشد.فرشته بره فرشته خیرن بفهمد به چشمادش ین که خوون امحمد بد

به و آن را بر گرفت را از او حشت نگاهش ومحمد میجهید با ن چشمااز برقی که ن یداز دفرشته د،کره نگاچشمانش

به او را همین د.بوه یدد دفرشان چشمااز آن در نگاهی که پیش ،ید دد محمن چشمادر شنایی ه آنگااو خت.دومین ز

ی ضربههاد جووبا د و لپرسی کراحواپایش با فرشته و ست دن دگم کرون بدو محمد خیلی محکم خت.انداحشت و

 ابضطرن و اشتن هیجاداشی مبنی با زیش هیچ لراصد،در میشده یددهنش بخوبی اپیراز روی قتدقلبش که با کمی 

 ست.ده انکرا سوادهاش رپیش خانودی او را فوالدادن ارادهای که با د شکر کرا راین بابت خدد،از انبو

روی مدتی ،او شدندوع پاهایش شرزش که لرد بون مازه آن زتاو فت رتاقش ابه س تعویض لباای برای محمد بر

ست ه اشدآرام مانی که مطمئن شد زد.باشآرام که باید خیلی د تلقین کرد به خوو بست را چشمانش و نشست تخت

 فت.ریی اپذیرق تاابه س تعویض لبااز پس و برخاست جااز 

شئم ه .محبوبه سفرد میکره تب به ساعت نگاامرد و بوه شداب ضطرره اچادفرشته د.شب بوده بع به رساعت یک 

فرشته بیشتر میشد ن هیجا یک میشدنددشب نزده هر چه به ساعت د.کمک میکراو فرشته به د و میکرده ماآرا

مانی که زست زد و درنگ ر زشد.تلفن سه بااو قلب ن یدزنگ تلفن باعث لرای زشب صدده ساعت راس ینکه اتا

ا در نگ تلفن به صدزهم ز تا شاید باد یستااتلفن ر محمد کناقطع شد.دارد بررا فت تا گوشی ف آن ربطرمحمد

ده نست چه کسی که پشت خط بودابه خوبی مید.او فتااهد اتفاقینخوان نست چنیداکه مید ما فقط فرشته بو،ابیاید

 ورد.به خاطر بیاه او را چهرد سعی کرو ست ا

صد ر ین کااشت که با اخبر ندد و بسته بورا چشمانش د فرشاد به یاد و بوده یستااشپزخانه ل و آهادر فرشته بین 

ید که فرشته با چشمانی بسته دمحمد ود.شپز خانه برآبه ست امیخورچ آب پاای آوردن ست که بره امحمد شدراه

ه با نگاو خت دوکالمی به فرشته چشم گفتنون هم بدد .او شپزخانه میشوآخل دابه او فتن رمانع ده و یستای در اجلو

 ار داد.قرازش نورد موای او را عاشقانه

 

گم را پایش و ست ای دلحظه،سته اشده خیراو به ید که با لبخند را دمحمد د ،کرز بارا مانی که فرشته چشمانش ز

حت راکه صد د سم نبواحو،همامیخورت معذ"ست.با خجالت گفت:ده ایستای ابدی متوجه شد که جازه تاد وکر

 ."مشد
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فت رشپزخانه آبه سمت و "نی.دانمیدت خودی و صد کررا هم راست که اقت وخیلی "گفت:زد و لبخند او محمد به 

ای ست.با صدده ایستاان اید که حیررا دفرشته و برگشت ل به هارچ آب شتن پاداست در دظه با چند لحاز پس و

 "؟ییآنمی ،منتظر ما هستند ،فرشته بقیه "فرشته گفت:می بهآرا

و فرشته ورود با د،محمد حرکت کرروی پیش ن داد و تکاش را سرد،بوان محمد حیرم کالم مفهوز در فرشته که هنو

د و بوه شدهخیرآن دو به وی ند.محبوبه هم با کنجکای زدلبخندو ختند اندانگاهی بهم ب مهتاو رگس محمد با هم ن

ش را سردبوبخبرا حقیقت ماجراز که ی فقط مهدن ین میاد.در امجسم کرق تاون از ابیررد آن دو را برخوش فکردر 

 د.بوه شدق تش غراتفکرد و در خته بواندایر ز

نیست د شال و مد سرحاآامین نال آئی مثل سابق که به منزداحبوبه متوجه شدند که حتا مو محمد ب و مهتا

 د.میکرد فریارا نش دروخستگی او متفکر و هم دره.چهر

 

ل ظهر طوود تا حدن شارکاو فتند ه رمایشگاآزنرگس به ت مایشام آزنجاای انرگس بری و مهدزود صبح روز دوم ،

میبایست حتما ش و عادتشریح س کالآن روز صبح ن ما چوود،انره نشگادابه روز  د آنمحمد تصمیم گرفته بوکشید.

 ظهر شرکت نکند.از بد س کالدر تصمیم گرفت که و فت ه رنشگادابه ر حاضر میشد به ناچاسسر کال

 

هی اد و او را رفقت نکرامودرش لی ماوپیش فرشته بماند ود و سه نررکه به مدد کرار صراخیلی در محبوبه به ما

 د.مرخصی گرفته بوروز چند ن چو،نرفت ر سر کادش ما خود.اکرنبیرستاد

نگاهی به ب مهتاد.سیبزمینی بون پوست کندل مشغود و فرشته پشت میز نشسته بود ،بور نهاارک تدل حاب در مهتا

رشته سیبزمینیها ندگی کند.فاو زهمسر محمد پیش ان به عنوو همیشه ای که فرشته برد کرو در دل آرزو خت اندااو

 د.فکر بوو در پوست میکند را

 

خرید تا ای من برن فرشته جا "گفت:د و به فرشته کرد رو خشک میکرآن را حالی که و در شست را ستش ب دمهتا

 ."کنم سر گردت رو خوم تا من بیادم.بر میگروم و زود کوچه میرسر

 شست.د بوه ست کندکه پورا مینیهایی زسیب ن داد و تکاش را فرشته سر

 

که د آورد تلفن ثابت ماند.به یاروی .نگاهش د کره نگااف طرابه و نشست ق تادر امبلی روی قتی فرشته تنها شد و

 دبگیرس تمااو ند با انیست میتول منزدر حاال کسی د را دارد و تلفن فرشارهشما
 

یکی تلفن دتا نزو ست اتا جایی که بر خود،بوه سه شدسو آن وشتن دابر ای برد ومیکره به تلفن نگان فرشته همچنا

زدن ست ،از دشتداست میاو را دوخیانت به میزبانی باشد که خیلی هم ر ین کااست این که ممکن افکر از ما افتر

دش عتمااز انیست ب خوده،کرد عتماابه من ن عمه جا،ستی نیستر دروین کااگفت نه د با خوو شد ف منصرآنبه 

 کنم هدستفااسؤً 

 

ه خیرس بوته یازه تای هاگبه برو پله بالکن نشست و روی شد رج خاق تاد از اسوسه نشووینکه ای افرشته بر

ینکه ون ابدو فت ل رمنزف در به طرب عمه مهتان مدل آ.فرشته به خیاون آورد فکر بیردر او را از نگ ای زصدشد.

 د.کرز بادر را بزند حرفی
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شت با فرشته بزند داست دوکه را صحبتهایی ی در سر کوچه تا جلواز فت.ل ربه منزه یکسره نشگااز راه دامحمد 

زم الاز آن لی پیش رد وبگذری را ستگااخوار روز قره شدر هر طور ینباد امحمد تصمیم گرفته بود.کرور مردش خوبا

 مسایل صحبت کند.از جع به خیلی رابا فرشته کهد بو

 

ینکه سر ای اند .محمد برن دارمهماد آورد کند که به یاز بادر را ست امیخوون آورد و ش بیرجیبش را از محمد کلید

 ر داد.فشاد و آن را نگ برف زبه طررا ستش د،دنشووارد زده

 

د با خود و تعجب کررت ین صواهم به ن در آن شدز با،از شد ز بادر که د بوورده پایین نیارا ستش ز دمحمد هنو

که فرشته د بوه نشدط حیاز وارده محمد هنومیکشد.ن او را مدآکمین و نرفته ن بیرستادمحبوبه به ز باالبد دفکر کر

 ید.در دپشت را 

ن او ،آن یددمحمد با د.بوه یخته شدرشانههایش روی بر اش طالییو بلند ی موهاو شت اسر ندروی فرشته پوششی 

.فرشته د بوه ماندهخیراو به ن همچنادارد و برا از روی او رنست نگاهش احتا نمیتورد،او خوی جارت صوآن هم به 

 گذشت.اش پیشانید و آن را روی کرب به هم قالرا ستش دو دشت اندار فرراه که 

د حالی که سعی میکرو در خت اندایر زبه ش را به سرعت سرد و بهم فشررا مد لبهایش دش آاقتی به خوومحمد 

 "؟کندز بادر را تو که از به غیر د نبوی یگردکس "فت:می گآراحساساتش غلبه کند به ابر

 

ست.با لحنی که اضع خیلی شاکی وین اهم با ده ،آن کرز بااو در را ینکه از الحن محمد متوجه شد از فرشته 

دم فتند من هم فکر کررخرید تا سر کوچه ای برن عمه جون چو،نه"کند گفت:ر مهارا خجالتش د نسته بوانتوزهنو

 ."برگشتهنوعمه ج

 "؟خانه نیستدر کسی "پرسید:د بواو که پشتش به ر محمد همانطو

 "نه"

 

یه م من میر "کند گفت:ه ینکه به فرشته نگاون البه بالکن گذشت .بدرا روی کیفش د و یستاای امحمد لحظه

دن در کرز باای نیست برزم البه فرشته فهماند که ف ین حرابا و "ل را دارد منزدر کلید در ضمن ما،در میزنمدور

نجا رج از آخاداده محمد ترجیح ده تنها بول منزن او در نست چودافرشته به خوبی می،شدرج خال منزاز محمد ود.بر

د و آن را کره نگاآن چند لحظه به د.فتاابالکن چشمش به کیف محمد ،روی فتن رساختماف فرشته بطرباشد.

 محمد گذشت.ق تار ادپشت د و برل خل منزدابهو شت دابر

 

و ید را دکیفش ی در جلود تق شووارد اوست اقتی خووگشت ز بال به منزدرش مااه بع بعد محمد به همرریک ود حد

 د.بالکن گذشته بوآن را روی که د آورد به یازهتا

 

 د.خل برو آن را داگرفت را سته کیف ،دستاتاقش گذشته ی در اجلوآن را محمد فهمید فرشته 

ظهر از بعد د،میزر عجیبی شوز لش به طردما د .امیکرس حسارا است فرشته دکه محمد گرمی د خیلی عجیب بو

رغ از نرگس فاب و فتند.مهتاون رنرگس بیرب کمیای هااز داروتهیه بعضی ای ئی براه دامحمد به همرروز نهما
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ند که ومحبوبه برن ستااز دویکی ل به منز محبوبه حاضر میشدند تاو فرشته و ند دصحبت بول حادرها رکام نجاا

 د.یکی بودنزنهمان منزلشا

 

محبوبه د.کره نگاد ست میکررا درموهایش اس سووکه با او به و لبه تخت محبوبه نشست و شد ه مدآفرشته 

هیچ مدلی به من وز مرا انم چرونمید "گفت :و فرشته برگشت ف بعد به طرد و باال جمع کررا موهایش 

 ."میخت شدرمیکنم خیلی بی فکرد،نمیا
 

د یای زسررویر و از زمو هاتو خیلی باال بستی ن نه چوری ینجوالبته ،انه فکر میکنی"گفت:ی زد و فرشته لبخند

 ."ست کنمات درمن برار بگذ،نیستجالب
 

 

 

د و از کره ه موهایش نگاضایت بریبایی بافت.محبوبه با زگیس آن را نباله د و دجمع کررا محبوبه ی فرشته موها

 د.تشکر کرفرشته

و از سیدند رند به سر کوچه دکه صحبت میکرر همانطوو ندآشدند.رج خال منزاز فرشته و ساعتی بعد محبوبه 

 گذشتند.نخیابا

را ست فرشته ه دگادانا خودد و بر گرا باعث شد تا محبوبه به سمت صدن سمت خیابااز شنا و آممتد ق بوای دو صد

 ست.ه اشده یی خیردروید که به خود و او را دکره بدهد.فرشته با تعجب به محبوبه نگارشاف

 

 "صبر کن `ست.محبوبه به فرشته گفت:ه اشدل هور ینقدامحبوبه ا لی متوجه نشد چرد وکره تومبیل نگاافرشته به 

و ندآبه د و میشورج خااز آن ید که ا ددرو رمانی که صاحب خوزما ه .اکه چه خبر شدد بوه متوجه نشدز فرشته هنو

 یخت.و رمیکند قلبش فرهنگا

ید که دمیدش را ما حاال که خود ،ابوه ندیدن آن را تا کنون ست چود امتعلق به فرشادرو خوآن نست دافرشته نمی

به شدتی که ما نه اند دبوه فرشته سست شدی پاهامیکند.ه نگاو آن دو را گذشته در به را ستش دیک ه و شددهپیا

 د.بوه مدآمحبوبه نفسش بند 

 "؟تو چیت شده؟ چی شد "گفت:د و کره فرشته به محبوبه نگا

 فتند.د رفرشاف بطرو کشید او را ست دسپس "ست.د اسمش فرشاه،است محمد اون دو "هسته گفت:آمحبوبه 

ا ماجراز بویی د او بزند که باعث شومحبوبه حرفی ی جلود فرشادا مباد کرو آرزو گرفت ان نددبه را فرشته لبش 

 د.کرم سالاو با لبخند به و فت د رمحبوبه به سمت فرشاد.ببر

 "ره؟حالت چطوم محبوبه خانوم سال"گفت :دو کره با لبخند به محبوبه نگاو خت انداکوتاهی به فرشته ه نگاد فرشا

فته ون ربیرو نیست ل وبه گفت که محمد منزپرسید.محبرا محمد ل حاد فرشاد و پرسی کرال حود امحبوبه با فرشا

 د.معرفی کرد به فرشارا محبوبه فرشته د.بوده یستااتر م دورخت که چند قداندانگاهی به فرشته د .فرشاستا

 "خوشبختم "گفت:د و خم کرش را با لبخند سرد میشناختند.فرشارا هر کسی همدیگر از بهتر آن دو 

 نگفت.ی ی چیزلن داد وتکاش را فرشته هم سر

 "؟فتیدربپرسم جایی میام نباشه میخورت گر جساا"گفت:د و به محبوبه کرد رو فرشا
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 ."گشتی بزنیمون ستیم بریم بیرامیخوام ئیداختر و دبله من "گفت:ن داد و محبوبه سر تکا

 ."به مقصد برسانمم را محتری خانمهاه بدهید بندزه جااگر ا"با لبخند گفت:د فرشا

میترسم  "گفت:د و کرد رو بعد به فرشاو خت اندانگاهی د بوده یستااتر م دوربوبه به فرشته که چند قدمح

 "شویمنحمتاامز

د و ید کردترای .محبوبه لحظهد کرز بارا عقب و در خم شد "نیستی حقیر چیزه بندای حمت بررمطمئن باشید جز "

ن تکاش را نی سرابا نگرد.بوه شده خیراو به ر با چشمانی خما کهد کره نگاد شد فرشته به فرشاار به سرعت سوبعد

و در شد ار سود خوو بست د در را شد فرشاار قتی فرشته سوونباشد.ان که نگرد کرره شااو ابا چشم به د فرشاداد و

 دتنظیم میکررا ینه آحالی که

 "م؟سمت باید بروم کدب خو"گفت:

دم کرش مواستش فررا"گفت:د و کرد رو به فرشاود، ستش برل دوبه منزد وبار که قرد بوده کرش موامحبوبه فر

 "یموستم بردوستیم به خانه الی فکر میکنم میخووستیم بریم امیخوکجا

ن خیابادر کمی را بدید شما زه جااگر انیست.دش گری خونه که جا"گفت:و خندید د ،کره به محبوبه نگاد فرشا

 "؟یددارقت وعتی ما بگویید تا چه ساانم.دامیگر

 ."فقط یک ساعت"می گفت:آرافرشته به 

 "ست مثل همیشهدر"گفت:ی زد و لبخندد فرشا

ه به ساعت نگاد فرشاشت.ری داچه منظواو لی فرشته به خوبی فهمید که ومتوجه نشد ف او را ین حرامحبوبه معنی 

به هیچ ،او میبینداب خود محبوبه فکر میکربرساند. لقت به منزوسر را نها آند تا وکجا برد هنش فکر کرد و در ذکر

بویش ش کلن خوی ادکه با بودرو او را خواهوو محبوبش نشسته د یک مردنزن کنواینکه هم امگر د چیز فکر نمیکر

 میکند.م ستشماه امعطر شد

 

می د فرشاه نگاو او در شد  خته میاو دوینه به از آگاهی د فرشاه نگاد.به سر می براب ضطره و الهردر دما فرشته ا

محبوبه ر او و حضواز گر محمد بویی انست داما می ی.ایگردفکر کند نه چیز او ست فقط به اومانی که با زکه تا نداخو

 د.ست خیلی بد شواممکن د،ببرد فرشادروخودر 

 

کوچک پ یک کافی شااز تنی گرفتن بسای برد شوند.خوده پیااد ندزه جااما د اکرت عودبه بستنی د آن دو را فرشا

 شد.دهپیا

 

 یدیم«.د رو دقت تو خونه نگی ما فرشاوگفت:«فرشته یک و به فرشته د کررو ین فاصله محبوبه در ا

 «ا؟ما می شه بپرسم چر،انمی گمی گفت:«من چیزد و کره فرشته به محبوبه نگا
 

ما است اخیلی صمیمی د محمد با فرشاداداش ینکه ا یک می شد.گفت:«بادید که با یک سینی نزد را دمحبوبه فرشا

 حت بشه«.راترسم نامی

 

گر محبوبه د افکر کردش نست.با خودانمی را لیش دما ،افکر می کنداو ست مثل درفرشته متوجه شد که محبوبه نیز 

پاسخی نمی یافت د شد.هر چه فکر می کردرو او خوار سوو پذیرفت را ین خطر ا امحمد می ترسد پس چردن بو براز
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نچه آنگاهش د.در بوه شده خیرد که به فرشاد کره باشد.فرشته به محبوبه نگان میادر عشق ی سط پاوین اینکه اجز

 چه مصیبتی....آه من پس محبوبه هم ای خدد.آه کره می ترسید مشاهدرا از آن

 

قت ویگر دقیقه دپنج و بیست ود ا حدمن شمب گفت:«به حساو نشست ن ناآبه سمت د خود و کرز باد در را فرشا

 ید«.وبرل تا به منزیددار

 

 د.فکر بون در ما فرشته همچناد،اکره نگااو محبوبه با لبخند به 

 

ست فرشته دبه ی کاغذاو چشم د دور از می شد فرشاده حینی که محبوبه پیادر شت.دانگه ن سرخیاباد فرشا

محبوبه ند.اهم برگشته ن ناد آبوم یدند.معلودکوچه ر کنارا یی درو دایدند خوسل رمحبوبه به منزو قتی فرشته وداد.

و تلفنی صحبت میکند.محبوبهو مبل نشسته روی هم ه ای درکه با چهرد فتااچشمش به محمد و ورود بدن همادر 

مد خیلی محبوبه متوجه شد محن داد.تکاش را سرد و کره نگاآن دو ند.محمد به دکرم سالاو به دو فرشته هر 

محبوبه همیشه ن باشد.چوه حت شدرانال منزاز فرشته ن شدرج خااز ست ابه سرعت فهمید که ممکن و ست احترانا

 عصبانی نمی شد.ن الاما محمد مثل افت رستانش می دولبه منز

 

ه شدرج اخل منزا از که چره توپیداو به د بوآورده تنهاگیر او را فرصتی که در محمد د.ست بودرمحبوبه س حد

د در بوم با خطی که معلود فرشاد کرز باد را نامه فرشاو فت رستشویی دبه آورد فرصتی که بدست در فرشته ند.ا

س تمااو به بعد با ر ساعت چها،ظهرازبعددا نست فراگر تواکه د سته بواخواز او نوشته آن را با عجله وفرصت کم 

صبح سومین تلفن کند.د به فرشار چطودا که فرد فکر بواو در شت.اذجیبش گد و آن را در تا کررا مه افرشته د.بگیر

و فت رهنشگاداصبح به ی کالسهادر شرکت ای ند محمد بردبوه مدان آبه تهراده اش خانواه به همری که مهدروزی 

فتن از رپس ی مهدشد.ن بیرستادهی رامحبوبه هم و ظهر غیبت کند.ازبعدی کالسهااز گذشته روز شد مثل ار قر

بطه با راری درکه کاد کران عنوش همسرو هر اپاسخ خود.در شورج خال منزاز حاضر شد تا ه نشگادامحمد به 

محل هنشگادابه د فرشاره بادرتحقیق و جو س و پرای ست براحقیقت می خودر ما ابدهد م نجااکه باید دارد شرکت 

 ود.براو تحصیل 

 

ی چه نظرره او باان دریگرو دست امی ر آدچه جوه لبسته شدداو به ش ختردند کسی که است بدامی خوی مهد

تحصیل ل مشغوری شته مهندسی معماان در رتهره نشگاو در دانشجوست د داکه فرشاد گفته بواو فرشته به ند.دار

 ست.ا

 

ه و نشگاادفتن به رکه با د بووار میداما ،اشتاطالعی ندد انجا تحصیل می کرد در آبخشی که فرشاو حد ی از وامهد

در که د کررد قدیمیش برخون ستااز دوبا یکی ه نشگادانگهبانی د.در بور یااو بخت با بشناسد.او را ند اجو بتوو سپر

قسمتی در ستش دوقتی فهمید که د و وپرسی کراحواو ابا خوشحالی با ی مهدد.بوربه کال مشغوه نشگاداست احر

و ست د اختر خون دهااخود نگفت که فرشارا ین اما د اکرح مطراو با ع را موضوکمک کنداو ند به است که می توا

 تحقیق می کند.ان ین جورد امودر ستانش دوازست یکی اکه به خود کران عنور ینطوا
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ل داد قواو به و پذیرفت او را ست اخودرمیل ل با کماد بوه شدل خیلی خوشحااش ست قدیمی ن دویداز دصالحی که 

 بکشد.ون بیرا د رفرشاه ندوپرکه

 

ه ندوشتن پرداست در دساعتی بعد با د.او کرش لحق که صالحی خیلی تالد و انجا بوآنیم و ساعت ود دو حدی مهد

نستن ای دالی بروست ه انوشته شده ندوین پرم در اهاد رشخصی فرشات طالعااگفت:«او به و برگشت ی پیش مهدای

ی مهدهستند صحبت کنی«.ط تبااو در ارنی با کسانی که با اکه می توهم دمی ای من به شما نامه ر او فتاو رقخالا

به ی مهدد.بود فرشااز یک قطعه عکس و « برگه فتوکپی شناسنامه ی اول آصفحه در ست گرفت.ه را در دندوپر

 د.کرهبه فتوکپی شناسنامه نگاد.او خته بودوچشم او لنشین به دنگاهی اب و جذه ای با چهری پسرد.کره عکس نگا

 

 ل...متولد ساد،ند محموزفرم،هاد رفرشا

 

به ه او چهرد.کره نگاد یگر به عکس فرشاردشنا شد باه او آست کم با چهردما رد،انمی خودرد به ه ندوپرت طالعاا

 د.فکر محمد بون در همچنای مهدد.نشسته بولشد

 

رد او موه در نشگان داکنارکااز حتی چند تن دان و ستااز انست با چند نفر اتود ستش گرفته بواز دوکه ای با برگه 

به او به خوبی می شناخت.د را که فرشاد نظافت بول مسئود صحبت کرد فرشاره بادرکه ی خرین نفرآکند.صحبت

مفص ت تحقیقااز پس ی مهدست.اقائل ام حتراخیلی ای او ست که برن امهرباو باشخصیت ی پسرد فرشاگفتی مهد

ن هد نشااشوم می باشد.تماتیمی بهترین هااز یکی ل و لیباوانیست بلکه عضو تیم دود و دم هل انها نه تاو فهمید که 

 ستی می باشد.ن درنساانظر شخصیتی و از سالم ی پسرد فرشاداد می 

 با نظر فرشته مخالفت کند بلکهد و بگیرد فرشااز نقطه ضفعی د نسته بوانه تنها نتود.بورده به سنگ خوی تیر مهد

که د محمد بود جووبیندیشد د به فرشادی با خشنواو شت اکه نمی گذی تنها چیزد.بوه مدآخوشش از او هم خیلی

 د.یش عزیز بوابرخیلی

 

حد عالی ن در ناآضعیت مالی و وست اگی رصاحب شرکت بزد فرشار که پدد بوه فهمیدی ینها گذشته مهدم اتمااز 

ظهر هم ازنیم بعدو یک از سید ساعت ل رکه به منزی مهدد.می کران کمی نگررا  اوکه د بوی ین تنها چیزو اباشد می

بیانجامد ل به طورش ست کاانسته ممکن دامی ن گفت که چواو ما ورد ابیار یش ناهاابلند شد تا برب مهتاد.گذشته بو

ز بلکه هنود بورده نخوی زنه تنها چیاو نمی گفت.را تی که حقیقت رصوارد.در شتهایی ندو است رده اخویچیزون بیر

 شت.اندردن خوای برشتهاییاهم 

 

از نرگس هم د،کره نرگس نگااو و با تعجب به ب حرکت کنند.مهتال شماف به طردا باید فرد کرم عالی امهد

می ده ماآخر هفته آمن تا ی مایشهااب آزما جواگفت: د و کره نگاش به همسرد.او بوان حیرش ناگهانی شوهرتصمیم

د و کره نگاب نرگس به مهتام. یت می گیرابررا نها دم آمن خوف نم اگفت : میدد و کره به نرگس نگایمهد د.شو

نکند ز لب بااز لب د خواو نست تا داما می اید. دحتی می راناو نی انگرادرش بره نگاب در مهتانگفت.ی یگر چیزد

 بفهمد.ی از اوند چیزانمی تو
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به موسیقی دن کرش گوو صحبت ل مشغوق او تادر امحبوبه و فرشته د. بوه شدرج اخل منزاز خرید ای محمد بر

و نفس عمیقی کشید ، نرگس صحبت کندادرش و حت با برل راند با خیااقتی مطمئن شد که می توب ومهتاند.دبو

دو گس هر نری و نرگس صحبت کنم. مهدو ینکه من چند کلمه با تو ای است براقت مناسبی ن والن اجایگفت : مهد

نی انگرو غم ی مهدل و در دل خوشحان و نرگس هیجادر دل ند باشد. اچه می توب صحبت مهتاع موضونستنددامی 

ما ابیاییم ل فرشته به شماو محمد ه یندرد آمودر صحبت ای ستیم براخور ما چند باداد مه ب ادامهتازد.می ج مو

پایش شکست. حاال می ترسم هرچی د و کردف تصاان کامر ستیم بیاییماعید که می خوت تعطیالدر قسمت نشد. حتی

ح گر شما صالاکند. حاال دان سرگررا طفل دو ین اتفاقاتی بیفتد که امرتب ده نکرای یم خدازبیندعقبرا ین مسئله ا

ی یا عقدای سم نشانه رمطابق و یگر تعیین کنید که ما خدمت برسیم ی دین هفته یا هفته هااروزی را درنید دامی 

 بدهم.ن ساماو سر م را لم نیست که محمددتو دل یگه ا دمشخص بشه. به خدون تا جودو ین ابدهیم که تکلیفم جانا

 

ازدواج او و ند با ابگوید که نمی توش هرابه خور نست چطوداگریست. نمی و در دل خت اندایر زسر به ی مهد

ن د همچنای ما مهدد اکره نگاش به همسردادن سخ پاای برو فقت کند. نرگس با لبخند نفس عمیقی کشید امومحمد

ید که دقتی وما د اکرت سکوادرش جانب براز پاسخ ن شنیدای برب نست چه بگوید. مهتادانمی د و بوق غررشفکاا

به ی را مهد، نرگس ن داد. تکاش را سرو خت اندانگاهی به نرگس ه شده قالی خیری بی حرکت به گلهاوساکت او 

حالی که نفس عمیقی می د و در کره نگاش هرابه خوی ست. مهدامنتظر پاسخ ب شد که مهتادآور یااو بهو ند اخوم نا

فرشته هم که و ست اتحصیل ل حادر حاضر که محمد ل حا، در بگویمی نم چیزانمی تون الامن هراکشید گفت : خو

جا و از صحبت کنیم. ره ین بادر ابدهید بعد زه جااپس ، یمدصبر کرت ین همه مداست. ما که اننداخول درس مشغو

نرگس هم د. بوق تان از اشدرج خال حادرکه د کره نگاادرش به برج و واج هاب مهتاد. شورجخاق تااز ابلند شد تا 

و فت ط ربه حیای صحبت می کند. مهدر ینطوی اکه مهدده فتااتفاقی انستند چه دانمی آن دوشت. انداز او ست کمی د

آب لش با چند مشت دتش آما نه م زد. اقدط حیادر کمی زد و تش ربه صوآب چند مشت د وکرز باآب را شیر 

با د. شورو به رونست با محمد این نمی تواز ابیشتر آورد. او ست می دبه را مششآرافتن راه رنه با د و بوه خنک شد

نست هر انمی تون چو ،بماندش هراخول منزاز آن نست بیش انمی تویگردشت داین که یک هفته مرخصی د اجوو

شت که ان داتهرری در ما کااکند ک تران را تر تهرزودست اخومیی مهدد. شوزه لش تادخم و زببیند را محمد روز 

ست به امی خوی مهدد. شنا شواو آبا دارد ست دوخیلی دکه فرشاد گفته بواو فرشته به داد. می م نجاآن را اباید 

صحبت د و فرشان یددمی بایست با او ما ، اسیدرنظر می کمی عجیب بهر ین کاا صحبت کند.او با ود و برد فرشان یدد

بعد به روز صبح د بوزم الر ین کاای ابرو کند مشخصه مدآکه پیش ای با مسئله دش را تکلیف خواو با دن کر

اده مامزت اریاای زشدند تا برده ماآشهراخوو همسر ق تفاابه ی ظهر مهداز نیم بعدو ساعت سه ود. بره نشگادا

به ن او یدای دمحبوبه برن ستادوازچند تن د بوار قرا یرزماندند ل فرشته منزو ند. محبوبه وصالح به تجریش بر

د کرار صرر انقدآما محبوبه اودبره تگاریاآن زحل مشکلش به ای ست برالش می خودبیایند. فرشته خیلی ن منرلشا

ساعت از سته که بعد اخود از اوکه فرشاد آورد به یازه قیه فرشته تابر و فتن پداز رمیلش ماند. پس ف بر خالاو که 

از محبوبه ر که با حضونستداتا تلفن کند. می د شورج خال منزای از نست به چه بهانه دانمی د. بگیرس تمااو با ر چها

ود برم ستانش به حمادوندماز آهد پیش اگفت که می خواو مانی که محبوبه به زما اکند. ده ستفااند اتلفن خانه نمی تو

نیز او ستانش که دوازگرفتن با یکی س تماای تلفن براز ند امحبوبه پرسید می تواز قتی فرشته وشد. وار میدافرشته 
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می کند رف تعاین همهاو اینکه از اگفت د و خمی کراکند محبوبه ده ستفااست ه امدان آتهراش در خاله ل به منز

زان لرستانیدبا و شت دابررا فت. گوشی رتلفن ف فرشته به طرو فت م ره به حمامحبوبد. حت می شوراخیلی نا

د کروع شر، ستاهنگامی که فهمید فرشته پشت خط و شت دابررا گوشی د فرشاق بواز دو گرفت. پس ره را شما

 ؟ستل ازپرسید: محمد مند فرشاد. می گیرس تمااش عمه ل منزاز گفت که اوفرشته به او. فتن رصدقه ن قربابه
 

 ؟نستم به تو تلفن کنمامن می تود بواو گر ت ابه نظر-
 

ه، تنگ شدات لم برر دنی چقددونمی ن، بزف حرام برب خنگم. خور که من چقدآخ گفت : د و کره ای خندد فرشا

 نه می شم...ایودیت دوردارم از

 

ف حردش ین خواصحبت کند بنابرد یازند انمی تواو نست دامی د فرشاداد. می ش گوی او فرشته با لبخند به حرفها

 می

 

رد او مودر گفت که او فرشته به د. می کرداری بره شت به نحو حسن بهردافرصتی که م تمادش از خول به قوزد و 

رت بگو من کی می تونم با پد، من پس قضیه حلهای با خوشحالی گفت : خدد ست. فرشاده اصحبت کررش پدبا

 ؟کنمصحبت
 

 د.کمی صبر کنی تا ببینم چه می شوه ست. بهتراده اندن کنشی نشااو واما دم اصحبت کرر من با پد، نمدونمی -

 

 ؟بگو. باشهرا ستش رابه من دارم، تو ال از یک سو، فرشته-
 

 ده.ست بوراگفتم ل ما هر چی تا به حاابه تو نگفتم را سته که من چیزهایی درمی گفت: آرافرشته به 

ی و از می گیری سرسرع رو ین موضور اینقدا ابهم بگی چرام می خو، گفت: فرشتهد و کرت سکوای لحظه د فرشا

 ری.می ه طفردادن ابجو

 

 تعریف کنم.ات ما موضوعی هست که باید برم، انمی گیری سرسری را کن من چیزور می گفت: باای آرافرشته با صد

 

می ترسم دادم، ست رو از دتحملم و یگه صبر ا دبخد، نه می شمایودارم دمن ، هگفت: فرشتی با بی صبرد فرشا

 مت.زدبشم بدر مجبوخرآ

 

گفت: فقط می ی زد و سید. فرشته لبخندربه نظر می ی خیلی جدو نمی شد ه یدای دهیچ شوخی د لحن فرشادر 

 چی.ای نی بردومی ب که خودت خو، بگمی نمی تونم چیزن الاما دارم. استت دونی خیلی وبدامخو

 

 

 

ی پاداد: مه ادابعد د و کرت سکوای لحظه د بگو. فرشام ما فقط یک کالانم نمی تونی صحبت کنی دوفرشته می -

 ؟ستن امیای در یگردکس
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 شت .داکه باید از آن مفهومی بیش د فرشاای سکوتی که برد، کرت فرشته سکو

 

 داری؟هانت ابه خوای تو هم عالقه ه، دبرو من اب جوش ، فرشته ساکت نبا-

 

 نی.دامی ب خورا ین اهم دت خو، فقط تو ، نهاوه فرشته به سرعت گفت: ر ین باا

 

که د می کرور باد فرشاد می کردادن پاسخ ی در گر فرشته تاخیرابست. را چشمانش و نفس عمیقی کشید د فرشا

س حسام ابا تماد را نیز فرشااو ساند که رمی او فکر ون بدب زده و تاما پاسخ شاست. ده اکرزی باس او حساابا فرشته

حت نبیند رانارا ینکه فرشته ای ابرد کرس حساد است. فرشاامی خورا فرشته او ست همانگونه که دارد، درستدو

من ا از رهد تو اگر کسی بخواکن ور نها به یکدیگر غرید: فرشته باانددن دهد. با فشرم دنجاری اهرکاستدر اقا

ام قداتو ری از ستگااخوای صحبت می کنم تا برر با پدوز مرامی کنم. همین د خررا بدنش ی عضااتک تکد، بگیر

 کند.

 به تو نگفتم.را موضوعی ز کمی صبر کن من هنود نه فرشااوه گفت: ب زده فرشته شتا

 م.بشنوم من حاضرب خو-

 کن.ل می کنم قبوهش اخو، نم صحبت کنمانمی تون الاگفتم که -

 ؟باشهری، بیاری در خمااز منو م یدنت میادهمین پنجشنبه که به ه بدل گفت: پس بهم قوو نفس عمیقی کشید د فرشا

 م.میدل بهت قو، می گفت: باشهآرابعد به د و کرت سکوای فرشته لحظه 

 

ز بادر را قتی وشت. اگذرا گوشی د و حافظی کراخدد فرشااز فرشته با عجله د. قطع کردر نگ آن دو را زصحبت 

 ند.دبوه مدآیدنش ای دشد که برو بررومحبوبه ن ستادوباد، کر

د. او کرک ترق را تااشپزخانه دن آبعد به بهانه مرتب کرو ستانش نشست و دوقیقه پیش محبوبه دفرشته چند 

نست بگوید ایا می تو، آبگویدد به فرشا نست پنجشنبه چه بایدداست تنها باشد تا کمی فکر کند. فرشته نمی اخومی

 ه!ستش شددوقیب بهترین راوکه 

و شت داست د را دوفرشااو ید. زبگیرند تنش لرار هم قررودرروی محمد د و فرشااو ینکه به خاطر ر اتصواز فرشته 

ورد. بیادرد به ش را اعمه ن مهربادل ست اجه نمی خووطرفی به هیچ از ما ، اندگی کندون او زبدد حاضر نبوای لحظه

لی دما اید دمی را محبت ق بره او نگاآورد. در به خاطر ن او را لحن مهرباا و گیرن ندیشید. چشماامحمد فرشته به

گرفته ار قطب قردو بین د فرشته فکر کرد. باخته بود به فرشااز آن پیش را لش او دکند. او تقدیم را آنشت که اند

جانش از بیشتر و او راست امی خود را فرشااو ما اند. ار دارقراده اش یگر خانود یسود و در فرشایک سودر که 

د و مین یخ می بندزشید رخوون نست که بددابه خوبی می د و بود او جووشید رخود فرشانشت. چشماداست دو

دادن ست از د اش وهستی ن شدم لو به قسمت تماوست بدهد د را از دفرشاد حاضر نبوفرشتهرود. بین می از هستی 

 شت.دانیادر دخوبی که ی چیزهام تما

ا پیدد را ست تا فرشااخوت طالعاافتر از دفت. ه رنشگاف داست به طرایکرو شدرج خال منزی از بعد مهدروز صبح 

ید. آمی ه نشگاداظه به ازما بعدارد، اندس کالآن روز صبح د ند که فرشاع دادطالی اکمی به مهدت مداز پس کنند.

، نرگسار صرد اجووبا د. برزار به بان شازنیارد موازم خرید لوای برش را خترو دهمسر و برگشت ل منزهبی مهد
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و ند زمی رش به محل کای نیز سراو ند روبه خرید می ن ناآکه ای فاصله در گفت که و نرفت ن هشااهمربهب مهتا

 دد.می گرز بازود 

د فکر کرد و غنیمت شمررا ین فرصت ارد. اندس که صبح کالرد د آوبه یاو برخاست اب خود از فرشاآن روز صبح 

ر منطقی با پدی و جدر ند به طوانمی تودر ماد جوونست با دامی د صحبت کند. فرشارش ست با پدافاصله بهتر یندر ا

رک پا نخیابار کنادرواش را خود تنها باشد. فرشااو ینکه ساعتی با ای ابرد مناسبی بون مکا، ما شرکتاکند. صحبت

ر کال ید که مشغوزن را دمند رچند کا، شدرگ سالن بزوارد خت. هنگامی که انداشرکت ن نگاهی به ساختماد وکر

 می شناخت.را نجا ان آمندرکاودی تا حدزد و می رش به شرکت پدی گاهی سرد فرشاند.دبو

 

ند که دکره ترها با تعجب به منشی نگاخدسایر د. کرم سالاو به و جا برخاست ن او از یددبا رش، منشی پد، مستانه

د و به نشستن کرت عون رادناآست دبا د جا برخاستند. فرشااز او از به تبعیت د. جا برخاسته بواز نی اجود مریجلو

با د و ستش کردوبه د رو بوه شدام ستخداشرکت زه در نی که تااختراز دالله یکی داد. با لبخند پاسخ را ننام آسال

 ؟کیستاو رسید: پره از اوشاا

 ئیس.ی رقاآپسر د : کرره شاانسرین 

 هستند.ن تاقشار در اپرسید : پدرش منشی پدد از فرشا

ع طالن ایشااشته باشید به داگر تمایل ، انددارجلسه تشریف ن کنواهم ن یشااگفت : بله ن داد و تکاش را منشی سر

 ید.آورده اهم که تشریف دمی

من همین م، نمی شون یشااحم اگفت : نه مزل حان هماو در فت د ریی که گوشه سالن بومبلهاف به طرد فرشا

را در نگشتانش داد و استه مبل تکیه دبه را ست چپش دنج و آرمبل نشست د روی می مانم. فرشان منتظرشاجا

نی اختردسایر و  منشید. بوه مدرش آپدد نها نزآگفتن ای که برد سش پیش حرفهایی بواحوم تماد. برو فرموهایش

 ند.دبواو ظب ایر چشمی مو، زنددنشسته بون شارکاکه پشت میز

گذشته د. در شناخته بود را بیش فرشاو کم ت ین مدد و در ابوم های رقاآکه منشی د بول سه ساود مستانه حد

و شت امی گذ رشپدان مندرمرتب سر به سر کاد و بوش جوو پر جنب غ و مد خیلی شلوآبه شرکت می د فرشاقتیو

ای گوشه آرام خیلی اب جذو نه دامره ای ید که با چهردمی او را ما حاال د ابوده کرا پیدص پا قرو پر ار طرفدکلی

د یر چشمی به فرشااو زسید. رکمی عجیب به نظر می د فرشار فتااو ربه نظر د. بوق غرر دور و درازی فکااو درنشسته 

یک د. ند نبوانچه می خوآسش به احقیقت حودر ما ، اشده ای ندوسی پرربرل به ظاهر مشغوو کشید هید و آکره نگا

ر همانطود بوای او آورده برم کیکی که مستخدی و گذشت. چاد بوه مدآبه شرکت د که فرشامانیاز زبع ساعت ر

د در قه می کرربدرا که مهمانانش و او شد ز باد محموق تام در اهمین هنگاد. در بوه ماندمیز باقیرده روی ست نخود

سم امراز پس د. به مهمانانش معرفی کرزد و او را لبخند د فتاد اتا چشمش به فرشاظاهر شد. محمدق تادر استانه آ

ست کسی اوپیش ش تا پسرد به خانم منشی سپرد و کرت عودتاقش ابهد او را محمون فتن مهماناو رفه رمعا

ه مشاهددش را خوی از تصویرر او میز کاروی خت. اندر اب پدمرترگ وبزق تاانگاهی به د فرشاد. نشون حمشاامز

ر پدوی بررومبلی روی سپس د و کره نگاد لحظه به عکس خوچندد شت. فرشاار دانگی قررطالیی ب قادر که د کر

 د.کرهنگااو با لبخند به و نشست د فرشار کناد نشست. محمو
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 ی؟مداوین طرفها است که اعجب د، فرشا-

 م.مدآبه شرکت می ت قااومن که بعضی ر گفت: پدو خت اندانگاهی او ه بد فرشا

 نیست.ر ینطو، ابه من بدهیی را خبری مدآنم زمی س حدق دارد، با گذشته کمی فرر ین باالی آره و-

هر از خر برسانم بگویم. پیش آشت به انگذدر که مارا حرفی م مد، اویدس زدست حددرگفت: زد و لبخند د فرشا

 ینکه....اید یا دارقت ویا آنم استم بداخویز میچ

 

با من ر را ناهاوز مراما به شرطی که امی کنم. رش تو جوای شته باشم براقت هم ندوگر امن ار. بگذر کنارف را تعا-

 باشی.

 

 گر تونستم چشم می مانم.اما وم، ابره نشگاداظهر باید به وز مرا-

 

 م.بشنورا جنابعالی ت رمایشاپا گوشم تا فامن سرب خو-

 مد.ش آبه خاطری چیزن ما ناگهااست. د افرشای صحبتهان که منتظر شنیدن دادنشاد محمو

 

ب خودت خو، حت نباشیرانادرت ست مادارم از دست دوبگم که رو ین امن ار بگی بزی ینکه چیزیش از اپد فرشا-

 می

 

 دارد.تو حساسیت روی خاطر همین عالقه متاسفانه به دارد و ستت ر دونی که چقددو

 ن داد .تکار چند باش را سری زد و نیشخندد فرشا

 

ش و ین مسئله که چی بپود. امی بندا مری پاو ست دنجیر کم کم زمثل در عالقه ما، حساسیت گذشتهر از نه پد-

 ده.من کلید کره ینددر روی آمار ین باانیست.متاسفانه و با کی برو و برکجا

 

از من همیشه ، باشدده کری به من سخت گیرای مسئله رد موارم در ندد عمر به یال طوم تمادر ینجاست ابدبختی -

س حساای بدهد برزه جااما حاال که باید اهمه چیز تصمیم می گرفتم. ره بادم درخودم و بوف نهی هایش معاومر ا

به دش را عالقه خورد ختر مودکه ؟ یک کفش که چیی توده کررا پایش م تصمیم بگیردم ندگیم خوزترین مسئله

 ؟من تحمیل کند!
 

 ؟شما بپرسم چه باید بکنمم از مداوحاال من داد: مه و ادانفس عمیقی کشید د فرشا
 

مسئله پیش ازدواج، ست می گفت. مسئله د درفرشااو نظر ن داد. از تکاش را سرس فسوابا و هی کشید د آمحمو

روی جه ونست که به هیچ دامی د، او فکر کرش حتی به همسررابا ناد محمود. می کرری باید کاو د نبوده ای فتااپا

د فرشااز نست به طریقی است کم می تودما اکند. ف تصمیمش منصرو او را از کند ذ نفول عمااند انمی توهمنیژ

 ید.دمنتظر پاسخ د و او را کره نگاد فرشاحمایت کند. به

او بدهم که ل قودرت مارد مودر نم ایمکه نمی تواباشی. با ر ما سعی کن صبوامی کنم را درک ن تو کن مور باد فرشا-

 میکنم.دم را سعی خوم من تماد، کرری کاد ما شاید بشواضی کنم رارا
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ما اد، هد کراخود را سعی خور نست پددانیز به خوبی می د. او کره نگار به پدوار میدان ابا حالتی نه چندد فرشا

فکر د با خود فرشاد. یگر گشوای دلحظه و بست راشد. چشمانش ن پشیمان مدای از آست نتیجه ندهد. لحظه اممکن

د بوه یددمی ر و آراصبود مرر را پداش ندگی ی زسالهام تمار. در محیط کادر ما فقط است اباقابلیتی د مررش پددکر

می زه جادر ابه عمد به مار پدد کرس حساد امی نشاند. فرشابه کرسی را حرفش ی که به نحود بودر ین مااهمیشه و

در طی افراین نرمش اما دارد است ش را دوعاشقانه همسررش نست پددامی او باشد. ان یک تنه حاکم میدهد تاد

د. فکر بود و در می کره نگار به پدن همچناد متعجب می ساخت. فرشاد را فرشااو ناحق و به حق ی سته هااخومقابل

 د.ها کررشت داکه ی ناخوشایندر فکاد او را از امحموآرام ایدص

 

 داری؟هم ببینم چه تصمیمی امی خوه ، نددت را آزار خور ین قدد افرشا-

 

تولد ای من برا ید چردشما فکر کردوزه، هم می دش خوه و می بردش که خودر ما، مگر تصمیم من خیلی مهمه-

به من معرفی کند. او را می کند تا ن نشای را خترن دشنایان و آستال از دوبق معمونستم طدامی ن چوم؟نماندنکافر

یا و فقت کند امواو حاال چه ده ام. کرب نتخاام را اعالقه رد ختر مودمن م. می فهمی... خسته شدم، خسته شدرپد

 د .کرت عودمش آرابه د را فرشاد محمومی کنم.دم را خور مخالفت کند من کال معموطبق

 

دت او تو با کسی که خوازدواج گر می بینی مخالفتی با اهد. امی خورا فقط موفقیت تو درت ماد، کن فرشاش گو-

ده. کراری تو سرمایه گذای بردر مادارد، تو برنامه هایی ه یندای آبراو ست که این الیلش ده ای دارد، دکرب نتخاارا

شرکتی با چند سرمایه ، هی شداخوری معمای گترین شرکت هاربزاز صاحب یکی ی لتحصیل شورغ اتا تو فادفرشا

از بیش در نی مااست بدزم الی الوبه تو بگویم را ین استم است. نمی خواستمی ی رقان آنااز آبرجسته که یکی ارگذ

 می باشد.ه ات یندآنی به فکر تو ابددت خونکهآ

 

ین ابه ن چود می کراری سرمایه گذای خانه ریا کا شرکتیروی من ی به جادر ماش گفت: کای زد و نیشخندد فرشا

 .>نمی شدآب نقشه هایش نقش بر ترتیب
 

 روی!خیلی تند می د فرشا-

 

ده ام، کره شتباامی کنم. همیشه ه شتباامن ، بله حق باشماست ، گفت: بله و نفس عمیقی کشید ص با حرد فرشا

ن چوم. بپذیرد کرب نتخاایم ابراو که را هر کسی و کنم ش گو گفتدر شنو هرچه ماف حرب و خوی مثل پسرهاباید

ندگی زچه ، هد.ههدهفت فرسخی تشخیص می دش از باو آمثل جد ل را پوی بودارد و خوبی دی قتصااشمدر ما

 تایید کنید.در را مای هارتا شما کام من نیامد، نیست ل ندگی که همش پوزرما پداجالبی. 

 

من به ن مدآصالً اگفت: ای هسته ای آبا صدد و برو موهایش فررا در ستش دبا کالفگی و  نفس عمیقی کشیدد فرشا

 شد .او برخاستن از مانع و شت اگذاو شانه را روی ستش د دجا برخاست. محمود و از بوه شتبااینجاا

 رت دارم.بنشین کا، صبر کن-
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دارد و ست ا دومراو نم دامی ب خودم خو، جیه کنیدتوم بریادر را مای هاربنشینم تا شما کاارم قت ندوما من ا-

هم همین ام عالقه رد ختر مودلیل مخالفت با دست مثل همیشه. ، درهد امی خورا بریا من بهترین ها همیشه

 د.نه مخالفت کرزافعه پیش که با فردمثل ست، درحرفهاست

 

 ده ای؟نکرش موافررا نه زافرز نفس عمیقی کشید : تو هنود محمو

 

 دارم.ستش دوخترعمو دیک ان فقط به عنو، فکر نمی کنماو یگر به دمطمئن باشید ، ستاختر عمویم دنه زافر-

 

 ط دارد؟تباارنه زابا فرع ین موضوایا آبگو. را ستش رابه من د فرشا-

 

 ؟چیهن تارمنظود: کره نگااو به ت مبهود فرشا
 

درت با مازی سر لجبادی از کرب نتخادت اکه خوی ختردبا ای ازدواج تو بری رلیل پافشادیا آست که این رم امنظو-

 ؟نه نیستزابا فراولیل مخالفت دبه

د را ند یک مرامی تود، او بون مهرباو یبا ی زختردنه زاگفت : خیر مطمئن باشید. فرن داد و تکاش را سرد فرشا

ر او ما فرشته... پددم. اما عاشقش نبواشتم داست ا دواو رمن ر پد، لهاست مثل غز، درخوشبختی کامل برساندبه

 ست.اهستی من و ندگی زمتما

 

، ستافرشته داد: او مه رو دارد اداپیش را گویی تصویر فرشته آرام یی ابا صدو شد ه به نقطه نامعلومی خیرد فرشا

اش نه ایودید که دادمن حق می قت به ، آن ویددبوه یدش او را دکار ای ستنی. پداخوو شتنی داست دوفرشته یک

 باشم.

 

د. صف کرر وپدای بررا فرشته د. او صحبت می کررش حساسش با پدو اعشق از خجالت ون ذره ای بدد فرشا

د. نبوس هوو نی آتصمیم د از روی لحن فرشاد. بوده سپرش گوش یی پسراشیدن با لبخند به سخناهمد محمو

مانهایی که د، آن زبوش همسره منیژای شیدونه ایودش دسالها پیش خوا رید زمی کردرک به خوبید او را محمو

و آه او هی کشید آگذشته د به یاد محمود. بوه نشداه خودخوو ینچنین متکبر د و ابوبمحجوی آرام و ختره دمنیژ

 د آورد.به خود را فرشا

 

 دم.کرده روی یازینکه خیلی امتاسفم مثل ر پد-

 

 ازی.ندامنوچهر می د به یاا تو مرش. حت بارا-

 

ما عاقبت ، امدآنمی ر جواش گی ادکه با موقعیت خانوه شدی ختردینکه عمو نیز مثل من عاشق اگفت : مثل د فرشا

 ؟نیستر ینطوم. امن هم موفق می شور گرفت. پدرا لهاغز

ق یک فرد. پسرعمویش بود نامزو ، اشتق داله با فرشته خیلی فرایط غزالبته شراگفت: ن داد و تکاش را سرر پد

 د .تو نبودر من به سرسختی مادر ست که مااین د دارد و آن اجووهم یگرد
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می ت ند لذدینکه با هم صحبت می کردو از اگذشت. هر ت به سکوای خندیدند. لحظه دو هر د محمود و فرشا

 نی.ابدرا تو موضوعی ه قتش شدوشاید د می گفت: فرشاآرابه و خت اندایر ش را زسرد ینکه محمواند. تادبر

او تا د کرت سکود کند. فرشااف عتراهد به گناهی اکه گویی می خود بوری طواو حالت دکره نگارش به پدد فرشا

 د.بوی یگردنه چیز زابا فردرت لیل مخالفت ماد، دفرشاداد: مه ت اداچند لحظه سکواز پس د بدهد. محمومهادا

 

 ت من...یگر مهم نیسر دپد-

تا ج دارم حتیاامی کنم من هم به کسی س حسااما ، امهم نباشدد یازیگر دلبته شاید ، انیاتو باید بدد ، نه فرشا-

 ست.ه امدای درآخم کهنه رت زبه صوو ست که بر قلبم سنگینی می کند ل اسای حرفی که سالها، بزنمف حریشابر

 

 

 

رش همیشه پداو سنگینی می کند. ر چه موضوعی بر قلب پدد فکر می کرد خوبا د. کره نگارش با تعجب به پدد فرشا

زه تاف ما حاال حراشنا باشد. آبا غم او جثه مثل ی قودی کند مرر نست تصواحتی نمی تود و بوه یدد دخونسرآرام و را

 ست .اغب رش راپدی حرفهان شنیدای برن داد نشاد می شنید. فرشااو ای از

 

ه سیده رنشگاداقت به وکه متوجه نشد که چه د فکر بور در نقدد. آبوه نشگادافتن به ل رحاد در اساعتی بعد فرش

ا چررد می خوس فسود و اقائل بور پدای بری بیشترام حترزد. او انگ می زگوشش ر در پدی حرفهاز هنوست.ا

لش د و دبوه شدان جداب ویر عذسد است. فرشاداده الیل می زن ذلقب او به ت قااوگاهی و نشناخته ن او راتاکنو

 شت.ر دابا شما کاه و مدآینجا اقایی به آگفت: او به ت طالعال اشد مسئوه نشگاوارد داقتی وسوخت. میرش پدای بر

 

 د؟معرفی نکردش را خو-

 

 باشید.ش ظهر منتظرازبدهم بعدع طالافقط گفت به شما ، خیر

او که د. رازی بور پدن فکر سخناز در ما هنواشت ر داحضوس کالد در افرشاد. همیتی ندالی ن داد وسر تکاد فرشا

شت تا داخلوتی ن به مکاج حتیاد افرشاد. بوه شدش فارش توسط پدوز مرد دارد، اجواده اش وخانود در می کرفکر

وج قصد خرو شد رج خاس کالد از فرشان درس، پایااز حل کند. پس دش خورا معما ی برخی قسمتهاو کند کمی فکر

ر صندلی نشسته با شما کاروی آن قایی که آگفت: او به د و کرا صدت او را طالعال اشت که مسئورا دانساختمااز

ن تاکنود. او خته بواندایر زنه امتفکرش را سرد و صندلی نشسته بوروی نگریست که دی سمت مربهد فرشادارد. 

د. فتاد راه امرف آن به طرد و تشکر کرت طالعال ائومسرش دارد. از نست چه کادانمی د و بوه ندیدراچنین شخصی 

ری ینکه شما با من کااهستم. مثل م هاد رگفت: من فرشاآرام یی ابا صدد و کرم سالو سید د رمریکیدبه نزد فرشا

 ؟شتیددا

 گفت:د خته بودوچشم او که به ن همچناو جا بلند شد از خت. دوچشم د فرشان به چشماد و بلند کرش راسری مهد

 فرشته...ر سولی هستم. پدرمن
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دش خون رو در روی ین مکارا در افرشته ر که پدد ین بود اکه فکر نمی کری به تنها چیز، پریدد فرشااز روی نگ ر

خدمت شما ض ادب عرای گفت: من می بایست برم یی گرابا صدده و با لحنی ساو خت اندایر ش را زسرد فرشاببیند.

 ید.دکرزده خجالت ه را بندر کا یناشما با م، سیدرمی

 

ته قلب از ید دمی را فرشته ر ینکه پدد از افرشاار داد. یابی قررد ارزمود او را قیق به فرشادبا نگاهی ی مهد

ش را حالی که سرد در معمولی فرشای صحبت هااز محوطه شدند. پس ن وارد نام زقدد فرشای و مهدد. بولخوشحا

ای دل آن به ندو نسته ش داختردالیق او را ست که اخود و از او کرار قراش نست به فرشته به عشقد بوختهاندایر ز

دی یای زپرسشهاد. کرش نها گوم آقت به تمادبا د شت که فرشادی دایاوط زشرو حرفها ی هد. مهددپاسخ مثبتدو 

ساعتی از پس داد.  قت پاسخاصدو قت دبا را همه د پرسید که فرشااش خالقی ت اخصوصیادش و خوشخصره بادر

به را ستش او دخت. انددی انابوه سیاویک رتاق دره عماابه د را فرشای ، مهدی خرین حرفهاآد.کرک ترد را فرشا

ام حترابه د ست. فرشااشته اعاشق گذان ین جودل اتشی به آشت چه اما خبر ندآورد اجلو دحافظی با فرشااخدان عنو

همیشه. ای حافظ برایا خدار و یددمبد ابه د گفته بواو یا به د، آچه بوم او ن کالخریآکه ما نفهمیداجا برخاست او از 

بغضش د. گلویش بودر شت دربغضی به سنگینی یک سنگ د، کره می شد نگادور از اوکه ی به مهدن همچناد فرشا

لبش باقی می قن در همچناد و نمی شوآب شک ایختن ربا ه ین بغض هیچ گااکه دمطمئن بون چود جنس سنگ بواز 

 ماند.

 

عاشقانه فرشته ی پیامهااز پر ن نمی شد. مخفی کاهشاد فرشان یددما موفق به افت رفرشته سر چشمه می د بوده روز 

و ساند ربه چشمه می د را خوان خیزن و فتال این حاابا د بور فرشته بیماد. بود یی فرشااشیدی هال غزاز خالی و

شربت از تاقش پر اطاقچه د. بوه شده کنندان نگراده اش خانوای فرشته برری د. بیمامی شد فرشان مدآمنتظر ساعتی

را مانش او درچیست. دردش از نست که دامی دش ما فقط خواند. دبوده کتر تجویز کردکه چند د قرصهایی بوو

د فرشته باید خود و وبه یبهشت مااردسط د. اوابوه هم ناپدید شداو که د بود فرشان یدن درد او دماو درست اخومی

ن متحادرس و اکلی ر به طواو شت. اهمیت ندایش ایگر هیچ چیز بردما د، امی کرده مال آسان پایات متحانااایبررا 

ساعت روز که هر د ما عجب بود، اگرفته بوردن را از او خون حس تکاو حرکت ان توری بیماد. بوده کرشموافررا 

ی با پاهاد و ست بگیردبه زه اش را کود و جایش بلند شواز ند امی تو دمی کرس حساافرشته ظهرازبعدر چها

بستر در گذشته از نتر اناتوو میدتر اچشمه نااز گشت زبه محض بااو ما ود. ابا شکوهش برهتگادنش به سمت عبااناتو

او فتن از رت مانع سامی خودر که مار هر باد. می شمررا یگر لحظه ها ر روزی دنتظاابهو می کشید ری اش دراز بیما

د. در ضی می کراو را راست ب افع کسالتش خوای ربرم زدن قدون و بیرای هوینکهافرشته به بهانه د، به چشمه شو

د سته بوافرشته خواز ها رنست چه باید بکند. باداما نمی دردی دارد اچه اونست داکه می د نه بوافقط ترن ین میاا

شی عجیب عاشق روفرشته به د. شواو حم است مزاما فرشته نمی خوا،تلفن کندو ابدهد تا به د را تلفن فرشاره شما

او که د بووار میدن افرشته همچناو گذشت د غیبت فرشااز یگر دآورد. دو روزنمی در سر از آن نه اشی که ترد، روبو

د ، ت که غیبت فرشاشاخبر ندی ند. مهددمی کرض عورا اوکتر دمرتب ار بی قران و نرگس نگری و ببیند. مهدرا 

بگوید. ش هرابه خوا ماجرم تماود و بران فرصتی به تهردرین تصمیم گرفت است بنابراخته اندروز این ابه را فرشته 

ن جادادن ست از دبه قیمت ع ین موضواگرنه ودمی کرر را ین کااما می بایست است انست سخت داینکه می ابا 
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زد. تب می سواز ید که و او را دفت ن رمنزلشافرشته بهن یدای دنه برارظهر تازبعدآن روز می شد. م تماش ندزفر

 حتی گفت: فرشته تو...رابا ناو شت اپیشانی فرشته گذرا روی ستش د

 

او در می فهمید که در گر مااهسته تر صحبت کند. آکه د کرره شااو ابه د و یک کردبه لبانش نزرا نگشتش افرشته 

د نفرین کرد را فرشاد و در دل به هم فشررا نهایش انددنه اترود. بدهد که به چشمه برزه اجد ابول محازد می سوتب

زوی بارا دور ستش د. او دنه به سمت چشمه حرکت کراتراه ست. فرشته به همراخته اندروز این ابه را ستش دوکه

می م نه هر چند قداید. ترد نمیرا تب جایی ت شداز شت. چشمانش دابر می م به سختی قدد و بوده کرب قالنهاتر

به او را ند انتود و او ین شواز افرشته بدتر ل می ترسید حااو ند. دبرگرل که به منزد می کرس لتمااو ابهد و یستاا

راه سیدند فرشته نگاهی به رقتی سر پل د. وحاضر نشوار سر قرد فرشته به هیچ قیمت حاضر نبومااجایی برساند. 

خت از دور زدن درپس د. فتاراه ابه سمت چشمه به د بوه مظلومیت خم شداز که ی با سروکشید د و آه مقابل کر

د فکر کرد و کرز بارا حمت چشمانش زفرشته به ن زد. یدند خشکشادکه ای صحنه از دوسیدند. هر رقاقیا به چشمه ا

ش را روی سرو مین نشسته ز رویید که د را دفرشااو شت. داقعیت واصحنه آن ما است.ه اشدن هذیار چادثر تب ابر

اش کتانی مشکی و مشکی جین ار شت که با شلوداستین کوتاهی به تن آمشکیز بلود ست. فرشااشته انو گذزا

د. کره به فرشته نگاد و بلند کرش را سرد فرشاداد. می ن نشاس لبابنتخااو را در اشتو سلیقه عالی داهماهنگی 

به هم چشم ن همچناد شت. فرشته فرشادایش رته و نشسته دیبه گو چشمانشد. بوده خیلی تغییر کره اش چهر

د با فرشااو را یا و فرشته بماند از ظبت اموای برد بودد مرنهاند. تردادنمی ن کنشی نشاام واهیچ کدو ند دخته بودو

و از آن ته برگشت هسآنه اپل منتظر بماند. ترر کناو اردبگذد خول به حاآن دو را عاقبت تصمیم گرفت ارد. تنها بگذ

او را ما حاال که د، ابگیرا ناسزو فحش د به بارا و اوبتوپد او ید به د را دفرشاروزی گر اتصمیم گرفت او شد. دو دور 

ین در اکه د بوا پیدد خسته فرشاه چهراز سوخت.ل او لش به حاا دنست چرداضعنمی ل و وحاآن هم با د، آن بوه یدد

 د.کرا صدد را فرشاای هسته ای آصدنه نشد. باافتن تررست. فرشته متوجه ده ابوفرشته ناز بهتر ل او حات مد

 

 د...فرشا-

 

را هنگامی که چشمانش د و بلند کرن سماآبه ش را رو سرو بست را چشمانش و گرفت ان نددبه را لبش د فرشا

 زد.نو رش زاکناو در فت ف او رفرشته به طرد. شک لبریز بواد ازگشو

 

 د...فرشا-

 

 من...، ببخشا گفت: فرشته مرای گرفته ای با صدو چکید و چشمانش فراز شک ه ای اقطرد. کره نگااو به د فرشا

 

حالی او در هد تا صحبت کند. دنمی زه جاد انست بغض به فرشاداشت. فرشته می انش گذانوش را روی زاسرد فرشا

بلند ش را چند لحظه سراز پس د فرشاد. بشنورا یش اصدد نتظر بومد و خته بودوچشم د یخت به فرشارشک می اکه

دل دارم خمی به زقلبی شکسته. ه و نج کشیدرحی روبا م، مدآکند گفت: فرشته من ه ینکه به فرشته نگاون ابدد وکر

با ا رخم قلبت ارم و زخریدن به جاد دردت را می گفت : فرشاای آراست توست. فرشته با صددلتیامش فقط به اکه

را چشمانش د و کره نگااو به د هم. فرشادقلبم پیوند می ن با خوات را قلب شکسته و هم دچشم شستشو می شکا
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به و نفس عمیقی کشید د گرفت. فرشاد را فرشان ستاد و دجلو بررا ستانش دفرشته ن داد. تکاش را سروبست 

 شد.هخیرن او چشما

همسر د بوار که قرم نیست. من عاشق کسی شددی ین نامرایا م، آدستم خیانت کردونسته به افرشته من ند-

درآوردم. فیقم ربهترین ن هارا از دطعمه ان یک حیون من چو؟ نیستدی نمراین ناجوایا د. آستم شودوترین صمیمی

ها رو شتن عشق اگذم واکه فهمیدم مدد آمانی به خوزما دم، اسفید کردی را نامرروی من دم، محمد خیانت کرمن به

را بقبوالنم که تو د تا به خودم نی کرانددم را زخوده روز ست. فرشته من دی انامراز پست تر ری کادن آنکر

می کنی ا صدا که مرم یددمی اب خوم، در یددمی را تو اب هر شب خو، شبده ین م اتمادر کن ورما بااکنم. ش موافر

نستم انمی توو ستم اما نمی خود امی کررا تو ای لم هوم و دیدمی پراب خواز می کنم. ن پنهاید تود را از دلی من خوو

 باشم.دیک نامراز پست تر ی چیز

ع را کجا موضود از نست فرشادانمی او شت. داست د را در دفرشان ستان دهمچناو می گریست ت فرشته به شد

دادن ست از دحتی به قیمت ، ستامی خود را فرشا، او یدآکه چه پیش می د یش مهم نبوایگر بردما است. اهفهمید

 بوسید.د و یک کردبه لبانش نزرا نها آورد و آباال را فرشته ن ستادمی آرابه د فرشاجانش.

نه اترد. ست گرفته بودبه دش را خوزه کود و بودش خوی پاروی می گشت زبال نه به منزاتراه قتی فرشته به همرو

ل به منزن سیدرفرشته به محض د. شکر کرا را خدو در دل بست ا رچشمانش د. می کره عشق نگاه به معجزت حیربا

 د :مزمه کرد زبا خوآرام آرام بعد د. کرت پررج تاقش به خاه اپنجررا از نها و آفت رهایش دارواغسر

 

 نیز همن ماو درست ر ایادردم از  نیز همن جاو شد ای او فددل 

 

 حسنز خوشتر آن ی گویند ینکه ما نیز همدارد و آن ین اما ر یا

 

د ین فکر بود. او در ابش بواختخودن رجمع کرل سالمت مشغول و که سرحاد می کره نگارا نرگس با تعجب فرشته 

نست عاملی که دابه خوبی می ی ما مهدورد. ابدست بیارا ناگهانی سالمتیش ر ینطوافرشته ه عاملی موجب شدکه چه

ت ده مدد در ست. فرشاده افرشته چه بوری متوجه شد علت بیمازه تاده و بود فرشار حضوه شداو سالمتی موجب

صمیمی ن ستادومحمد د و ند فرشااینکه بدون ابدی مهدد. بوده کری سپررا سختی ی ها، روزشتداغیبت کهروزی 

هر اخو باید بااو ست که این ار دارد افرشته قرراه او و که مشکلی که سر د خرین صحبتهایش گفته بوآدرهستند 

تشی بر م آین کالانسته با اندد. او بوه نظر گرفته شدای او د مدتها پیش برازفرشته ا یرزبیاید ر کنایبه نحوزاده اش 

ما ، انظر کندف عشق فرشته صراز ست به خاطر محمد امی خود. او شب تا صبح فکر کرد آن فرشاشت.اگذد فرشادل 

که به ای ضربه زد. هد اخواو گی به رفرشته ضربه بزدن ها کرربا  سید کهرین نتیجه ابه دن کرمدتها فکراز پس 

دی در ننگ نامرد که به فرشته گفته بور همانطود فرشاد. می شووارد ست که به محمد ای اضربهاز تب خطرناکتر امر

شب با ن همای باشد. مهددی هر نامراز تر دفرشته نامردن ها کررست با انمی خوماد اپذیرفته بورا فیقش رحق 

یت به رماموای که بردا فردارد قصد و ست افق امود فرشاازدواج او و که با به فرشته گفتد. او فرشته صحبت کر

می او را درک مثل همیشه ب که مهتاد مطمئن بوارد. او بگذن میادر محمد ش وهرابا خوع را ین موضورود امی ان تهر

د جوونی به انگرره و لشودشت نوعی دی داعینی که نوید شادر ر پدی هاقانع می کند. صحبترا محمد دش خوو کند 

لیل دست. ان انگران به تهرر فتن پدر از رینقدا انست چردانمی او نشد.ل خوشحار پدی صحبت هااز فرشته آورد. 
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ند که سر پیچ آوردخر شب خبر د و آحرکت کران سمت تهربهزود صبح ر شب فهمید. پددای آن فرره اش را لشود

فی که مقصر دتصاد و در می شوخ به شاخ شته شاداکنترلی با کامیونی که سرعت غیر قابلس چالوی کمربند دهجا

از شد فرشته بیش ار برگزب مهتال منزان و تهردر سمش امرکهی مهدت فودر ست. ه اکشته شدد بون کامیوه نندرا

دادن او ست ای از دهر کس براز یش بآورد و می د بهیارش راپدی مرتب حرفهاد. او می کراری هر کسی بی قر

نمی د بیاید. فرشان به منزلشااو کمک به ای ستبراخوو از او گرفت س تماد محمد تلفنی با فرشارد. تاسف می خو

ای او و ماجراز نست محمد دامی د. او فتاامشاندابر زه ای شنید لرای او را قتی صدوما د اشوو برروست با محمد اخو

اری برگزای سته تا براخوده و از او کرتفودف ثر تصااش در ایی داگفت که او قتی محمد به و ست.ع اطالافرشته بی 

ین پیشامد چه انست با دانمی اوگریست. زار زار کی دمانند کوورد و طاقت نیاد فرشا، کمک کنداو سم ختم به امر

یکترین دنزاز مانند یکی دت. فرشاسار ابی قرر چقداو نست که دامی و به خاطر فرشته نیز می گریست د کند. فشا

ر کای گررمانند کااو د.نبودان گرری روهیچ کااز سم امرل طوم تماو در حمت کشید دوش او زبه دوش محمد ن کسا

د، او نشوو برروخانه محمد با فرشتهو در سم اطی مرد در می کراو آرزو کند. ه ینکه حتی به کسی نگاون ابدد می کر

ه نگااو به مانی که محمدد و زخیلی کم با محمد صحبت می کراو تحمل کند. ان جداب ون عذیاز است بیش انمی خو

سعی دهفسرو اغمگین د فرشاد. نمی کره نگان او به چشماو خت اندایر می ش را زسرد تشکر می کرد و از او می کر

از گشت زبااز پس و فت سم شب هامراز ما پس اغیبش نزند ورد و فرشته طاقت بیار سم شب هفت پداتا مرد کر

ساند رچشمه ر کناد را خواو فت. ل ریکسر به شماو فت ون ربیرل منزاز حافظی کند اینکه با کسی خدون ابدک خاسر

را نفس کشیدنش ت راه ین مدم اتمادر که را بغضی و نشست د، می شمررا فرشته لحظه ها ر نتظااختی که به دریرو ز

ر پدان فقداز قلبی که ه و یددسیب آحی روفرشته با ، سم هفتمامراری برگزاز پس د. خالی کرد بوده کرمشکل

بیایند ان نستند به تهرامی که نمی تواقوای ابررا سم ختمی اگشت تا مرزبال به شمادرش مااه همربهد شکسته بو

ام کسی مد بایدو شت احی خوبی ندروضعیت وبدهند. نرگس ن ندگی شازضعیت وسامانی به وهم سر و کنند ار برگز

ن متحاد و ابون بستاس دوم دمعلم کالاو بماند. ن ناآمدتی پیش د بوار قرد و بوه مداز آشیرازمهشید د، قبش بوامر

د می کره نگال منزی شت. فرشته به هرجااندرش جانب کاای از غدغه دیگر د و دبوهسیدن رنش به پایاداشاگر

یی می باشد. اپذیرر و کال که مشغود بوه یداش دعمه ل منزر دها رباد را فرشاد، اومی کرس حسارش را اپدر حضو

د فرشاای نست بردافرشته به خوبی می د. بور کال یر مشغوزسر به ده و فسرو اکه غمگین د بوه یده او را دچهر

را ج نرین او ابه خاطر د نست که فرشاداهم می را ین د و اشوو برروبا محمدو بیاید اش عمه ل تا به منزده نبون ساآ

 سته امتحمل شد

مدتی پیش و ند وبران به تهراه او فرشته به همراو و که داد ضایت رنرگس ب، مهتاد یاار زصراسم چهلم با امراز پس 

ین در ابه تنهایی تصمیم گرفت. د خوو ست انظر نخورد ین مودر افرشته از هم ر ین بااندگی کنند. نرگس زنناآ

ر پدت ثه فودثر حادر افرشته د. بوان به تهرن ناآفتن راه رکه بر سر د انعی بوتحصیل فرشته تنها ممسئلهن میا

د. می کرده ماه آمار شهریوت متحاناای ابرد را می بایست خوو شرکت کند ه ماداد خرت متحانااد درنسته بوانتو

شته باشد دانجا دن در آرندگی کان و زنرفتن به تهرای برای ند بهانه اکه می تود حت بوراخیالش ین جهتاز افرشته 

فرشته می و هد دمی د بول آن مسئود بیرستانی که خودبه ه او را ندوپرل نتقااکه ترتیب د کرمعالب اکه عمه مهتا

ه گادفتن به میعاو رنه ابا تردن لخوشی هایش که بواو را از دند. بدین ترتیب اربگذرا همار شهریوت متحانااند اتو

 دچشمه بون همار عشقش که کنا
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شت به است نداو دویخت. رشک اخیلی ، ندگی کنندزعمه ل منزدر ست ار اقتی فهمید قروند. فرشته دکرا جد

ن او یددنست داما می د ایک می شودنزد نظر مسافت به فرشاان از فتن به تهررنست با داینکه می ابا ود و برانتهر

می س حساافرشته د. شورج خال منزاز نه ن آزاداشادخو نست مثل خانهانمی تواو محمد د جووبا ن چود. شومیل محا

ز ست تا باامی خورش را پدو او ست ه اخیلی تنها شدد بواش ندگی زگترین حامی رکه بزر پددادن ست دازبا د کر

 ازبا کوهی د و او را فته بور رپدس فسواما دارد. ایکی یکی بررا هش رابین ی سدهاو نایش تکیه کند اتوزوانهم بر با

د فرشان یددید. با دمنتظر ن همیشگی شاار سر قرو او را شتافت د فرشات فرشته به مالقاد. شته بواگذتنهات مشکال

س و حساای روح ندگی کند. برزند ابتواو که با تکیه بر دارد نیا را در دکسی ز هنود کرس حساو اگرفت زه ایتاان تو

وارد ضربه ای او شیشه زک و ثی که پشت سر هم بر قلب ناادین حواسد به رچه د ثه کافی بودیک حافرشتهه شکنند

ای براش را عمه ل منزدن در ندگی کران و زفتن به تهررجمله از بیفتد د بوار که قررا تفاقاتی م اتماند. فرشتهدمی کر

نرسید. ش حلی به فکرد و راه کره نگااو به ه ماندد دربیندیشد. فرشاره ای ست چااخواز او د وتعریف کرد فرشا

شته داسترسی او دند به ابه هیچ ترتیب نمی تواش عمه ل فتن فرشته به منزرنست با دامی د. او فکر بون در همچنا

 ن داد.تکاش را سرو موهایش کشید به ستی دبا کالفگی د باشد. فرشا

 

 باید بکنم.ر چکا، یااخدآه سد. رهنم نمی ذبه ی فرشته من چیز-

 

ام من نمی خو، منو ببرد می گفت: فرشاای آرابا صدو خت اندایر ش را زسرد بوه شک شداز افرشته که چشمانش پر 

 بشم.ه ندم و زتو بمیرن یددر آرزوی دلحظه هر

 

گر د. ابون نه شدایول دحادر که د حت بورانار نقدد. آکره یخت نگارشک می اکه او گرفته به ه ای با چهرد فرشا

غریبه و آه شک ایگر با او دفرشته می گریست. ی نیز همپاد او لش سبک می شودر شک باایختن رنست با دامی

، او از درون نست بگریداحتی نمی تود ما فرشاد. ابوه شنا شدآبا گریستن نیز د شناخته بورا مانی که عشق زد. ازنبو

یگر دبهتر که ن شم هماشته بااندرا گر تو د انست چه کند. فرشته با گریه گفت: فرشادانمی رد و خومین دل خو

 نباشم.ه ندز

 

گرفت تا زوان او را بزند. بای میزن آست به عمل جنوه دمدد آجووفرشته به ای یطی که برامی ترسید با شرد فرشا

به ه سیدرسیب آحش روفقط به و نشکسته ر پدت فواز گر قلبش انست دامی او ید. زمش کند. فرشته می لرآراکمی

یگر د دفرشادادن ست از دنست با داما می ده. اعشق محافظت می کرم محکم به ناای الیه را  که قلبشده بوانلیل د

ش غودر آتنگ را فرشته ن بدد نمی ماند. فرشاه قلبزندون بدد و او قلبش نمی شون شکسته شداز مانع هیچ چیز

ر چادنیست. فرشته ا هوی سرمااز فرشته حاصل ن بدزش نست لردابه خوبی می د فرشاد، یدنش شوزلرگرفت تا مانع

در او ین ترسی داد و اهد است خود را از دهمیشه فرشاای بران فتن به تهرربا د می کرر تصواو د.بوه نی شدانگر

دور که رت او پرقدزوان باد و فرشام ما تپش قلب گرزد. ابلرزده ای سرما ن می شد چوکه موجبآورد می د بوجو

عشق صحبت می ای او از برداد و می اری لدآرام آرام او را دکه ش پرمهری اصدهمچنینو ند دبوه بدنش حلقه شد

ست. با اگرفته ار قرد فرشاش غوزی در آبی هیچ مجوم و شرون که بدآورد دبه یازه فرشته تاد. کرد، او را آرام کر

ی شکهاد از اد. سینه فرشاهانزوان او رحلقه باد را از تابی خوو با پیچ د و کربلندد سینه فرشاش را از روی خجالت سر
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ی او را از شکهااخیسی د و او فته بورفرشته د. مین نشسته بون روی زهمچناگیدفسرابا د. او بوه فرشته خیس شد

که به گریه د آورد به یارا فرشته ف حرد. می کرس حسااپوست بدنش رویشت داکی که به تن زهن نااپیرروی 

نه ایواو را دکه د همین بود و کجا باید ببرو او را بکند ر را ین کااباید رست چطونداما نمی ، اببرا مرد فرشاد: گفته بو

دن کرر جوو فت. جمع ریال ف وبه طرو جا برخاست از عاقبت د. کرفکرو چشمه نشست ر ساعتی کناد فرشاد. می کر

می د را فرشاروز فرشته هر ت ین مد، در انجامیدل اهفته به طویکان به تهردرش ماو فتن فرشته و رثاثیه ب و اسباا

فق افرشته موازدواج او و با اده خانوم گر تماانست دامی دبیندیشد. فرشاره ای ست چاامی خواز او با گریه و ید د

به د و ست بگیردسبد گل به د گذشته بور او پدچهلماز هفته دو یطی که فقط اشردر نست اهم نمی توز ند بادبو

یر زنیز او که رش هیچ کس جز پد؛ شتاندبا فرشته خبراو بطه از راینکه هیچ کس اه سد برچه ود، برری او ستگااخو

که می ای می ترسید نتیجه و عملی کند آن راما می ترسید د ابود هن فرشای در ذفکرد. بوه میدک آرها خاوارخر

می ، او هدت دانجرا فرشته ه شدهم کهدش خودی ست به قیمت نابوامی خود فرشاد. گرفته نشواز آن هد اخو

او سرعت می بخشد. دی نابوینابه دن از او بورود و دور می دی به نابورو گرفته که ار یطی قراشردر نست فرشته دا

و ست ه ابسته شداو وابه حداز نست فرشته بیش دابه خوبی می دد. او گرزندگی بازکه فرشته به د می کرری باید کا

حتی نمی ، او یا نهارد بگذنمیادر با فرشته را ین مطلب اند ایا می توآنست دامی بکند. ناز او دل ند احتی نمی تورابه 

ن با فرشته هماازدواج راهتنها ش ما به نظرد اهد کراچگونه تعبیر خود و آن را هد بواکنش فرشته چه خووانست دا

 نرنجاند.د خورا از فرشته دن آن کرح با مطرد بووار میدد. او ابو

به د فرشاد. تفکر بوق در غرد و بوده نش حلقه کرانورا دور زاستانش د و دنشسته بود فرشار کنا تسکودر فرشته 

 راه.جز یک اردندد جووتو و من ای ازدواج هی برراهیچ ، کنش گفت : فرشته گوو چرخید او فطر

را نگاهش د فرشاد. کرن شیماپد ین پیشنهادن اکرح مطرد را از که فرشاد بوه او نگادر تشی د. آکره نگااو فرشته به 

ف صاره باو دوست. ه اگفت: بی فایدن داد و تکاش را حالی که نفس عمیقی می کشید سرو در گرفت ن او چشمااز

 م .ما من حاضرابا لحن قاطعی گفت: و کشاند د فرشاوی برد را روشد. فرشته خوه خیرو برن روختادربه و نشست

 

 حاضر به چین داد: تکاا ش رسرد و کره نگااو به د فرشا

 کنمار ینکه با تو فرابه -

 خت .دوبه فرشته چشم ن همچنازد و خشکش د فرشا

 که من ...ی کجا فهمیداز خر تو آما... ا-

 

 دمین مسئله فکر می کراقت پیش به وخیلی از من ن گفت: چوو گرفت ان نددبه را فرشته لبش 

 

 د دارهجووهم ی یگردحل راه حله یا راه ین تنها انم دوگفت: نمی وشت اذگاش به پیشانی را ستش د دفرشا

 

 هم هستای یگه ن داد: راه دتکاش را فرشته سر

 

 دکره نگااو به د فرشا

 گمر-
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ی گاهد فرشاد . حی به سر میبرر روفشادر ین بابت از افرشته د.پذیر نبون مکاار آن دو ایدان دفتن فرشته به تهرا ر

میگشت ز باان به تهرره باو دونجا می نشست آفرشته مدتی د به یاد و میبره پنال شمان در گاهشادلتنگی به میعاداز

ار یددگفت که موفق به او به د قتی فرشاوما د اتعجب کرن او یداز دنه اشد.تررو به رونه ابا ترروزی فت ها رین ادر

او به و گرفت د فرشارا از عمه فرشته ل تلفن منزره شمااو کند.  کمکاو نه تصمیم گرفت به اترد ، نمی شوفرشته

 بگوید.او به دارد گر پیغامی است اخود فرشاو از فرشته صحبت میکند گفت که با

 

ستت دوگفته د بگو فرشااو به ، برسانی او به آن را ست مهمترین اما بهتر ، استالم دتو ف نیا حردگفت : یک د فرشا

 هستی .م تماازه ی ندابه ، دارم

 

د فرشته تلفن کری عمه ل به منزد فته بوروش رکودر مال خر هفته که به منزد آبود داده نه طبق قولی که به فرشااتر

او به گریستن . د کروع شتن گوشی تلفن شراگذاز ساند. فرشته پس ربه فرشته د را فرشام پیغاف کلی حراز پس و

 د.بوده خته تر کروفرابررا لش دتش آه نیز ناتلفن ترد و لتنگ بوت دشدبه

 

قتی که از ومحمد د.حبس کرد بودرش داده مااو و به ب تاقی که عمه مهتاد را در اخورد و نخوم شب شاآن فرشته 

همچنین فرشته وتا نرگس د بوده نشجویی منتقل کره آزاد دابگاابه خود را ند خودبوه مدان آفرشته به تهرو نرگس 

روز فرشته چند اد.میدم نجاه اغیرو قبیل خرید را از هایی رکازد و ما مرتب به خانه سر می انباشند.ب معذاو  رحضواز 

به ای هفته فرشته چنداو و که داد ضایت رعاقبت نرگس د. بوه خیلی بدقلق شدو میگرفت اه را ترن یدی دبهانه 

از باشد ه شنیدد را خوآزادی که خبر ای نی اندن زشته چوفرببرند.د خواه نیز همررا شد محبوبه ار قرو ند وبرل شما

 د.می کرری ساعت شمافتنی رلحظه ای برو بست را لباسش ک سان روز هما

 

تلفن د فرشال یک تلفن عمومی به منزو از شد رج خال منزاز خرید ی به بهانه آورد فرصتی که بدست در فرشته 

ن تلویزیوش خاموی به صفحه و نشیمن نشسته ق تای امبلهاروی حوصلگی  با بید و بول منزد خوشبختانه فرشاد.کر

هنگامی که و شت دابررا با بی حوصلگی گوشی تلفن د فرشاو کشاند آن به سمت ه او را نگ تلفن نگاد. زبوه شدهخیر

 فهمید

پله ن از مدآپایین ل حادر که ن مستخدمشاد او فریاد. از کرا صدم او را نای بلندد ست با فریاافرشته پشت خط 

د بول خوشحان چناد فرشاد.سقوطش حتمی بود پله ها نگرفته بوظ به حفارا ستش دگر رد و ایکه خود بول منزیها

ی به نشانه زد و لبخند دمیکره نگااو به خانم کریمی که با تعجب به او می کشید. ی یگرد دنست فریااگر می تواکه 

 شت.اگذ اشسینه را روی ستش دهی اخورت معذ

 

صحبت د ست تا جایی که میشوامی خوس از او لتماابا د ما فرشااشت انددن صحبت کرای بردی یازفرشته فرصت 

حرکت می ل به سمت شمادا فرب محبواه به همردرم ماو من د گفت: فرشااو فرشته به د. بشنورا یش اصداو کند تا

 ستی((.اگر خوالبته ی ... ایدنم بیادستی میتونی به اخوگر، اکنیم

 

می ت ین همه مداز ابعد زه تا، نصافی ابا غضب گفت : ( فرشته خیلی بی ر داد و هم فشاروی بر را نهایش اندد دفرشا

 ست((.اچی به من گذشته ت ین مددر انی داتو نمی ، هم است که میخوم امعلوب خو،ستیاگر خواگی
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گر کمی ار دارد. اچه موقعیتی قردر که د بوده کرش موافرک اپد و بلند صحبت می کرای با صدن همچناد فرشا

ند افرشته می خواو را با شخصی که ی او به حرفهاده و یستااپله ها روی ید که دمی ه را منیژد بوه چرخاندش راسر

 هد.دمیش گو

 

در گوشی تلفن  د وبوده یستان اهمچناد شت . فرشااگذرا گوشی د و حافظی کراخدد فرشااز فرشته با عجله 

 د.بوه خشکیدستشد

 د آورد.به خوه او را منیژای صد

 اری؟((سر جایش بگذرا هی گوشی تلفن ا)نمی خو

 شت.اسرجایش گذرا گوشی ن داد و تکاش را مد . سرآپله ها پایین می از خت که انددرش افرشا نگاهی به ما

 ؟((نیستر ینطوای .اگرفته را ینکه تصمیمت امثل ب )خو

 ن داد.تکاش را سرد و کره نگادرش مان به چشماد فرشا

 نی(( ...اتو می تو، می کنی اب خره ات را یندر آین کااتو با د ما فرشا)ا

 نکن((.وع شرره بادوپس ؟ نیستر ینطوایم. زده ابا هم ن را شما حرفهایماو من ، هش می کنم اخودر )ما

 :هر خاکی که می خواهی توی سر خودت بریز،ولی بعد نیایی پیش من گفت  صبا حرو نفس عمیقی کشید ه منیژ

 دم.بگی چه غلطی کرو

 داد.به سمت پله ها تغییر را هش و را

 

 گرفت.ش غود و او او را در آحلقه کراو کمر را دور ستهایش و دساند ی او رجلود را با یک خیز خود فرشا

 

 دی((.کرد شارو ین پسر عاشقت ر دل اچقدف ن حریانی با دونمی در مادر ... )ما

 

را نیز بغضش ،اوید را در آن دشک ه اقطرد و فتاش اپسرن مانی که نگاهش به چشماد و زمت کروکمی مقاه منیژ

هم حاال که امی خورا من همیشه خوبی تو د گفت : فرشاد بوزده چشمانش حلقه در شک احالی که و در شد دهگشو

 که بگویم.ارم ندی من چیزی خوشبخت می شو، فرشته د... سمش چه بو، اختر دین ر اکنادر می بینم

 

 ت(( .شکرن جوا خدد : بلند کرن سماآبه ش را سرو شت دابره منیژی گونه ای از روی بوسه د فرشا

 

 د.بول خوشحادل ته آن روز از مدتها از پس د فرشا

 

به را متحاناتش اکه د بول داده قوه به منیژد فرشاو می شد وع شره نشگام داترن پایات متحاناایل هفته بعد که از اوا

کند. ور مررا سهایش دریال ک وپاای آزاد و هودر شد تا ل هی شماب راکتاای سته دبا ن روز ند .هماراحسن بگذانحو

 فرشته محبوبش.ن یدای دست برای این بهانه انستند دامی اده خانومما تماا
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فتن از رباعث شد محبوبه ب مهتاری خرین لحظه ها بیمادر آند تا حرکت کنندکه دبوده ماآنرگس و محبوبه و  فرشته

ضی نشد رانست محبوبه دامب ده ای گی ساردسرما خوری اش را که بیماب مهتاار صرد اجوونظر کند.با ف صرن ناآبا

 ند.وبرل به شمادر ماق تفاامی کشید به ل طواب ته هفدو یکی در مار کان پایااز شد پس ار قرارد و تنها بگذاو را

 ند.دکرت مالقارا یکدیگر دوری مدتها از پس د فرشاو فرشته 

 

او فرشته ن یددبه محض ورد و ین طاقت بیااز انست بیش ایگر نتودخالقی ابه مسائل دن پایبند بود جووبا د فرشا

ما د. انمی کره گناس حسااجه وبه هیچ ردین موو در انست ادمی د همسر خورا فرشته او گرفت . ش غودر آسخت را

گرفته ا فردش را جووحتی راناه و گناس حسااست امی خود جوم وبا تماد را که فرشااش قلبی ی تمناد جووبا فرشته

و از او خت اندایر ش را زشرمگین سرن و پشیماد بوه شدروان فرشته ن چشمااز شکی که ن ایددبا دفرشاد. بو

او را حتی رابه خوبی علت ناد فرشاد و حت بوراناع ین موضود از ابود مانی که پیش فرشازفرشته تا ست.اخوت رمعذ

مو دتو خون یددباام،می خور گفت فرشته من عذاو به د شوند فرشاا هم جداز ستند امانی که می خوزد.می کردرک 

 یگر((.ی دسد به چیز هار چهدم کرش موافر

 

 م((.شدس ین مسئله حسااما من خیلی نسبت به ، انم چی می گی دومی د گفت: فرشاو خت اندایر زش را فرشته سر

 

 عقد کنیم((.و تو به یک محضر بریم و می شد من ش گفت: کاو هی کشید د آفرشا

 

می ن روز هماد و فق بوامود فرشااو جش ازدوابا رش که پدد آورد به یاد .او ین مسئله فکر کرابه ت سکودر فرشته 

 اد.جل مهلتش نداهم کند که افرد را فرشااو و عقد ت تا با گفتن حقیقت به عمه مقدمافتهر

 

 کوبید.اش ست به پیشانی دبا کف د وکره نگااو به ان نگرد فرشازد. یر گریه رش زپدد آوردن فرشته با به یا

 

 کن فرشته.ور شتم فرشته . باادنری کن منظوور بادم . حت کررانارو حمق تو امن ز با))آخ 

 دمشت کررا ستهایش دبعد 
 

 م((.بگیررا بانم ی زمن نمی تونم جلوا یا چرابلند گفت: خدای با صدو باال گرفت ش را سرو 

 

با عجله د میکرک پارا شکهایش است دحالی که با د و در کره نگاد بوه عصبانی شددش خواز که د فرشته به فرشا

 گفت :

 

با دف تصااز نی شب قبل داخه می دم ، آفتارم اپدد من به یام. حت نشدراتو ناف حراز کن من ور باد نه فرشا،نه 

 د((.فق بواتو موو من ازدواج با د . او بوده صحبت کرمن

 

نمی ای گفت : پس مسئله او به د و کرب به هم قالرا ستانش دچند لحظه از پس د و کره نگااو با تعجب به د فرشا

 یم((.وتو به محضر برو ینکه من اماند جز

 

 ؟((هند چیابخورم را پدی نامه زه جااگر انی گفت : ابا نگرد و کره نگاد فرشته به فرشا
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ین در است اکیل وکه رم پدن ستااز دویکی روم و از می ان به تهردا نامه باشد. فرزه جااحتیاجی به ا))فکر نمی کنم 

 ره؟((کنم .چطو جو میس و پرردمو

 

 باشه((.دن کرار فراز خیلی بهتر راه ین اتفکر گفت: فکر می کنم ای لحظه از فرشته پس 

 

نم اشد من می توای گر برنامه ، ایگه هم حل بشه دکه مسائل د بووار میدانوقت می شه ،اویمدتو عقد کروقتی من و-

 کند.ا هم جدرو از یگه کسی نمیتونه ما دسر من باشی قتی تو هموم.ببرن به منزلمارا تو م همسران عنوبه

 

نی چه بالیی دوفهمیدند می ام عمه در و قت ماوگه یک د اگفت : فرشاد خته بواندایر زحالی که سر به در فرشته 

 ؟((یدآمی مسر

 

دار عاشقی به م ربه جرا نیا کسی ی دهیچ جای تو، سیب برساندآند به تو اقتی تو همسر من بشی کشی نمی تو))و

می م به منزلم قدر ین با،اشتیامدتها پیش به خانه قلبم پا گذاز که ر گر کسی فهمید همانطوانهایت در ما اکشند. نمی

 خر برسد((.آنیا به دینکه ون اندگی می کنی ... بدزمن ر کناو در اریگذ

 

 ؟((می پذیرندا مر؟چیاده ات خانود ))فرشا

 

ینکه ابه محض و ست اقامت موقتی این اما است . ر ابه تو می گویم همین طون طمینااگفت: با  زد ولبخند د فرشا

 یم. فرشته به شرفم قسم سعی می کنم خوشبختت کنم((.رونجا می از آتهیه کنم ای خانه نمابتو

 

 شت.ج داحتیان امازبه دن فکر کرای برد.او کرت فرشته سکو

 

از پس د فرشامحضر تحقیق کند.رد ازدواج در مود در که گفته بور فت تا همانطوان رربه تهد بعد فرشاروز صبح 

ظهر ازبعدو یک شکل خریدده و سای حلقه و دو فت رشی وبه یک طال فرم داد نجارد این مودر امفصلی که ت تحقیقا

 برگشت.ل به شماآن روز 

 

گفت که به درش فرشته به مادای آن روز فرداد.شخیص تراه خرین را آین د و ابوده تا صبح فکر کررا فرشته شب 

رت او صوو فت رنگفت. فرشته جلو ی چیزن داد و سر تکادر ماود.براش ختر خاله ل دهد به منزانه می خواتراه همر

 بوسید.را 

 

ه نشسته تاقی کدر اکه داد نمی زه جااحتی به فرشته داد. او همیتی به فرشته نمی د و افکر بودر غلب انرگس 

شت داست د.او دوبوده کروز گی بردفسررت ابه صور ین باد و اشته بواگذت به شدرو نرگس ری بیماارد.بگذمقد

ر باو برگشت ف او به طرره باو دوشد م از او دور چند قدو خت انددرش افرشته نگاهی به مافکر کند.وتنها باشد 

رج خاط حیااز در قتی فرشته وما ، انگفت ی چیزو خت انداته تی به فرشوبی تفاه بوسید.نرگس نگارت او رایگر صود

 د؟((من چه بالیی سر تو میااز گفت :بعد  میای آراشد با صد
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یبا ل زبه منزاه او حله خانم بگوید همرراکه به د بوده نه هماهنگ کراپیش با ترد . او از فتاراه افرشته به سمت چشمه 

 د.نشور جوف دوپرسید حری چیزدرش قت ماوگر یک اند که رومی

اش مشکی ار شلوومشکی ی شت که با موهادابه تن ی سفیدز بلود ید. فرشادپل منتظر ر کناد را در فرشته فرشا

به فرشته که ،او شتانداز او ست کمی د دفرشاد.کره نگااو با شیفتگی به و شد او یک دشت.فرشته نزداتناقض

لباسی سفید اش مشکی ی یر مانتوزمتوجه شد فرشته نیز د و کره شت نگادابه سر اش را شکیی زرسررو

 د.منتظر هیچ عاشقی نمی شون ما،زبا لبخند گفت: فرشته عجله کنو نفس عمیقی کشید د فرشاه.پوشید

 

 د.هماهنگ کرد با فرشارا قدمهایش زد و فرشته لبخند 

 

 د.بوه شدرک پاده جار فتند که کناد رفرشادرو خوف به طرآن دو 

 

 دی؟((تو کرابچرخاند گفت : فرشته مطمئنی که فکررا نکه سوئیچ از آپیش د فرشا

 

ی بدر می کنم کاس حساامی کنی ان نگرا نت مرف زدحرز ین طراگفت : با د و کره نگاد نی به فرشاافرشته با نگر

 هم((.دمی منجاا

 

 نکنی((.ق طالی تقاضای و نشون عقد پشیماز این گفتم که بعد ابه خاطر ف را ین حرش . انباان نگر-

 

 هم نبین((.رو گرفتن من ق طالاب حت بگی . خورامی تونی ی شدن حرفت پشیمااز گر اتو -

 

دارم ستت دوکه خیلی دی جووبا ری ، بیاق رو سم طالروزی اگه یه ابهت بگم ن الاز اگفت : ببین زد و لبخند د فرشا

سگ من ق خالانی که باید یک عمر با وینو بداخوبه ، تو بکن بعد بله بگواخالصه فکرشناسنامتو باطل می کنم. ماا

 م((.پاچه می گیرت قااوبعضی ر ، خالقیمو نخوش اخول گوزی ،بسا

 

د نست فرشادانمی آورد.هد انخودر سر ق او خالاز اقت وهیچ د فکر می کرد . می کره نگااو فرشته با تعجب به 

 گوید. میی کند یا جدشوخی می

 

 د.کره نگاد به فرشان همچناد و پنجه هایش فشرن میارا در فرشته کیفش 

 

 ؟((می گی یا شوخی می کنیی تو .... تو جدد ))فرشا-

 

ز ین چه طراره، اندرو که لیاقت تو ه بمیرات برد فرشاآخ گفت : و خت اندافرشته م مظلوه ی نگاهی به چهرد فرشا

قت وهیچ ، نکنور گل بگم . فرشته بااز به تو کمتر ام من سگ کی می باشم بخود. کرب آجیگرمو ،نهدکرهنگا

 دارم((.ستت دونکن جز موقعی که بهت می گم ورمنو بای حرفها
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تا د کررکه فکر می د بوه ندزاسور دل او را نقدآفرشته ه هد گریه کند. نگاالش می خود دمی کرس حساد افرشا

می راه چشمانش آب از می شد ی که تا چیزد بوه ضعیف شدر ینقداینکه د. از انمی گیرام د آرشک نریزاه ایقطر

 هی شدند.د و راکرر مهارش را فتاربه سختی د فرشاد. عصبانی بودشخود از فتاا

 

 ات را آوردی؟((شناسنامه م ))عزیز-

 

آن ن داد.نشاد به فرشارا شناسنامه د . مطمئن شوشناسنامه د جواز وتا د کرز بارا کیفش د و در کره نگااو فرشته به 

پخش می شد. کاستی که درو خوت ظبط صواز ند که دادمی ش موسقی گوو ند دبوده کرت سکول راه طودو در 

قمیشی یاوش سرش شت . )منظوداخاصی ای عالقه ه آن ننداکه به خود هایی بوار نوود معداز یکی د شته بواگذدفرشا

به سرعت داد می ش که به موسیقی گون همچناد یا نشه نه ببخشید یعنی شناخته نشه( فرشارکه ورده نیاسمشوا

 ند.رامی شهرف طر

 

 دهمنتظر به پیچ جای چشما دهساک و پای دل هاه لهرد

 

 پاییزوب غرزو باه پنجر خیسن تو خیابورون نم نم با

 

 تو قلب من می کوبهوب تو هر تنگ غرد یا

 

 بهوغم تلخ غردن با تو بواز من  سهم

 

 دهتو بواز سه من نشونی واهمیشه وب غر

 

 هنموندی چیزاون جز ، یهرگادیه یاام بر
 

 شناییی آهن کوچه هاذتو  پاییز تن طالییه از پر شد

 

 مو گرفتهدجوو وتو نیستی  خشک پیچک تنهاییی شاخه 

 

 وب .....تو هر تنگ غرد یا

 

 د.بوه شدس ترر چادفرشته د و بود یاد زسرعت فرشا

 

 می ترسم((ری، خیلی تند می د ))فرشا-

 

یک ل ست . تو هم طبق معمواقت کم وخه آSad گفتد و کم کردرو سرعت خواز کمی د. کره نگااو به د فرشا

 اری((.قت ندوبیشتر ساعت

 

 ه باشم((.شتداتا سه ساعت میتونم غیبت ر ین باا))نه -
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 ؟((تونستیر چطو، گفت :خیلی عالیهد و کره با خوشحالی به فرشته نگاد فرشا

 

جا معطل ن شد تا ساعت پنج هموار قرود ، براش خت خاله دبه خانه د بوار قر، سید دادم رنه به اهم ترر ین با))ا-

 کنه((.

 

هیم به انه نگفتی که می خواستی فرشته تو به تر، رام ختر خیلی متشکر باشدین از امن باید ،نه اهم ترز ))با-

 ؟((یموبرمحضر

 

و یم وهیم تا شهر برامی خود گفتم که با فرشااو به هیچ کس نگفتم . فقط به ، گفت نه ن و تکاش را فرشته سر

 یم((.دبرگر

 

 ؟((نشدو نه کنجکاا))تر-

 

 وم((.خلوتی بری با تو به جاا دمبادم کررش به من سفاد و خیلی تعجب کرا ))چر-

 

 زد.لبخند د و به فرشته کرداری معنی ه نگاد فرشا

 

 د.کرل با کیفش مشغودش را خوو خت اندایر ش را زسرد.جالب نبود یازکه زده هم حرفی زفرشته فهمید با

 

فرشته خیلی سعی د. بو دهصحبت کردار آن با محضرد ند که فرشادبوی محضری قیقه بعد جلودچهل ود حدآن دو 

از ما ،اشته اپا به چنین جایی گذد فرشااه که به همرد حت نبورانااو گریه نکند . و کند ر مهارا حساساتش د اکرمی

به د فرشاد.حت بوراته قلب نااز ند دبوده کرری به چنین کار مجبوو او را ند دبواده نده عقیداز برافرصت اوینکه به ا

صحبت او گذشته با د روز فت. فرشان رستقبالشاابه دار محضرکه عجله کند.د کرره شاافرشته  بهد و کره ساعتش نگا

 د.شته بواگذای آن روز بررا عقد ار قرد و بوده کر

 

د و کرد به فرشارو خت . اندانگاهی به شناسنامه ها و گرفت دو را شناسنامه هر و نشست ش پشت میزدار محضر

 گفت : 

 

 ؟((ستم االش تماسه خانم هیجد

 

 شد(( .م سالم تماه یبهشت هجداردگفت : ن داد و تکاش را فرشته سر

 

به د فرشاون آورد.بیرای از آن قه د و ورکرز بارا ست . فرشته کیفش اخورش را پدت هی فواگودار از او محضر

در هد که انخوی یگردچیز  اوکه د کرو در دل آرزو خت انداند نگاهی امی خورا قه ورقت دکه با دار محضر

خانم عمو وس ید عردگفت: فرموو خت اندانگاهی د فرشاو به فرشته دار محضرنست چه باید بکند.دانمی رت صوآن

 «؟ندارند
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 «.هبندد ست مثل خوده، درتک پسر بوم او مرحور پد، قاج آ»بله حا-

 

 بدهد«.ت عمر با عزل بیست ساو به شما صد ا هلل خدانشااگفت: د و کره نگاد با لبخند به فرشادار محضر

 

 رد.می خورا خونش ن خود می کرر با تفنن کادار ین که محضراز اما ابه ظاهر خندید د فرشا

 

 «؟یدآوردینجا تشریف اضایت به رشما با ،خانموس گفت: عرد و کره به فرشته نگادار محضر
 

 «.ه اممدآینجا اضایت کامل به رمن با ،گفت: بلهن داد و تکاش را فرشته سر

 

 نوشت.را می سند آرابه ن داد و تکاش را ضایت سرربا دار محضر

 

می را عقد ی خطبه دار مدتی که محضرل طود در کرری جارا خطبه عقد دار محضرل، معموت تشریفااز پس 

دار عقد که مجضری صیغه ن شدری اجاز پس د.عا می کرد و در دل دمی کره نگاروی او فرشته به برگه پیش نداخو

 مدند.درآبه عقد یکدیگرد فرشاو فرشته د بوده تعیین کره شش مات آن را مد

 

ازدواج را در حلقه و گرفت را ست فرشته داد و دبه فرشته د را حلقه خودرآورد و جیبش را از حلقه ها د فرشا

ف ظرو تبریک گفت آن دو به دار محضرد. ش کرنگشتد را در افرشته نیز حلقه فرشاد.ظریف فرشته کرنگشتا

 گرفت.را جلوی آن دو شیرینی 

 

 گفت: عاقبتو خت اندانگاهی به فرشته وحتی کشید رانفس د شدند فرشارج محضر خاد از فرشاو مانی که فرشته ز

 شد«.م تماس کابو

 

 شد«.وع شرزه بگی تاه گفت: بهترو گرفت ان نددبه را فرشته لبش 

 

 «.زودیگفت: به همین د و تنگ کررا چشمانش د فرشا

 

 ثه ها باشیم«.دحاال به بعد باید منتظر حااز »-

 

 «؟حاال کجا بریمب خور. نخوی غصه چیز، »تا با من هستی-
 

 یم«.دنیست به خانه برگرار گفت: مگه قرد می کره نگااو فرشته که به 

 

 «دی؟کرش مواند.فرروعسل می ه به مااز ازدواج شوهرها پس ، زن و مهودکل گفت: منزد و کره ای خندد فرشا
 

 زد.لبخند می د و می کره نگاد به فرشان فرشته همچنا

 

 می شه«.ورت نوقت بای آیدج آزادی را دموقعی که بر، نکنور باشه بای؟»فرشته می خند-
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 ست.ده اکرور باف او را که حرداد می ن لحن فرشته نشا

 

م تماایگر تا دقیقه و ده دما یک ساعت دم،اگفت:نه شوخی کرن داد و به عالمت منفی تکاش را سرد فرشا

 «؟یموهد جایی برالت نمی خو، دیمدارقت ومرخصی تو مهلت
 

 سر بیفتد«.دردنه به اترام نمی خون یم چودهم به خانه برگرد»نه ترجیح می -

 

شی یک کیک ویک شیرینی فرو از شت داجایی نگه راه سر د. فتال راه امنزف ربه طن داد و تکاش را سرد فرشا

ار برگزد فرشادرو خون را در جشاازدواین ترتیب جشن ابه و ند ردخوو ند دقسمت کررا خرید. کیک کوچک

 «؟ببینیدت را خونه خوداری ست م دوگفت: عزیزد فرشال، یک منزدنزند.دکر
 

خت. اندانگاهی به ساعتش و چرخاند او را ست دبدهد. فرشته ن به فرشته نشان را یالیشاوکه د ین بود افرشار منظو

ه و قتی نماندویگه دما دارم، است دوگفت: خیلی د و کره فرشته نگاد. بوه مهلتش باقی ماندن قیقه تا پایاده دپانزفقط

 «.دمبرگرل تر باید به منززودهر چه

 

 «؟خوبه،یمرویال می ویگه به روز دپس یک ،می کنم چی می گی، درک شهگفت:«باو نفس عمیقی کشید د فرشا
 

 سانمت«.ربه فرشته گفت: تا سر پل می و شت دانگه ده جار کنادرو را خود فرشا

 

 هش می کنم«.اخوه، حتتررامن ای برری ینطوی.اتو بره بهتر، »نه-

 

در کند. را رد هشش است خواید نخوار او را دصرن اما چواها کند رنجا را آشت فرشته امیل ندد که فرشادی جووبا 

 «...دامن فرش.بادت ظب خواگفت: خیلی مود می کره نگااو که به حالی

 

 «؟بشی. متوجهی...باشهل قبوت متحانادر اتو باید ،حرکت کنان تهرف هش می کنم همین حاال به طراخود »فرشا
 

 «.دشخور کال نباه دسیش بلند شه بروشب عری یددی رو دماوم داکد خهآگفت:«اض عترابا د و خمی کرد افرشا

 

وس نی که عردوهم می دت خو،یت می کنیاذخیلی د گفت:« فرشاد و خم کرف به یک طرش را سرو فرشته خندید 

 شدیم«.م منو تو فقط با هم محرو نیست ر کادی در ماداو

 

پس چه مرضی ، یمدبوم لم با هم محراز اوما که ، هم فهمیدیمرو د معنی عقو یم دگفت:« نمری زد و خندزپود فرشا

 حمت بدیم«.ن زمودبه خور ینقداکه دبو

تا موقعی که ری و می ان به تهرب مثل یک پسر خوو فتی امی راه همین حاال ، فرشته گفت:«همین که گفتم

 «ل؟قبو، ییآینجا نمی ه انشدم تمامتحاناتتا
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و می کنم ش گورا لیلم کنی. من حرفت ن زن ذالاهمین از نشد ار یگه قرچ،دخت.«نواندااال برا نش وابرد افرشا

می د،نمی شوم یگر تمادنیم ه و متحاناتم تا یک مادم.الین تعطیلی برمی گردر اوما روم امی ان مشب به تهراهمین

 «.مبمیرمهی ناکااخو

 

 «.نبخوب خورا ست ش و دربادت ظب خوافقط مو داری،ست دوکه ر گفت:«هر جون داد و تکاش را فرشته سر

 

 «.مهمشونو بیست بگیردم می ل بهت قوم، »باشه عزیز

 

 د.شوده تا پیاد کرز باو در را فرشته خندید 

 

لبته اگفت«د و خم کرف به یک طرش را سرو »؟فته باشهدت ریای «فرشته... فکر نمی کنی چیزد:کرا صدد او را فرشا

 شته باشه«.اشکالی نداتو  نظراز گرا

 

 کشاند.د فرشاف به طرد را خوو متوجه شد.با خجالت خندید ر او را فرشته منظو

 

به درآورد و جیبش د از بوده یافت کردرمحضر از که ای را قه وریگر ر دباد.بوه حت شدراخیالش ودی تا حدد فرشا

فرشته بیشتر مسافت تا د.فتاان راه احت به سمت تهرل راخیاشت. بعد با اجیبش گذره آن را در باد و دوکره نگاآن

د یش عجیب بوابرو  قلبش می تپیده شدد ینکه همسر فرشاافکر د. از عشق لبریز بوب و لتهااز الش دید. ل را دومنز

 پشیمانی نمی کند.س حسااجه وبه هیچ ر ین کااز اکه 

 

پیشانی را روی ستش و دفت درش رسر مای می باالآرابه و است. اب اخودرش سید متوجه شد مال رقتی به منزو

را تش افتر خاطردکمد لباسهایش ن میاو از فت رتاقش ابه سمت د. شکر کرا را شت خداینکه تب نداز اشت.اگذاو

را تش اخاطرد بوه شنا شدد آمانی که با فرشااز زشت.اسر جایش گذره آن را بادوبعد د.کره نگاآن به درآورد و

 د.شوه گااز رازش آست کسی الش نمی خودنچود بوننوشته 

 

د. یزرمی ی چاای او بردر ماو نشسته اش همیشگی ی سر جار ید پداب دید. خورش را دپداب شب فرشته خوآن 

او ست. فرشته به اجا بلند شد تا ببیند چه خبر ر از پدد و کرز بات به شدرا تاقش و در اید ی وزتندد بانناگها

س لتمااو ابه و می کشید د شد.فرشته فریارج خای او از در هاس لتمااتوجه به ون بدو با لبخند ر پدماو،انرر گفت:پد

 گم شد.ر و دود غبااو در ماود. اکه نرد می کر

 

بی نوشید. ان آلیوو فت د ربودر سر مای بی که باالرچ آپاف گنگ به طرو گیج د. بوق پرید.خیس عراب خواز فرشته 

ده که کرری کارش از پدد بووار میداو اند. اخوای فاتحه ر پدد به یاو فت ان ریواشد.به رج خاق تاو از ااست برخجااز 

 نباشد.حترانا

 

 گریست.د او آرام آرام به یاد آورد و به یار را فرشته لبخند پد
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اه همرو او را فت رفرشته ن یددبه و ساند ل ربه شماد را یک موقعیت خوده از ستفاابا روز دوری پنج از پس د فرشا

د به فرشاد بوه شدن زده یال خیلی هیجای ویباه زمنظرن یداز دفرشته که د.برن یالیی شال ومنزن یدای دبردخو

 بهشت می ماند«.ای از گوشه  ست مثلدرینجا د افرشا،منای خدوای گفت:«

 

ین بهشت هستی امطمئنم تو هم فرشته م. می گی عزیزست آره درگفت:« د و کره نگااو را شیفته زد و لبخند د فرشا

 «؟نیستر ینطواست. ده ابا من فرستاای ازدواج ند تو فرشته خوشگلو براوخددم خوبی بوآدم من ن چوو
 

 «؟ببینیرو ینجای اتاقهااد الت می خودگفت:«او به د نگفت.فرشای چیزو فرشته خندید 
 

د که فرشای چاف صراز پس ن داد.آن دو نشااو به را خانه ی سایر قسمتهاد رشافن داد.تکاش را فرشته با لبخند سر

بدین شت.ن دامتحادای آن روز افرا یرزگشت زباان شب به تهرن هماد فرشاو برگشتند د بوده ست کردرآن را

یکدیگر به اه به همرو ببینند را موفق می شدند همدیگر ت قااوگاهی و آن دو ها می گذشت روزترتیب 

 ند.وبردشگر

 

سر د از فرشان متحااخرین ن آپایااز نرسد.پس ن به پایاه ها هیچ گاروزین اند دکرو آرزو ند دبول خوشحادو هر 

بخت از محبوبش برسد.ار یددشد تا به ل هی شماس راست لبادشتن چند دابا برو گشت زبال سرعت به منزجلسه به

و ند دفته بور رکشورج از خات به مسافره منیژد و محموا یرد،زبا بویرگ و زبزی یالآن وتنها ساکن د فرشاب اوخو

 د.فته بون رصفهااچند هفته به ت مجید به مداه همرنک هم بهافر

 

د قه می کرریکی پل بددتا نزد او را ساعتی فرشااز پس و یدند دمی را یال همدیگر ت در وقااوغلب د افرشاو فرشته 

ب و عمه مهتان مدآبا ند.دخرسند بود یط موجواشردو از هر و می گرفت رت ی صویتوهیچ محدون ها بداریددینا

ه مان سیدربا ند.دمی کرده ستفاایکدیگر ن یدای دهر فرصتی برآن دو از ما اشد.ود محدار یدن دمکاامحبوبه 

را وادار اوتا د بگیر سختاو که به د بود نوبت فرشار ین باد.امی کرده مات آمتحاناای ابرد را فرشته باید خور شهریو

 د.کمک می کراو سهایش به رد درمودر کند.گاهی هم ن ندابه خو

 

ان هی تهرراشت اندل شمان در ماندای تمایلی برون او هم که بدد فت.فرشاان ربه تهرت متحاناای دادن افرشته بر

ه سانحه شدر چادگشت زبام هنگا رماپداند.اگشته زسفر بادرش از مار و متوجه شد پدان گشت به تهرزبااز پس شد.

 د.بوی بسترن ستاربیماد و در بوه شکستگی شدر چادچپش ی پاآن ثرو در ا

 

ار او یددین اد.بوه مدت او آید که به مالقارا دعمویش ر تخت پدر کناو در فت ن رستاربه بیمار پدن یدای دبرد فرشا

 ند.زسر نمیاو به ا که چرد گله می کرد و از او بوه شدل خوشحار بسیان او یداز دمنوچهر هم د.کرل خوشحارا 

 

 «.دمتو کرد قت پیش کلی یاومنوچهر چند رده؛خوآب تو زه کواز هم او خه آبا لبخند به منوچهر گفت:«د محمو

 

 هست که گاهی به فکر من هستی«.ش شکری با لبخند گفت:«خوبه.جاد و کره نگااو منوچهر به 
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 «.ودله براغزری ستگااستی به خواخودر مااز که دم مانی کرد زمن یاد.می کرق خیلی فرر ین بااه خآگفت:«د محمو

 

 با خوشحالی گفت:د و کره نگاد مکثی به فرشااز بعد و»؟موقعا آن گفت:«حاال چرو هی کشید د و آکری منوچهر فکر

 

 «.دفتادام اه ما هم بد پس عاقبت فرشار... ینطوامن که ای «ببینم نکنه ...خد

 

 خت.اندایر ش را زسرد و کره با لبخند به منوچهر نگاد فرشا

 

ه عمو مطلع شدن مدر از آنفهمید چطواد نیامد.فرن ستارلی به بیماوپرسید ش را همسرل تلفنی حاه منیژآن روز 

 نست.دامی را همه چیز ن چود نکروی کنجکارد ین مودر ایگر دماا

 

ای او برد شدند.فرشارج خان ستاربیمااز یکدیگر ق تفاابه ت یافتن ساعت مالقان پایااز پس  منوچهرد و فرشا

رخ داده تفاقی افرشته چه او و گفت که بین او حتی به د.تعریف کرد بوده فتاق اتفات امددر آن که را چیزهایی متما

ممکن ه مدآگفت با موقعیت پیش او  منوچهر بهد. صحبت کراو خیلی با د فرشای حرفهان شنیداز منوچهر پس ست.ا

را همه و واید دترو کند ه یکسردش را تر تکلیف خوزودباید هر چه و او بیاید د فرشته بوجوای مشکلی برستا

 ود.بران به میدد مانند یک مر،شتهاگذرکنا

 

د هن فرشادر ذمیقی منوچهر تأثیر عی گشت.حرفهازبال به منزد و هی کراهمره گاودتا فرد او را فرشااز آن پس 

ص ندگی کند. به خصوزیر یک سقف زست با فرشته امی خود و بوه خسته شدری بددرین د از انیز خود،او بوشتهاگذ

فرشته ری از ستگااخوای بررا مینه د و زصحبت کردرش با مان روز هماد فرشاد.بون به پایارو نیز ن عقدشاتکه مد

او به را عکس فرشته د فرشاد.یگر مخالفتی نمی کرد و دبوده ه قضا سپرمیل باطنی تن بف برخاله منیژد.کرده ماآ

 د.بوه پسندیده او را منیژد وبون داده نشا

 

اش، او نسبی دی بهبون و ستاربیماد از محمون مرخص شداز ین شد که پس ابر ار قرد،فرشاد یای زصحبت هااز پس 

نست چه دانمی او شت. را دابا محمد ن شدو برره رولشودبین  یند در افرشاکنند.ام قدری استگااخوای بره منیژو

یش باقی اهی بررایگر دنست که داما به خوبی می اشت داست را دوصمیمانه محمدز هنود مد.فرشاآهد اپیش خو

ین ااز شته باشد که ابه فرشته عالقه ندر نقدآمحمد د بووار میدافقطد.شوو براو روبا اه ناخواه باید خوو ست ه انماند

 رد.ضربه بخوق تفاا

 

ن متحااهایی که روزفرشته ا یرزممکن نیست ت او نست مالقاداما می افرشته می سوخت ن یددتش د در آفرشا

ن لنداز ین بین تلفنی که در امی گشت.زبال به منزاه او به همرو فت رمی ن بیرستادبه اش عمه ق تفااشت بهدا

فت که رمی ن به لندع ضااوسیربرای تر باید برزودهر چه د محموآورد. دبوجون یشاانی خاصی براگرفت نگررت صو

می شد ن شاری عتباه ایندآبهط مربوه مدد آطرفی مشکل بوجواز شت. اندد جون ومکااین اشکستگی پایش د جووبا 

 باید به نوعی حل می شد.و 
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د کرد کیل شرکت پیشنهاود.وبرن به لند روزیچند ع ضااوسی ربرای برد و کالت بگیرد ومحمواز ست امی خوه منیژ

شنایی کامل آهم با توجه به د و شنا بوودی آشرکت تا حدر مواهم به ا یرزهد م دنجار را این کاد افرشای او به جاکه

هم با د نگلیس مهیا شد.محموابه د فرشاروزه سفر چند ت مقدماد.نمی کرا مشکلی پیدرد ین مودر انگلیسی انبازبه 

 د.کرتنظیمم او به ناری الختیام اکالتنامه تاو کیلشوکمک 

 

د بوه ست.فقط مانده اسیدن رفرشته هم به پایات متحانادد اگرزخر هفته بعد که بااواتا د کرب حساد با خود فرشا

ی در جلورا فرصت کمی فرشته در هم ر و آن نست یک باامد عاقبت توو آفت روز رچند از پس د که فرشااو تمالقا

د و تعریف کرای او برروزه اش را چند ت مسافرن عجله جریاو با سرعت ت مالقان همادر کند. ت مالقانتابیرسد

 دد.می گرزباان هفته بعد به تهرخراواگفت که 

 

کند اراده گر و اندگی می کند اش زیکی دنزاو در که د حت بوراما خیالش اید دنمی د را که فرشادی جووفرشته با 

د و کره نگااو نی به ابا نگرود برر کشورج از خات ست به مسافرار اقرد قتی شنید فرشاوما اکند ت مالقا اوند با اتومی

 گفت:

 

 «دی؟«کی برمی گر
 

 «.هیندآخر هفته اوا»فکر می کنم -

 

 «؟بفهمم که برگشتیر من چطوب »خو-
 

می دت به نشانه سه کلمه که خو،نمزنگ می زسه دی بوه مدات اوست مثل شبی که خونه عمه ،درقت برگشتمو»هر

و روز نم انوقت تو می فهمی که من تهرآبعد هم قطع می کنم دارم.ستت ،دوعشق من،فرشته،سه کلمه چیهاون نیدو

 «ره؟چطوی.می گیرس تمابعد با من
 

 ن داد.فقت تکاابه نشانه موش را فقط سرو نگفت ی فرشته چیز

 

 «.مخبر خوبی به تو بدام گفت:«حاال می خوچند لحظه از بعد د فرشا

 

 می گن«.ب رو اول خوای »همه خبر

 

ده ام صحبت کردرم مار و کن.با پدش حاال گو،شهرینم یک جو،ایگهب دگفت:«خوو تش کشید رستی به صود دفرشا

گشت من زبااز هد پس اخوبا گر خدد،اشوم متحاناتت تمااکه صبر کنند تا ام گفته ن ناآفقط به ،فقنداما موازدواج با

 بیاییم«.ات عمه ل به منزری ستگااخوای ست براارقر

 

 «؟نجاا اوگفت:«چرد وکره نگاد به فرشاس فرشته با تر
 

 «ره؟چطون سر خیابورک پااغ داری؟سری را یگری د»تو جا
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 «.ارمنداغ سری یگری دجا،»نه

 

در یا ؟ین چیزیهاز انن.بیشتر زحسابی کتک می رو مان و موسرن یزرفوقش می ،می شهی یک چیز،»فکرشو نکن

ندگی کنم.بقیه زتو ون یگه نمی تونم بدو دینه که تو همسر من هستی اصل ؟اخیالیه،می کننن نمووبا لگد بیرنهایت

 «؟یمدبرگرو زود تا یک جا بریم داری قت وفرشته کن.رو ول 
 

م بچه ها تمات متحانااسه منتظر بمانم تا رمدط من باید تو حیاده،بگرنبالم دعمه ممکنه هر لحظه ن چو،قت که نهو»

 «.دمبرگرل به منزاه او همرو بشه

 

 بزنم«.دوری فتم د رفته بوربهش می گی حوصلم سر اره »عیب ند-

 

 نگفت.ی چیزد و کره نگااو فرشته با لبخند به 

 

 یه باید تو هم باشی«.ورخیلی ضرن وفقط چ،ستایکی دهمین نز،نمیکشهل طود یان زمور»کا

 

 د.کره نگاد ید به فرشادبا ترو خت انداسه رمددر فرشته نگاهی به 

 

 یم«.دبرمی گرزود کن خیلی ور باره،قت می گذوکلی ،قانع کنمرا من تو و ینجا با من بحث کنی ای ا»تا تو بخو

 

 د.فتاراه ابه سرعت د فرشان داد و تکاش را نی سرافرشته با نگر

 

هر د.بانکی توقف کری جلود فرشا،شتداسه فاصله ربا مدن چند خیاباد طی کراو که ی ست می گفت. مسیرد رافرشا

 فت.ربه سمت بانک د شدند. فرشاده پیادو

 

 «؟یمرمعلومه کجا می د »فرشا
 

 یم بانک«.ریم می م دارعزیزآره »

 

 «؟چیای »بانک بر
 

ل یا پو،چیای بررن معلومه بانک می ب خو،قرمه بگیریمی کیلو سبزدو با لبخند گفت:«د و کره رشته نگابه فد فرشا

 «.نبگیرل یا پونبد

 

 بانک شد.د وارد فرشااه نی همرابا نگرو فرشته نفس عمیقی کشید 

 

 د.یز کرارب او وبه حسال یان رچکی به مبلغ بیست میلیود کرز فرشته بام به ناب یک حساد فرشا

 

 «د؟چی بوای برر ین کاامدند فرشته گفت:«ون آبانک بیراز قتی و



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

1 9 9  

 

 

 بی خرجی نمونی«.دم ینکه تا من برگرای ا»بر

 

 «؟چیهرت »منظو
 

 «.یبخرزم داری هر چی الدم ست تا من برگراین ای ابرل ین پودارم،اظایفی و وهستم ت من همسرم،»عزیز

 

 «؟م»مثال چی باید بخر
 

ستم کمی ن دالالبته زم داری. اکه الی هر چیز،نمدومن چه می ،مسآدا� �پفک،مانتوس،لباداری،ست دو»هر چی 

 پنج تا بشه«.از حسابت کمتر ارم ما سعی می کنم نذادخالی بو

 

 «.رچکاام می خول رو ین همه پوامن د،فرشاه »چه خبر

 

ما داره،اتو حسابش ن میلیود شصت هفتااز من بیش در ما،گفت:«فرشته هکند با خنده نگااو ینکه به ون ابدد فرشا

 قانع باشی«.ری تو همیشه همین جووارم مید،امی تیغهر رو کلی پدت مسافره براد قت می خووهر

 

 خندیدند.د و کره نگااو فرشته به 

 

د به فرشااو شته باشد.امشکلی نداش تهیه جهیزیه ای براو تا ده کرر را ین کاد انست فرشادامی ب فرشته خو

 د.ستواو را نگی دامرد و در دل کره نگاد نندگی می کرراکه

 

نشست. بخت ای گوشه و ساند رسه رمدط به حیاد را خوو دوان دوان شد ا جدد فرشان از بیرستان دفرشته سر خیابا

د فرشاست.اشته دامدتی غیبت او نشد که  شد متوجهرج سه خارمدن ساختمااز بع بعد رکه یک ب مهتاد و بور یااوبا 

ی شرکابات فع خستگی ترتیب مالقاون ربدن به لندورود به محض د.کرک نگلیس ترابه مقصد ان را سه شب بعد تهر

سته امطابق خوع را ضااونجامید موفق شد ل ابه طودو روز که ن ناآمفصل با ات کرامذاز پس ر را داد.پد

بزند که اش به عمه ی مدهسرآینجا اکه تا ل حاد فکر کرد که با خود بوده رگشت کزهنگ بادرآورد و آرشپد

ک ترل به مقصد شهر بریستورا هتل د و تهیه کرری بلیت قطاد فرشاد. ندگی می کرل زشهر بریستون دریکی لنددنز

از ما غافل ؛ایدآمی ن او یددیگر به دگفت که تا چند ساعت او به و گرفت س تمااش با عمه حرکتاز پیش د. کر

 ثه خبر نمی کند.دینکه حاا

اد تعدو ثه چند نفر کشته دین حادر اشد. ن گوای واژثه دثر حاد در ابوآن مسافر د که فرشای لسیراسریع ر قطا

شیر به ش اردهمسرم و هاب رمهتامنتقل شد.ن ستارکه به بیماد بون حاومجرو نیز جزد فرشاو شدند وح مجردییاز

به د را شنیدند. به سرعت خوراثه دند که خبر حادبوه مدآهن ه راه آیستگاابه د فرشااز  لستقباای ابرق تفاا

یدند تا ن دحاوفهرست مجرنمیاد را در فرشام قتی ناوند. دبول داده نتقاانجا آبه ن را حاوساندند که مجررستانی ربیما

س تماان با تهرب مهتاست.اخیم وتا چه حد د ضعیت فرشاونستند که دانمی آن دو حت شد.ن راخیالشاودی حد

د گفت که فرشاهبه منیژاو بگوید.را پشت تلفن حقیقت از نست انتوب مهتاع داد.صاله ابه منیژرا خبر و گرفت 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 0 0  

 

ی بیشترت مدستاگفت ممکن آورد و ست می دبه اش را سالمتی زودی که به ه یددصدمه ی مختصرده و کردف تصا

ب آرام مهتاهد.لحندخبر می ن ناآبه د ضع سالمتی فرشازودی از وگفت که به نباشند.ان ست نگراخون ناو از آبماند 

نمی گرفت ستمااو با ب قت مهتاوهیچ ،ستب امی گفت خوب که مهتاری نطود آضع فرشاوگر افهمید ه ما منیژد ابو

از نگامی که هد.بوبمهتای از منتظر خبرل ین حااشت با ی دابدره لشوه دست.منیژده اکردف تصاد نمی گفت فرشاو 

به واز پربا نخستیند و نگ نکرای درلحظه ه سانجه شدر چال دبه مقصد بریستوری جی شنید قطارخای خبرها

 فت.رنگلیس ا

 

به د و بوه شدی ضربه مغزر چادناحیه سر د از مد.فرشاآهد اچه پیش خود نبوم معلود و نی بوابحرد ضعیت فرشاو

کتر سربسته به دمی گرفت.رت صوی عالئم حیاتی بدنش به کندزد و می  ضعیفاو نبض د.فته بوو رغما فراحالت

ب به مهتاد را خوه منیژو نیاید ش قت به هووست هیچ اممکن ا یر،زباشندوار میداو اکه نباید به د بوگفتهب مهتا

 د.مطلع کرش را همسرد ضعیت فرشان وفهمیدبه محضو ساند ر

 

نست بماند اما نتواشت ج داحتیااقبت ابه مرد خوز هنود و بوه مرخص شدن ستارابیمزه از ینکه تاابا توجه به د محمو

وز یگر بردمحمد نیز به نوعی ل منزان در ین بحراملحق شد.ش به همسراز دو روز هم پس او منتظر خبر بماند.و

ت در قااویشتر بد.بوده کروز گی بردفسرارتبه صور ینبااو احی ری روبیماد.نبوب خود یازنرگس ل حاد.بوده کر

د و بواو قب سالمت امرد و کرمیش تالا قوم با تماب مهتاد.صحبت می کرد با خود بوار بیده هر گاد و بواب خو

 داد.می ردش قت به خووسر را هایش دارو

 

سعی می ب هد.مهتام دنجادش اخورا هایش رنست کاامی تود و بوه قبل شداز نرگش بهتر ل که حاد بوروز چند 

گفت که او به د.بوه با نرگس تنها شدب مهتاروزی حتی کند.س راحسااتا نرگس دارد مش نگه را در آرا لمنزدکر

نرگس ق تاابه ق تفاابه و شست را ستهایش دد،بوم شادن ست کرل درصحبت کند.نرگس که مشغواو هد با امی خو

 فتند.ر

 

ن ساماو سراو را تر زودکه د سته بواخوی از او دمهگ مراز پیش و فرشته می باشد ان گفت که نگرب نرگس به مهتا

 ست.انتر اقبل هم نگراز ما حاال ابدهد

 

گر دارم الی که من احوع و اضااوین اما حاال با اشت رش را داست کم پددفرشته دم موقع می مرآن گر اگفت:«او

تو دم،نکره هر شوهر به تو نگاام خوقت به چشوهیچ ب کند.مهتار باید چه کادر مار و پدون بیاید فرشته بدم سربالیی

مین زتا من سرمو ا به خدرو نی تو دوالیق محمد می رو گر فرشته استم بگم امی خودی،ست من بودوبهترین

 حت بشه«.رامن ل تا خیاه ست بددست به ددو روین اشتم انگذ

 

دو ین ام امی خوا خداز من  نگفت:«نرگس جاد.بوزده چشمانش حلقه در شک اخت که اندانگاهی به نرگس ب مهتا

گرنه د،وسربیاادرم برل تا سادم که صبر کرد ین بوابه خاطر دم می نکراقدن االاگه می بینی تا ،ابه هم برسنان جوتا

 ست«.امحمد عزیز و من ای نی فرشته بردومی ب خودت خوارم.من حرفی ندابه خد
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ما ،ابشهم تمورش پدل نم که باید سادوگفت:«می و  دکرک تش پارصورا از شکهایش و انرگس نفس عمیقی کشید 

ن و شدرگ می بینم که بزاب تا پسرمو تو خودو قته که وما چندانمی ترسم گ مراز لبته ،اکن می ترسمور بابمهتا

 من صبر کنید«.ل سان مدآسرای بشید برر مجبود سربیارش پدل من می ترسم تا ساب مهتا،ننزمی س مرتب به من

 

تا اد بخوا خدن،نن کی می میروست که بداخدن ست بندگاگ دمگه مرن،نزف حرری ینجون انرگس جوا خدرو »تو 

ه و خونددرس هلل اتو که ماشا،کن تو خیلی فکر می کنیل ما قبو،اسالمت می مونیه و ندزیگه ل دبیست ساوصد

م گرت کنم تا سر پاو ست دسه رتو مدری یت کااشته باشی می تونم برداست دوگه اببین ای،دهتحصیل کر

 «.دیبول سرحار ته چقددیادی،می کرر ها که کاموقعاون ست مثل ،دربشه

 

قتی که بچه م،از وشدن غوداکن ور باارم،نددن کرر کاب عصاایگه دنی که من دومی دت خو،نکنض عوو حرب »مهتا

ن الدن ابوان مهرو مرتضی گه ب،اگفت:«مهتاو شد ه فتم.»نرگس به جایی خیرربین از مم دخودادم ست از دهامو

 «.دبون سالشوردهچها

 

نرگس درد و دل به د و بوده کرت کند.سکوش موافرق را تفاآن اند اقت نمی توونست نرگس هیچ دامی ب مهتا

 داد.میش گو

 

از بعد و کنید ی یک عقد محضر،بمونهدون سرگرد یازختر دین اضی نیست راهم ی فکر می کنم مهدب،»مهتا

 نید«.دومی ن تودیگه خو،دبدیدم نجااستید اخوری هر کارش پدلسا

 

ت با محمد صحبت می کنم تا مقدماوز مرامن همین ،حت باشهراتو خیالت ،گفت:«باشهن داد و تکاش را سرب مهتا

از بعد و پر می کنم ی را هم بلند می شم فالکس چان الاتعطیل.همین دن ست کرم دمشب شااهم کند.افرراعقد 

زه و دوغ تان یحاربا ب هم کبام شاد،جایی که خیلی خوشت میان همواد،یم فرخزرمی و حاضر می شیم چه هابن مدآ

ز نسبت بهم بان یشاروفرشته کمی و ینکه محمد اهم و باشیم ده شی کردیم.تا هم گررمی خوبا ماست محلی

 «ره؟چطود،شو
 

قت به محمد نگی من ویه دم قسمت می ی مهدک به خاو رما تو ،اخیلی خوبهآره گفت:«زد و ضایت لبخند رنرگس با 

 «.دمکرز حرفو باسر

 

 «.ردهخواد میزآدشیر و هر چی باشه جونن ،نمی کنمر رو ینکاز امن هر،»بچه نشو

 

ی ند.فضادکرب نتخارا انجا ی آباصفای هاری خواغذاز فتند.یکی اد رتفریح به فرحزای مدتها براز شب پس آن 

یک ی قالی هاام هر کدروی شت که ار داسیع قرغ وبادور تا دی دور یای زتخت هاد.یبا بور زبسیای رخواغذسنتی

ندگانی ازنود.بود آورده جووبه را یبایی ی زکه فضاد بوغ سط باونگی ی رهااره ند. حوضی باصفا با فودخته بوانداستید

 ند.آوردجد می وبه دم را مرو ختند امی نودی تنبک موسیقی شان ویلوو
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که چند ص به خصود همه خوشحالتر بواز محبوبه نشستند.و روی آن ند دکرب نتخاض ایکی حودنزرا در نجی ی دجا

لی حاال می وشت. اندرا بلند ای با صدار نودنکرش هگوزجال امش منزدن آرابرهم نزو که بخاطر نرگس د قتی بوو

ند که پسر دپر کراده ای خانون را ناآرسید که تخت کناد روخاوج مانی به دی زین شاورد.ابیاا درعزاز لی دنست اتو

س حسااند دبوه شدرج خال منزاز تفریح ای مدتها براز هم که پس ب مهتاو نرگس شتند.داتیپی ش خوان و جو

 ند.دضایت می کرر

 

 شتند.داعجیبی س حساام اند که هر کددفرشته بوو محمد ن ین میادر ا

 

گرفته که رت فرشته صور او و ین برنامه به خااکه د گفته بواو به د و بوده با محمد صحبت کرن مداز آپیش ب مهتا

دی در یای زکه چه به فرشته بگوید.حرفهاد فکر بودر محمد ند بزنند.دارحرفهایی که ل منزرج از فضایی خادر نندابتو

دش خوی در گی متوجه تغییرزتا،او تشاخوبی ندس حساافرشته به فرشته بگوید.را ست همه اشت که می خودل دا

محمد نگاهی به ن آورد.ید بیودترد و او را از کرره شاابه محمد ب مهتام،شااز پیش د.می کران نگراو را که د بوه شد

را قتت ای ونم لحظه امی گفت:«فرشته می توای آراسپس با صدد وکره نگااشیی زن دابعد به و خت انددرش اما

 «م؟بگیر
 

ش سرد و کره نگاآن دو با خجالت به ،شتانداش عمه در و مای هم جو،آن محمدی را از چنین چیزر نتظااه فرشته ک

 خت.اندایر زرا

 

 «.د«فرشته محمد با تو بود آورد.به خودر او را ماای صد

 

به خوبی دی شاق برمی باشد.محبوبه با چشمانی که ده ماآکه ن داد نشاو مد آتخت پایین از گفتن حرفی ون فرشته بد

 ین طلسم شکسته شد.اپس عاقبت د فکر کرد پیش خود بون نها نمایاآدر

 

 

طی ل به سمت شمااد را سرباالیی فرحزآن دو ینکه حرفی بزنند.ون ابد،شتنددابرمی م همگار کنادر محمد او و 

 بی نشستند.ض آحور اصحبت کنند کنحتیرانند به امی توداد خلوتی کهمحمد تشخیص ی جادر سپس ،نددکر

 

و قرمز ی زرد و نگهاد.رخته بودوچشم ض نگین حوی ربهاآبه زد.او حرفی نمی د و بوده کرت سکون فرشته همچنا

دش عالم خودر فرشته د.نگین می کری او را ریباه زنگاض حواره فوه روی شته شداگذر کازن چشمک ی المپهابیآ

 شت.اندر نجا حضودر آحش روگویید بو

 

ده فسرافرشته د،بیگانگی نبوم و لیل شردبه ده او فتاایر زسربه ،ختانداموشکافی به فرشته و عمیق ه محمد نگا

ور غوطه در آن که فرشته ی فکرو از کندخ سواو رحی به مغز رونست مانند امی توش کاای که د کرآرزو محمد د.بو

پیش شیفته می از پیش را محمد د و خته بوانداتش سایه رصوروی بلند فرشته ن کند.مژگاا پیدع طالاردمی خو

او کمی به رد و تکانی خوه گادآند پس ناخوه امدن آین مکااگفتن مطالبی به ای که برد آورد محمد به یاد.کر

به ای فاصله او فرشته با روح که بین د می کرس حسااما محمد اشت د داجووفرشته او و شد. فاصله کمی بین یکتردنز
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ی یگردعالم او در ست.ه اشده خیراو که متوجه نشد محمد به د بود خوق در غرر نقدآفرشته د دارد.جوویادرسعت و

 د.بوه شدق شیرینی غری یادر رود وبوده نهام گا

 

به و برگرفت ض نگین حوی رالمپ هارا از نگاهش و شنید را محمد ای فرشته صدد.کرا صداو را می آرامحمد به 

د بود سرن چنااو ست ت.دست گررا در دست فرشته د و دجلو بررا ستش دچ نگفت.محمد ما هیاخت دوچشم محمد

یا و برخاسته باشد اب خوزه از که فرشته مثل کسی که تاد ین لحظه بود.در ابوه شدرج بدنش خااز حی روکه گویی

د فتاق اتفااسرعت  بهن ین عمل چنااکشید.ون ست محمد بیررا از دستش دباشد ه صل شداو وبرقی به کسی که سیم

د با خول حان هماد و در برو فررا در آب ستش ه دگادآفرشته ناخوشد.ه خیراو به وری با نابارد و خوکه محمد یکه

گویی در آب ستش دن دبرو لمس کند.با فرا نباید مراز او غیر هیچ کسو هستم د که من متعلق به فرشاد فکر کر

ری به طود منعکس می کراو را ینه فکر آفرشته مثل ه چهرکند.ک تش پاسرا از دست محمد س دثر تمااست امی خو

فرشته خیلی ر کااو از فت.و ربر قلبش فرری خاد کرس حسااند.محمداحتی خورابه او را فکر از ین قسمت اکه محمد 

 هم«.امی خوت گفت:«معذایگرفته ای با صدو خت اندایر ش را زسرو نجید ر

 

با عجله د بوده که کرری کاان جبرای برد.گذشته بور کار از ما کا،اشداو نجیدگی رفرشته به خوبی متوجه 

 متاسفم«.م.فقط ترسید،شتماندری منظوگفت:«من

 

 گفت:«بله متوجهم«.ی زد و لبخندر جباابه و شد ه خیرن اومحمد به چشما

 

ت سکوو یی کشید ابی صدآه فت.ن رسماآبه ن دودی چو،تا به فرشته بزندد بوده کرده ماآهنش در ذحرفهایی که 

لش گرفته دید.محمد دفضا معلق می در نی وزبی ن نسان اچود را شت.خواندرا چند لحظه پیش ق یگر شودد.کر

 شته باشد.داست او را دوند انمی توه که هیچ گان داد له محمد نشار ین کاافرشته باد.بو

 

قعیت تلخ واین اته قلبش ارد.ندی یگردنه معنی اخترم دجز شر اوست ن دنست فکر کند که کشیداحتی نمی تواو 

ک محمد با نویگر.دتحمل نه چیز ؛فقط تحمل می کندد خور کنار او را در حضوو هد انمی خواو را فهمید که فرشته را

ی ابا صدوجا ببند شد د.از بی حوصلگی می کرو پوچی س حساد اجابه جا کرض را لب حوی هاه نگشتانش سنگریزا

 می گفت:«بلند شو بریم پیش بقیه«.آرا

 

ما مثل ابه محمد گفت:«ب خطاو گزید را لبش د.سرچشمه می گیرر او کااز محمد ق خالانست تغییر دافرشته می 

 به من بگویی«.ی ستی چیزامی خوینکها

 

را بم اجوسید.گفت:«من ربه نظر می ه یکی شب تیررتادر خت که انداو ابی ن آمحمد نگاهی به چشما

 یم«.و بر،نیستگرفتم.مهم

 کن«.ور با،هستگی گفت:«محمد متاسفمآبه و جا برخاست از فرشته 

در ما داد.انمی ن نشای را چیزد و بودو آرام هر ه ند.چهردکره همه با تعجب به یکدیگر نگا،قتی پیش بقیه برگشتندو

م شارش محمد سفاشد.م تمان حرفهایشازود  رینقدا اینکه چرد و آن ابوک مشترال نرگس یک سوب و مهتافکر
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ان یگردینکه ای ابرماد اگرسنگی نمی کرس حساافرشته هم د.کرزی یش باافقط با غذد و نزآن لب به دش ما خوداد.ا

یش روما به آور. ادجووبه ع تهوس حساردن در او اخوزور به ن که همارد چند لقمه خوزور شک نکنند به ی به چیز

به د گذشته بوش فرشته خوو محمد از شب به همه غیر آن و داد.فررا هانش ه در دلقمه ماسیددوغ،نی اوبا لیورد و نیا

ند ردخون را شت.هنگامی که شامشاد داخول نبادبه را همسایهان جوه آن نگاد می کرر به محبوبه که هر کاص خصو

را سر صحبت و یک شد دنزن ناآبه تخت ی گرفتن چیزبه بهانهد نشسته بون شارتخت کناروی خانم هایی که از یکی 

 .برسند نخدمتشا یخیرمرای اگرفت تا برن را نهایت نشانی منزلشاد.در کرز باب با مهتا
 

د را بوه یدش دپسرن چشمان در مدم آما خوشحالی که هنگاد اکره به محمد نگاب مهتا،گشتزبام هنگا

فرشته نمی و نرگس ر ست.با حضوه احت شدراین چنین ناامد که محه که چه شدد بوه متحیر ماندب ندید.مهتایگرد

 د.محمد بگیرد را از پاسخ خونستاتو

 

و از تا با محمد صحبت کند د منتظر فرصتی بوب بید.مهتااخوو فت ق رتاابه ل به منزن سیدرشب فرشته به محض آن 

به محمد ب مهتامد.آین فرصت پیش ن ایدباخوای تاقش برافتن نرگس به از رپس د.جویا شواش را حتی راعلت نااو

 «؟شدگفت:«محمد چیو نشست ر او کناو فت رپیش ،ختاندی انظرد کیفش بوت سی محتویاربرل حادر که 
 

 ورد.یش بیاروست به اما نخو،اشددر مار محمد متوجه منظو

 

 «؟بشهی چیزد بوار»مگه قر
 

 «؟برگشتیدزود  رینقدا اچرد، بون به حرفهایتارم منظو، » نه
 

 «داره؟شکالی امگه ، شدم تمان را زود گفت: «خب حرفهایما، محمد نفس عمیقی کشید
 

نم چه حرفهایی به ابدام می خو، ست بگو، راکنه گفت:« محمد به من نگاو خت اندن او اقیقی به چشماه دنگاب مهتا

 ید«.زدهم

 

 یم«.دفرشته حتی یک کلمه هم با هم صحبت نکرو من ن نکشید چور نتظاد اگفت: «پس بیخوی زد و محمد نیشخند

 

 ید.دنرفته بوون بیرف زدن حرای ید. مگه شما برد» یعنی چی که صحبت نکر-

 

 «؟چیای برف؟ حروم کد-
 

شک از اچشمانش پر د کره نگادرش بهماره بادومانی که زبست. را محمد چشمانش د. کره خم به محمد نگاابا در ما

 د.نگاهمی کراو هیچ حرفی به ون بدب مهتاند.دبو

 

چی می تونستم اره، ندای قتی تو نگاهش می خونم که به من عالقه اد، وقتی منو نمی خو، وبگمدارم چی در » ما-

 «؟بگمبهش



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 0 5  

 

 

 «اد؟نمی خورو گفت: «فرشته به تو گفت که تو و شت دابررا از او نگاهش ب مهتا
 

کشید ون ستم بیررا از دستش دینکه م، از انگاهش خونددم، از کرس حساامن فقط ، چیز نگفت هیچاو » نه -

 «.مفهمید

 

 » ینه کهاما هر چی هست ، ایهایگه دشاید هم چیز ه، تو خجالت کشیداز شاید ، فکر نمی کنمر ینطواما من ا-
 

 فرشته«...-

 

و عقد ط تر بسازودسته اخوازاو بگوید که نرگس دروغ ه محمد ند بانست نمی تودامی د. او کرت سکوب مهتا

ر آرزو یی مرحومت چقددی داکرش موا«تو فرداد: مه ت اداچند لحظهسکواز پس ب ند. مهتاازبیندراه راسی وعر

یک ، حت نشورافرشته نارکااز ند. و دارشتند داست دوخیلی رو نا تو ر، اوییت هم همینطو، زن داشبشیدماداشت تودا

، مهزالی ختردهر ای برر ین کاب اکنه. خوی چیززی، نا، باید کمیلوسیه. برات صدقه ن قربود نمیان اول هموازختر د

اب، بخوو حاالپاشو برداره. کتر من ی دقاآمثل ای لخسته دهم عاشق و ختریمثل فرشته که هم خوشگله دصبه خصو

 هم بشید«.ن مجنوو لیلی  خاال موندهتاو ید رکازه اول شما تا، بد نکنهم فکرر ینقدا

 

اب خوای بردر مان بوسیداز پس و جا بلند شد وار از میدایختهشد. محمد رتش روی آکه د بی بودر آمای حرفها

که د جا برخاست. مطمئن بوع ودل درد از بعد فرشته با تهوروز صبح د.بوه تاقشرفت که به طبقه پایین منتقل شدابه

را مانش ع انشد. حالت تهوورد یش نیاروکه به د کرری هر کااو شدهاست.م مسموشب پیش ب کباردن ثر خوابر 

جز د و فته بون ربیرستادبه زود صبح د. او از بوغ حسابی شلوب سر مهتاد و بور شهریوی هاروزخرین آد.بوه برید

 د.نبول منزدر کسی محبوبهو محمد 

 

 کتر برساند.دبه او را تا د کرا صدرا ست محمد ابد ل او د حایدما نرگس که د، احم محمد شواست مزافرشته نمی خو

 

د. بوده قانع کرودی او را تا حدد و شتهبواگذروی او تاثیر خوبی در مای حرفهاد. شب گذشته بواز تر ل محمد سر حا

مطب وارد شد تنها مانی که نوبت فرشته زساند.ه رمانگادریکترین دبه نزرا فرشته د وتاکسی تلفنی خبر کرب با شتااو

ازدواج ست اقت وپرسید: «چند زد و فرشته لبخند بهن گوناگوی قیقو پرسش هادمعاینه از پزشک شد. پزشک پس 

 «؟هایددکر
 

 نیمه و پنج ماود گفت: «حدو نباخت دش را ما خود افتازش اقلب فرشته به لر

 

 جعه کنید«.امرن ناززشک به یک پرد ین مودر اگفت:«پس باید د نی بواجوزن پزشک که 

 

ما با اکتر چیست ر دمنظوزد می س ینکه حداید.با زمی لرد و از درون بوه نگ فرشته مثل گچ سفید شدر

 «ن؟ناز �� �پرسید:«پزشگمیدرسر
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 ست«.این حالت طبیعی اشوند در هند ماامی خور لین باای اوخانم هایی که برم تماای نترسید بر،»بله

 

ی باالو جا برخاست از پزشک ن.شددر مااو،چه می شنید.او شت.اکتر گذزدمی ش را روی سرورد و طاقت نیافرشته 

 «ه؟فت گفت:«چی شدراوسر 
 

 بکشد.دراز تخت روی تا د به فرشته کمک کراو 

 

 «اری؟نداه »همر
 

 ن داد.به عالمت مثبت تکاش را فرشته سر

 

 «ی؟مدت آ»با همسر
 

 ست«.ت امسافر او»نه 

 

 ا زد.صداو را کند که فرشته ت عوق دتاابه اه او را فت تا همرق رتاف در اکتر به طرد

 

 کتر«...د»خانمم 

 «ری داری؟کام،فت.«چیه عزیزف او رکتر به طرد
 

 نگویید«.ی هم چیزا»به همر

 

 «؟برسد نهت همسرش باید به گواول ین خبر ا»بله متوجهم.
 

 بست.را حتی چشمانش رابا نان داد و تکاش را رشته سرف

 

محمد جلو د.کره نگااو ندبا تعجب به اخواه او همرد را نی که خواجود مرن یدد از دکرا صدرا فرشته اه قتیدکتر همرو

د کتر کردبه د رو بوه کشیددراز تخت روی فرشته که ن یداز دشد.پس ق او واردتااکتر به اه دبه همرو فتر

 «؟ستر اچطواو ضع وکتردگفت:«خانم و
 

 حت کند«.استراست که باید افقط کمی خسته ،نیستی »چیز

 

 «!دنمی شوه یددر او دما عالئم مسمومیت اند ع دارحالت تهون یشااگفت:«د و کتر کردبه رو محمد 
 

 «؟شته پزشکی هستیدی رنشجوداگفت:«شما د وکره نگااو کتر به د
 

 »بله«.-

 

 «.دفع می شون رحتی شاراحت نااسترابا کمی د جعه به پزشک نبواحتیاجی به مر،ایددادتشخیص ب »شما خو-
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 «؟چیستن یشاری ابیمااز کتر تشخیص شما د»-
 

د از هید کراکسب خودی تجربیاتزیاه ینددر آکتر شما ی دقاآگفت:«و خت اندانگاهی به فرشته زد و کترلبخند د

 د.ستمحمد سپردبه را بعد نسخه و»ری.بیماع ین نوا تشخیصجمله

 

 تخت پایین بیاید.از تا د به فرشته کمک کرو گرفت را ما نسخه انفهمید ی چیزف او حراز محمد 

 

 د.ضا کرارید ر دارینکه شما چه نسبتی با بیمان ابا پرسیدوی اش را کتر کنجکاد

 

 ند که«...دبون ما مهمال منز،یشانما»من پسر عمه 

 

د همچنین چند عدو تقویتی اری داروی کتر مقددخت.اندامطب محمد نگاهی به نسخه ن از شدرج خااز پس 

 د.بوده تجویز کرای او برع ضدتهوصقر

 

رد مین نخوزینکه ای امحمدبرد.بوده بدتر کرل او را کتر حادفتن پیش رگویی ،شتدابرمی م فرشتهبه سختی گا

ند اشت که بتوج داحتیاابه تکیه گاهی او حقیقت د.در ضینکراعتراکه فرشته هیچ د عجیب بود و بوگرفته را ستشد

را ستش دکه چونتکیه گاهی م او را ست گردفقط د نمی کرس حساد اخور کنارا در محمد ر فرشتهحتی حضوبایستد.

خیلی با او باشد.ه مدآپیش ی نمی شد چنین چیزورش باد.شدهبوان یرد.او از درون وستش می فشردر ددگرفته بو

 ین مصیبت شدهاست.ن امدد آجووباعث به ن که هماد مطمئن بور و به جز یک باد،هبودکررفتاط رحتیاا

 

شت تا مدتی ج داحتیاابه جایی او کند.ن یر پتوپنهاد را زتا خود بره به بستر پنال به منزن سیدرفرشته به محض 

 د.بلد نبوری بزند کااب به خو دراینکه خواز احت تر و راکند فکر

 

 گشت.زبه سرعت باو شد رج خال منزی او از هاداروتهیه ای برل فرشته به منزن سانداز رمحمد پس 

 

ل ید حادنرگس که د.فکربون در ما همچنااحالش بهتر شد ص حتی یکی قرردن خوون چندساعتبعد فرشته بد

ین اینکه ابا د.محمد با فرشته صحبت کرره باد.او درکراصحبت پیدی اقت مناسبی برد وخول به خیاه شدب خوفرشته

می گفت درش نچهمام از آما فرشته حتی یک کالد ابا فرشته صحبت می کری چیزرد مودر کهنرگس د بور بانخستین

 د.فکر می کرداد می م نجااکه باید ری به کاایرزنشنید 

 

شب د بوار قرد فرشاد فکر کرد گاهکند.باخورخ داده آیش اکه بری دپیشامد را از ترفرشازودکه هر چه د فکر بودر

نگ زشب گذشته د که فرشاد بووار میداند.فرشته دنبول نها منزآما ده انگزه و زمدآبیاید.البد ت مسافراز پیش

 صحبت کند.او با ر ند ساعت چهاامی توو اوهباشد زد

 

 «ی؟ارپس تو حرفی ندب مد.«خود آنرگس به خوای با صد
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چه در که ماد بوه قع نشنیددر وابزند.درشت که با مااقعا حرفی ندا وایرن داد زتکاش را سرد و کره نگادر فرشتهبه ما

غم تنها از نیایی دبا و او را شد رج خاق تاد از افرشته گرفته بوازپاسخی که از ضی راست.نرگس اگفته

وع تماسگرفت.قلبش شرد فرشال با منزاش عمه ل منزد و از رکده ستفاافرصتی از فرشته آن روز ظهرازبعدشت.اگذ

ست بدهد.پس او دست به اچه حالی ممکن د یفرشااصدن شنیداز پس د فکر می کرد با خود و بوده کرنبه تپید

باشد ل گرمنزاکه د گفته بواو به د فرشاد.قطع کررا فرشته بی معطلی تلفن و شت دابررانی گوشی زممتدق چند بواز

ن مکااگرنه د ونبود پس فرشاارد.برندا کسی گوشیردش می کند که جز خوق قررا نیم خانه وتا پنج ر چهاساعت 

 دارد.برراگوشی تلفن دشخواز شت کسی غیر اند

 

یی اشب صدآن ما نه تنها ابیاید.ا دربه صدل شب تلفنمنزده ست ساعت اکه ممکن داد می واری میدد افرشته به خو

ر مید کهدای از است به خاموشی شعله د،دربوش خاموو ساکت ن بلکه شبهایدیگر هم تلفن همچنانیامد درتلفن از

 د.بواوقلب 

 

جعه امرن نازیل هفته به پزشک اواکشید.ل قرنی طوازه فرشته بهاندای که برای شد.یک هفته ی یگر سپردیک هفته 

فرشته تا د.کره ننگاآحشت به وگرفت با را مایش آز حاصل کند.هنگامی که برگهن طمیناد انچه فکرمی کراز آتا دکر

او مایش فهمید که تشخیص اب آزما با گرفتن جو،اشتباهباشداکه تشخیص پزشک عمومی د بووار میدالحظهآن 

اده ستشددبه را مش اعداکه گویی برگه د می کره نگاری مایش جوآزقه ورحامله میباشد.به ده و اوست بودر

سپس با قدمهایی ،متمرکز کندش را ند فکرانشست تابتوه مایشگاآزچوبی ی نیمکت هاروی ه فرشته چند لحظباشند.

 د.فتال راه امنزف ند بهطردبوه نشدار ستوازکه هنو

 

سیله وخرید ای گفت براو فرشته به ده.پرسید کجا بوو مد ل او آستقباانی به انرگس با نگرل به منزن سیدربه محض 

 د.وفته بون ربیروری ضرای

 

 د.ضربه خبر چند ساعت پیش نبواز یش کم اکه بری داد خبراو نرگس به 

 

 ست«.اگرفته ه مایشگاآزمحمد نوبت و سه تو واصبح دا فرب نه گفت:« مهتاامرآنرگس با لحنی 

 

 «؟چیای بره مایشگاآزگفت: «د و کره نگااو به د بواش مانتول درآوردن حادر فرشته 
 

 «.نمایش خوای آزبرب خو، بی اکه خوینا» مثل -

 

 «...درما مان؟ امایش خوآز» -

 

 «اری؟قت پیش نگفتی حرفی ندوچند دت ما. مگه خواما بی ا» -
 

با بی و شت اقلبش گذروی ست دشت.فرشته اتنها گذاو را خم انرگس با د و کره نگادرش به ماز هانی بادفرشته با 

باید با محمد به دا شت فراست می گذروی دست دگر انست چهباید بکند. دای نماو بست. راچشمانش حالی
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و ست احامله او که ادمیدن مایش نشااب آزبکند. جوری نست کاایگر نمی تودکه د قت بوو آن ومیرفته مایشگاآز

سر شکسته ر نجویاینکه اتا د نه می شنید خیلی بهتر بواب جواز اوگر امحمد د. فتااخطر می قت حیثیت محمد بهآن و

که لیاقت د بون مهربای محمدپسرد، می ستواش را نگی دامرو شت داست او را دوما است انمی خورا محمد اود.شو

ره از که نیمه کارا فرشته به سرعت مانتویی رد. ضربه بخواو تا دمی کرری شت. پس نباید کااز او را دابهتر خیلی

ون بدو فت د ربون به سرعت به کیوسک تلفنی که سرخیابااو شد. رج اخل مزو از پوشی ره باد دوبوده جکررخاتنش

فهمید که ای او صداز ند. فرشته اب دادجورا ممتد تلفن ق چندبواز گرفت. پس د را تلفن فرشاره تفکر شماایلحظه 

 د.شته بودابررا فعهپیش گوشی دنی کهن زهما

 

ست دبا یک ار دارد.یطی قراچه شرد در فتادش اع کند که یاقطرا هم گوشی ز ست باامی خوزان فرشته با قلبی لر

بفرمایید. فرشته یگر گفتر دباداد. زن می ر فشاراقلبش ش یگردست دبا د و بوه به گوشش چسباندرا گوشی تلفن 

 «.ر دارمکام هاد رفرشای قاآمن با ، گفت: « سالمخانمزان یی لرابا صد

 

 ند«.ارریف ندتشل منزن یشااگفت:« د و مکثی کرزن 

 

ن را یشاانم ابگویید کجا می تود گفت:« خانم می شوای با لحن ملتمسانه د. او مت کرولی مقاوید زفرشته می لر

 «؟کنماپید
 

 «؟پرسید:« شمازن 
 

 هستم«.ن یشان اشنایااز آفرشته گفت:« من... من یکی 

 

 «؟یدارخبر ندن یشار از ا» پس چطو
 

 «.دمبوت یعنی مسافردم... ینجا نبو... امن ن » چو

 

هش می کنم به من بگویید که ایگر گفت:« خانم خور دصحبت می کند. بار ینطوا آن زن انست چردافرشته نمی 

 ند«.آورکی تشریف می م هاریقاآ

 

 «.هداچه بخوا تا خد، نمداست گفت:« خانم من هم نمی اخیلی متاثر د بوم یی که معلوابا صدزن 

 

 «ه؟شدی خبر؟ پرسی:« یعنی چی خانمب فرشته با حالتی مضطر
 

اش در فته که عمه رمی ی به شهرر باقطااش عمه ن یدای دبرد قا فرشا، آیدارهیچ چیز خبر نداز ینکه شما ا» مثل 

، نیستی میداکه یناما مثل ، اندده انگلیس تشریف براقا به و آخانم د. میشون گور واژما قطااشته داسکونت نجاآ

 لو«...الو... اند... ده امید کراقطع ن از او پزشکاو ند ه اشدی ضربه مغزر چادنچونایشا
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با ان ینکه بدون ابه فرشته گفت بدرا ند باگریه همه چیز زمی ف ند با چه کسی حراینکه بدون اخانم کریمی بد

 ست.ره آورده اختر بیچاآن دچه بالیی بر سرف حرینا

 

فت ل رحااز همانجا ن از او مید پزشکااقطع د و فرشادف خبر تصان با شنیدد ستش بودر دکه گوشی ر شته همانطوفر

ش آوردن او به هود زدن و بال مشغواو سر ی باالزن هو چند دفتان اخیابار مد متوجه شد کناد آمانی که به خوز.

ینکه حتیتشکر کند به ون امد بدآسش سر جایش اچند لحظه که حواز پس د و کرز بارا باشند. فرشتهچشمانش می

 د.فتاراه ابه ل منزفطر

 

ینکه کسی امثل د و بوت سکودر خانه شد. خانه د و وارد کرز باط را حیار شتدداست در دکه ی فرشته با کلید

ق تاااهی به نگو شت دابررا کیفش د.بوداده نها آبه ب فت که عمه مهتارتاقی ف ابه سرعت به طرد. او نبولمنزدر

رج خاازساعتی بعد شد.رج خال منزاز به سرعت و بوسید و آن را شت دابردرش رامای سرروختی ب رچوازخت . اندا

قت پیش وخیلی ب ازشت. مهتااهمچنین بقیهدو فرشته ای برده ای مژاو گشت. زبال فرشته محمد به منزن شد

نظر گرفته در جهیزیه محبوبهو سی محمد وعرج خرای برد شته بواگذرکنادا مباای روز برش که همسرای را سرمایه 

محمد او وکند که اری ییخریددروشد محمد خوار قرد و بوداده به محمد را ین سرمایه اری از اهفتهپیش مقدد. بو

 کنند.ده ستفااز آن انند ابتو

 

رک پاار یور دکنادرورا خود. بوضی از آن راکه د بوی نگ تمیزرسفید ن پیکاد بوده کراری یی کهمحمد خریددروخو

 ا درآورد.به صددر را نگ و زخت اناندآضایت بخشی به ه ربعد نگاو شد ده پیاو از آن دکر

 

آن قربانی کنند.درو خوی جلوآن را کند تا اری خریدی گوسفندود و بقیه بردر و یدنمااز دکه پس د فکر بودر محمد 

فرشته به اه به همرن مایش خوزنآای دادبرد بوار هم قردا فرا یرد زبول خوشحای یگرن دمازهر از پیش روز

مدتی ا درآورد. به صدزن را یگر ر دباو ند. محمد نفس عمیقی کشید وبردقت گرفته بووپیش در از مامایشگاهی کهآز

فکر د ا خوبد. خیلی تعجب کردبوت سکودر که ل منزن یداز دخل شد. د و داکرز بال را منزدر کلید بعد بادو صبر کر

نکه ای آتصمیم گرفت براو نشد. ی ما خبرد اند.محمد مدتی صبر کره اشدرج خال منزاز با هم همهه شدر چطود کر

ن پریشادرش ماونرگس و شد ز باط حیادر که د نیم ساعنی نگذشته بوز هنوود. برن نای آبهجستجوهبفهمد چه شد

د. نرگس نبواز باشد حالش بهتر د خونسرد ینکه سعیمی کرابا ب مهتاو شت اندرو نگ به رنرگس شدند.ل منزوارد 

و یک شد دنزدرست. به ماده افتااتفاقی افهمید اش یی رت زن داصون یددبا و شتافت و ندل آستقباامحمد با لبخند به

 «ه؟گفت:«چی شد
 

 نم«دانمی ز گفت:«هنود و کره به محمد نگاب مهتا

 

 «.نبزف حردر ما؟ » یعنی چی-

 

 برنگشته«.ز هنوه و شدرج خونه خااز قته وییت می گه فرشته خیلی زن داما دم، ا» من که خونه نبو

 

 فته باشه«.رممکنه با محبوبه ب گفت:« خود و کره نگااو محمد به 
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 «ن اوستادوفته ببینه نرفته خونه رهم ن الد. اسه بور» محبوبه مد-
 

ستانی دوگفت:« من به خونه همه زد خته شد. محبوبه که نفس نفسمی او دوبه ب تامهو محمد ه محبوبه نگان مدآبا 

 «.دنبون مشووما فرشته خونه هیچکدزدم،امی شناخت سر رو نا اوفرشته که

 

 فته باشه«.رخرید ای گفت:«شاید برد و کره نگادر محمد به ما

 

 «؟ساعتر خه چهاآ» -
 

 «؟فتهون رخونه بیراز » کی -
 

 محبوبه«.ن مداز اویی می گه قبل زن داما ، انمدونمی وا... » -

 

 «ی؟مداوگفت:« تو کی به خونه د و کره محمد با خشم به محبوبه نگا
 

 «دمخونه بودوازده » من ساعت -
 

 ست.ه اشت که فربشته ناپدید شدداین ن از اهد نشااشوم تما

 

 فت.ط رحیاف در محمد به طر

 «؟»محمد کجا-
 

 بزنم«.ن ستاربه چند تا بیمای سرم بعد هم میری کالنتررم »می -

 

 یعنی فکر می کنی«...ه،مرگم بدا گفت:«خدو هانش گرفت ی دجلورا ستش دنش دبودداری با همه خوب مهتا

 

 گه«...یدیه جایی هست ،مینه زبره که نشدل آب گفت:«به هر حاو خت انداباال را محمد شانه هایش 

 

را یی دروخودر یدند محمد دمحبوبه در وقتی ماوفت. ط رحیادم شد.محبوبه نیز تا رج خال منزاز محمد ل نبادمهتاببه 

 که«.ربا هم گفتند:«مبادو هر د و کرزبا

 

 باشه«.رک قعا مباوارم وامیداهسته گفت:«ن آشدار سواز ما پس ا»ن.گت:«ممنوزد و حمت لبخند زمحمد به 

 

هر نیم ساعت او نیافت.از او ما هیچ کجانشانی زد. اسر ن ستاربه چن بیمااز آن پس و فت ی ربه کالنترا بتدامحمد

شغالنکنند تا را است تلفن ابقیه خودر و مااو از برگشته یا نه.ل یا فرشته به منزآکه ببیندد تلفن می کرل به منزریک با

 د.بگیرس تمان ناآند با افرشته شد بتوی از خبرگرا
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ست به اینکه نمی خواحتی بازد و هم سر ل منزاف طری اکهارپام هر چه میگشت کمتر می یافت.محمد به تما

 د.فته بوو رمین فرزبه د وبوه بی شدع آما فرشته گویی قطرافت رقانونی هم پزشک

 

ده نبرد خواه همری ستی چیزدف که جز کید گفته بواو یی به اندد.زفته بارند اکه فرشته کجا می تود فکر بودر 

و فتهباشد.محمد کالفه ی دوری رنست جااشته پس نمی توانداه همردی یال زنست فرشته پواهمچنین میدست.ا

 ند کند.امی تور فت تا ببیند چه کال رمنزف طربهدان سرگر

 

ی فکرد عا می کرد.او دهافتاا راهرزسید.به سرعت به سمت بهشت رهنش ذبه ی که چیزد بوه نرسیدل به منززهنو

ت حیرل ما با کمااند دبوه شدده سپرک نجا به خارش آییو پددافت که ای رقطعه اغ سراو ست باشد.ده درکرکه

ستهگلی که ن دهماز ست.هنوده انجا نبوآشد کسی م معلوو نه گل و ست آب اثر اسنگقبر نه روی متوجه شد

 د.سنگ قبر بوروی  نددشته بواگذار او گذشته بر سر مزپنجشنبه هفته

 

یی دامی گفت:«ای آراباصدو ند اخوای فاتحه و شت دایی برر داسنگ گوه را از روی گل خشکیدب محمدبا شتا

به ای فاتحه ن ندابا خوو فت رش رپده سنگ تیرف بلندبه طرم کنم.»سپس با چند قدا پیدرو کن فرشه عان،دجو

 .ساندل ربه منزد را خووشد رج خانجااز آسرعت 
 

نرگس ن گریان با چشماو سید ل رمانی که به منززما اگشته باشد.زفرشته به منزلبات ین مدد در ابووار میدامحمد 

یکی صبح دمحمد تا نزد.شب تا صبح کسی پلک برهم نز ست.ه اتبدیل شدس به یأش میداشد.فهمید و برومحبوبهرو

به او ینکه افته باشد.با توجه به ل رشمان در به منزلشاشایدمحبوبهگفت د.بوزده سر ان تهری هان ستارکثر بیماابه 

نجا آبه د را ند خواپولی که بتواوگفت ن طمیناانرگس با ماد. احقیقت نبوف دور از ین حراشت دامنزلشانخیلی عالقه 

صبح به ه ی سپیدن میددمحمد تصمیم گرفت با فته باشد.راه را رینهمه انست فرشته دابعید می و شته ابرساند ند

 کند.ا نجا پیدرا آفرشته ندابتوو ست باشد درمحبوبه س حرکت کند تا شاید حدل سمت شما

د. ست کردبه را جش ازدواکه حلقه د ین بود ابوم داد نجال امنزن از شدرج خااز که فرشته پس ری لین کااو

با و فت س رفرشته به شهر چالوفت. رمی ل توبوسی شد که به سمت شماابر ار سوو فت ل رست به ترمیناایکرسپس

 ساند .رساحل ر کناد را خوی یگردروی دبه خون شدارسو

 

ی بلنده صخراو سد .رنمی او ست کسی به دنست اکه فرشته میدد خلوتی بون مکاد شته بوانجا پا گذآکه به ای منطقه 

شد. فرشته یک میدنزوب کم به غرشید کم رسید خوه رصخری فت. هنگامی که به باالرباال د و از آن کرب نتخارا ا

 ببیند .آن را جهی ونست به بهترین احاال می تود بووب غرن یددکه همیشه عاشق 

 

د. بووب به غررو که ی شیدرخوو ساحل د و بودش خود. نبواف طردر آن اخت. کسی انداف اطرافرشته نگاهی به 

دش را جود وفرشاد هی کشید. یاآبا تاسف د و رکن سماآنگاهی به و شت اگذه صخراش را روی ستی دکیف هستهآ

وری در فرشته یاد و بوده مرد فرشا، ستده انکرک ترو او را فا نیست وبی د نست فرشادامی او می کشید. تشآبه 

با او ست. اوند منتظر دبوه یدرا دهمدیگر ر نخستین باای پلی که برر کناد فرشاد می کرس حسااشت. اندیطاین شرا

ما می د اپل بون همار ینجا کنای ابه جاش کاد ای می کرآرزو برسد. فرشته او نست به امی توگ مرلپاز گذشتن 
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به همین جا برساند او را که د بوازه ای نداکیفش به دی نجا برساند. موجوآبه د را شت تا خواندنست که پولیدا

گر د افکر کرد با خود. کره نگاآن به و ون آورد کیفش بیررا از مایش ی آزقه هاد و ورکرز بارا فرشته کیفش .

ین اما ابر لبانش نشست. ی لبخندی او شیطنت هاد به یاآورد، می ل در خوشحالی بااز ین برگه ن ایددبا دبود فرشا

نمی او نیز باقی نماند . ذره ای از آن که ری بطود تکه تکه کررا مایش آزلحظه بیشتر نپایید. فرشته برگه لبخند چند

 د .پی ببررازش مرگش کسی به از ست پساخو

 

او کسی نیست که د نست فرشادامی ، او هیج چیز نمی ترسیدد را دارد از فرشاد می کرس حساامانی که زفرشته تا 

کیف اش را از فرشته تقویم جیبی ارد. بده پوشیدرا غمش ر نست با تکیه بر چه چیز باداما حاال نمی ارد. اتنها بگذرا

فسخ می شد. ش یگر عقدروز دمتوجه شد چند د. کره نگاد بوه مدد در آکه به عقد فرشاروزی یخ ربه تاآورد و ونبیر

نگشتش می اجش که بر ی ازدوابه حلقه طالد او مش می کرس آراحسااین بابت د و از ابود همسر فرشاز هنواوپس 

ندگی زحاصل ده و نبووع نامشردارد  بطنن در کنواکه هم ی ندزکه فرد حت بوراین از اخیالش د و کره نگاخشیددر

 ست .ده ابود فرشاباه او کوتا

 

ند دبوآورده گرسنه کف به لب ی هاگ گرن جی که به ساحل می کوبیدند چوامود. اکره نگاه فرشته به پایین صخر

 ند .دمنتظر طعمه بوو

 

هد م دنجااشت که اندری یگر کادته سید. فرشرمانند گلوله سرخی به نظر می د و بوه سیدآب رشید به سطح رخو

چنگ دش جووبر س ترای لحظه ، ها کندرفضا د را در خود جایی که نشته بون هماد و از ببندرا ینکه چشمانش اجز

او که ر طوآن مسئله د می کرس حسااکم کم ، ندیشیدای افرشته لحظه دارد، حشت گ ومرد از کرس حسااخت.اندا

ده مرد که فرشاد مطمئن نبوز هنواو باشد. ه نجاتش باقی ماندای حلی برز راه وست هناممکن و نیست دهفکر کر

ش به هوره باو دوفتند رمی و ند که به حالت کما فردها بواز آدم ما خیلی ی، اضربه مغزد گفته بواوبه آن زن ست. ا

به را حقیقت و حمد صحبت کند نست با مافرشته میتود. تصمیم گرفته بود و بوه مید شدانازود خیلیاو مدند. نه آمی 

د یا فرشااو و بر علیه ری هد کااست که بخوآن اازتر ن نسااو انست داشت می دامحمد از بگوید. با شناخنی کهاو 

یک می دکامل نزوب شید که به غرربه خواو ست.ابا عجله تصمیم گرفته زود و خیلی د کرس حسااهد. فرشته م دنجاا

گر اشت. داهی راین هم ، انده اشدان او نگرنست همگیدامی د، کررا گشت به خانه زبا به فکرو خت انداشد نگاهی 

 بنشیند .رش نتظاابه د گشت فرشازبامیدانست به امی توو می شد م ند عاقبت همه چیز تمازدهم کتکش می 

 

یکی دبه نزد را ند خواوحتی نمی تدارد با پولی که آورد ما به خاطر دد ابرگرل به منزد فرشته تصمیم گرفته بو

ر ینقدایش اهمه چیز برا که چرد نبالش بیایند. فرشته تعجب می کردتلفن کند تا ان جا به تهرو از آن برساند جایی

شید به رخو، ستاخته اندر ابه کاش را مغزگ مرس از فکر متوجه شد ترای لحظه از ست. پس ه اشدن ساآوحت را

جا ب از نمی شناسد. با شتارا ها و راه ساحل تنهاست از نقطه در آن متوجه شد س فرشته با ترد. فته بوروفرآب یر ز

باعث شد که د و یر پایش گیر کرش زبلندی مانتوای از به جایی برساند که تکه د را خوه کامالً شب نشدبلند شد تا

نکه حتی فرصت کند یون اکند بدط به پایین سقوه صخراز روی نی زدچشم به هم و در ست بدهد درا ازلش دتعا

 بکشد .دی فریا
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بیشتر ر آب ما فشاابه ساحل برساند د را خود می کرش تالد و بوه ندز زهنود جووین ابا د، کرط سقودر آب فرشته 

ه ای بچشاند فایداو به ر آب را شوه ینکه مزابه جز د او ما فریااست اکمک خود زد و فریار چند باد. بواو مت ومقااز

بدنش بی و فته ربه تحلیل رو نش اتود کرس حسااما کم کم ابدهد ت نجاد را تا خود می کرش ه تالفرشتشت.اند

به و آرام آرام دل شت دامت برومقااز ست ر دما به ناچاد ابپذیرگ را ست مراکه نمی خودی جووبا ،سته احس شد

 د.سپرگ مر

د و از بوس چالوی کالنتراز تلفن دد. فرشته بگرل نبادفهمید کجا باید او ند. زالررا نگ تلفن قلب محمد ای زصد

معنی او محمد خشک شد. ن ستادر دگوشی ند .ونجا برآتشخیص هویت به ای ست که برافرشته می خونبستگا

متوجه سه جفت و مد د آبعد به خوای لحظه کند.ور باآن را نست اما نمی توابه خوبی فهمید. ن را فسر نگهباف احر

 د .بوه خته شداو دوی به ناچشم شد که با نگر

 

 د .شتن گوشی تلفن قصد حرکت کراگذاز محمد پس 

 

 "؟ چی میگفتد؟ کی بو"پرسید: ب مهتا

 

د. ین بد نشواز اشت حالش بیش اندرو نگ به ده ای رغی به هم بافت تا نرگس که مانند مرو دروست رامحمد 

 ود .برل او نبادبه د کرره شاادرش به ماد شورج خاق تااز است امی خوهنگامی که

 

ش ظب نرگس باامو"گفت : و گرفت او را ست دمد. محمد ط آمحمد به حیال نبادبرهنه به ی با پاو سیمه اسرب مهتا

". 
 

 "ه؟ یش شدرفرشته طوه؟ محمد چی شد"

 

 ."ست نباشه م درکه من شنیدی چیزاون عا کن دفقط در ما"
 

 ."ه بگو چی شدن، بزف حر"
 

 پیش نرگس بماند .د کرره شااو احتی به رابا نادر مد که ماآمی آن دو محبوبه به سمت 

 

 شک شدند .از ایک لحظه چشمانش پر د و در کره نگادرش محمد به ما

 

 !"یم داده است را از دینکه ما فرشته ایعنی ، تشخیص هویتای بروم، برس به چالود من بیا"
 

گفت: د و مین بلند کرو او را از زگرفت زوی او را با، محمد نشست. محمد خم شدی پای همانجا جلوزد و ر بر سدر ما

ید سعی کنید مثل دارست او را دوهر کس و فرشته و یی دابه خاطر ج دارد، حتیااهر کس از یی به شما بیش دازن"

 فت .رط حیاف در به طرد و بشنوی تا چیزد صبر نکرو  "باشید.ی قوهمیشه

 

 ."محمد صبر کن من هم با تو بیایم "
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 ."حافظ اخدم می گیرس ست. من با شما تمااتر زم نجا الاشما د جوو"
 

 د .بوه شده خیرد بون فسر نگهبااست در دکه ی 4به برگهد و بوه پاسگادر چند ساعت بعد محمد 

 

 ست .افته ه و رشیدینکه فرشته پر کاهیچ نفهمید به جز و محمد هیچ نشنید 

 

 د .می کره فقط نگاروح با چشمانی بی د و بوده حتی بغض نکراو 

 

د که محمد متوجه شود کافی بون هماو ند ن دادنشااو به اش را ستی دیعنی کیف د، بوه فرشته مانداز سایلی که و

 نیست .س یک کابوگ اومر

 

او نجا هویت در آشد تا دت داده به پزشکی قانونی عوه اش ندوپراه به همراو سایل ولیه اوتشخیص هویت از پس 

او جع قانونی امرز از مجوون بدا یرزبکند ر را ین کاانست امحمد نمی تود. شوداده جه یک تشخیص ام درقواتوسط

د به محبوبه کررا نرگس رش سفاب گفت. مهتان را جریاو گرفت س تمادرش شت. محمد با مااندری کاچنینزه جاا

ی نستن چیزداحتیاجی به د. او ابودرش منتظر مادر محمد پشت د .حرکت کرس به سمت چالوای یهاکردروای با خوو 

 قلبش بپرسد .از ند امی تو نداهد بداکه می خوی را نست که هر چیزداشت. می اند

 

ق تااز اخل یکی دابه را  اومحمد د. بد بوت حالش به شدو گچ سفید ن نگش چورشد رج خاب از در هنگامی که مهتا

دارد، چه نسبتی با متوفی او پرسید از او مانی که پزشک زفت. ی او رهارکال نبادبه د خود و گیرآرام تا کمی د برها

 ."باشد م بو همسرار لی قر، ویگر هیچد"گفت: محمد
 

خیلی ت مدای تا برزه داد اجاو اند به رامی گذرا پزشکی او دوره مانی که فهمید ن داد و زتکاش را پزشک سر

ن جام هد تماامی خوه که گویی با نگاد خته بون دوبه جسد بی جارا چشمانش ری ببیند. محمد طورا جسد  کوتاهی

محمد ورد بیاون گیجی بیراو را از شت تا اگذزوی او بارا روی ستش دیق کند. پزشک رجسد فرشته تزبهد را خو

و ینکه سن ایغ کند. با ار را از او دریددخرین آست اشت. پزشک نخودابرکنشی قدمی به سمت تخت وا هیچون بد

بین در خویشی م و قواز محکم تر ای بطه رامحمد فهمید که ن یداول دلحظه ن همادر لی د وبو گذشتهاز او سالی 

بی رت وصاز فته رچه سفید پس رپاد. آرام بگیررا شکهایش ش ایزی رنتست جلواچشمانش نتوست. محمد با بستنا

غم م تماد می کرس حساافته فرشته کشید. گ رمراب به خوم و معصوه چهرآن را روی د وبلند کررا فرشته روح 

شش را روی دوست. سنگینی کوهی ه اشدر جا ماندگان همیشه هماای بره و خل شدداقلبشز یچه بااز درعالم ی ها

ید دمی را نچه آبه هم بزند. اب آرام او را خوگویی می ترسید ، فتف در ربه طرهسته عقب عقبد. آحس می کر

بکشد ل طور شت هر چقدور دابان باشد چوک حقیقت فقط کابوسی ترسنایناشت داست دوکند. ور نست باانمی تو

رج خااز پیش رود. ست پیش نمی امتوقع ن نسااتی که رصوآن به ر گاروزما همیشهد امی شوار بیداب خواز عاقبت 

و کمانی وان برایر ن زکنواکه د آورد به یای او را یبان زخت. چشمااندانگاهی به فرشتهره بادوبرگشت ن از در شد

لحظه ن همااو شت که دامی ور محمد باد نبود کمی کبوش سفیدرتگر صود. ابون یبایش پنهای زپلک هاش و بلند

می ده و او بواو به خاطر تنبیه ر ن کایامی گوید او به و کند میا صداو را یبایی ای زبا صدو می کند ز بارا چشمانش 
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تخت ی فرشته به جااو به نظر د. به هم فشررا نهایش انددمحمد ند .ابدرش را باشد تا قدده شوخی کراو سته با اخو

 . دبو همیدآربستر قو در پزشکی قانونی باید ه سیاو سفید 
 

ه کشندک و حد کابوسی ترسنادر تش امشاهدم است. تماگرفته ار چه موقعیتی قردر که د بوده کرش موامحمد فر

د. بوه بیدانجا خوآبا معصومیت د جا گرفته بواو قلب ی یاخته هام تمادر که عشقش ای شت.فرشته داحقیقت  ماد؛ ابو

لش می ارد، دبگذن بیابوه و ست سر به کوالش می خو، دگهایش می جوشیدن در رعصیاد. مشت کررا ستانشاو د

ار یودحتی مشت به و کند د فریاد، شک بریزاشت داست دوشت. ار داشد به جز جایی که قرباست هر جاییاخو

ای فرشته برا یردارد زسر پا نگه د را بایستی خود. او بوده یستادان احی سرگرروفقط مانند دنکرر ما هیچ کاابکوبد. 

یش به جا ابا غمی که برد و بگیرر او را کال نبادمحمد باید یک تنه و شت انداز او غیر را هایش کسیرخرین کام آنجاا

گفت. محمد مانند او به را یی گرفته نخستین تسلیت ابا صدو گرفت را محمد زوی پزشک بابیاید .ر کناد شته بواگذ

ف در به طرد او را بوده کروارد محمد زوی که به باری هیچ نگفت. پزشک با فشاد وکره نگااو نسانی گنگ به ا

دش خوای شد.بررج خااز در کتر ل دنبادکی مطیع به دکون نیز چود. او کریتامی شدند هدرج اخاز آن کوچکی که 

 د .بپذیررا فرشتهگ قعیت مرواکه باید د نبوور نیز قابل با

 

ه سعت کووغمی به ی آن به جاو شته اپزشک قانونی گذق تادر اهمیشه ای برش را میددی و اکه شاد ین مطمئن بوا

 ست .اگرفته ی اقلبش جدر فقا

 

تحویل گرفتن ای برد. بوه نوشته شدگ او مرارش گزه ندوپردر آن شد. داده تحویل او به ه ندوپر، ئیسق رتادر ا

ت قیق فون دماه زندوپردر خت. اندآن انگاهی به د و کرز باه را ندوحل قانونی باید طی می شد. محمد پرامرجسد

بند ل حادر نفسش د کرس حسان اند. ناگهااخوه را ندومحمد پرد بوه شدش ارظهر گزاز نیم بهد و پنج شنبه ساعت

ح ضووما کلمه ها به امی بیند ه شتباد اند. فکر کرایگر خور دبارا خر ارش آگزد و تنگ کررا چشمانش اوست. ن امدآ

 ند .دبوه نوشته شد

 

به وری قت قابل ترمیم نباشد. با ناباوهیچ مد آکه به نظر می ای ضربه او زد. به ری کاای ضربه ارش خر گزآقسمت 

ه از جویده جویدو به سختی د هد کرالحظه قالب تهی خون همادر که گویی د بوه پریدر نقدآنگش د رکره نگاکترد

 ."ن... دارد مکای... اچنین... چیزر...چطو...چ...  "گفت:ه اش قفل شدی هاانندن دمیا
 

را که کمتر نگاهی وت ین تفااما با د، ابوه یدر دبسیارا چنین صحنه هایی  مشابهد طبابت خوت مدل طودر پزشک 

ترجیح ، او شتاگفتن ندای بری پزشک چیزباشد .ه خته شداو دومید به انا ه و مانددرکه چنین د بوه یددمحمد مانند

او شک اتنها د. شت تا بریزاشکی ندامامحمد انکند. او را مالحظه و ست بگرید اگر خواتا ارد تنها بگذرا محمد داد می 

 شد .ه خیره ندومحمد به پرچشمش چکید .از فرشته ن یدم دکه به هنگاد بوه ای قطرن هما

 

هیچ عالمتی د. بوه شدداده تشخیص در آب همچنین خفگی ط و ثر سقوافرشته شکستگی جمجمه بر گ علت مر

قتل نمی ل حتماد و ابوه نوشته شدارش گزدر فت. رقتل نمی ل حتماد و ابوه نشده یدن او دبدی در گیردربر مبنی

ین ابا ، ستد ایازفته باشد ن رمکاآن کشی به دخوای ینکه متوفی برل احتمااکه د بوه نوشته شدارش گزدرفت. ر
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دی یاش زتالد خوت نجاای که برن از آن دارد نشاده یه هایش بودر ربی که د و آبوه ندط زسقواز توضیح که پس

از سن جنین بیش ده و بوردار که متوفی باد ین قسمت بود ابورا زده خر آکه به محمد ضربه ی چیز مااست .ده اکر

 د .بوه شدداده تشخیصه مادو 

 

را نگیز فرشته اما خیلی غم ده اسمی سااطی مرن ناه و آشدداده مش تحویل اقواحل قانونی جسد به اطی مراز پس 

 ند .دسپرک به خارش پدار یکی مزدنزدر

 

ن همسایگان را نان آبیشتر مهماناو شد ار برگزاش عمه ل منزرش در ختم پدن هفتم فرشته نیز چوم و سم سوامر

 ند .دادتشکیل می ن ستادوو

 

می م نجاابه تنهایی را ها ر کام تماد و بوده یستاار استواکوهی ن می شد چوار سم برقرامدتی که مرم تمادر محمد 

ما محمد می ام، اقوی از ایگره دعدو همسر مهشید ان جمله کامراز کمک کنند او ند که به دبولبته کسانی اداد.

 کند .ادا نسبت به فرشته د را ین خودند اجایی که می توست تااخو

 

م مظلوه نگا، محمد می سوختای خیلی برن لشادمرتب می گریستند. و ند دکمک می کراو محبوبه به و مهشید 

 زد .تش می ن آلشادبیشتر به د نبودر آن شکی اکه هیچ محمد

 

خسته ه نگاهی به چهرب مهتاود. برت به مسافرروزی هد چند اگفت که می خودر سم هفتم محمد به ماامراز پس 

هد چند امحمد گفت می خود. مخالفتی نکراو فتن رما با د انی می گرانگرس حسااو اجانب از ینکه ابا و خت اندااو

ینکه از اخر در آنباشند. ان ست نگراخوو بیانجامد ل به طواز ده روز بیش ش ست سفراممکن ود و شهد برمبهروزی 

 ست .اخورت شت معذایط تنها می گذاین شران را درناآ

 

ست. به خوبی ه امتحمل شدی را جررچه ت ین مددر انستند داهمه می ا یرد زمخالفتی نکراو فتن رهیچ کس با 

ند که محمد دما همه شاهد بواند ده اسبک کرن را غمشار بان شک چشمانشااغم با دن با قسمت کر نستند کهدامی

غم از نگاهی پر د، کره فقط نگاو شک نریخت ه ای اند قطردادمی ی جای اش بده امگارا در آرامانی که فرشته زحتی

 ش .خاموماا

 

ی او ین سفر معنوابا د بووار میدارد و امین بگذرا ز غمشر که بادارد به جایی ج حتیاش انست پسردامی ب مهتا

ی نه هاایروفت تا بر رمی د و بوه شدان یراو از درون وهی سفر شد. رابر مرکب غم ار محمد سویابد .زباد را خوندابتو

می از آن ما پیش د احافظی کراخداده خانواز شفا طلب کند. به مقصد مشهد ای مرهمی برمتاصاحب کراز قلبش 

ا جدرا از او حمی فرشته ریا با بی درینکه ایک ببیند. با دنزد از گرفته بورا از او فرشته کهرا یایی دریگر ر دست بااخو

ها به ل نگی که ساد. رفرشته بوی یبان زنگ چشماربه آن بی آنگ ا ریرد. زمتنفر نبوز از آنما محمد هنود ابوده کر

 د .بسته بوآن دل 
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بغضی د کرس حسان آن ایددید. با رو دپیش را یا درمد د آقتی به خو، وستده اچگونه طی کررا راه محمد نفهمید 

نیمه بسته ن چشماد یا به یادربی آنگ ن ریددبا رد. می فشارا گلولیش د شته بواکه پشت سر گذز لبره اگی کوربزبه

 د .بوه شده رخیاو به ش بلندو مشکی ن پس مژگااز که د فتااتخت پزشک قانونی روی فرشته

 

او را در شکست ه از پشت خم شدو نشناسد او را کند. جایی که کسی ت خلود شت تا با خوج داحتیاابه جایی او 

به د. او بوده کران یررا وکه قلبش دبریزون بیررا حرفی و کند د شت تا فریاج داحتیاانبیند. محمد به جایی عشق

ند که اکسی ندش خرین لحظه عمرآست تا امی خواو ما د انبودار فااو وبه  فرشتهده، فرشته حامله بود بوکسی نگفته

 ست .ه اندورابطن می پردر جنینی گ مرمفرشته هنگا

 

که نمی د ین بوافرشته گ که عامل مرد ین مطمئن بواز اما ده، افتااتفاقی افرشته چه ای نست بردامحمد نمی 

که ی را ندزفرارد و بگذآن نست سرپوشی بر امی تواو می گفت او به  راگر فرشته حقیقت د. اشوش فارازش ستهاخو

 هد .دنسبت د به خود بواوبطن در 

 

ن یددمحمد با و یک تر می شددیا هر لحظه نزد. درفشرز گاال پدرا روی محمد پایش و می شده یددساحل راه 

ن نچکیداز نهایش مانع انددبین در لبها دن یگر با فشردما است آورده ابند را تنفسش راه بغض د می کرس حسااآن

ند. دفتاراه ابه اش نشسته ن به خون چشمای روان از جودو ما د ابوه به مقصد نرسیدز شک ها نشد. محمد هنواآن

 فت .رمی و نبوهش فرو امشکی ی یش هان رمیان در مااشک بی ی اها هقطر

 

ینکه از اند. دبه سختی می فشردرو را خون که فرماار داد قرستانش ش را روی دسرد. به ساحل توقف کرن سیدربا 

فقط به و پیچید درو یر سقف خوزیش اصدد. کرد فریارا فرشته م نااو شت.ابایی ندابلند بگرید ای کی با صددکونچو

 ید.وح دمجرره و پارا قلب خویش ر هر باآورد و نبازبر را فرشته م نار سید. چند بادش رخوش گو

 

 هماسه ها موندرو تو ی پاهای جا هندزوجا پا تو سوب زده فتاآم حر
 

 گل نشستنن خسته میوی موجا خستنی خسته ن مداز راه دور او

 

 فتنتوارم رندور باز هنو تنتودن سپرد سرک ست خاد

 

 فتنتو.ارم رندور باز هنو

 

 فتو ریا شد درحمی ربی ای تن تو فد

 

 فتو رشد ک نی خاه آب ارزویک قطرتن من تشنه 

 

 ستاخدش ینجا تا عرن از اسعت فاصلموو

 

 فتو رنیا شد ی دتن من تنها ترین تن ها
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 فتنتو.ارم رندور باز هنو

 

 نمیخوندووش بی با صد چای آهاغ مر
 

 نتو پوشوندروتا مالئک با گال 
 

 وتسته با تالدسته زن دسینه 

 

 نسوندرنت دبرادن و دنوحه سر 
 

 نتدپر گشود اول فته که بورکف ای از 

 

 نتدکنه با نبودت لم عادنمی تونه 

 

 متو ساحل موندز مید تو هنوامن که با 
 

 نتدبورجل است دمن ور نمی شه با

 

 فتنتوارم رندور باز هنو تنتودن سپرد سرک ست خاد

 

 ارم.ندور باز هنو

 

از بعد پس روز صبح د. کره یا نگادرنی به زدچشم بر هم ون بددا صبح فرع به ساحل تا طلون سیدرلحظه از  محمد

سم چهلم امراز پس د و ده روز فرشادف تصااز پس ه مادو د.کرز غاآمشهد ف به طررا مسافرتش ب فتازدن آپرسه

کم ی او نستند عالئم مغزدافته می رست د را از دشافرکهام قواسایر د و محموه و منیژوری ناباو بهت ن میا، در فرشته

تصمیم ه منیژد. بوه ای کنندل همه خبر خوشحاای برین خبرامد. ون آحالت کما بیرو از کم به حالت طبیعی برگشت 

د کرز بارا چشمانش د بفرستد. هنگامی که فرشابه مکهرش نذای ادای برد او را سالمت کامل فرشااز گرفت پس 

می ن زار زار ناآند. دبوده فتان اندگی شازر وکام تمات از ین مددر اید که را دشیر ب و اردمهتاه و ژمنید و محمو

ند ایگر بتور دکه باد نمی کرور باز هنوهکند. منیژاج خرد افرشاق تارا از اهمین موجب شد پزشک همه و گریستند 

 ببیند.ی او را یبا ن زچشما

 

خته دوچشم او نی به پزشک معالج ابا نگرد محموه و نمی شناخت. منیژرا کسی  نمدش آبه هواز پس د ما فرشاا

ست. اطبیعی ده حت بواسترل احااو در که مغز ت ین همه مداز این مسئله پس اکه ن داد طمینان اناآبه اوند. دبو

 آورد.می د یا بهرا کم کم همه چیز ده و او کرز غاد را آمدتی مغز فعالیت طبیعی خواز پس د بوپزشک معتقد
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رد مواو سالمتی و مد آبه عمل ن او بدی عضااسایر و مغز از مایشاتی د آزفرشان مدش آبه هواز پس ده روز پانز

در مانند نگینی و او را ند دبوه مدن آنگلستاابه ن او یدای دمی که براقون امیاد در گرفت. فرشاار پزشکی قرتأیید تیم

 شد.رج خان ستاربیمااز ند دبوگرفتهن میا

 

ل به منزاو شاید د. کرا پیدع طالافرشته گ مراز ما هیچ کس نفهمید چگونه آورد است دبه اش را سالمتی د فرشا

ند که دگفته بواو نها به د و آبوده جو کرس و همسایه ها پراز ند اخته وفرل را قتی متوجه شد منزد و وفته بورمحمد

نه فهمید اطریق تراز ست. شاید هم ده اکرچ یگر کوی دبه جاو خته وفرا رمنزلش ادر زاده اش برگ مراز پسب مهتا

از پس د فرشافرشته مطلع شد.گ مراز ما به هر ترتیب عاقبت ارد اندد جووخاکی ی نیادین در ایگردکه فرشته 

داد او به  زودما خوشبختانهد. اکشی کرد به خوام قداستش رگ دتاقش با قطع در اشب ن فرشته هماگ مرن از طمیناا

 ند.دمنتقل کرن ستاربه بیماو او را سیدند ر

 

ما همه به خوبی امرخص شد اش سالمتی آوردن ست دبه از پس د و قبت شدید بواتحت مرن ستاربیمادر مدتی 

ر بااز دوپس ی او بنیه قود. بوه یگر شددنسانی اتبدیل به او که می شناختند نیست. دی فرشاآن یگر او دنستند دامی

پس د. پرخاشگر ساخته بوو عصبی دی موجود و از او بوده به تحلیل نهان رو ستاربیمان در شدی بسترری و بیماحملت

غیر قابل و بدتر روز به ق او روز خالزد. احرفی نمی ف او حرروی یگر کسی د دبودش آورده که بر سر خوبالییاز 

 شد .تحمل تر می

 

که ف بی هدد بوه نسانی شدانهایت د و در ها کرره رنیمه کاد بوه باقی ماند ن آنبه پایال که فقط یک سارا سش در

 گ!مرد، مرتب به یک چیز فکر می کرد و بوه سیدربه پوچی د فرشاد. ضی نمی کراو را راچیز هیچ

 

ه سیدرین نتیجه اکشید گویی به ر ین کااز است دما کم کم امی گشت. ز فتو بارمی ل به شماروزه یل مرتب یک اوا

راه هم به خلوتش را هیچ کس د و تاقش حبس کرد را در اپس خود. از آن هد کرانخوا پیدرا یگر فرشته دکه دبو

ی شنوف هیچ کس حرد از کشی بزند. فرشاد ست به خودیگر ر دمی ترسید باد و بود فرشاان نگرد محموداد.نمی 

 شد.ادرش بر منداست به د دکه محمود همین بوای بر، منوچهرشت به جزاند

 

او با و ببیند د را شت تا فرشااپا گذد محمول به منزل پنج ساو گذشت بیست از پس ر نخستین باای منوچهر بر

ش همسرن یددفتن منوچهر به از رپس د محمود. تاقش حبس کرد را در اخوه منیژ، منوچهرن مدآکند. با صحبت

م نجاری اکاای او نست براما نمی تواچیست ه منیژدرد علت سرنست دامی نالد. می درد سراز ید که دو او رافت ر

 شد.رج خاق تااز اهی ن آکشیدهد فقط باد

 

ی حمله هار چاده، دکشی کرد فهمیدند خوو نددبوده کرا تختش پیدد روی لون آخود را قتی که فرشاه از ومنیژ

س و با تراو ین حمله ها بیشتر می شد. ت امی بست شدان یگرروی دبه ق را تاد در افرشاه می شد. هرگاعصبی

ست که امی خود از او فرشته با فریار کند. هر باز بادر را که د می کرس لتمااو ابه و می نشست ق او تاادرپشت ه لهرد

شت داست دوخیلی ن او را چود تا کمی عاقالنه تر فکر کند. فرشاد بوده صحبت کرد منوچهر با فرشاارد.حتش بگذرا

کمی د و کرق فرودی تا حدد فرشار فتارفتن منوچهر از رکشی فکر نکند. پس د یگر به خودکه دبوداده ل قواو به 
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د. فکر نمی کردش یگر به کشتن خودکه وت ین تفاابا آورد فیانش اطرآزار ابه ره رو بادومدتی ازما پس اتر شد آرام 

ف پس به مصرد. از آن بین ببراز یج ربه تددش را تا خود تصمیم گرفته بوو ید دکم می د خوایبرره را یکباگ مراو 

او و یی اباعث جدد کسانی که فکر می کرم تمااده اش و از خانودش، از خور از ین کاابا تا شایدر رو آورد مخداد مو

 دبوه نماندی چیزر شکای و ورزقوان جواز آن بیشتر می شد. روز به د روز فرشاد عتیااد.بگیرم نتقااند ه افرشته شد

 د.مشکل می کراده اش خانوای براو را که تحمل خالقیان و استخواجز پوستی بر 

 

شی که روما با د. ابپذیررا فرشته گ ثه تلخ مردند حاابتود فرشان مازند که با گذشت دبووار میده امنیژد و محمو

 سید.رمر بعید به نظر می این د اپیش گرفته بودر دفرشا

 

آوری جمع ل حادر کتر دمنشی د. بورج خال حاه و در یزیت شدوخر ر آبیماد. مطب نبور دکسی د و قت بووخر آ

نست چه کسی پشت خط می باشد. داکشاند. به خوبی می آن به سمت او را نگ تلفن ای زکه صدد میز بوروی سایلو

 شت.دابررا گوشی تلفن زد و کتر لبخند در دماای صدن شنیدربا تصو

 

 ."اخانم مهرنیم سال"
 

 ."کتر کیستدحم هر شب انی مزدومی ب ینکه خوامثل م. عزیزم سال"
 

کتر ی دقاآ"د. صل کروکتر ق دتاابه را سپس تلفن  "حم هستید. چند لحظه گوشی.اشما مر، یدر دارختیاا"

 ."پشت خط هستندنتودرما
 

 ."مبله. سال"
 

 "در؟ماری چطون، محمد جام سال"

 

 "؟یدرچطو شما، خوبمای "

 

 ."کمی با هم صحبت کنیمام می خو، تر بیازودگه می شه کمی ابهت بگم زدم نگ زخوبم. محمد ا شکر خد"
 

د می کرس حسااو اما اهد. دچه معنی می در مام ین کالانست دامی او گرفت. را نگشت چشمانش دو امحمد با 

 ارد.ندرا ین صحبت ها ن اشنیدحوصله

 

 "؟جع به چیرا"

 

که کمی ام تو می خواز صحبت کنیم. محمد من اون جع به راخیلی حرفا هست که می تونیم ، حاال تو بیا خونه"

درد و دل قته که با هم وخیلی ن چو، بزنیمف کمی با هم حردارم ست ، دوبت هستمامنتظر جو، فکر کنیبیشتر

 ."یمدنکر
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نیم و که تا نه م ظهراز بعد م، برس صبح هم که باید سر کالدا فردارم. مشب کشیک انی که من دومی دت خودر ما"

 ."می کنما قت پیدونم کی دومطب هستم. نمی شب
 

 ...."محمد"

 

 ست.ه انجیداز او رمتوجه شد که در مان بیاز طراز 

 

 "؟صبح خوبهدا می کنم فررش حت نشو یه کاراباشه نا، باشه"

 

 "س داری؟مگه نمی گی کال"

 

 ."خونهم میا، نهای بخورو ستش را"
 

 ."حافظاپس من منتظرتم. خدب خو"
 

 شت.اسر جایش گذرا گوشی تلفن و نفس عمیقی کشید د. بوه شده به جایی خیرد و او ست محمد بودر دگوشی 

 

 خل شد.در دابه ای منشی با تقه 

 

 ."مبدهید من مرخص می شوزه جااگر اکتر ی دقاآ"
 

 "بله بفرمایید"

 

ب یتا جاری آورد با پایش به صندلی فشاد که نشسته بور ست. همانطوه امطب به محمد فهماند که تنها شدای در صد

د و خیلی خسته بواو مد. ه در آبیدابه حالت نیمه خوداد و به صندلی تکیه ه گاد آن شوز پشت میز بای در یشتر

د و کرب قالش یر سررا زها آن بعد داد و قوسی به بدنش و کش د و کرا دراز رستانش دشت. داحت استرابه جحتیاا

 فت.روبه فکر فر

 

باشد. هر در ها کمک مارکادن یس کرو رست ای راکه برد بواز آن خسته تر او ما د اسی محبوبه بوویگر عردهفته دو 

یگر نمی ی دکترهاای ست که جایی برا پری به حدش قت پسرونست دامی ا یر، زشتاتوقع کمک ندب از او مهتاچند

ین م اتماو شته باشد داقت وین از اند بیشتر امی توو او نیست ر ینطوانست که دابه خوبی می دش محمد خومااماند. 

 مسئولیت نیست.ل قبوار از فرای برای ها جز بهانه

 

می درش مال لش به حاد و دضی نبورا ضعیتوین د او از انمی کرری ما کاانست دامی را ین اکه محمد دی جووبا 

ل حاد و بوده کرش خیلی تالن نادت آسعاای برد و بوه کشیددوش به تنهایی به را مسئولیت ر همیشه بادر ماسوخت.

ان جداب وعذو حتی راناس حسااسبکتر کند. ر او را بااز ندگی کمی زمسئولیت ل که می بایست با قبود بوین محمدا

ما د. اهم می کرافری او را لگیرت دنسته موجباو داشت داست دونیا در دیگر دهر کس از بیش درش را ماد. اومی کر
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د نسته بوانتوز هنود و پیش بول سه ساع گیر موضوز درهنو، او هددپاسخ مثبت درش سته مااین خوانست بهانمی تو

 کند.شموافررا فرشته 

 

ت نفرت از ازدواج و نفر، عشقت از نفر، ندگیت از زنفرد، بوت نفراز پر دش جوولحظه لحظه ل ین سه سام اتمادر 

ی به چیز هاداد او نمی زه جاا که د عمیق بور نقدت آین نفراپیش ل تا یک ساد. گرفته بورا از او که فرشته دی مراز

د تا سبب شی او هاف حردر و ما تلفن ماد. این مسئله فکر نمی کرایگر به دکه د ما مدتی بوابیندیشد. ییگرد

 د.شوه نددر او ز گذشتهات خاطر

 

او را با دن ندگی کرش را و زهرافتن پیش خورهنگ آمانی که نرگس زپیش برگشت. به ل فکر محمد به یک سا

پزشک قانونی تحویل د از که خود فتااچشمش به پاکتی د بوده چیز هایی که نبرن میادر محمد او فتن از رپسد. کر

ز آن کسی هنود بوم معلود و بسته بوز پاکت هنود. در بوه فرشته به جا مانداز که د سایلی بووشامل آن د وگرفته بو

در قتی ه دارد. ونگاه از او باقی ماندری گادتنها یاان به عنوآن را تا د تاقش برابه را محمد پاکت ست.ده انکرز بارا 

نگشتر که یکی به حلقه ات او و دو ااطرفتر خدپاکت زد. درون خشکش ت آن محتویانیدد از دکرز بارا پاکت 

ر یخ شهریوربه تادی موجون تومان میلیودو فرشته با م به نااز نداپس ب فترچه حسادهمچنین یکد، شبیه بوازدواج 

 شت.ار داقره ما

 

یک تنها داد می ن حامله نشاگ مرم هنگااو را پزشک قانونی که ارش همچنین گزه از او و سایل باقی ماندن ویدد

از آن تر ه بلکه مسئله پیچیدد نگرفته بوار قرده ستفااسو رد ینکه فرشته مود و آن اعی کراهن محمد تددر ذراچیز 

 د.فکر می کراوکه د بو

 

نست دامی ده؟ کرز باای او چه کسی بررا فترچه بانک دکه د ین بود ابرو به فکر فررا که محمد ی بیشترین چیز

آن را ند ابتواو به سن ی ختردکه د مبلغ کمی نبول ین پوا ایر، زباشدده کرر را ین کاا دششت فرشته خواندنمکاا

ه خریدای او چه کسی برد را بوه ست فرشته ندیددبه را نها ه آهیچ گااو که را نگشتر آن دو اکند. همچنین ازنداپس 

با کسی صحبت کند. رد آن مودر ند انست که نمی تودامی د و بوده کرل مشغورا ها فکر محمد ت مدع موضویند. ابو

نست اما محمد نمی توود. انیا برزود از دکه ده ین بواند که قسمت فرشته دپذیرفته بودرش حتی مااده، خانوهمها یرز

ن نداخول تاقش مشغودر اینکه شبی اند. تا دبوع طالابی ن ناآشت که داخیلی چیز ها خبر ا او از یرزکند فکرر ینطوا

شت. بیشتر شامل متن هایی اندد جووشته باشد داهد معنی خاصی اکه بخوی چیزاو فتر در درشته شد. فاتفتر خاطرد

که فرشته چه داد می ن نشاد و بوه چیز ها نوشته شدر ین جوو اشک ، اختر، دربها، صف طبیعتدر وکه فرشتهد بو

 د:فتر نوشته بودخر آصفحه در ست. فقط اشته دالطیفی س وطبع حسا

 

 د.مد که فکر میکنم خیلی شیرین بوآغم ایایی به سرروپل ر کنا

 

 زه امکوردم و مین خوزبه م ینکه متوجه شوون اشیرین که بدر نقدآ

 

 متولدوز مرای ابرر ید. سرپایی خوشگلم که پددسیب آشکست. مچ پایم 
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 حتی مچ، حت نیستمراناا نم چردانمی ل ین حااگم شد. با د بوه خرید

 

 د.شیرین بوخه خیلیم. آیا به سر می برز در رؤنمی کند. شاید هم هنودرد پایم هم 

 

سر ی چیزاز ینکه ون ابدد بوه نداخورا فترچه دند باشد. ایا چه چیز می تواز رؤفرشته ر نست منظودامحمد نمی 

هنگامی که د. بوی آن که الد فتای اکاغذورق که چشمش به د فکر بود، در بوه مانده خیرآن به ر همانطوورد بیادر

آن ید که خط را دمتنی او حرکت بایستد. د از بوه ید قلبش کم مانددکه می ی چیزن یدد از دکرز بارا کاغذی تا

به ش را رو سرو بست را محمد چشمانش د. مطلب نوشته بوای او ها بررباو ها رین خط باد و ابوشناآیش خیلی ابر

 گفت:د و بلند کرن سماآ

 

سرما د، از خشم نبوزش او از ید. لرزمحمد می لرن بد "فتر فرشته چه می کند.ن دمیاد ست خط فرشا، دمنای خد"

چشمش د و می کرر به خوبی کاش ید مغززبدنش می لرد بوه شدر که به تشنج گرفتاری ما مانند بیما، ایدزنمی لرهم

 د:بوه نوشته شد د.کره کاغد نگاروی یگر به نوشته ر دید. بادخوبی می به

 

 شد...وع شرری ینجواقصه 

 

 به تنی شید تو تابیدرمثل خوی، یددمنو ی، سیدرمن تو اری بی قری که تو

 

 ییددمنو ی، میددتو ، عشقمده مر
 

 شد...وع شرری ینجواقصه 

 

 ی.یددمنو ی، یددمنو ی، پریدس و حسااکوچه در تا ی، هی که کشیدراخسته ار سواون 

 

 شد...وع شرری ینجواقصه 

 

ی قصه زه، نیای درد و قصه و رازه، جنگل ی قصه ، تگرگهج و کوی قصه ، برگهو پاییز ی قصه ، توو قصه عشق من 

 درد و

 

 زه.نیا

 

 شد...وع شرری ینجواقصه 

 

ن خول صبح غزر، نخوو رغصه ما ، تو یک معماستو خر عشق من ، آنیاستدکه یک س، حسام و احاال من موند

 ست.ایگه پید، دستاپیدیگهد
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و فرشته و ین متن ابطه ل رانبادگنگ به ن نساامانند ری هوشیاد جووبا د. بوه خته شددومحمد به نوشته ن چشما

ینکه ابا د. بواو تلفن ره ین شماد، انمی کره شتباایگر دنه د. فتاد اتلفن فرشاره می گشت که چشمش به شمادفرشا

 د.بوده نکرش موافرز آن را ما هنود ابوده نکرده ستفاره این شمااز امی شد که ل سایکود دح

او شد. دار یش معنی اخیلی چیز ها برد و برع ضااوباشد کم کم پی به ه شدار بیداب خوزه از محمد مثل کسی که تا

ه پنجراز ند رامی او را از در گر اکه دی فهمید فرشازه تاد و پی می براش یی داختم د در عجیب فرشار فتاربه زهتا

 می گفتند نیست.د بگیرس تمااو ست با اکه می خور هر بازد و بی خبر غیبش ا شد چرمیوارد 

 

د از بطن فرشته بودر که ی ندزمی کوفت: پس فرش مثل پتک بر سری چیزد. بوه محمد بی حس شدی پاو ست د

 د.بود ست من فرشادوبهترین آن

 

ندگی دوران زست دوبهترین د فرشاد و ندگیش بوزشتنی داست زن دوفرشته تنها ا یرزمی سوخت. از درون د مجم

 ؟ما حاال چیافت. رمی ر به شمااش
 

فرشته راز ینکه اجز د فتااتفاقی نمی امی کشت د را گر فرشااحتی او ست. ه ایر شدری دهر کام نجاای انست بردامی 

 ست.انمی خورا ین د اجوم ومحمد با تما د.فتاامی ون بیرده پراز

 

 حفظ کند.د خر عمر با خوآتا راز را ین زد و اسید که باید بسورین نتیجه اها گذشت تا محمد به ت مد

 

در سته تا اخواز او ینکه د. افکر کردرش بکشد. به ماون فکر گذشته بیرد را از خود سعی کرو نفس عمیقی کشید 

شانه خالی او هش اخور یر باره از زبار دوکه چطود ین فکر بودر امحمد ، بیشتر فکر کندان کامر هراخون کتایوردمو

 کند .

 

 

 

ما ابدهد. اش ندگی زسامانی به و سر ازدواج ین است با امحمد می خواز مد آکه فرصتی پیش می ر هر باب مهتا

ما مگر انکند ازدواج هرگز د تصمیم گرفته بود و بورا زده ازدواج یگر قید او دید. دنمی ر ین کاابه زی گویی نیامحمد

د بوده کرم جزرا گویی عزمش د. بوده نکرری پا فشار ینقدی اچیزرد مودر قت وفت. هیچ رمی و فرب مهتاشبه گو

 هد.ن دساماوسر ش ختردو دمانند را محمد ندگیزتا 

 

 

شت. محبوبه ی در راه داتدزگی فرزبه تاک ندگی مشترزل پنج سااز پس د و ندگی می کراز زشیرز در مشهید هنو

و پزشکی رک گرفتن مدد جوومحمد که با د بوه ماندد. بوف ازدواج شرد در بود که با حمید نامزل یک سااز پس نیز

ده نکرش موافررا فرشته ز هنواو نست دابه خوبی می ب مهتاد. شانه خالی می کرر ازدواج یر باز از زمطب هنوشتندا

ن ساماو سر را محمد و شت است می گذروی دست دگر اما اند. دانمی د خوی الیق همسررا کسی از او پس شایدو 

 د.می برر به گواو را ند زفرن یدت دحسردادنمی 
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که عشقش د نیافته بورا کسی ز هنواو ید. آخوشش نمی ی ختردهیچ د از می کرس حسااما انست دامی را ین امحمد 

 د .بگیری به همسرای او برن را که کتایود بوده یک کفش مررا در پایش در کند. حاال مای برافرشته بربا

 

او با ردی هر چند که برخو، شتداخوبی اده هم خانود یبا بوزهم د. او بگیراد یرن اکتایواز نست امحمد نمی تو

د و نمی کرا پیددش خود جورا در و محمد یک چیزل ین حاابا د، خیلی تعریف می کرق او خالاز امهشید مااشت اند

 شته باشد.او داکه باید نسبت به د بوحساسیآن ا

 

 د.فتان راه استاربیماف به طردن در قفل کراز شت. پس دابررا کیفش و جا برخاست د و از کره محمد به ساعتش نگا

 

ب مجاای هر فرصتی بردر ما اخیلی ش رکه سدی جووبا ب مهتاد و بوه سی محبوبه باقی ماندوبه عراز ده روز کمتر 

بیاید ان به تهراز شیراز مشهید د بوار قرا یرد زبوم به خوبی معلوآن لیل د. دمی کرده ستفاای ازدواج امحمد بردنکر

 شت.این ندایی جز آرزوحقیقت ؛ در فقت کندامود او محمد با پیشنهاد بووار میدب اهی کند. مهتااهمراو را نکتایوو 

و  "اری؟بیدم عزیز "گفتد و یستاق اتادر اپشت د فتاش راه اهمسرق تاف ابه طرو شت اگذرا گوشی تلفن د محمو

 د.کرز بادر را می آرابه

 

جعبه از مسکنی ص شتن قردابرل حاه و در تخت نیم خیز شدروی ید که ه را دخل شد منیژق داتااقتی به و

و شت دامیز بران آب را از روی می لیوآراست. به ه اشددرد سرر چاه دمنیژز فهمید باد می باشد. محموهایشدارو

بی د خوان از قع چنداین مودر انست دامی د و شنا بوق او آخالابه د محمود. تشکر نکراو ما ه داد، امنیژستدبه آن را 

 شت.ی داچیزر نتظاد از او انمی شوکهد می شود خو

که باید ر نطوه آهیچ گاش با همسراو بطه راهر چند که د. کره انگاو با مهربانی به و تخت نشست ر کناد محمو

 د.یش قائل بوابردی یاام زحترو اشت داست د او را دوما محمود انبوصمیمی

 

 "؟ شتیری داکا"گفت: د و کرد به محمورو ستانه ان دوهایش با نگاهی نه چندص قرن بلعیداز پس ه منیژ

 ."بهت بزنمی سرم مدم، آنه عزیز"

 ."حت کنماسترام امی خوار بزم حاال تنها، خب"

ه او را از منیژای شت که صددافاصله در چند قدمی به ز برخاست. هنواو تخت ر کنای زد و از لبخندد محمو

 شت.زداباحرکت

 

 "د؟تلفن کرد کی بو"

 

یا آکه د ین فکر بود. دراوبسته برا چشمانش و شته اگذش سررا روی ستش دخت که انداو انگاهی به د محمو

 بگویید یا نه.د بوه شداو حم اکه به خاطر گفتنش مزراموضوعی 

 ."زدنگ از زشیراز منوچهر "

ه نست منیژدابه خوبی می د ند. محموابخواو را نست فکر امی تود ما محمود ابسته بوه منیژن که چشمادی جووبا 

 شت.اندع ین موضواحساسیتی به د ما محموافهمید. ه نیژمکث مرا از ین ده و انکرش موافررا ز اوهنو
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 "ب؟خو"

 

شت منوچهر اسابقه ندن چوه شدل بدرد و منوچهر او و ند چه صحبت هایی بین اهد بدامی خوه فهمید منیژد محمو

 می گرفت.س تمااو شت با شرکت ر داکاد که با محموه نگ بزند. هرگازها ل آن منزبه

 

 ید.دصحبت مناسب ای بررا مینه و زنشست او تخت  رکناد محمو

 

 ."ودنسه برابه فروه کاو نه زافرن یدای دیگر بردست هفته ار اتا بگوید که قرد بوزده نگ زمنوچهر "
 

 می پرستید .ن او را چشماد ما محمود ابود نگاهش سرد. کره نگااو به ه منیژ

 

 "ی؟تو هم براره قرداره، بطی به تو رین چه اخب "

 

به ل را غزارد شکالی نداگر اکه بگوید د بوزده نگ زقامت گرفته به خاطر همین ه اشش ماای ما منوچهر بر، انه"

 ."بفرستدانتهر
 

 "د؟نمی براو را مگر ل!؟ غز"فت. رباال ه منیژی هاو برا

 

 ."تنها بمانداو که ه ندیدح ین منوچهر صالابرشرکت کند. بنار کنکون متحادر اباید ل غز"ن داد. تکاش را سرد محمو
 

 د آورد.به خود او را محموای فت. صدو ربه فکر فره منیژ

 "ارد؟شکالی ندانظر تو از "

 

سر من روی هد افکر نمی کنم بخو، ین جا خونه تو هم هستاینکه امثل "عتنایی گفت : ابا بی د و کره نگااو به ه منیژ

 ."اردبگذپا
 

د و کررا دراز ستش د دمحموارد. ندل غزن مدآمخالفتی با او فهمید د ما محمود استانه نبود دویاه زینکه لحن منیژابا 

ار، بذم تنهاد محمو"گفت: ل حان هماو در چرخاند را تش رخم صوابا ه منیژد. کرازش نورت او را ست صودپشت با

 ."بمابخواممیخو
 

 کند.ز باد خوای جایی براو قلب در نسته انتوه میکند هیچ گااز براو امحبتی که به  دجوونست با دابه خوبی می د محمو

 

ش موافردردش را که سر ری بطود غوغایی بوش سردر ما احت کند استرابست تا را چشمانش ه منیژد فتن محموربا 

د فتااهایی د روزبه منوچهر به یادن شت. با فکر کرداقلبش جا در مثل سایه ز که هنود به منوچهر فکر می کراو د.کر

اده با خانوز هنود. بوه ست شدب دوکه با مهتاد نخستین سالی بول ساد. آن بوه یدن دبیرستای دجلورا منوچهر که

مد با ون آبیرن بیرستاب از دمهتااه قتی همرد دارد. وخواز گتر ربزادر برب دو نست مهتادانمی د و بوه شنا نشدآنشا

ن شخصی شاه نندراینکه همیشه با ابرسانند. با ل به منزاو را بدهد تا زه جااست که اخوب از او مهتاشنا شد. آمنوچهر
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ب مهتاادر به بررا لش دفهمید که ن روز همااز برساند. ل به منزاو را منوچهر زه داد جاآن روز اما د امی کرشدو مد آ

 ست.اباخته 

 

از که د دارد محموم یگر به ناادر دیک براو فهمید که از آن بعد د ربیشتر کب با مهتارا بطش روابه خاطر همین 

 ست.اگتر ربزمنوچهر

 

از یگر دبا یکی ب ما مهتا، افتندرمی ر هم به شمان ستادوصمیمی ترین از کمی ن ماب در زمهتااو و 

و بهترین از له اغزد. یبایی بوزختر د دله بواختر که نامش غز، آن دشتای داستی صمیمانه دوهمکالسهایش

ب او را مهتاد می کردی یازسهایش کمک ب در دربه مهتاو فت رمی ر به شمان بیرستاددانترین شاگران سخودر

د متوسط بواده خانوی از ختردله اغزد. بی نتیجه بوآن دو ستی دن دوقطع کرای برب مهتاشتالو شت داست دوخیلی 

قابت او ربا روزی ند ابتوده ضع ساو وسر آن با د فکر نمی کره نیژمو شت اشناسی ندسراده خانوب مهتااو و مانند و 

 کند .

 

ست دبه ای برش او فت فهمید که تالرهد اله خواغزری ستگاابه خوزودی شنید منوچهر به ب مهتااز که روزی ما ا

ند ایگر نمی تودد فهمید بوری یدگانش جااز دقفه وشک هایی که بی ابا ه ست. منیژاده اندای منوچهر نتیجه آوردن

ه و شداو شیفته و عاشق ت ین مدد در اشت محمواخبر نداو طرفی از شته باشد. ی دامیدآوردن او است دبهای بر

 مدند.ن آبه منزلشاری از او ستگااخوای براده اش خانواه به همرد فهمید که محموع را موضوینامانی ز

 

 د.بواو به دن یک بودنزو منوچهر ن یدن دشد هماآن باعث پذیرفتن  کهی ما چیزد اضی بوراناازدواج ین ه از امنیژ

 

نا گ هم مرد و تحصیل بول حاز در منوچهر هنون گرفت چورت منوچهر صوو له اغزاز تر د زودمحموازدواج او و 

می ه منیژد بوده نکرازدواج مانی که منوچهر زخت. تا اندابه تأخیر ل یک ساازدواج آن دو را له اغزدر ما مبهنگا

 ببیند.او رانست اتو

 

ی او محبت هاد نیز سعی می کرو او شت امی گذاو خویی م گرو محبت ب به حساد نسبت به خوه منوچهر توجه منیژ

 تالفی کند.ی به نحورا

 

رش را پدی جاد که محمود مانی بود و آن زعالقه کرر ظهااعلنی به منوچهر ه حد گذشت که منیژاز قتی وین برنامه ا

د ین که خود اجووبا ل طبق معموه منیژد. فته بور رکشورج از معامالتی به خام نجاای ابرد و شرکت گرفته بودر

 د.فته بود رمحمور پدل ینکه تنها نباشد به منزای ابرد بوا خانه مجزو ندگی زصاحب

د او فکر کرد محمودر ه ماکی به نحود و بوه شدی شدیداغ ستفرع و اتهور چاه دمنیژد بوی برا اهوآن روز 

 کتر برساند.دبه ه را ست منیژاخوو از او ساند رمنوچهر ق تاابه د را سیمه خواست. سره امسمومیت شدرچاد

ی پرسشهات و معاینااز ساند. پزشک پس ه رمانگادربه او را شت ن دامتحادای آن روز اکه فردی جوومنوچهر با 

 نوشت.او ای مایشی برن آزطمیناای ابرنگوناگو
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ن روز ظهر همااز فت. بعد ه رنشگادابه ل به منزن ام سانداز رپس د و بره مایشگاآزبه او را منوچهر ز بعد باروز صبح 

 ند .دکتر بردپیش را برگه و فتند. ه رمایشگاآزمایش به اب آزگرفتن جوای بره منیژاه همربه

 

ر پدزودی شما به ، قا به شما تبریک می گویمآ"گفت: و  دبه منوچهر کررو مایش آزبرگه ن یداز دپزشک پس 

گفت: د و خته بودوچشم او به ان که حیره به منیژد کرو رو  "قبت کنید.امرن همسرتااز باید خیلی و شدهیداخو

 ."باشید ن تادقب خواباید مرخانم شما هم"
 

د یازین خبر از اکه ه نیست. منیژه سر منیژهماو کتر بگوید دبه د کرش مواکه فرد بوده کرت حیرر نقدآمنوچهر 

می نگریست. او که با خوشحالی به د کره ند به منوچهر نگادبوه شک لبریز شداز ابا چشمهایی که د بوه نشدلخوشحا

 د.بواز آن او ند زفرش کاد ای کردر دل آرزو

 

او ما د، اشوخی می کره با منیژ مرتبد و بول خوشحال و سر حار مدند منوچهر بسیاون آمطب بیراز در قتی و

د و می شودور منوچهر فرسنگها دارد از بطن در که ی ندزفرد جووکه با د ین فکر بود. در احت بوراناده و فسراخیلی

چند ساله راز با گریه او گرفت ه منیژف با لبخند به طررا بستنی ف قتی منوچهر ظروکه د شدید بور نقدس آحسااین ا

 د .کراز برابه منوچهر د لش بودر دهر چه  د وکرر شکاآاش را

 

د بوده فتااکه به هق هق ه مد به منیژدش آمدتی که به خواز نست پلک بزند. پس امنوچهر تا چند لحظه حتی نمی تو

ت می گرید به به شدو نشسته رش کناادرش در همسر بران ینک به عنوانی که هم زنمی شد ورش باد. او کرهنگا

 . ستاولباختهد
 

ه شدک هنش پااز ذچند لحظه پیش ی خوشی هام حالی که تماد و در می کری شدیدر قصوه و گناس حساامنوچهر 

 فت .درواش رخوف به طرو خت اندایر ش را زسردبو

 

د خواش سی ی درعقب ماندگیهاان منوچهر به بهانه جبردای آن روز فرو برگشتند ل هیچ صحبتی به منزون بدآن دو 

 ل داد .نتقااز اشیرد را نیز خوه یک مااز پس د و منتقل کره بگااه خوبرا

 

 سید .ه رمنیژش منوچهر به گوو له اسی غزوشت خبر عرل دایک ساد قتی فرشاو

 

ور مرده و فتااگذشته ی هاه خاطرد به یاا نست چردانمی ه منیژو می گذشت ع موضول از آن سه ساو بیست ن کنوا

 تشدید تر کند .دردش را ینکه سر اجز ای او دارد ه نفعی برها چه خاطرینا

 

شباهت درش، ما، لهاغزم که با ناه مداغ او آبه سرل غزم ناآوردن ها به خاطر ه خاطرآن چند لحظه فهمید از پس 

 شت.دا

 

د. او کرز باا رچشمانش و نفس عمیقی کشید ه نرسد. منیژاش نی انوجودوران به عشق د او بوه نی که باعث شدز

به منوچهر ز هنواو ست. ه اتنیدت نفرری از تاد خوده و دور تلقین کرد به خوده ها بیهول ین سام اتمادر نست دامی
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د با خوه منیژد. بوده نبرد یاز او را از ما هنواشت اندن هیجار و نی شواجوی هال یگر مثل سادینکه اشت. با داعالقه

 رود.بین نمی از ما هرگز است بدهد را از دلعابش و نگ رست اعشق ممکن کهد فکر کر

 

پله ها ق را زد و از فت. کلید بررمین خانه زیر زبه ارد بگذرا در آن سایلش د وبوار نی که قراچمدای آوردن برل غز

 هد .م دنجااشت که ر داخیلی کال غزد. تنگ کررا نفسش آزرد و می را نم مشامش ی فت. بورپایین

 

 فتن بهای رقتی برا ویرزحافظی کند استانش خددوفت تا با رتلفن می اغ نش به سرابستن چمداز ایست پس می باو 

 شت .اها ندل آن منز

 

ل غزای ین براشت. واز داپرن مان زهماا او یرزکند ده ماآظهر از بعد دا فرای برد را که خود گفته بواو به ر پد

نجا پا آبه ن هم جایی که تاکنوود، آن برت ست به تنهایی به مسافراکه می خو دبور نخستین باا یرد زنگیز بوانهیجا

نیز او را می شناخت که را ین بین عمویش در امانی هستند. فقط دمرر نست میزبانانش چه جودانمی د و بوشتهانگذ

دارد. خالقی اچه و شمایل و نست همسر عمویش چه شکل داحتی نمی د. او بوده نکرت می شد مالقال سایکود حد

دور نگاهی به ل غزد .بوه غیر منتظرت تفاقاو اثه دعاشق حاد و جویی بواختر ماجرن دچود. بول ینها خوشحاامما با تماا

مین محل خوبی زیرزهمیشه به شوخی می گفت ل غزد. مین بوزیر زخل دافت که رتاقی ف ابه طرو خت اندش ابرو 

نست دامی د. کره فش نگااطرابا شک به دش خوف حرد آوری یااز . می باشدک ترسنای فیلمهادن ست کرای دربر

 کند .ا پیده مدآنجا آبه ش خاطرکه بهرا نی اند چمدابترساند نمی تود را هد خواگر بخوا

 

ن شن شدروبا ورد. یش نیاروما به رد ایکه خوای در صداز شد. ز خشکی باای با صددر قفل چرخاند. را در کلید او 

د. بوه شده با نظم چیدای گوشه در فت که رشیایی ف احت شد. به سرعت به طرراکوچک کمی خیالش ری انبااغچر

د و ها کرآن نگاهی به ل ند. غزدگرفته بوار قفسه قرای روی گوشه ک در چند ساان و چند چمدد. ها کرآن نگاهی به

که د بوان ضعیت چمدوسی ربرل حادر ست گرفت. دبه د و کرب نتخاد اهمه کوچکتر بواز یکی که نبینشااز 

هد اکه بخوارد نی نداسایل چندد او وفکر کرد پیش خود. هم کوچکتر بواز آن که د فتای اکوچکتر انچشمش به چمد

 پر کند پسرا نش اچمد

 

د کرز باان را قتی چمدار دارد. وقری چیزآن خل داکه متوجه شد دارد بررا کوچک ان چمدآن تصمیم گرفت که 

عکسها متعلق به خیلی د. جلب کرش را فترچه نظردیک و چند عکس ن آن میاد و در فتارش اسایل پدوبه چشمش

د و مشکی بورش پدی موهام ند. تمادیش خیلی جالب بواعکسها برد. بوان خیلی جورش مانی که پد، زنددبوپیشل سا

ی منتقل کند. بعد به عکس هادش خو خصوصیم لبوآشت تا به اگذر کنارا عکس ل آن شت. غزدابی بر لب اجذلبخند

ن یداز دپس ل نمی شناخت. غزام را هیچ کداو که داد می ن ستانی نشار دوکنار را در عکس ها پدد. آن کره نگایگرد

ای برر آن را که پدداد می ن نشاآن ظاهر د. کره فتر نگادبعد به و شت اگذان چمدد و در سته کررا دنها آعکسها

تحقیقی ل ما غزا "جامعت تحقیقا"که د بوه شتی نوشته شددربا خط آن جلد ا روی یرزست ه ادکرده ماآتحقیقاتش

ای برر مانند عکس پدرا فتر آن دسوسه شد ل وکه غزد یبایی نوشته بوزفتر شعر ای دبتدر اپدا یرزندیددر آن 

با ه فتر نوشته شددر در آن پدات متوجه شد خاطرو خت اندایگر ی دنگاهی به صفحه هالغزدارد. بر دش خو

 که باید عجله کند .د برد یااز به کلی ن آن و ندابه خود کروع شرنبهااین کشف گراز اخوشحالی 
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مطالب متفرقه به چشم می م سوی دوم و صفحه هاد. در نوشته بوی فتر قطعه شعردصفحه نخست ر در پد

 د :نوشته بور می شد. پدز غاآصفحه پنجم ر از پدات خاطررد.خو

 

 زغاام آندگی از زیگر دفصلی م قت عاشق شدوگفتم هر د به خو
 

 عجبم کهو در عاشقم د جوم ومیکنم با تماس حساوز امرد. امی شو

 

 یباتر به نظر بیاید. حتی بازنیا د دباعث می شوو یباست ر زعشق چقد

 

 بهتر می فهمم .ه را غیرو نالیز آسخت ی سهادرعشق 

 

 ابخصوصی پیدن مکادر باید را عشق دم فکر می کرا م چرندانمی 
 

 ارد ومخصوصی ندی جان و فکر می کنم عشق مکاوز مراما اکنم. 

 

 ید .آمی ن نسااغ ابه سره گاد آنا خو

 

 گرفتم تارا فتر دین امی نویسم. ناسالمتی ن هذیادارم ینکه امثل 

 

 

 ست کهاین افتر دین اکه سرنوشت یناما مثل اکامل کنم. را تحقیقاتم 

 

 رافتر دین م است نااصالً بهتر ابنویسم. ام را در آن عاشقانه ی حرفها
 

 در آنحتی چند برگی که ح آن فتتاابه مناسبت ارم و عشق بگذت مثلثا

 

 نکنم .ره نوشتم پارا تحقیقاتم 

 

 م .یداو را دمی نویسم که ای لحظه وع از شرای برب خو

 

 دهستفاافرصتی از من باید د و یک هفته تعطیل بوت به مده نشگادا

 

 شته باشم.ه ام داعقب ماندی سهادربر وری تا مردم می کر

 

من ن ،برساب را مهتاوز مراگفت:منوچهر تو و خت اندابه طرفم را سوئیچ د محموم.شدرج خاق تاد از امحموای با صد

 دارم.شرکت در مهمی  ارقروز مروم.اتر برزودباید
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ما دم اسهایم بوی درگیردگیر یات دربه شد،شتدابر لبش ی لبخندد و بوده ماو آختم که حاضر اندب انگاهی به مهتا

فاصله ن در بیرستام.دفتن شدده رمادم و آکرض عورا ضایتی لباسم ربا ناود.بردش بگویم خوب نیامد به مهتالمد

و ند اهایم میخووهجزب از روی مهتاراه بین ،در ساندرمیب را مهتادش صبح خوز روهر د محمود و بول منزدوری از

تومبیل امن و سیدیم ربه مقصد زود خیلی د بوی گیردیال مشغوم فکرن شتم .چودانها ی آگیردیادر سعی ارمن با تکر

 د.شوده پیاب شتم تا مهتاه دانگان بیرستای در دجلود رامحمو

 

وز مراگفت:منوچهر و گشت زکه باد چند قدمی نرفته بوز هنود و حافظی کرامن خداز ست ن دادن دبا تکاب مهتا

 وم.به مرکز شهر برب خرید چند کتاای هم برابیا میخوزود کمی

 

نمکینی گفت:پس ه با خند؟ جنابعالی ل نبادظهر هم من بیایم از ست بعد ار اگفتم:مگر قردم و با تعجب نگاهش کر

گفت من و نشد ام متوجه کنایه؟ نمیکنهر کازده با لبخند گفتم:مگه خط یا؟ میکنمواز گشتن پرموقع بردی کرفکر

 ی.بادتا ساعت سه گو،حافظاخدهشدم یرد

 

مانی م.زهایم شدوهجزن نداخول مشغوو نیمکتی نشستم و روی فتم رمرکز شهر در کی رپاف به طراو فتن از رپس 

دو ساعت م یددتعجب ل با کمادم و کره به ساعت نگاد.بوه مدا در آصدو ر لم به سدگرسنگی از که م مددم آخوبه

ب مهتان بیرستاف دبعد به سرعت به طرردم.خور جا نهان هماو فتم رشی وغذیه فرایک ف ست.به طراظهر ازبعد 

 کنم.ار سواو رافتم تا ر

 

ن بیرستادنگ زقتی د.وبوه یدرنباران باهای طرقز ما هنود ابوی برن اسماد.آبوه تعطیل نشدن بیرستاد و دبوز زود هنو

من ف ختر به طرهای دختم.عددوچشم ن بیرستادر دبه ه گادآمن ناخوو مدند ون آبیروه گروه خترها گردشد زده

میگفتند ی چیزام خترها هر کدد.دنبون میانشاب در ما مهتا،اببینمب را تا مهتادم کره نها نگاآبه ه گادآناخو،مدندآمی

ند که به دین پسرها بواهمیشه د بودم تا جایی که یان چود یم جالب بوابر،نددمیکررم متلک باوف معرلبه قوو 

 میگفتند. خترها متلکد

اش گفت:نه بابا به قیافهه با خندی یگر؟و دبستیه درقا آظریفی گفت: ببخشید ای خترها با صداز دیکی 

ل گرل به حاش که میگفت: خوم شنیدی را گرای دصده،دمش آفرندل گردن برای شاید بر� �باشههنندد،رانمییا

که میگفت:سوسن ببین چه م شنیدرا خترها از دیکی ای صد،ختم انداپایین م را سرد،گرفته بوهام خندش!فرند

 خجالتیه!

 

بگویم ی که چیزدم بلند کرم را سر،یدآنمین نستم بدشادامین چوارم بگذن ست کمی سر به سرشاالم میخودخیلی 

 دم.کرت سکوب مهتان یددبا  که

 

 مدند.آمن ف ند به طردهی میکراهمراو را ستانش که از دونفر اه دو به همرب مهتا

 

 د.یازگفتم :نه ی؟قته منتظروگفت:خیلی د و کرم سالب مهتا

 

 خوبم.ن ستااز دویکی ه گفت:منیژد و کرره شااستانش دوبه او 
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و نگ ریبا با چشمانی میشی و زقد بلند ی ختره دمنیژزدم لبخند دم و کره نگاد بوده کرره شااکه ی ختردبه 

که گفتم به من ن هما،لهاغزن کالسمال اوین هم شاگر اگفت:د و کره نگاش یگردست دوبه ب مهتاد.سفید بوپوستی

گفتم دم و کره نگاوابا لبخند به د ختر ظریفی بو.او دخت اندایر ش را زسرب تعریف مهتاال از غزخیلی کمک میکند.

 خوشبختم.

 

ما بیشتر اشت دهای دالعاقافون چشمارد.خون قلبم تکادم کرس حساد اکره به چشمانم نگاآورد و باال ش را قتی سرو

نم دانمی د،یخته بوو رشانههایش فرروی بر ش بلندو لخت ی لم نشست.موهادکه به د یبایی چشمانش نگاهش بوزاز

زل ناشیانه به کسی ر نطود آکرره شاب امهتام.مددم آبه خوب که با سرفه مهتام دبوه مدتی محو نگاهش شدچه

 دم.تشنه بوز ما هنوم،ایدرا از روی او دزدنزنم.نگاهم

 

ب کتاه به فرشگارا ما ی گفت:منوچهر حاضری زد و لبخندب مهتام یددیابی ل ارزمشغودم و او را کره نگاب به مهتا

 ی؟ببر

 

 هش میکنم بفرمائید.اگفتم: خودم و کرز بارا ماشین و در  "د.ما همین بوار قر"تم:گفی زدم و لبخند

 

 صندلی عقب نشستند.روی له اغزه و منیژو صندلی جلو نشست ب در مهتا

 

ای سرمهش پواز روی رو.حتی د یبایی بوو زفت اپا ظرا سردم.نگاهش میکرو شتم بر میگشتم داست دوخیلی 

 دارد.یبایی ام زندام بفهمم که چه نستامیتواشسهرمد

 

سر او را که م هنگامی شنیدرا ظریفش ای فقط صدد،نزف هم حرم یک کالاو ما اند دصحبت میکره منیژب و مهتا

به دم کرده پیان ست بگویم کاخشاامنزلش که نه بهتر ی جلوه را ین که منیژاز اپس دم،کرده پیان منزلشا کوچه

 فتیم.ر لمنزف به طربمهتااه همر

 ؟ند.دبور چطوب به شوخی گفت:خواو تنها شدیم ب مهتاو قتی من و

 ده!لعاق ا:فودادم پاسخ ی من خیلی جد

 ی؟گفت:جدد و با تعجب نگاهم کرب مهتا

 ینکه نگاهش کنم گفتم:بلهون ابد

 

س حسادارم و اس غریبی حارم.ندن نداخوای بری تمرکز،ستایم پهن روها پیش وهجزام و تاقم نشستهن در االا

 نی کند.ارزابه من را عشق و بدهد ف که به من هددهام کرا شتم پیدرا دایش آرزوکه همیشه ی چیزن همامیکنم

 

و بست را چشمانش د.شوه گادرش آمار و پدن ستااز داکه د یش خیلی جالب بوابر،ماند ه له خیراغزم نال روی غز

درش در دوران مار و عکسهایی که پدد شت.به یادش داموقع خودر آن که  .سنید هنش مجسم کررا در در ذدرشما

 د.بواب که خیلی جذرش شت.همچنین پددایبا زتی رصوو ظریف ام نددرش اماد.فتااند دخته بوانداهم بادی نامز

 ست.ده اکرا پیدآن را که د بول خوشحاد و لمس کرش ستادر دشمند ای ارزهدیهن چورا فتر ل دغز
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ای با صدن داد و تکاش را سرل غزد ،شیمی نوشته بول یک فرمورش پدی صفحه بعدورق زد.در سرعت  به

یا و ست تا شعر ت افتر تحقیقادین انیست م معلو،ندارندن هایشارکادر قت نظمی وها هیچ دمر"گفت:میآرا

 ."اتخاطر
 

 ن:ین مضموامتنی نوشته به ر پدی صفحه بعددر 

 

خشد درمن مین دل سمادر آنه وداعشق تو جاب فتاآلی رد،ویکی شب میسپاربه تاد را خوی جاد و ناپدید میشوروز 

به م،تو نمیشنون ستاداسد جز ریی که به گوشم میاهر صدارد.در ندل نبادست که شب به روزی این امیبخشد.ن جاو

تو ی یباروی زحدیث از همه با من اج،موی یاش و درخاموای تو نمیبینم.صحره جا نظر میکنم جز چهرهر

 میگویند....

 

یر زبه ری چه کاای که برد بود کرش مواکه فرد بوه شدن نداخوم سر گرر نقدی را ورق زد.او آیگردصفحه ل غز

صفحه در میشد.زده نشنید که پست سر هم ل را منزدر نگ ای زحتی صددارد.او عجله ر چه قدو ست ده اماآمینز

 ند:اخویگرد

خت ب اوحسابی با مهتادارد و مد و آفت رما ل مرتب به منزه شتم.منیژاله نداغزی از که خبرد ویک ماهی ب

ل منزاز کمتر د محمو،مد میکند و آفت رما ل به منزه قتی که منیژاز وهستند.ا صدو پر سر ن و شیطادو ست.هر اهشد

اول گفتم او قتی به د وتماشا میکررا ه تاقش منیژه اپنجراز شت ،او داگرفتمد را مچ محمور .یک باد میشورجخا

 فت.رلؤ د که کرهای لی با خندوکند ر نکااست اخود وخمی کرا

 

 دارد.ست دوخیلی ب را مهتاو ست ن اخیلی مهرباض عودر ما است غ اشلودی یازگر چه ،استاختر خوبی ه دمنیژ

 

 ؟ستت چه خبر...از آن دوستی م:راپرسیدب مهتااز هفته پیش 
 

 ؟مگهر گفت:چطوو خت اندامتعجبی به من ه نگاب مهتا
 

 ری.بیشتر جوه با منیژدم گفتم:هیچی فکر کرزدم و تی وبه بی تفادم را خو

 

او ند ارنمیگذو خیلی متعصب هستند ادهاش ما خانو،اختر خیلی خوبیه دله هم اما غزآره ،اینکه اگفت:ب مهتا

 دارد. همد له که نامزاغزص به خصوود،برجایی

 

 ؟یدآخوشت میاز او مشکوکی پرسید:تو ه با نگاو هم متوجه شد ب بد شد که مهتار نقدآحالم ،یم پریداز رونگ ر
 

 د.میکررا رو چشمانم همه چیز ن بگویم چودروغ نستم انتو

 

 ؟به من نگفتیی چیزا گفت:منوچهر چرو گرفت را ستم ب دمهتا
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نستم دانمی م.شدرج خال منزم و از کشیدون ستانش پیررا از دستم .دشتم که بگویم اندی چیزن چوادم پاسخی ند

از که ی چیزای ساله برو دو بیست دی که مرد یم عجیب بوابر،ست گریه کنمالم میخودشاید ،شتم داحساسی اچه

له اغزو حمایت.من  جمحتاو بچه هستم ز که هنوم که فهمیدد نجا بوآبه گریه بیفتد.ده نبودش متعلق به خو هماول 

 ست یا نه.اهم به من عالقمند او یا آنستم که دانمیو یم دبوه یدرا دهمدیگر رفقط چند با

 

او را لو ....وبه هر طریق آوردم.بدست مین او را به قیمت جاه بعد شدم و مطمئن میشداو عشق اول از من باید 

 زدم.بد

 

ز طرد.از کراز ندابر را پایم اسرو جا بلند شد از من ن یددبا د.بوم نی منتظرابا نگرب برگشتم مهتال قتی به منزو

 ؟ببینیرا حم روشتی ر دانتظاابا لبخند گفتم :چیه د.گرفته بوه ام خند نگاهش
 

 دم.پس بوالودیت اگفت:برب مهتا

 

 ؟کشی میکنمدخوداد من هم مثل مهردی فکر کردادم،پاسخ 
 

 د.یز کرآوحلق د را خودش نامزدادن ست از دپیش بدلیل  لکه ساد پسر عمویم بوداد مهر

 

 خت.اندایر ش را زسرب مهتا

 

رزه مباراه مدلها نیستم.من از اون ما من است اثی ارما اده نگی تو خانوایودسته که س،درلبخند گفتم:نترن با هما

 یا نه.دارد ست را دوله هم من افقط باید بفهمم که غزم.بلدرا

 

و او را گرفتم را ستانش ده.دکروز من بردر گی ادخانون جنود شاید فکر میکرد،میکره به من نگاج و واج هاب امهت

 هایی هستند .ر آدمینکه چه جوو اله تعریف کن اغزاده خانواز یم ابر،گفتماو به م و تخت نشاندروی

 

 ر پسر عمویش میباشد....بف ناو او له متعصب هستند اغزاده که خانود یم تعریف کرابرب مهتا

 

مین از دوما پس ایم ننوست ابی براجور برسد.نخستین باش ستادبه ب تا توسط مهتاد بوای نوشتن نامهم نخستین قد

 ست.اجانبه ن دو عشقمام پاسخی نوشت که فهمیدنامه

 

ها انچمدن میاو آن را ست برا فتر دبه سرعت رد و خون ند تکااسم میخوابه او را که ر پدای صدن با شنیدل غز

ب با شتاار داد و سر جایش قرد را بور در آن سایل پدونی که اسپس با سرعت چمدد.ببراه همرد بوار که قرختاندا

 ."ین جا هستمامن  "د زد:فریال حان هماو در مد ون آکوچک بیررینبااز ا
 

کن نصفه ور با؟ تو حالت خوبه"گفت:د میکره نگال غزحالی که به و در مد آمین پایین زیری زپلههااز نی ابا نگرر پد

 "دادی؟نمیاب جوا پس چردی،کرجونم
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 ."مشنیدرو شما ای صدن الامن همین "
 

 "؟میکنیر ینجا چکاا"شت گفت:داست در دنی اکه چمداو به ر پد

 

 ."دارمنی بر اسایلم چمدای وبرهام مدآ"
 

چه د میکرس حساد و او اگذشته بول شانه غزرا روی ستانش رش دفت.پدون ررمین بیزیررش از زپدق تفاابه ل غز

 دارد.ست رش را دوپدرقد

 

که د بوار قرا یرد،زنمیکرر را ین کاانست اگر هم میتواما ود ،ابراو فتر اغ دنست به سرانمیتور پدر حضول در غز

و ید دنمیاو را یگر ه دشش مال غزو شت واز دانسه پراشب به سمت فرن همادای هم فرر پدو ند وبران تهربهدا فر

که ن داد طمینااو ابه ل غزد.کردآوری یااو به زم را الت شارهم سفاز بار ست بدهد.پدای را از دشت لحظهاندستدو

 د.هد کراعمل خوت او شارسفامبه تما

 

یر او زید.دمناسب ویاش کنجکای ضاای اربرن را مال زفتند غزن رهایشاقتاابه ن بیداخوای بردو که هر م شب هنگا

 و آن را ورق زد.کشید ون هایش بیرسلبان میار را از فتر پداب دخواغ چررنو

 

ف خالآدم پسر عمویش جمشید د گفته بواو له به اغزدارم.له براغزاز ست دست که امن میخوس از لتماابا ب مهتا

ما حاضر نیستم به امیپرستم را ینکه منوچهر ابا د گفته بوب به مهتااو نیست.دان گرری رو هیچ کاو از ست اریکا

 بیاید.ش باالیی سرخاطر من

 

 ارمهش بگذدر راتا من سر د همین کافی بو

 

د فتاراه ابه دادی بی ود.اول داد و له براغزری ستگااضی کنم به خودر را رانستم مااعاقبت تو،شتمدابرم را مین قددو

یک کفش ی تورا ید من پایم دقتی وما د،ابگیرن ساماو سر د باید محمواول ت که شه داعقیددر .ماس نپرو نگو که

 ام.میخوزن میگه ه شیر میدی هانش بوز دهنوه پسرداره، میکنم با خشم گفت:قباحت ار صراده ام وکر

 

 رگ زنپسر بز بایداول که ده قدیم بول ها مافین حراگفت که درم به ماد.او کراری من جانبداز خیلی د لحق محموا

سر سختی میکند ز هنودر بشوید.مار ست بکادتر د زودبیاده کرا پیدرا هش الخودحاال که منوچهر همسر ه.بگیر

 کند.ل میکنم که قبووادارش یعنی ،میکندل نم عاقبت قبودامیماا

 

ت لذی او هارکان نداخواز ما ،استده ابون شیطاو تخس ر ینقدانی اجورش در نست پددانمی،او خندید ل غز

فکر رش به پدت با لذل ست غزالنگه منوچهر ل گش همیشه میگفت غزربزدرماا چرد بوه فهمیدزهتاد،میبر

 شد.ه کاغذ خیری قهاوربهره باد.دومیکر

 

 ج و واج.هاد محموب و مهتاو خشمگین ر پدو ست احت رانادر ماده،فتاراه اچه قشقرقی به وای 
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 له یا هیچکس.اگفتم:یا غزد با فریارا خرین حرفم آینکه جا بزنم ون امنم بد

 

با ر پدف مه حردر در اداماده.کرل سکه یک پورا حمق ما ه اپسر،سدرمیش طبقه پایین به گور از پدش غرز هنو

 "بشیرد جسد من از روی مگر "د زد:فریام بشنوآن را که من به خوبی ییاصد

 

 ه.ندزاسورا لم اش دگریه،بطفلکی مهتا،شد وع شرب توبیخ مهتاو 

 که....د ین بودر امار و پدداد بی داد و علت 

خرین لحظه با چشمانی که با آتا د و نظر کرف صرن مدب از آمهتا،یموله براغزل به منزری ستگااخوای شد برار قر

 ارم.بگذر ین کااخیر از تا د میکرس لتماد ابوه خته شددوبه من نیانگر

 

ما من شهامت د ابوان خیلی نگر.او نگوید در مار و به پدرا له اغزی پسر عمون جریادم سته بواخو بمهتااز من 

 دم.میکرس حساد اخودرعجیبی 

 

گفتم منتظر در مار و ما من به پدد .احت بورایم خیلی ناوله براغزل ستیم به منزاخوزده ین که سر ب از امهتا

 ست.ن اسااهرب نیز مانند مهتادم او مطمئن بوو شت دابر له نیز خاغزع ین موضو،از امیباشندما

 

رش پدا خده بندد،معرفی کرد را خودر ماد ،کرز ما باروی به ر او در را پد،فتیمرله اغزل به منزرگ سته گلی بزدما با 

به من ه چشم غرّبا در خل شویم.ماداتا د کرت عورا دما و مد د آچند لحظه به خواز پس د.میکره به ما نگاو واج جها

 دم.بوده کرن پنهااو ید از دسته گل دپشت دم را من خود،میکر هنگا

 

از د.کرت عول دخل منزدابه را ما و گشت زچند لحظه بااز پس و فت رخل دابه ش همسردن کره مدای آبرر او پد

اف طراضایتی به ربا نادر ماند.دکه منتظر ما نبود بوه فهمیدا یرزست ردن اخوص حرل که مشغوم میفهمیددر ماه نگا

 شتنددهای داندگی ساه زنها خیلی خوشش نیامدآندگی زضعیت د از وبوم معلود و میکره نگا

 

 شت.اهمیت نداله امن هیچ چیز به جز غزای لی برو

 

 

 

عشق من در ماا او یراو دارم زعالقه عجیبی به دم کرس حسان او ایددبا ،له به جمع ما پیوستاغزدر مدتی مااز پس 

ند.صحنه زدله هم حرفی نمیاغزدر مار و سیدند..پدربه نظر میب خیلی معذدر مار و پدد،نبوی له خبراغزاز د.بو

ر دادن با فشادم و او کرره شادر ایک فرصت به مازد.در کسی حرفی نمیو ند دمیکره همه به همدیگر نگادجالبی بو

 م.به من فهماند که خفه شوهایشاننددبه 

 

ن داد سیدیم نشارینکه ببخشید بی خبر خدمت ابا گفتن در بشکنند .مات را ند تا سکودادضایت در رمار و عاقبت پد

 "؟نددارتشریف ل منزن له جااست.بعد پرسید :غزه اشدع ین موضوامتوجه که
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له به اغزاه قیقه همردد چناز پس و فت ون ربیرق تادرش از ابعد ماای لحظه،ند دکره به یکدیگر نگادر او مار و پد

که داد مین نشادر ضایت بخش ماه رما نگااشت اسفید به سر نددر یگر چای دهاوسله مانند عراغز،گشتزباقتاا

در تنگ وم و ست به طرفش برالم میخودکه د یبا بور زنقدد و آبوه شدخ له سراغزرت صو،سته اپسندیدراله اغز

به صحبت وع شرر قتی پد،ونشستر او کناو در فت درش رسمت ما پرسی بهال حواز اله پس اغزم.بگیر غوششآ

شتم دامیه نگااو را شتم داست دوشد.خیلی رج خاق تااز اله با گفتن ببخشید اغز،له پرید انگ غزدم رکرسحساد اکر

 داری.ست را دوبگو تو هم من ن و بما،توستو به من ط ین مساله مربووی،انباید برمیگفتماو به و 

 

یم با افته ن رله به منزلشااغزری از ستگااخوای له مطمئن شد که ما براغزر پدر ،پدی حرفهان شدم تماز اپس 

دن آن دو بود نامزد،او روی تعریف کردر مار و پدای بررا له با پسر عمویش جمشید اغزدن بود می قضیه نامزآرالحن

 .سی کنندوبا هم عرزودی ست که به ار احتی گفت قرو شت داتاکید
 

 ست.امن ل فقط ما،او هیچ کس نیستد له نامزاغز،ستدروغ این ابگویم و بزنم د ست که فریاالم میخودخیلی 

 

رش کار در ساند که پدرنه میزافرد او و جووکه د فکر کرد با خول غزد.ننوشته بوی ین چیزاز ابیش ش فترر در دپد

با ازدواج موفق به د و شته بودابر را هش راسر ت مشکالر دند چگونه پاست بدالش میخودما خیلی است ه اشدموفق

 د.بوه شددرشما

 

د تنها گذشته بور را پدد و بوه پر کشیدزود خیلی درش ما،کشیدت سر حسراز هی د و آفتادرش اماد به یال غز

ش هراخواو و به اش را عالقهو عشق م تمادر ماگ مراز پس د و بون خیلی مهربا،او میسوخترش پدای برلشد

 د.بوشتهف دامعطو

 

صبح د.بش برانفهمید کی خوو فت و ربه فکر فرل حان هماو در بست را چشمانش و قلبش گذشت را روی فتر ل دغز

ن هماد و در میکرازش نورا موهایش د و نشسته بواو تخت ر کنار پد،ست ابرخواب خور از پدای با صد

 ؟بابا بلند نمیشی ل ختر فضود"گفت:لحا
 

اش سینهرا روی فتر دکه ر مد که شب گذشته همانطودش آابه یازد و لبخند ر به پدد و گشورا چشمانش ل غز

به ان چمدای آوردن که بر"گفت:او زد و به ی منوچهر لبخندد.کرم سالر ست.با خجالت به پدافته اب رخوشته بهاگذ

 "؟نهفتیرمین زیرز

 

 ."همامیخورت معذ"گفت:و خت اندایر زبه ش را سرل حان هماو در تختش نیم خیز شد ل روی غز
 

ر بلند شو خیلی کا"گفت:و فت ق رتاف در ابه طرو .بعد هم بلند شد ن داد تکاش را سراو زد و به ی لبخندر پد

 ."یمدار

 د.مالمت میکرد را خود بوداده ست رش را از دپدارزش فتر با د و دبوده حتیاطی کراینکه بی ل از اغز
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از نفر دو حافظی کند فقط با استانش خدم دوبا تماد حتی فرصت نکرل غز،شتندامیگذب حظهها با شتال

 حافظی کنند.استانش خددوسایر ف او از طراز گفت که ن ناآبه د و حافظی کراستانش خددوصمیمیترین

 

رد موزم را در الت شارسفاره بادومیبوسید.را موهایش د و گرفته بوش غودر آتنگ ر او را حافظی پداخدم هنگا

رش را پدر دل ین کاانست که با داما میاشت گریه کند داست دوخیلی ل غزد.کردآوری یااو سایر چیزها به درس و

 باشد.دش ظب خوانیز مواو ست که اخوزد و از او لبخند رش حمت به پدزبه،نجاندرمی

 

 

و از بوسید را تش رصوو گرفت ش غول را در آغزز بامنوچهر ن شدا جدم هنگا،فتنده رگاودتا فرل غزو منوچهر 

پیما اسط هووقسمت در که د صندلی خول روی نیم ساعت بعد غزتلفن کند.او به ن سیدرست به محض اخواو

ان تر به تهرد زود میکرد و آرزو فته بورسر اش موقع حوصلهنهماد.از پیما بوامنتظر حرکت هود و نشسته بودبو

رش پداز ین همه اقت وهمچنین هیچ د،تنهایی سفر میکرکه بهد بوری ین نخستین باا ایرد زوگرفته بدل او برسد.

 د .بوه نشددور 

 

و ند دبا هم صحبت میکر،آن دو با هم سفر میکنندد بوم معلوو ند دنشسته بوان ختر جوزن و دیک ل غزر کنا

زن ند.رومیان به تهرن بستگانشااز یکی  سیوعردر شرکت ای که برد بوم معلون هایشافحراز میخندیدند گاهی

به حالت د را ست صندلی خوامیخوداد.او حرکت مید را به سختی خوا یرد زبوردار باد نشسته بور او کنانی کهاجو

 د.شوز بان همین باعث شد سر صحبت بینشاد و کمک کراو به ل غز،نستاما نمیتوورد ابیاه دربیداخو

 

ست ار اگفت که قرد و معرفی کرش هر همسراخون هم کتایوان را ختر جود و دفی کرمهشید معرد را خوان جوزن 

د و خوشحالی کرر ظهاه اشنا شدآن دو آینکه با ی از ابا لبخندل ند. غزوبران به تهرش هراسی خووسم عرامرایبر

 ندگی میکند.ان زتهردر که ود عمویش برل مدتی به منزای ست برار اقرگفت که

 

ش موافرد و نمیشون مازباعث شد که متوجه گذشت د و بوه کنندم سرگرو جالب ر بسیال غزای برآن دو صحبت با 

که با لحن قشنگی صحبت د بورد برخوش خوم و نی خونگرزست.مهشید ده التنگ بوو دکه خیلی غمگین کند

ن را وادار کتایوه او و مز گاهی با گفتن حرفی باد و میزف مد.مهشید خیلی جالب حرآخیلی خوشش او ل ازغزد.میکر

د و او کمی طوالنی تر شود راه میکرد آرزو فته بورسر اش پیما حوصلهابه هوای ورود بتداز اکه ل غزد.میکر هبه خند

ازدواج قتی و او از وندگی میکنند ان زتهردر مهشید اده فهمید خانول غزد.نشوا جده رو خندن و مهربازن ینزود از ا

سه رمعلم مداو ند.همچنین فهمید دامیدش شهر خواز را حاضر هم شیرل حاو در ست ا هشداز شیرساکنده کر

ار قرو سفر کند اه آن دو همرو ها کند رش را رند کااست .همین باعث شد که نتواپزشک ش همسرویی میباشد ابتدا

ل سادو گفت که ل زغد،بوه حسابی صمیمی شدل با غزن برساند .کتایوان به تهردش را سی خووعرازپیش د روز بو

ل خیاطی مشغوه شگازموایک اده و در مه ندرا اداسش درشته اندای عالقهن چوده و کرم تماراسش درست که ا

 میباشد.ستیی دهنرهای گیردیا
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ند ه اسیدربه مقصد ر زود با تعجب متوجه شد که چقدل ببندند غزو یمنی ی اکمر بندهاد کرم عالار امانی که مهماندز

 د.میشوا جدش جدیدن ستازودی از دوحتی فهمید که به ارناباو 

 

ش هراسی خووسم عرامردر ست تا اخواز او مهشید ،شدندل خیلی خوشحااو شنایی با ن از آکتایوو مهشید 

ل به غزو آن را نوشت ی تکه کاغذرا روی سی ویخ عررهمچنین تادرش و مال تلفن منزره شماو نشانی ،او کندشرکت

ن همادر ما ایم آنستم حتما میاگر تواگفت که و گرفت را از او کاغذ ل غز،سی بیایدوست حتما به عراخوداد و از او

 ند به قولش عمل کند.اکه شاید نتونستدامیل حا

 

 تحویل بگیرند.ن را نها یشااند تا چمددباید صبر میکرن کتایوو مهشید ا یرزشدند ا هم جداز جی وسالن خرن در ناآ

 

را با عمویش ار یددصحنه د با خول حان هماو در فت ر رنتظااسالن ف ما سنگین به طرانی کوچک ابا چمدل غز

 د.حت بوراین بابت خیالش و او از اید آمیه گاودبه فردن او برای بردش خود محمود گفته بورش پدد.میکرمجسم

 

ای که بردی یای زمهاآدبین را از مویش ند عاتا شاید بتود کره نگااف طرابه و شد ر نتظااسالن ل وارد غز

 ند ببینددبوده تجمع کرن نشاامسافرلستقباا

 

را خل سالن اد دافراقت دبه ل شت.غزدابه خوبی به خاطر ه او را ما چهرد ابوه ندیدرا عمویش د بول یک سااز بیشتر 

ن تاکنوا شته پس چرداخبر واز او عت پرسااز که عمو که د فکر کرد ندید.با خون ناآبین را در ما عمویش د اکرهنگا

هم نشانی وشت را داعمویش ل تلفن منزره هم شماا یرد زنبوان نگرل لبته غز؟استه انیامده گاودنش به فردبرایبر

 منتظر شد.وفت ر رنتظای اصندلی هاف به طرد او بوده شت کرددایااش پشت تقویم جیبی ن راناآ

 

به ر یک بال غزت ین مدد .در اعمویش نبوی از ما خبرد اصندلی نشسته بووی ل رکه غزد قیقه بودبیست ود حد

ان کم کم نگرل نیست غزل منزدر ینکه کسی امثل د وشته بوابر ندرا ما کسی گوشی د ابوده عمویش تلفن کرلمنز

یا تاکسی وبماند ؟ نست چه باید بکنددانمی او نبالش نیاید دکسی به ه ست که باعث شدده افتااتفاقی اکه چه دبوه شد

عمو ت ین مدم در ایگر منتظر می شودنیم ساعت د فکر کرل غزود نجا برآعمویش به ل نشانی منزدادن باد وبگیر

 د.یش می شواپیدهر جا باشد

 

شد ده ماون آورد آتنش بیررا از گرمی که خستگی کشیک شب پیش دوش آب گرفتن از پس د و کرح صالامحمد 

 میگفت.ی چیزاو فت به رفت چپ می رست می رامحبوبه ود.بره گاودید به فرمهشآوردن ایتا بر

 

 یتیپ شدش خود مادوقا آبجنب د
 

 می پسندنت.ش مطمئن با

 

 سن!رمی ن شودینه به خوی آین خانمها هستند که سه ساعت جلوایم دما فکر می کروای 
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ه اش محبوبه خندی حرفهادر دل از ما د اموهایش بودن ت کرسل درکند مشغوه نگااو ینکه حتی به ون امحمد بد

ان هر کامراخوای آوردن ست برامیخون چور ینبااما د اقت تلف میکروینه ی آجلور همیشههمینقدا او یرد زبوگرفته

گفت:ته د وکره لباسهایش به محبوبه نگان پوشیداز محمد پس د.بوده نش کررامحبوبه متلک باود برهگاودبه فر

 ؟بریمیتو نمیاری تغا
 

که مهشید با ص بخوصوم بیااد لم می خودستش خیلی راگفت: د وکره به محمد نگاد وجمع کررا محبوبه لبهایش 

 ن.خونمود حمید بیااره ما قرد اجونم میاداداش زن

 

نی دومی ری نیادر ها زی باس ین لوه از انشدی باشه تا قضیه جددت گفت:یاد وکره به محبوبه نگاد وخمی کرامحمد 

 د.خوشم نمیاکه

 

 دم!کرر گفت: چیه مگه من چی کاد وکره محبوبه با تعجب به محمد نگا

 

ی چیزز حرفها هنور ین جواز اخالصه وگفتن زن داداش فت گفت: همین رمی ف در که به طرن محمد همچنا

 د.بیادی در بی خوف حرد نیست خوشم نمیاممعلو

 

 د.ماداقا آچشم 

 

 ید.دوتاقش ف ابه طره با خنداو کند که ه محمد برگشت تا به محبوبه چپ چپ نگا

 

 ن داد.تکاش را با لبخند سرومحمد برگشت 

 

مدتی تا نشستن ز هنود.کره به ساعتش نگاد وکررک پاد باآمهره گاودفره محوطه توقفگادرواش را در محمد خو

مین زبه از شیری پیمااشد هوم عالابلند گو از لحظه ن هماودر فت ر رظانتاسالن ف به طراو شت داقت وپیمااهو

 د.یستار انتظااسالن به در رکنااو در نشست.

 

ل حان هماد در خته بودوجی سالن وخردر چشم به ش هراخور نتظاابه د وبوداده سنگی سالن تکیه ار یودمحمد به 

تا ه فرصتی بداو به د سته بواخودرش ماد واز بوده نکرم عالازدواج ا ردمورا در فقتش اموز هنود او فته بوو رفکر فربه

فیانش بر می اطری اگفته هااز ست ی اخترر دنست چه جودانمی ونمی شناخت ا اورا یرزفکر کند ن کتایورد مودر

 یا نه.ست امناسب او ندگی با ای زیا برآکه اد باید تشخیص میددش ما محمد خواست اختر خوبی دهمه نظر ازمد آ

 

می رت جی صوازدواگر د الباخته کسی شودفرشته از ست که پس ل اینکه محاد وان ایک چیز مطمئن بواز محمد 

ن محمد همچناببیند.او را ند زفرآرزو دارد همیشه می گفت ا او یرزبس د وبودرش ضایت مارخاطر ای فقط برگرفت

ی شد. لبخندهکشیدد حمل می کررا نی اکه چمدی خترل دباندنگاهش به ه گادآناخود می کره جی نگاوخردر که به 

گویا منتظر د.می کره نگاف طرف وآن ین طرابه او ست.اگشته زبارگ یک فتح بزاز که گویی د بوان ختر جودبر لب 

را مدتی د اومی کره سالن نگااف طرابا نگاهی منتظر مرتب به ومی کشاند د خول نبادبه را سنگینی ان چمدد کسی بو
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باشد به ه مید شدانا د بوه شدش کسی که منتظردن کرا پیداز بعد گویی د وکری سپردم به مردن کره با نگا

ما د اکرف معطوی یگری دبه جارا محمد نگاهش د بوده یستااجایی که محمد ن یهنی هماد , جی حرکت کروخرفطر

د او کره نگاون مدتی به بیرد ویستاای جوخرر در کنال چه می کند غزاو ینکه ببیند د واختر بوآن دپیش سشاحو

ستی خ دکه چردی مرای صدد متوجه نبودش ما خود ابوان مد مسافروآفت راه رست سر درکه د بودهیستااجایی 

 ظب باشید.اسید:خانم موش او ربه گود میکرحملرا سنگینی 

 

گیر د پایش بور نی که کناایش به چمدما پاابکشد ر کناد را شت تا خوداقدمی به عقب بروبرگشت رد وختر یکه خود

ل از باعث شد تا غزر ین کااپایش کشید.ی جلوان او را از مین بیفتد که محمد با حرکتی چمدزبه د یک بودنزودکر

رد برخوار یودبه لبه ش ستادنج آرباعث شد رد جا تکانی که خون ما همااکند ا پیدت حتمی نجاردن خومینز

کمی و گرفت را نجش ش آریگردست دپیچید.با دش جودر وسنگی ار یودنجش با د آرربر خواز هجانکادردی کند.

 ن داد.تکاش را فقط سرو او ست اخورت معذل غزد ازبه جلو خم شد.مر

 

د کره به محمد نگاو برگشت ل حان همادر بکاهد از درد آن تا داد میژ ماسارا نجش د و او آرستانش گز گز میکرد

 ."یددگی به من کررکمک بزم ،شکرقا خیلی متآ"گفت:و
 

 "؟ید ه اسیب ندیدآشما که دم،مهمی نکرر کا،هش میکنماخو"گفت:د میکره نگان او حالی که به چشمادر محمد 

 

 ."دنه چیز مهمی نبو"گفت:ن داد و تکاش را سرل غز
 

به د و کرک تراو را حافظ افتن خدبعد با گورد.یش نیاروبه ی چیزد ما سعی کرد اگرفته بواش درد ستدینکه ابا 

ینکه د از ابوم میشد.معلوه یدب دشتااری و بی قرع حرکاتش یک نود ،در یستااهمانجا و گشت ز سط سالن باوفطر

 ست.ه اند خیلی شاکی شده انیامدنبالشد

 

آن جه باشد به ینکه متوون اسید.محمد بدرلنشین ش دختر خیلی به نظرای دصدد.تعقیب کره او را محمد با نگا

 د.فکر میکرخترد

 

یعنی ؟تنهاستا چره ام؟یداو را دکجا ،ستاشنا آمن ای برر چقده ین نگاامن ای خد،شتدایی اگیرن چه چشما

 ارد؟نداههمر

 

 نشست.و فت رسالن ر کنای صندلیهاف قیقه به طردچند از پس و فت ربه سمت باجه تلفن ل غز

 

ر کارود.از میف طرف و آن ین طران اختر جوی دهام ست نگاهش با قداوجه مدتی مد متد آقتی به خوومحمد 

د و کره حتی به ساعتش نگارابا ناو نفس عمیقی کشید د،بواده ندم نجااچنین خبطی ن تاکنو،او خیلی شرمگین شددخو

تأخیر ن کتایوو د ینکه مهشیاز احتی داد.او فریب مید را حقیقت خودر ما ،اینها کجا هستنداپس "گفت :د خوبا

 نش میشد.اجداب وهمین باعث عذد و ضی بوراخیلی هم  شتنددا
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به و بچرخاند ش را ست سرالش میخودما خیلی د،ابوه نشدو کسی کنجکارد موازه در نداین اقت تا ومحمد هیچ 

د نست به خوانمیتو دنجیبی بود نجا که مراز آما اکند.ه نگاد صندلی نشسته بوی روی ختر که با حالت متفکردآن

 بدهد.ر را کاینزه اجاا

ختر دچشمش به جایی که داد پاسخ میاو مانی که محمد به ،زکجاستره دو پرسید که سالن شمادی از او مر

ه نگااف طرابا چشم به ،نفهمیدآن را لیل دهم دش خو،شده کندره لش یک با.دندید د و او را فتاد انشسته بوانجو

د خول نبادبه را سنگین ان حمت چمدزبه و ست احرکت در محوطه ده روی پیادر ید که و را دل احان هماد و درکر

 میکشد.

 

ختر تنها دیک ،ین موقع شبد افکر کرو خت اندایک میشد نگاهی رفته تارفته رکه ن سماآنی به امحمد با نگر

و بر گشت ن ناف آند .محمد به طرامیخوم ابه ناو را شنید که را مهشید ای که صدد ین فکر بوود؟در اند برامیتوکجا

 د.ختر بوآن دفکر ز در ما هنوافت ن ربه طرفشان کتایوو مهشید نیددبا 

 

 پرسی کند.ال حواو اهم با ن که کتایوزه داد جااو ابوسی با از روپس و خت اندامحمد ش غود را در آمهشید خو

 

با دی محمد خیلی عا،ببینداو را کنش واتا د خته بودوچشم ادرش رمهشید به بد ،کرم با لبخند به محمد سالن کتایو

گفت که او به ه مهشید با خند،پرسیدش را مهشید علت تاخیراز پرسید.سپس ادهاش را خانول حاد و لپرسی کراحوااو

 ند.دشته بوداشتباهی بر آن را اکه ده بوی یگردمسافر ان مشابه چمدن هایشاانچمداز یکی

 

 د.هنمایی کره راتوقفگاف به طرو آن دو را گرفت را مهشید ن و کتایون امحمد چمد

 

 گرفت.ار قرن پشت فرماو صندلی عقب گذشت را در نها امحمد چمد

 

در و مااز مهشید د.صندلی عقب جا گرفته بون روی کتایود و محمد نشسته بور کناو صندلی جلو روی مهشید 

ن همادر که د فتاراه اصلی ن امحمد به سمت خیاباداد.می او را پاسخ ه کوتای امحمد با جملههو میپرسید محبوبه

شت.محمد ار داپایش قری نش جلواچمدد و محوطه نشسته بور لبه باغچه کناروی که د فتااختر آن دبه لحظه چشمش

 هد.دمه اداهش راینکه به ایا و کمک کند او ند به ابپرسد که میتوو از او یا بایستد ؟آکه چه کند د بوندیشهاین در ا

 

که متوجه نشد مهشید چه پرسید با د بون یگر خیابادسش به سمت احور نقدآما اپرسید ی محمد چیزاز مهشید 

 "؟چی گفتی"پرتی گفت:اسحو

 

ای با صدو نشد او ما منتظر پاسخ د اکرار تکررا لش ایگر سور دباو برگشت د میکره مهشید به سمتی که محمد نگا

 "؟نرفتهز هنوا پس چرل،ینکه غزامثل ،کن ه نگارو جا اون کتی "گفت:یلندب

 

د نبوار قرش مگه عمو،نجا نشستها اوچر،شهدبله خو"گفت:د و کره نگاد کرره شاابه سمتی که مهشید ن کتایو

 "د؟بیانبالشد
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 ند.میشناساو را کجا از نمی فهمید آورد،نمیدر سر ن کتایوو مهشید ف حراز محمد 

 دارد.مهشید به محمد گفت که نگه 

 

 "ا؟چر "گفت:د و کره نگااو محمد به 

 

 "همدآیش مشکلی پیش استم شاید بردوپیش م برام می خو"

 

 "؟ستتدو"

 

د شایه،نیامدز ینکه هنواما مثل انبالش د دبیاش عمود بوار قرو غریبه ان تو تهر،شنا شدیمآپیما با هم اتو هواره ،"

 ."کمک کنیماو به بتونیم

ما د اکرز بادر را هم ن کتایو،شدده با چابکی پیارداری اش باد جوومهشید با د.توقف کرد و کره محمد به مهشید نگا

 منتظر شد.و بست را ن درکتایو،تا بماند د کرره شااو امهشید به 

 

د فکر میکرد با خود خته بودوچشم ن به خیابا حالی کهد و در نشسته بون خیابار لبه باغچه سنگی کنال روی غز

به دم شاید بهتر باشه خو،ستامنتظر تلفن من ن الاکه ر طفلکی پد؟ کنمر ند.حاال چه کاه انبالم نیامده دچی شدیااخد"

گه ،امن نباشهان تلفن کنم تا نگرر نجا به پدم و از اوبه یک هتل بره بهتر؟ گر خونه نباشن چیالی م ،وعمو برلمنز

 ..."لغو میکندوازش را تلفن نکنم مطمئن هستم که پراوشب به ما

 

 برگشت.و شنایی شنید ای آکه صدد بور فکااین ل در اغز

 

 "؟نرفتیز تو که هنول غز"

 

 ."فتیدرقته که وخیلی دم فکر کر؟میکنیر ینجا چیکااتو ن،مهشید جوم سال"
 

 "؟ینجا نشستیا اما تو چرد،ابوه شده شتبای ایگردبا کس ن نهایمااخه چمد،آشدیمف ستش کمی عالرانه."

 

 ."شاید بیایدم،منتظرز هنول به هر حاه، ندیدرا ما من ه امدآشاید هم که ه ،نبالم نیامدز دعمویم هنو"
 

 "ن را داری؟نشانی منزلشا"

 

 ."شتابر ندرا کسی گوشی زدم نگ زما نیم ساعت پیش آره ا"
 

پاشو بریم ما "گفت:و گرفت ل را ست غزی،دبی فکری چه عمود فکر کرد با خود و کره نگال سف به غزمهشید با تأ

 ."سانیمرعمویت میل به منزروتو
 

 ."دیش بشوایگر پیددشاید م.حم نمیشواما من مز،اید دارشما محبت "گفت:ی زد ولبخندل غز
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، سانیمرهم میرا تو راه سر داره سیله ومن ادر بر، متم بشهحزکه کولت کنم ام نمی خو،کنیرف نشد تعاار یگه قرد"

 ."نیرابد میگذرا یک شب ، چشم ما روی قدمت د عمویت هم خانه نبوگرا
 

ش ستال دکه غزدارد مین بر ان او را از زتا چمدد کردراز ست دمهشید ،ین همه محبت چه کندانست با دانمیل غز

 گرفت.را

 

 "؟صدمه بزنیدت به خود لت مییار دضعیت چطووین اتو با ،خجالت میکشیاز منو ی داریگه ن دمهشید جو"

 

 ."یمآکوچیک بر میون پس یک چمد، از نفریمدو ما س نتر"
 

 ست گرفت.دبه د را خوان چمدو خندید ل غز

 

او را ند امهشید بتود بووار میدد.اخته بودوست چشم ل انامش غزد بوه فهمیدزه که تای خترو دمحمد به مهشید 

که ی ختردباید به ا که چرد ین بواکه نمیفهمید ی تنها چیزد،بوان او نگرا یر،زبرساننداو را هد زه دجااکند که قانع

 بدهد.ن ین همه توجه نشااید دمی د او را بور نخستین با ایبر

 

ختر دین د امیکرس حسااو اه ینکو آن ایافت ای آن فقط یک پاسخ برو پرسید د خورا از ین اها رمحمد با

 ست.ه ایداو را دنست کجا داما نمی،امیشناسدرا

 

تی به وبی تفاب ما نقاد،اکرز هم بارا از محمد ن لبای مدند لبخنددرو آبه سمت خول غزاه مانی که مهشید به همرز

 شد .ده پیاآن دو کمک به ای برزد و هچهر

 

 "؟شما"گفت:د و باال بررا نش وابرامحمد ن یددبا ل غز

 

 ."خوشبختمن تااریداز د"گفت:د و خم کرش را سری زد و محمد لبخند
 

 "؟میشناسیدرا شما همدیگر "گفت:د و کرآن دو مهشید نگاهی به 

 

 ."کنما پیدت حتمی نجاردن مین خوزیک از سالن باعث شد من ن در یشاالی ،ونه "گفت :د و کره نگااو به ل غز
 

هم ل غزه سید که خندرمیش به نظرد و او خیلی قشنگ صحبت میکرل غزد،میکره نگااو به ی ا لبخندمحمد ب

 ست.اشنا آیشابر

 

 "محمدادرم بر،معرفی میکنمب خو"گفت:د و کره نگاد بوه شده خیرل مهشید به محمد که به غز

 

 "لخوبم غزو ست عزیز دوهم ن یشاا"گفت:د و به محمد کررو سپس 

 

 "خوشبختم"با هم گفتند :دو هر و ند دکره گاابهم ل غزو محمد 
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 ."شوار تو هم سون جول غزدار ،هم برن رو جول غزان محمد چمد"گفت:د و به محمد کررو مهشید 
 

 ."ست که شما به من لطف میکنیدری امین بادوین ار این قراز اپس "گفت:د و به محمد کررو با خجالت ل غز
 

ان را سپس چمد "شوید.ار نمیکنم.بفرمائید سوری من کا،هش میکنم اخو"گفت:د و ضع خم کرابا توش را سرمحمد 

 ی داد.عقب جاوق صندو آن را در شت دابر

 

با د و صندلی جلو به عقب برگشته بواز روی شد.مهشید هم او صحبت با ل با لبخند مشغوو نشست ن کتایور کنال غز

 د.نندگی بول رامتفکر مشغوف و که کم حرد محمد بون ین میااد.در صحبت میکردو آن

 

مشب بریم خونه اره اشکالی نداگه ا"گفت:و خت اندل امدند مهشید نگاهی به غزون آبیره گاودمحوطه فراز قتی و

سی وبه عرن مدای آکه بری بگیرد یان را مامال هم منزدارم ست دوخه ،آسانیمرعمویت میل به منزرا تو دافر،ما

 ."شنا بشیآهم با محبوبه و شته باشی اندمشکلی
 

ه،اون شدان هم خیلی نگرن الاتا م نم عمووما میداد ،الم میخودخیلی ن مهشید جو"گفت:د و کره نگااو به ل غز

مشب اضمن در برساند.ه گادبه فردش را نسته خواکه نتوده فتاایش اتفاقی برامطمئن هستم که د،نبول قت بد قووهیچ

 بدهم.دم را خون سیدرخبر و تلفن کنم او قتن از رمن باید پیش واز دارد و پرمرپد

 

ای برب بدل لی باید قوونمی کنم ار صراما اهد تو پیش ما باشی الم می خودین که خیلی امهشید گفت : با 

 ."محبوبه بیاییسیوعر
 

و ".باید بریم وم راه کداز نیم وبگو تا بدت را عمول ستی نشانی منزراگفت : و خت اندج ازادی امهشید نگاهی به بر

 "ههنم ماندذما فکر می کنم یک چیزهایی تو .اشنا نیستم ان اتهری گفت : هر چند که مننم به خیابونهاد و کرای هخند

 

 "؟چیه ان ین میداسم انی دو.ببینم می زدی جا ازی تو شیردخوک گفت : پاد و محمد نگاهی به مهشید کر

 

م خنگ نشدر نقداوما م اشداز سته که پنچ شش ساله که ساکن شیرن درکاکو جا"گفت : د و کری بلنده مهشید خند

 ."کنمش موافران ازادی را میدکه
 

را نشانی د و کره نگاان به اش را در اورد و تقویم جیبی اش ستی دخل کیف ل از داهمه با هم خندیدیند .غز

بدنش د می کرس حساامی گفت ل ست با هر کالمی که غزن امدابند ل حادر نفسش  کهد کرس حساامحمد ند.اخو

ر شد کنا ر مجبوو یت کند اهددرو را نست خواکه تا چند لحظه نتود بور شکای ابه حدزش ان لرد و شوتر میدسر

 بایستد.ن خیابا

 

 "دی ؟یستاا امحمد چر"
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 د.با خبر نشو نشدروتنش از می کوشید کسی ا قوم محمد با تما

 

د ببررا عمویش م نال ینکه غزون ایم . محمد بدوسمت بروم کداز ین نشانی باید افتن به ای رهم ببینم برامی خو"

را ختر دین ن اکه محمد تا کنود ست بود اورد دربه یای او را شناالبخند ه و نگان کنواکیست .هم او نست که دامی

خیلی او کسی که با د بوه یدی دیگردکس ه چهراز ان در پیش را ین لبخند قشنگ ا و اگیره ین نگااما ادبوه ندید

 شمنی خونین.و دیرین دستی ادروار دوبرو صمیمیتی خیلی خالصانه دصمیمی بو

 

د . و بوده خیانت کراو فیقانه به رستس که نا ن دوست . همام اهاد رفرشای ختر عمول دنست که غزدامحمد می ل حا

 د.بوده تصاحب کراو را نه عشق دانمراجونا

 

ین چند ض اعردر حس نفرتی که م تماد فرشاد اوردن به یاد از فتاراه اکالمی ون بدو تش کشید رست به صودمحمد 

د فرشاد از جوم وبا تما.او شت دابرن سر به طغیادش جوه در وبه ناکاد شوده موشی سپرافرر فت تا به گورمی لسا

پزشک قانونی در شدند .صحنه شناسایی فرشته ه ندزیش روگذشته پیش اور جر ی زصحنه هام ماکم کم تد .متنفر بو

می س حساافتند . محمد رمی و بر قلبش فری مانند حنجرام صحنه هایی که هر کدری او وصحنه به خاکسپاسچالو

که د یر خاکستر بوزتش ا نچواو سه ساله ی هاه بکوبد .عقدر کناول به جددرو را خوو بکشد د هد فریااخومید کر

 ند.دبون بانه کشیدل زحان درکنواهم 

 

درد سر ر چادبه مهشید گفت : من د و رو توقف کراه گرربزر ست .کنار انفجال احاش در که مغزد کرس حساامحمد 

 ."رمبخوای ازاد کمی هوروم می ارد شکالی نداگر ام اهشد
 

 "؟چی ای : بر گفتد و کره نگااو نی به امهشید با نگر

 

جا را حالم ای ازاد نیست کمی هوی لبته چیز.احت کنم استراککمی دم هم فذصت نکروز مراشتم دایشب کشیک د"

 ماشین فاصله گرفت.از چند قدمی و شد ده بدهد پیاف زدن ینکه به مهشید فرصت حرون ابد"اورد می

 

مبی روح راگشته بلکه زکه باد که برگشت گویی محمد نبو مانیزند که دتلخ بون چنارش فکاد و افکر بودر محمد 

 د.بوده کرل حلو او جسم در

 

 ی ؟محمد بهتر شد"

 

 "دمین نبواز ابهتر ل بله تا به حا"

 

قرمز به سر ی هال مشکی با خای سرد رویبا بود .زکره نگال ینه به غزاز افت . و رفکر فردر ما د امحمد حرکت کر

یبایی زکوچک و تی رلبهایی صون و تی گندمگورید .صورمی بااز ان شیطنت ه و شت که خنددایبایی ز ن.چشماشتدا

شیطانی ر فکاامی بخشید.او بیت خاصی به اکه جذد ستش بوراگونه روی یبایی ل ز.خاد تکمیل می کراش را هچهر

ه نگال غزیگر بهر دشت . با انمی گذ تدبیر باقیو عقل ای هیب برت رانفرم و نتقااحس د . بوده حاطه کررا امحمد 
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ه بهردفرشام از نتقااگرفتن ای ند براختر می تودین از اندیشید که امی د شد با خوار نش بیددرویو خفته د و دکر

 د.بگیر

 

ینه به از امحمد که ه هد که نگاهش با نگادند تا پاسخ دابرگره پنجررا از نگا هش ل پرسید .غزی چیزل غزاز مهشید 

او که د بوک ترسنال عین حاو در عمیق ر نقدامحمد ه یخت . نگاو رقلبش فران یک د و در کررد برخود خته بودواو

 د.نمود سیر جذبه خول احان همادر ما اخت انداحشت می وعینی که به را در

 

محمد ه نگااز و ساخت.نز از باد و خاکستر کرو ند زاسول را از درون که غزد محمد برقی ساطع بوه سیان چشمااز 

یگر نشانی درینکه باون ا.محمد بدد برد یارا از بدهد د بوار پاسخی که قرو نشست ل غزی بر گونه هاری شکااسرخی 

می ون بیرعقبوق صندل را از غزان .هنگامی که محمد چمدد کرده عمویش پیال منزی درجلود او را بگیرل غزرا از 

 "مهراسی خووعرار در یددمید ابه "گفت :ل ست به غزق الی مشتاخیداد می ن با لحنی که نشااورد 

 

حالی که به در فکر کند .مهشید او ین به از ابیش اد ندزه جاامهشید ر ما حضود . اکره نگااو به زده بهت ل غز

ببریم  دبا خورا تو د عموبت نبول منزدر گر کسی ابایستیم تا ای می خون جول خب غز"می شد گفت : ده پیاسختی

 "؟

 

می شه ا ین خونه پیددر امطمئنم کسی "گفت :و خت اندد اشنایی بور و رونوق در عمویش که غرل نگاهی به منزل غز

 ."تشکر می کنمن قا محمد به خاطر محبتتاو اشما .از
 

نگ بزنی ل زمنزنی به اسی محبوبه بیایی می تووعرای ستی براگه یک موقع خواحافظی کنیم . اهم خداز خب بهتر "

 ."نبالت بیاییمدنیم به امحمد می توو .من
 

 ."سانمرسی می وبه عردم را خوری یک جوم نشون حمتااهم مزدما ترجیح می م .امتشکرن لطفتااز "
 

او که ن داد نشاو خت اندایر ش را زضع سرانیز متود .او تشکر کرد و از او کره حافظی به محمد نگااخداز پس ل غز

 ستل اشنایی خوشحااین اازهم 

کشید تا ل یک ساعت طوازه ی ندایش به ابرر داد فشارا عمویش ل نگ منززید دبا ترد و کره خانه نگاک به پالل غز

ه عمویش شنیداز زن چه بنامد با توصیفی که و او را کیست . ان زن نست دانمی او کند ز یش باروبه در را مسن نیز

 عمویش باشد..زن ند انمی توان زن نست دامید بو

 

 "؟خانم ل غز"گفت : و مد ا در ابه صدد خوزن که چه بگوید که د ین فکر بول در اغز

 

 "هستمم هال رگفت :بله خانم من غززد و لبخند او به و شد ل خوشحاد بوده کرن سارش را اکاان زن ینکه ل از اغز
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ردی از نه چنین برخوواپرای برد . فشررا ستش زد و دلبخند او به ل غزد . نه صالحی معرفی کرواپرد را نیز خوزن 

به سمت خانه ل را غزد بوده گم کررا پایش و ست دحالی که د . او در بوه کمی غیر منتظرم هااده رخانوی از عضو

 د.کرهنماییرا

 

با د بوده حاطه کرده ان را العاق افوازی ندایبا با چشم و زسیع وید که حیاطی را دمجللی رگ و بزن ساختمال غز

با خوشحالی به ل غزد . خیلی قشنگتر بواز ان ما د انبواز شیرن در شادخول خانه منزط سعت حیاوخانه به ط حیاینکها

ستخر ابی ل و االاب زحالی که به .او در مد اجد وشت به ار داقرط حیار یباییکه کنازستخر ن ایددبا د و کره نگاافطرا

 نقشه کشید.ر ان کنادر سهایش درمطالعه ای ربد خته بودوچشم

 

ه نگال مشغول .غزد طبقه بودو شامل و شت دایبایی ی زکه نماد فتان ابه ساختمااو چشم ط حیااز گذشتن از پس 

سر ای اوردن برم های رقاا"داد توضیح او سمی به رنه با لحنی واکه پرد بوی ان هاه پنجردن شمرن و به ساختمادنکر

د نند به موقع خوانتون یشااکه د موجب می شوو ید اپیش می ن یشاافتند که گویا مشکلی بررمی ه گاودبه فرنمخار کا

ه گاودشما به فرای اوردن ستند تا براتاکسی تلفنی خون هشااجا با تلفن همرن همان از یشا.ابرسانند ه گاودفربهرا 

 "ید یا نهه اسیدل ریا شما به منزانند ند تا ببیاگرفته س تمال با منزر بادو حاال بیایند .تا

 

 "؟سید ریا تاکسی :اپرسید از او سپس 

 

ل به منزا مرد و لطف کرم شنا شداو اپیما با اهودر ستانم که از دوگفت : نه یکی ن داد و تکاش را سرل غز

د و کره نگازن د .به یاخوشش نمی رد برخوع ین نود از اکرس حسال اغزد و سمی بورخیلی رد زن برخو."ساندر

 "؟بزنم ا نه صدواپررا شما نماگفت : می تو

 

 "بزنیدا صدا نید مراشته باشید می توداست دوکه ر گفت : شما هر جون داد و تکاش را بی معطلی سرزن 

 

می سرهم ر ینقدا اخدرو پسوند .تو و پیشوند ون بدل کنید. غزا صدل غزا گفت : شما هم مرزد و لبخند ل غز

 "ممی شوب می کنم معذس حساانکنید صحبت

 

کسی گوشی دم هر چی تلفن کرا چرن نه جووافت :پررمی ن که به سمت ساختمال .غزد کره نگااو نه با تعجب به واپر

 "؟شت ابرندرا

 

از موقع ن اهماز ین امی کند بنا برر فتارحت و راید که بی تکلف دمی اده را ین خانوی از اعضود بور نخستین با

 "دهینجا تلفن نزاند کسی به زدنگ زقا اکه ری بادو جز و ند دبوازاد گفت :تلفن ها او پاسخ .در مد اخوشش لغز

 

 ."گرفتمه شتباره را اگفت :پس شاید من شماد و کری فکرل غز
 

صل د وقا فرشاق اتااکه به د گرفته یارا تلفنی ره البد شما شمام بله حاال فهمید"مد گفت :دش ابه یای نه چیزواپر

 ید.اهم خیلی کم پیش می ان که د می شوه پریز کشیدت از قااوکثر اتلفن ان بله ستا
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لبته د امطلع بون او جریاودی از تا حدا او یرزبپرسد د فرشارد مودر شت داست دو.خیل د کره نه نگاوابه پرل غز

که ی خترد دنگلیس متوجه می شوت امسافراز گشت زبااز  که پسد بوه شنیدرش پداز نست فقط دانمی دی یازچیز

دی جوومنوچهر با ا یرزشت اهیچ چیز خبر ندل از لبته غز.است اگذشته ای در ثه دثر حااکند بر او ازدواج با دبوار قر

ت که بقیه نسدامی ی را چیزن فقط هماد او نگفته بول به غزی بطه چیزراین در اما د ابا خبر بوا ماجرم تماد ازکه خو

 ند دمطلع بواز ان 

 

نجاتش زود که خوشبختانه خیلی د . بوزده کشی دست به خور دثه یک بادحااز ان پس د نست که فرشادامی ل غز

به ر نقددی است که مرب اخور که چقدد فکر کرم با شیطنت تمال ست .غزه اشدد معتااو نست داهمچنین می وندداد

منطق و عقل رش دور از فکاانست که دامی او ینکه ابزند .با ر نتحااست به دمرگش ز اعالقه مند باشد که پس یخترد

به پسر عمویش عالقه مند ه گاداناخواو سید . رنگیز می ن اهیجاو نه ایش خیلی شاعراچنین عشقی برد جوومااست ا

عالقه او ما نسبت به ود اهب دبرد یاه او را زاچهرد و بوه ندیدد را قت پیش فرشاوخیلی از ینکه الیل با دهمین شد به

 د.کرس حسااخاصی

 

پنج ودو حدن یشام اهای رقاابله بله "می گوید او شنید که ل کشاند .غزان به سمت را نه وانگ تلفن پرای زصد

 "ند ..بله ...بله ..چند لحظه گوشیه اسیدرست که اقیقهد

 

م سیدرحت رابله خیلی ؟ید ر..شما چطون عمو جام سال"فت نه گرواپرو ان را از فت رتلفن ف با لبخند به طرل غز

 "باشیدن تادظب خوامون ستی عموجاار ...رانگهداهستم ..خدن ...منتظرتا..بله

 

ر کام هارخانه در مدتی که م تمادر ینچنین صمیمانه با عمویش گفتگو می کند امی نگریست که او نه با لبخند به واپر

د بی تکبر بوو یا رهم چنین بی او .تنها کسی که د بوه نشنیداده خانوای را از صمیمانه چنین لحن ن تا کنود کرمی

د شاو فرشاد اوردن به یااز نه واپرد بوه شدوت نسانی متفاد ابوه مد ایش پیش اثه بردحاان قتی که از وکه دبود فرشا

د بوه نشددور چند قدمی ز . هنو فترشپزخانه اشربت به سمت ای اوردن برو هی کشید اپیش ل سه ساه رویخندو 

 د.کرا صدل او راکه غز

 

 "ستامن س منتظر تمار پد؟کنم ده ستفااز ابا شیرس تماای ین تلفن براز اننم امی تول غز"

 

 "ستن اتادمتعلق به خول ین منزاید ر دارختیااخانم "

 

رود می ط حیاف در ید که به طرو او را دشد رج خاسالن او از یافتن ای ندید .برل را گشت غززنه باوامانی که پرز

که د بوط حیای تماشال مشغوه پنجرل از غزست.ه اشدرج خان ساختمااز عمویش ل از ستقباای ابرل شد که غزمتوجه

ب با شتاد را خود خل شوداتا عمویش د نکرصبرل می باشد .غزط به حیادرواش خول اوردن حادر ید که را دعمویش 

 ساند.ط ربه حیال از او استقبای ابر

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 5 1  

 

د ها کررت رصون به هماان را کند ر ک پااش همیشگی ی سر جادرو را ینکه خوون ابدل غزن یددمحمو به محض 

مد امی ف او فت که با لبخند به طرل رغزف به طر.او بدهد م نجار را این کاد افته بودر ربستن ای که برن حکارتا

 د.کرز بااو ن گرفتش غودر ابریا را ستهایشد

 

خته اندی او اشانه هارا دور ستش دحالی که از او در لپرسی احون و ابوسیداز پس د و بغل کراو را با محبت د محمو

 خل خانه شدند.ق داتفاابهد بو

 

را ان لیل د و دهی کراخورت معذل غزاز برساند ه گاودبه موقع به فرد را خود نسته بواینکه نتوابه خاطر د محمو

 د....بوه مدایش پیش اکه برد کر کرذکوچکی دفتصا

 

 "؟که صدمه ندیدید ن تادخون عمو جا"سید :د و رکره به عمو نگاان نگرل غز

 

 ست.ه اسیبی ندیددش اکه خون داد طمینااو ابه د و تشکر کرل محبت غزاز عمو 

 

مهمانی در شرکت ای بره گفت منیژاو به د ند محمونها کجا هستاند است بدامی خوو پرسید او همسر ل حال از غز

 ببیند .دا صبح فراو را ند امی تول غزددد و یر برگردست اممکن و فته ادرش ربرل منزبه

 

عمویش ل او را از ناگهانی حاو مقدمه ون نست بداما نمی تواکجاست د ند که فرشاابددبوو خیلی کنجکال غز

به و ندگی می کند ن زصفهاز در انک هنواکه فرع داد طالاو ابه ئ پرسید .محموا رنک افرل حااول ین ا.بنابربپرسد

هی اخورگ بزر پدودی بزن پس عمو جا"گفت :ن داد و تکاش را با لبخند سرل هدشد .غزاخوی ندزفرصاحبزودی 

 "شد

 

ه منیژی جلوف را ین حرش اظب بااما مواست ه اکنندل من که خلی خوشحاای بر"گفت : و خندید ت با لذد محمو

 !!"هید دبه بات را ست سراکه ممکن نزنی

 

 ثیسپس مک"می شوید رگ بزدرمازودی نمی گویم که شم به او مطمئن باشید به "با شیطنت گفت :و خندید ل غز

 "شویدرگ بزدر مازودی ید که به امی گویم به شما نمی او به "داد مه اداد وکر

 

خانم ن شپزشااهمچنین و نه واپرد.برت لذادر زاده اش شیرین برن بیاو از بلند خندید ای با صدل غزف حرد از محمو

ک ند سردجایی که بوام از کدین هرا.بنا برد بلند بخندای ین چنین با صدم اهای رقااند که دبوه نشنیدن تا کنوادی مر

ل را غزص شت .به خصوداستدوخیلی را  نهزافرل و یعنی غزادر زاده اش برد ند محمودکره نگاو ان دو را کشیدند 

ل و غزو لحظه ها می گذشتند د.بوو رک محبتش خیلی صزیح از برن و ابیادر هم د و بوش یگوزباد و که هم خیلی شا

که پس د محموص .به خصونددمی برت مصاحبت با یکدیگر لذن از شوند همچنان مار زینکه متوجه گذون ابدد محمو

صحبت می و نشسته بمدند سیع پایینونشیمن ق تاد .ان دو در ابوده کرا پیدل شیرینی غز مدتها هم صحبتی به از 

ست می او دیانه راجمله ر ازسایل پدوهم به ز یا هنواگفت که او به و پرسید رش را پدل حال غزد از محموو ند دکر
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د می کرن بیات را تفاقااینری اطوو ست رش اورده اپدازم چه بالیی سر لود تعریف کرد محموای برل ند یا نه .غزز

 د.فته بوریسه ه رخندد از که محمو

 

حقیقت توجهی در ما د ابول مسابقه فوتبای تماشال مشغود و شت نشسته بوار داقردوم طبقه در تاقش که د در افرشا

ضمیر ز ما هنود اشته بواگذر کناورزش را که د مدتها بود .او بوه شدق غرر دور و دراز ی فکاو در اشت اندان به

او را که د بوی ین تنها چیزاحقیقت د . در تر غیب می کرل لیبال و وافوتبات مسابقان یددبه او را گاهش داخونا

 د .کرمیم سرگر

 

د و می کرر تاقش محصواری ایور دچهاد را در خود بول منزدر قتی د وساخته بود خوای برای گانه اجدی نیاد دفرشا

مانی مهمانی تر ه زنند .حتی منیژدبول او عایت حارموظف به ل هل منزم اتماارد پا بگذت او سی به خلوکداد نمی زهجاا

به سختی او را تفریح ه و .گویی خندد بوه سیب پذیر شدس و ابه شد حسان او .چود نبول منزد که فرشاداد می تیب

 د.حت می کرراناب او را عصاو اازردمی 

 

می د یازخر اتا را تاقش ت اضبط صوای صددش مگر خود بوه غیر قابل تحمل شداو ای بری بلندای هر صد

ل به منزد می کراراده که ن مازهر رج و خال منزاز ست اقت می خووهر د و نبون او شدرج خاای یتی برودمحددکر

رت صوو در هد رخ د یشاتفاقی برد امی شد ممکن بورج خال منزاب مانی که زند دبوان او نگرد محموه و منیژمدامی 

کی می رود و نمی گفت کجا می ن نااقت به وهیچ د کجا بگیرند .فرشارا از غش انستند سردانمی ی پیشامدهروز بر

خت اندامی د راه فریاد داد و فق میلش نبواکه موی که با کوچکترین چیزد خالقش بواغیر قابل تحمل تر از انید . ا

ده ندگی کرزنها انه که سالها پیش با واپرن و حمارکه جز د لیل بودی شد به همین منجر مان یگردتنبیه وکه به توبیخ 

 می شدند . ض مرتب عول منزن ند مستخدمادبوه شنا شدد اخالقی فرشات ابیش به خصوصیاوکم و ند دبو

 

قعی که امودر  قعیامودر به جز د بوه مددر اپریز از تاقش همیشه ا.سیم تلفن د نمی کرت با هیچ کس معاشرد فرشا

و تمنا و هش اخوو می شد ر مخداد موده لوابیشتر روز به د روز .فرشاد شواورده مصرفش جنس ای بردو بوارقر

 شت.اندی ثردراو اانیگرس دتماا

 

مشکل ن فیااطرای اکه تحملش برد بوه تبدیل شددی به موجود شنایانش بواده و اخانور فتخااباعث روزی کسی که 

ار که مقددی جووکه با د مش بوانده و ایبایی چهرد زبوده تغییر نکرد فرشادر که ی ینها تنها چیزم ابا تماد . نمومی

فامیل و شنا ان اخترب دهمین باعث جذد و بوار ستوو امحکم ن ما همچناد ابوداده ست را از دبدنش وزن دی ازیاز

ندگی زبه او را نند ابتواو با زدواج شتند با دامید اما امی باشد د معتاد نستند فرشاداکه می دی جووبان نا.امی شد 

د فرشاروزی شت که داین اچشم به د و بووار میدن اکه هم چناد سیما بوی ختر ها پردین اجمله ازنند .داگرز بادی عا

 بشیند.ر او نتظااباشد به زم که الن مازتا هر د بوده عهد کرر ین کاای ابروند ابخود به خواو را 

 

ش صحبت به گوه و خندای طبقه پایین صداز متوجه شد د خته بودوچشم ن همچنانکه به صفحه تلویزیود رشاف

ار قرد مد با خوش اینکه به خاطراخت تا دوچشم ن به صفحه تلویزیون همچناو شت انگذان قعی به وما اسد رمی

ق تاس از البان پوشیداز پس و است جا برخد از می کرس حسااسستی که ت و خود رجووبا ود جایی بردشته بواگذ
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ندیشید که چه چیز د ابا خول حان هماو در شد ر بلند پده ی خندای متوجه صدد کرز بارا تاقش در اقتی وشد.رج خا

با بی را شانه هایش ل حان هما؟ در ست ه اپیچیدل منزی فضا ه اش در خندای ست که صدده اکرد شاچنیناو را 

 ارد.همیت ندای او اهد هیچ چیز برن داخت که نشانداتی باالوتفا

 

ر کناق در تااسط ی ومبلهاروی که د فتارش اجا چشمش به پدن همااز که د بول پیچ منزر مای سط پله هاد اوافرشا

شناختن ای برد می باشد .فرشاه خندو صحبت ل مشغوده و حلقه کراو شانه را دور یش زوباو نی نشسته اجوخترد

را به نشانه تمرکز چشمانش د و بشناسد . سپس مکثی کراو را نست اما نتواخت روی او دوبه را نگاهش انختر جود

 ؟ست انشسته ر پدش غودر اختر کیست که چنین صمیمانه دین اکه د فکر کرد با خول حان هماد درتنگ کر
 

 "ستینجاابیا ببین کی م پسرم گفت : سالی بلند ای با صدد و فتاد ابه فرشاد چشم محمو

 

 د.کره نگال تی به غزوبا بی تفاو چه کسی می باشد او که ارد همیتی ندایش اکه برن داد نشاد فرشا

 

 "می بینمت خوشحالمره بادوینکه از اپسر عمو م سال"گفت :و مد ا در ابه صدد خول غز

 

خمهایش اسپس د و یستاان دو ابه ه ماندم چند قدو مد اپله ها پایین د از خته بودوچشم ل که به غزن همچناد فرشا

 "؟گفت :پسر عم و هم کشید در را

 

 "؟ست است درهستی ل تو غزل ؟غز"برخاسته باشد گفت اب خواز بعد مانند کسی که و 

 

معنی ی با لبخندو شت داهم متوجه شد قدمی جلو برد که فرشاد کرای نه اراخریده نگاد فرشای به سر تا پال غز

 "گرفتم ه شتباانیستید ببخشید د ینکه شما فرشااما مثل اهستم ل بله من غزگفت :داری

 

ین اهمیت ندهد ی اکه به چیزد بوده کردت قت پیش عاونجا که خیلی ار اما د اخیلی تعجب کرل غزف حرد از فرشا

 شد.رج خال منززد و از ینکه کالمی بگوید چرخی ون ابدو توجه ون هم بدربا

 

د و کرل به غزرو شد رج خال منزد از مانی که فرشاد .زکره نگاد فرشال و ینکه حرفی بزند به غزاون بدد محمو

 "؟نشناختی د را ستی تو فرشارا":گفت

 

 "بفهمانماو به ی را ستم چیزالی می خون وعمو جاا چر"گفت :زد و لبخند ل غز

 

جا ن او زا کشیدش غوای در ابرد و کره نگال زشد به غر او بعد که متوجه منظود و لحظه یا فکر کرد محمو

ل غزف می شد :معنی حرار تکرش مغزدر یک چیز ام ما مداشد رج خال منزاز کنش واهیچ ون بدد فرشابرخاست.

ر او ین کاای الیلی برد دما هر چه فکر کران راه زده ابه د را به عمد خول نست که غزدابه خوبی می دفرشاد ؟چه بو

 نیافت.
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فکر ان هم به اکه بخوارد همیتی ندامن ای شته برری داگفت : هر منظود با خوو خت انداباال را شانه هایش د رشاف

 کند.ز بادر را تا د کر رج جیبش خارا از سوئیچ وکنم 

 

دی یازکم کم پرسشهایی د فته بوو ربه فکر فرود و نشستهب درو اش صندلی خوروی هیچ حرکتی ون بدد فرشا

می ؟او ینجا چه یم کند ل اینکه غزاجمله از شته باشد را دانها است پاسخ الش می خودکه د بوه شدا پیدش مغزدر

ما حاال می ده .ایا نبراو از با د را خصومت خوو کینه ز له هنواغزگ مرل از گذشت شش ساد جووبا در که مانستدا

 د.نبول شحاخوازه نداین اتا ن تا کنوو او نشسته رش پدر کنادر لکه غزدی 

 

ل به غزم ؟او یب خبراز ان که من ده فتااتفاقاتی اچه ت ین مداگفت :تو د با خوو ستی به موهایش کشید د دفرشا

د بوده نکرق فردر او که ی ست تنهاچیزده اتغییر کرر چقده ندیداو را سالی که ر چهات مددر ینکه ابه د و کرفکر می

دد و از بر گرل ست به منزالش می خودخیلی د .فرشازد می ق گ شبش برنربه ن چشمادر که د شیطنتی بونهما

ن مددر ابا د فکر می کرد کند .شاید فرشاد شااده اش را خانور ین کااست با اما نمی خوابپرسد را حرفش معنیل غز

بی که اعز درهم ن نااشت داست ا دویرزست انمی خورا ین و او اهد شد احت خواده اش راخانول خیاتنهاییک الاز 

 باشند.یم کشید سهیم

 

نست امی تود و تر بول که سر حات قااومی کشد گاهی م نتقادرش امار و پدا از نست چردانمی دش هم خود فرشا

لش در اوشتند .حتی ماامن مخالفتی ندازدواج که با ن نا؟ اند ی دارچه تقصیرن ناا ؟؟امی گفت :چرد کند با خوفکر

ین فکر د ابودش مانی که خوزما فقط تا ؟ اند زتش من بسواباید به ا پس چرد کرل بعد که قبوما اشونه کشید خ وشا

می ل حلوی در او یگرروح دگویی د می کروع شرد او جوش را در وتاثیرر مخداد ینکه موابه محض و دیم کررا ها 

 دازد.فیانش بپراطردادن اجر زتا به د کرمید و او را وادار کر

 

فتن به جایی رینکه حوصله امی باشد با دن فکر کرل مشغوو نجا نشسته ز امد متوجه شد هنود اانی که به خومد زفرشا

از با گذشتن او د.فتاراه انست کجاست به دامی دش که فقط خوی مقصد ف به طرد و شن کردرو را روما خواشت اندرا

.سرعتش ندرا اهرز بهشت فطر به سرعت به.  دسانر اهرز بهشت –قم ی ازاد راه به کمر بندد را شلوغی شهر خو

نجا ابه دیازخیلی ن چود ساند . فرشارنجا ابه د را خوزود خیلی د و او بوت خلود ازاد راه سط هفته بون وچود و بود یاز

و ساندرفرشته ک به سر خاد را خوزود ین خیلی اهد بنابردتشخیص را نست مسیر افت چشم بسته هم می تورمی 

 فکر شد.ق در غرو نشست ر گوی فت باالرنجا می اکه به ر ی هر بال طبق معمو

 

ر قعی که کاامواز غیر او حقیقت در ما رود اند کجا می زغیبش می د نست گاهی که فرشاداهیچ کس نمی 

م نجااسط هفته ر را وین کااغلب د .امی کرت خلود فرشته با خور سر گوو فت رمی ا هرزشت به بهشت اندبخصوصی

ک ندگی مشتر ل زطودر که ی هاروزبه و یم شد ه فرشته خیرر ساعتها به سنگ گود او نشواو حم اکسی مزتاداد ی م

فرشته فاصله ر با گوم فت که چند قدرمی ی مهدر هم سر گوت قااوگاهی د شتند فکر می کردابا هم ن شامخفیانه

 د.می بری بی خبری نیادبه د را خور مخداد مون با کشیدو می گشت ز بال به منزان ازشت .پس دا
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ری سیگادن شن کراز روپس و شت امی گذاراساند موسیقی رتاقش ابه د را خول به منزن سیداز رپس د فرشار ین باا

 شد.دن فکر کرل مشغوو کشید دراز تختش د روی بوده پر کرد ان را خوکه

 

م های رقااست اشد . به خوار بیداب خواز ت صبح ساعت هشاز یعنی پیش روز هر دت طبق عال بعد غزروز صبح 

دور و به د و کرز بارا قتی چشمانش ل و.غزد بوده کرده شاماای برد نک بوامتعلق به فراز ان که پیش را تاقی انهواپر

هم و نیست از شیردش در خوق تااینجا د اورد اما به یااسید ریش غریب به نظر می اهمه چیز برد کرهنگااف طرا

ون بیراب ختخول از ر.غزار دارد قرده ختر عمئیش بودمتعلق به از ان تاقی که پیش و در ایش عمول منزن در کنوا

ده بوی ختردمتعلق به ق تااین اکه داد می ن نشاد بوق تادر اچیزهایی که م ند . تمام زدبه قددکروع شرق تاو در امد ا

ی یبای زمجسمه هار و جنس بلواز مصنوعی ی گلهاد از پر بو قتاا ایرزست اشته داتزیینی سایلوبه دی یازکه عالقه 

ن که نشاد نگ لیمویی بوربه ق تااز اهمچنیین قسمتهایی و کمد و نگ تخت .رچینی ی فانتزیسکهاوعرو کریستالی 

در ن ست که ار دانگ لیمویی قررقابی به از او در گی رست . همچنین عکس بزده انک بوافرعالقهرد نگ موداد رمی 

نیمه صبح و ساعت هشت ز متوجه شد که هنووخت اندانگاهی به ساعت ل .غزداد می ن نشال او راساه هفدده و انزش

چشمش به ه اول نگاد . در کره نگاط نجا به حیاو از افت ق رتاه اپنجرف به طرو کشید ست .با یب حوصلگی نفسا

دن کرز باای برش تالل در .غزرد می خوج هی مونسیم صبحگاوزش ثر ابر ل ان الزابکه د فتاط احیای یبازستخر ا

ستهایش د و دپایین بود سر فرشاد بوط محوطه حیا م زدن در قدل حادر که د فتاادکه چشمش فرشاد بوق تاه اپنجر

س تعویض لبااز شد . پس ف منصرق تاه اپنجردن کرز بای زد و از لبخندن او یددبال .غزد بوده کرب به پشت قالرا 

 شد.رج فت تا خاق رتادر افبه طرم داد نجااسرعت به ان را که 

 

با ل غزشد.و بررونه واشت با پرانشمین گذق تااما همین که پا به د انبوو هردر راخت .کسی اندانگاهی به پله ها ل غز

او بهو خت ادند امرتب بوده و مااکه ل نه نگاهی به غزواپراو را داد یی پاسخ ونه با خوشرواپرد و کرم سالاو لبخند به 

 "؟ید ارندی چیزردن خانم میل به خو"گفت 

 

 ."کنمف صرن عمو جاو زن با عمو را هم صبحانه دگرسنه نیستم تر جیح می ن نه جوواگفت : نه پرل غز
 

 "؟مهمانی برگشته از یشب دعمو ن .زن نه جاواستس پرراباشد گفت : ه مددش ایای ینکه چیزابعد مثل 

 

 "؟ند یا نه ه امداقا ن ایا مهمااهم پرسیدند ورود مدند به محض امهمانی از قت ویر دیشب ن دیشاا معزیزاره "

 

ای قتی پاسخی بروست . ه انداخوش همسرن مهمااو را عمو ا زن فت . چرو ربه فکر فرن داد و تکاش را سرل غز

 فکر نکند.ان به د پرسش نیافت سعی کرینا

 

 "؟ید وهید براگفت : خانم جایی می خود و کرا صداو را نه وافت که پررط حیاف در به طرل غز

 

 "بزنمط حیادر هم گشتی ابله می خو"

 

 ..."ماا"گفت د و کره نگااو نی به انه با نگرواپر



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 5 6  

 

 

 "ه ؟شدی چیز"

 

 ."می باشندم زدن قدل مشغوط حیام در های رقااما است رت اخانم جسا"
 

چه اه گفت : ل با حالتی خوشحال ین حاامی باشد با د فرشام های رقااز انه واپرر نست منظوداکه می ینابا ل غز

 "؟هستند ط حیان در عمو جابخو

 

 ...."دقا فرشاابلکه د نبون یشارم م انه نه منظو"

 

از ما اپسر عمویم می باشد او ل به هر حاارد شکالی ندانظر من م از بله متوجه شد "گفت د و کراه نه نگاوابه پرل غز

 "دارد ؟شکالی اشما نظر

 

نند زمی م عر صبح تننها قدن یشااکه د ین بورم اما منظود انشورت جسام نه عزیز "گفت ن داد و تکاش را نه سرواپر

 ."نشوندن حمشااهند کسی مزامی خوو
 

به ره ین بادر اکسی ن تا کنوو هستم ن ن خانه مهمایدر انباشید من ان گفت : نگراو به زد و نه واچشمکی به پرل غز

بماند به او جانب از ینکه منتظر پاسخی ون ابدو "م ندیدرا صبح شما وز مراگذشته من از ان ست انگفته ی چیزمن

 فت.ط رحیافطر

 

هایش به رکا م دادننجاای اسپس بر "ند رابخیر بگذا خد "گفت :د با خون داد و تکاش را حتی سررانه با ناواپر

 فت.رشپزخانه افطر

 

نفس د و کرز هم بارا از ستهایش د و دیستار ان اکناو فت رستخر ف اکند به طره نگااف طرانکه به ون ابدل غز

ن داد نشار ین طوو امی باشد او به دن کره نگال مشغوای گو شه د در نست که فرشادابه خوبی می او کشید . عمیقی

 ست.ع اطالاوطه بی محاو در رحضواز که 

 

می م قدد شاو که بی خایل او به د و بوده یستاری ا.کناط به حیال غزورود با د فرشاود بوس زده حدل که غزر همانطو

تش کشید رستی به صود دفرشاد.نی بواجوط یو نشادشار از سرشال غزد . می کره فت نگارستخر می ف ابه طرزد

ای جایی بردن کرا پیدای برل غزست.ده انکرح صالاکه رد می گذد دو روزی د اوربه یاد و لمس کری ان را یر.ز

د کره نگااو کنش به واهیچ ون بدست .مدتیه اشداو متوجه زه که تاداد می ن چرخاند .به ظاهر نشاش را نشستن سر

ار برگی قرخ وخت پر شادریرو زسط محوطه وفت که رصندلی هایی و میز ف توجه کند به طراو ینکه به ون ابدو 

را ید دبهترین د می کرسحسااشت که اجایی گذد و در ستخر برر اکناو ان را شت دابررا صندلی ها از شت .یکی دا

ی فضادن تماشا کرلمشغوو خت انداهم را روی پاهایش و نشست اف روی ان طراتوجه به ون بددارد ستخر م ابه تما

و بدهد نتکاش را سرن او یددبا ل شت غزر دانتظاد و ای کرمه نگااو به وی با کنجکاد ستخر شد .فرشای ایباز

نمی به توجهل ید غزدقتی وما .اکند د هم شامل کم لطفی خول او را به غزدن با بی محلی کرو او بزند او به ی لبخند
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ما سعی .اکند د فریاداد و هد الش می خوو دست اخیلی عصبانی د کرس حسااگرفته ه ناندیددش را جوو وکند 

 فت.رتاقش ف امحکمی به طری با قدمهاو بماند ارام درک

 

ین نخستین اگفت : د پیش خوزد لبخند ای یانه ذبا حالت مول حان هماد و در می کره نگااو را یر چشمی ل زغز

و ور نم مغرامی توازه ندن ابه هماو ست ری اجام گهادر رتو ن خوچ.ن بدهم من هم خونی ن ینکه به تو نشاای ابرمقد

 باشم.اه خودخو

 

ل .غزد شوو بره رونست که باید با منیژداشد . می ه جا کنداو از قلب ا زد صبحانه صدف بریا صرل را نه غزواقتی پرو

باید و ید اخوشش نمی ش هراخود از او و یازعمویش زن نست که داما می ه ایداو را دقت چ وشت که اندد یابه

ل منزاو را از نند امی توه منیزاز او خطایی وز بررت صودر یا د افکر کرد ند .با خوپا خطا نکاز ست دباشد که ظبامو

ن از طمیناابا ؟ و ند ابریا چی ساخته را هتل و گفت پس مسافر خانه د با خوزد و لبخند ر ان تصوو از ؟کند ون بیر

 فت.ری رخوا غذق تاف اترسد به طرنمیی چیزاز ینکه ا

 

باید همسر س زد حدد و فتاایبا زتی رصوو می متناسب اندابا و نی قد بلند زشد چشمش به ق تاوارد اهمین که 

د کرس حسااما ه ایداو را دقت وچه اورد حتی به یا نمی د و بوه ندیدر او را یک بااز بیش ل ینکه غزاباشد . با عمویش

با ل شته باشد .غزداست او را دوند امی توو نیست ق خالابد و عمویش بدجنس د زن خیالش فکر می کردرکه ر نطوا

گفت : ی بلندای با صدل حان هماد و در کرم ند سالدکه پشت میز صبحانه نشسته بوش همسرو عمو بلند بهای صد

 "شتنی باشدداست و دویبا زین حد اعمویم تا دم زن ننمی کرمن فکرای خد

 

رد و جا خوف او ین حراز اما اورد امی ن بازبرا رش رفکاو رک اخیلی صریح ل نست غزداکه می دی جواوبا د محمو

 ببیند.او را کنش واتا د کره نگاه منیژبه

 

و منوچهر از شت تر کیبی داکه به لب ی لبخنده او و یبایی چهرد .زکره نگال ینکه لبخند بزند به غزون ابده منیژ

س حساابه خوبی ل غزم کالرا در قت اکه صدص ید به خصوانمی ش ختر بددین از اکه د کرس حسال احان یاله .بااغز

رت او را خم شد تا صوو فت ه رمنیژف به طرل ست . غزانگفته م را ین کالن او امدش اخوای براو شد که متوجهد کر

که د ین بوامانند ای چنین صحنه ن یدای او د.برد کره ین صحنه نگاابه ج وواج هاد محمود ضی نکراعتراببوسد منیژ]

ین در اضی اعترو او اباشد ه بوسیداو را نک چنین صمیمانه اشت که حتی فراهرگز به یا ندا یرزباشد ی اهشاهد معجز

 باشد.شتهاندرد مو

 

به وع می شرارابا لحن ه منیژد کره نگااو با لبخند به و سر میز صبحانه نشست ر او کناه منیژن بوسیداز پس ل غز

ق او خالابا د و بوده ندگی کراو زبا ی که عمرد ما محمود افه بورحد معادر و ینکه صحبتهایش معمولی ا.با د کرصحبت

 د.می کره مشاهدای از روح او را گوشه ر نخستین باای بردشنا بوا

 

و حت د و رانمی کری تظاهر به چیزاو که د بور ما نخستین باد ابوه یددمختلف اد فرابا ه را منیژدن ها صحبت کرربااو

ل فهمید که غزن اول هماه منیژدا پاسخ می ه منیژی با لبخند به پرسشهال .غزد نی صحبت می کراوختر جدبا ارام
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نمی ی می کنند تظاهر به چیزه نگاد فرشادر به چشم مااو نیکه به اجوان ختردیگر دمانند و ست اقتی اصدختر باد

 کند.

 

 بد خلق نیست.ق و خالابد او نست که دامی ل غزل شت با ین حاابه لب ندی لبخنده منیژ

 

 "؟شته باشم ای دامن چه قیافه دی فکر کرل غز"پرسید :ه منیژ

 

ون بدل غزضی کند.ه را راپاسخی بدهد که منیژل ست غزالش می خود دجوم وبا تماد . او کره نگال به غزد محمو

ه یددرم دما ملبورا در اعکس شما  رستش من یک بارا":گفت د می کره نگااو به ان توجه به عمویش که با حالتی نگر

از تر عکس قد شما کمی بلنددر ان ید . دعکس گرفته بوان سالن تئاتر شهر ی جلودر ماب و عمه مهتاو شما دم بو

تشخیص در راماب و عمه مهتاه ی من چهرد جووین ابا د مشخص نیود یان زهایتاه ما چهرد ابون عمه جادر و ما

از عکسس ل نبادمی باشد من د م خانم همسر عمو محموان گفت که او کیست م نفر سوم یدپرسدر مااز قتی وما ادادم

یا نه با تاسف دارد شما ی از یگردیا عکس اکه م پرسیددر مااز قتی دم . ونکرا پیدی ما چیزاگشتم درم مام لبوادرشما 

م پرسیددرم مااز ست اویم چه شکلی نم همسر عماتا بددم بوه شدو گفت : نه من که خیلی کنجکان داد و تکاش راسر

ندیم امی خون درس بیرستاه در دعمو منیژب و زن عمه مهتاو که من ن ما:ان زگفت درم ماو ید ای دارقیافه شما چه

ند دمی کره نگااو ما سه نفر فقط به دم از فتیم مررمی ن را ه تو خیابوی قت سه نفروکه هر د بون فتاو یبا زیختراو د

م و یدرا دینکه شما اتا د بوه هن ممن مانددر ذمدتها ف او ین حرامتناسب ام نداهم و شت داقشنگی  رتصوهما یرز

 دم.فتادرم امافحرد به یا

 

 ست.ده افتادرش اماد به یاد مشخص بون داد با تاسف تکاش را سرو نفس عمیقی کشید ل غز

 

طبقه باال ف به طرو جا برخاست از گفتن کالمی ون د بدبعد و کره یش نگاروپیش ی چان .به فنجاد کرت سکوه منیز

 د.فتاراه ابه

 

 ند.دمی کره نگااو با تعجب به د محمول و غز

 

 "؟نیست ر ینطودم .اکراب ینکه خرامثل وای ":می گفت ارابه د و کره نگاد نی به عمو محموابا نگرل غز

 

 "باشدر ینطواکنم  فکر نمیم نه عزیز"گفت :و نفس عمیقی کشید د محمو

 

نمی ش درد سرر ین با.اتخت نشست ود روی هایش براغ داروینکه به سرون بدو ساند رتاقش ابه د را خوه منمیژ

د بوده قطعه قطعه کراو را تکبر ور و که غرد بوی خنجرل غزم کالد .در بوه مددرد اکه به د ین قلبش بوابلکه دکر

 د.بودش به خورت او حقاو پستی د اور ین تعریف یااکه د می کرس حساه اژما منید ابوده تعریف کرل از او.غز
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ما د اشیرین یافته بوو شتنی داست ی دوخترن او را دچود حت نبوراناو لگیر ل دغزاز ما د اگرفته بوه منیژدل 

ای بررا چشمانش و  دبوه تنیددش خورا دور تنفر ر عنکبئتی تان ین سالها جوم اکه تماد بودش خواو از گرفتگی دل

 د.حقایق بسته بونیدد

ده جا کراده خانواد فردر دل احسابی د را خوت ین مدو در اعمویش می گذشت ل به منزل غزاز ورود یک هفته 

حت رانااو را ند انیا نمی تودر دکه هیچ چیز د ین بواشت.مانند داصحبت دی و شاده در لعاق ایی فوونیرلغزد.بو

مسایل رد مون در محبتشان دادن نشاای برو ند دبوده کردت عااو به ی حمداهمچنین خانم ن و ماحو رنه واپرکند.

یر در زکه سالها ده ای مرد گویی گرد.بوده کرض عول را منزی فضال غزد شاای تسند.صدانظر میخواو ازمختلف 

دی در با شال غزد.بوه شدرج خا خانهر پرنورگ و بزی هاه پنجرن او از مدآند با دبوه پاشیدم هارسیعل وسقف منز

که سالها به بی ل را منزاد فرد اسری لهادی اش دشاه و خندای صدو فت رمی ف طرآن ف وین طرابین خانه به 

ه منیژر فتاای در رتغییر قابل مالحظه ، هی اخودیک عمر خود جووبا د.گرمتر می کرم وند گردبوده کردت تی عاوتفا

کمتر ص قرف حتیاجش نسبت به مصره و اکه حالش خیلی بهتر شدد می کرس حساارینطواهم دش خود.بوه شدا پید

عجیب که د و گرفته بوه به عهدل را مانند کدبانویی قابل مدیریت منزاد و همه چیز نظر میدرد مول در غزست.ه اشد

تغییر می را ها اغذ پختنع همچنین نول و منزر کود دبه سلیقه خواو شت.دابی نقصش و سلیقه عالی از نتش نشاانظر

با ان یگردینکه مانند ابا ه حتی منیژ، شتند اضی نداعترل امنزاد فراز این بین هیچ یک در اکه د بوخیلی عجیبداد.

د ، فق بواقع مواموری از بسیااو در ما با سلیقه د انمی کران عنوی او هارنسبت به کاش را نظرت حساسااازبرو البخند 

ه شتند.منیژداستانه دوگاهی بحث و نظر دل با یکدیگر تبال و او شت غزدابعضی مسائل  نسبت بهضی هماعتراگر ا

از به غیر ل غزا یردارد ، زست او را دوکه د میکرس حساد و ابوده کردت عاط او پر نشاای صدل وغزد جووکم کم به 

می باشد که د او شار فتاو ر لغزر به خاطر حضوش همسرد جوات در وتغییرم نست تماامیدد محمود.یگر بوان دخترد

 د.شوک پان منزلشاودی از تا حدغمد تا گره باعث شد

 

 د.پیش گرفته بودر غیر قابل تغییر و خصمانه ری فتان رکه همچناد بود تنها فرشات ین مددر ا

 

ل غزن ین میادر اند.می گرفته یددنای را یگردبه عمد ام هر کدد و گرفته بودر پنهانی رزه ای مباد فرشال و بین غز

که د بوه متوجه شدد فرشاشت.رزه دایم مبااز امشخصی ف هدد و بوده کرز غارزه را آگاهانه مباا او آیرد زتر بوموفق

می ه یددنارا د و اومیزآن راه به د را خول غزن یددبا دارد.خاصی ف هداو نسبت به دن کم محلی کرل از غز

حاال ، شد وعشررزه عاقبت مبااه ، خودخوی قاآمی گفت:د با خود و لبخند میزل غزد میکرر را ین کاامانی که زگرفت.

 ."می شویمه ما برنداز یک ام ببینم کد
 

گی دمای آهمچنین کالسهان و بازش زموآکز امراز یکی م در ثبت ناای برد محمواه به همرل غزروز ، صبح نهمین 

هم ز گفته که باده و مهشید تلفن کرم که خانمی به ناع داد طالا اونه به واگشت پرزبال مانی که به منززفت.ررکنکو

و شت دابررا گوشی تلفن و گشت زباس تعویض لبااز پس و فت رتاقش ف ابا خوشحالی به طرل کند.غزتلفن می

 گرفت.را مهشید تلفنره شما
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او با شناختن د.مهشید بودر اخانم مد آن معرفی کرد را خول غزو شت دابررا ممتد خانمی گوشی ق چند بواز پس 

سم ابه مرآوردن می شویم که با تشریف ل خوشحاده و من صحبت کرای شما براز خوشحالی گفت که مهشید با

 کنید.ل خوشحارا ختر کوچکم ما دسیوعر

 

ر باب مهتاود.برن نال آسی به منزوسم عرامردر شرکت ای جمعه برروز که ل داد قود و تشکر کراو محبت ل از غز

د و بوده یستار او اکنال صحبت با غزای که برداد به مهشید را حافظی گوشی اخداز پس ل داد و به غزرا نشانی یگرد

گفت که خیلی د و او لپرسی کراحواو اسر خوشی با دی از با فریال غزای صدن مهشید با شنیدشت.داعجله خیلی هم

 ببیند.او را تا د جشنبه شوتر پنزودست هر چه امتتظر ه وتنگ شدای او لش برد

 

 ."یمآما جمعه شب حتماً می اپنجشنبه که فکر نمیکنم ن مهشید جا"گفت:ل غز
 

 ."ستاسم خیلی قشنگی امرو ست ان است که حنابنداپنجشنبه ر صل کاانخیر نشد."مهشید گفت:
 

نست امی توو شت اندری شنبه کا تاو او می شدند ز غاآشنبه از فت.کالسهایش و ربه فکر فرد و کرت سکول غز

 هم شرکت کند.ان سم حنابندامردر

می ر ضاست.خب ما پنجشنبه ساعت چهارعالمت ت سکو، که رخب مبا"شد گفت:ت او مهشید که متوجه سکو

 ."نبالتدییمآ
 

 ."حم بشمامزام نمیخوم ، میادم نه خو"
 

 "؟می کنیرف تعاز داری با"

 

 "؟باشه، نجا میبینمت م اومیال به هر حام.حت ترر رانطوی، امهشید ن نه جو"

 

 ."که بیاییل دادی ما قوارم.احتی منم حرفی ندر راینطواخب حاال که "
 

 ."ممیاض حتماً حتمام ، عزیزآره "
 

 "؟کی شدار پس قر"

 

شیرینی م و شاره بار و دواهانو صبحانه م و شاف تا جمعه شب به صرر پنجشنبه ساعت چهااز "گفت:و چندید ل غز

 ."همیوو
 

 ."پس می بینمتم.جفت چشارو قدمت "با خوشحالی گفت:و مهشید خندید 
 

 ود.تا به مطب بره شدده ماآید که و او را دفت رمحمد ق تاف ابه طرد حافظی کراخدل قتی مهشید با غزو
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شد بعد ار ینجا بیایند.خب حاال قراپنجشنبه به ن از شایاشد ار قردم و کرت عورا دخانم ل من غزداداش قا آخب "

در یم ابررا ینکه کسی ایگه من به ه دکه گفتی تا چند ماف حررت از اون تو بگی که منظودم تلفن کراو ینکه به ااز

 "؟ضی نمیکنم چیهاعترابگیرید نظر

 

را فکرهایم م من میتونم تمات ین مدا خب تو، شتم اخاصی ندر منظو"با لبخند گفت:د و کره محمد به مهشید نگا

 ."ارمشما میگذه به عهدب را نتخاابعد بکنم
 

 "ه؟خوشت نیامدن کتایواز یعنی تو "

 

ن تودکه خورو یگه هر کسی ه دپیله نکن.گفتم تا چند ما، ببین مهشید "گفت:و محمد نفس عمیقی کشید 

 "؟باشه، ید ارحتم بگذراه یگه دنظر بگیرید.پس تا چند مادر میتونید ستیداخو

 

 "؟کنمت عودپنجشنبه ای برل را شتی غزار داصرا اپس چر"گفت:د بوه مهشید که گویی قانع نشد

 

 "؟بکنیر را ین کااستی ایعنی تو نمی خو"

 

خوشت از او خته که نکنه تو انداتو کله من را ین فکر د و ایم کمی عجیب بواتو برف طردش از ما پیشنهاا.اچر"

 "؟نیستر ینطو، است اهمدآ

 

 "دارد؟شکالی ابه نظر تو "گفت:ل حان هماو در پوشید را کتش د و ست کررا درمحمد یقه لباسش 

 

 "ه؟مدآخوشت از او تو ؟ستی میگیرا"گفت:د و کره نگااو مهشید متعجب به 

 

 ."باشمف را زده ین حرآورم ابه خاطر نمی "گفت:ی زد و محمد نیشخند
 

 "؟یا نهه مدآخوشت دی ، منو گیج کرک تو که پا"

 

 ."شنا بشماو آبیشتر بو دارم ست دوما دم امن چنین حرفی نز"
 

خوشحالی غش از بفهمه ن من ماماای خدوای "گفت:د و کرب به هم قالرا ستهایش دمهشید با خوشحالی 

 ."مدوا در اونزش از اپسرمیکنه.عاقبت
 

 شد.رج تاقش خااز اکالمی ون بدو انی محمد نشست خمی بر پیشا

 

از ست.اخته انداگذشته د به یارا محمد ف ین حرابا ده و خوبی نزف فهمید حراو گزید.را حتی لبش رامهشید با نا

 شد.رج محمد خاق تان داد و از اتکاش را سرحتیرانا
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نجا تهیه را آهمیشه لباسهایش ه فتند که منیژرخرید به محلی ای بره منیژق تفاابه ل پنجشنبه غزروز صبح 

مریکا تریتیب از استانش به مناسبت برگشتن از دوکه یکی ود به مهمانی براه او همرل شت غزداست ه دومنیژد.میکر

ینکه رد اموه در منیژت دارد.عودند دبوان تهردر ستانش که از دوسی یکی وبه جشن عراو نست که اما مید.ادبوداده 

ای او که برد بول غزد ین خود.انکروی هیچگونه کنجکاه شنا شداو آچگونه با و چه کسی می باشد لزست غدو

 ست.ه امدل آبه منزن نااه آبه همره و شنا شدآپیما اهودر با مهشیدداد توضیح 

 

د و تمجید کر وخیلی تعریف او سلیقه ل از نها پرسید.غزرد آمول را در نظر غزس ست لباب دو دنتخااز اپس ه منیژ

 کند.ب نتخاای او الباسی بردش ست به سلیقه خواخواز او

 

م همین باعث شد تا تماو شد ل کند خیلی خوشحاب نتخارا او اتا لباسش د سته بواخول از او ینکه غزه از امنیژ

 د.گیرر به کااش را سلیقه

 

ردن خوای برو شتند اگذه منیژدرو خوه را در شداری خریدس جناو امدند ون ابیره شگاوفراز خرید از پس آن دو 

 کوچکی شدند.ران ستوه وارد رقهوفنجانی

 

د بوه نه خیلی تنها شدزافردرش و ازدواج ماگ مراز که پس ل شتند.غزداخوبی س حسادن ابا هم بودو از هر 

س حساه امنیژست.ده اکر شته پرد داجنس خواز شتن همدمی اثر نددر اکه را خلئی ه منیزد جووکه د میکرسحساا

روح او را عصابی کهی اکه قرصهاد مدتی بواو ست.ده اپوچی برس حساو اتنفر از ندگی خالی زبه ل او را غزد میکر

با را نیاو دنکند ن پنهاور غرده ای از پس پرش را در که لبخندد گرفته بودگی یازتاد.نکیرده ستفاد اتر میکرده فرسو

د و متنفر نبود محمواز یگر د.او دشته بواگذدی یازنیز تأثیر ش با همسراو بط در روافکر  زین طراببیند.ی ید بهترد

 آزرد.می او را بانش کمتر ی زتندبا

 

د ند خووست به مهمانی برار اکه قرر همانطوو ند بپوشند دبوه که خریدرا لباسی دو شد هر ار فتند قرل رقتی به منزو

از بعد و متعجب شد ن او یددبا ه فت.منیژه رمنیژق تاالباسش به ن دادن نشاای برل غزقیقه بعد دکنند.چند ده ماارا

ر چاد او دفکر کره بلند منیژه خندای صدد از بوه مدل آلحظه به منزن که هماد که محموری فت به طوریسه رهخند

د را که خول به غزو ته تخت نشسروی ید که او را دفت.ن ربشااخوق تااحشت به سرعت به س و وبا ترو هشدن جنو

 یسه میرفت.ه رخندد و از میکره نگاده یش کرآراعجیبی رتبه صو

 

و لب لبها رژ با د و بوه تش کشیدرتا پایین صورا هایش وبرانباله اد دبا مدل غزد.کره نگال به غزج و واج هاد محمو

موهایش د.بوده کره هم سیارا چشمهایش ر دوتا د.دور بوده کرخ سررا همچنین گونه هایش و پایین و باال از قسمتی

که د بوه عجیب شدل عین حاه دار و در خندر نقده او آخالصه چهرد.بوده جمع کرش سری باالدر شفتهآهم را 

 د.بون خندیدل مشغوز نشست که هنوش همسرر کناههم با خندد محمو

 ،عمو جان چرا می خندید ، خب قرار است امشب مطابق مد روز رفتار ا"گفت:د و کره نگاد با لبخند به محمول غز

 ."کنم
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ا او یرزهد گریه کند الش می خود دمیکرس حسااما انکه می خندید آبا د.بوه جمع شدد محموی چشمهادر شک ا

د و او کره نگاه به منیژد.او شت بشنوداعالقه او که خیلی هم به ش را همسره خندای که صدد بوای منتظر لحظه سالها

با ز که هنوه منیژف بطرد را خود بکشد.محموش غواو را در آهد امیخود کرس حسااشتنی یافت که داست دونچنارا 

ای بررا مختلفی ی ستهاااق ژیینه ی آکه جلول غزد.حلقه کررا دور او یش زوباو کشید د میکره نگال غزبهه خند

، مانی شد دمجلس خو"گفت:ل حان هما و درفت ق رتادر اچین به سمت ورید.پارا دعمویش د میکرمهمانی تمرین

 ."نیستمنی یگر جادینجا ا
 

عمویش ق تال از اشد.هنگامی که غزرج خاق تای زد و از البخندل غزو ند دکره نگااو با لبخند به ه منیژد و محمو

 ود.برون میش تا بیررج تاقش خااز اهم او شد که و برد روشد با فرشارجخا

 

حدقه از که با چشمانی د کره نگاد با تعجب به فرشااو ببیند.د او را فرشال ین حادر اکه د یکرنمش را حتی فکرل غز

 ساند.رتاقش ابه د را خوو دوان دوان تش گرفت رصوی جلورا ستهایش دبه سرعت د بواو زل زده به ه مدآدر

 

د او شت فرشااست نداو دومد.ش آدبدش خود از بوداده تاقش تکیه در اکه به ن محو شد.همچنال غزد جوه از وخند

ی جلود را یگر خوز دبا تأسف بال غزد.بوده فتااکه د تفاقی بود و اکرری یگر نمی شد کادما اضع ببیند.و وین سر ابارا 

م تش به حماریش صودن آراکرک پاای مد برش آبده اش نقاشی شده چهراز حالی که د و در کره تاقش نگاایینهآ

بر ی حالی که نیشخندد و در یستااجا ن چند لحظه هماد.تاقش تعقیب کردر اتا ل را متعجبش غزه با نگاد فرشافت.ر

 فت.ون ربیرشتدالب 

 

آن نی که تا اختردشته باشد.داین چنین شیطنت اکه د بوه ندیدی را خترن دتاکنود.یش عجیب بوابرل غزر فتار

یشی که بر آرابا ل را غزو نشست ن پشت فرماد فرشاشتند.اندل مانند غزای خصیصه ام هیچکدد شناخته بونماز

چند لحظه با مشت به از پس و مد در آکم کم به حالت عصبی دی و عاا بتده او اخندید.خندد آورد و شت به یاداهچهر

 گریست.و زار شت استانش گذش را روی دسرزد و ضربه نفرما

 

ن چشم شیطاه ختر سیادین اما میدید که افکر نکند ی ختردفرشته به هیچ از که پس د عهد بسته بود با خود فرشا

سیر طلسم ر او را افکای اگردوجان چوو خیالش می نشیند ن سمای در آبراگاهی مانند تکه د ختر عمویش هم بودکه

 میکند.دخو

 

به د و ه بوگرفتش غورا در آنش انود زامین نشسته بوروی زحالیکه د و در بوا هرزبهشت د در ساعتی بعد فرشا

ل غزد بوده کرت خلود فرشته با خوار مزر کناد در حالی که فرشان هماد.در بوه شده فرشته خیرر گوه سیاسنگ

 ود.مهشید بردر مال به منزمیشد تاده ماآ

 

ود ستش برل دوشت تا با تاکسی تلفنی به منزار داصرد و احم عمویش شواست مزاکه نمیخول غزار صرد اجووبا 

ف به طرد محمواه به همره حافظی با منیژاخداز پس ل به مقصد برساند.غزدش او را تصمیم گرفت خود ومحمماا

 د.فتااراهمقصد 
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ن مهشید ساختمادر مال منزن.سیدرند به مقصد دمیکرش را نچه فکراز آتر زودند دکرب نتخااه را اگررمسیر بزن چو

د بوه نصب شدی در جلوزن چشمک اغ یسه چررشت.چندین ار دامک قررناان لی میداحودر که د طبقه قشنگی بودو

 ند.ه اسیدربه مقصد اد میدن نشاکه

 

نیست تا چه م که معلود گفته بواو به ل برگشت.غزل متزف به طردور زد و بعد د.خل شول داتا غزد صبر کرد محمو

دد و کسی تلفنی بر میگرابا ل رگشتن به منزبم هنگادر که د بون داده طمینان اناآبه و بیانجامد ل سم به طوامرقتو

 نباشد.ان او نگرد سته بواعمویش خواز

 

میشد به ده ماآمحبوبه که در و به ماو ند دخل بردابه دی با شاو او را مدند ل آغزل ستقباابه ن کتایوو مهشید 

صمیمیتی از ما ایدند دمی او را که  دبور نخستین باای که بردی جوومحبوبه با ب و مهتاند.دمعرفی کرود برهیشگاآرا

 د.بوه مدن آخوششااز او خیلی ادمیدن نشاد خول از که غز

 د.فته بوری رکام نجاای اگویی برد و نبول محمد منز

 

ما اند وبراه او ست همراخون کتایول و غزاز ببرند.محبوبه ه یشگاآرابه را مدند تا محبوبه آحمید ده خانوف طراز 

فتن محبوبه به از رپس کند.ری هند همکام دنجاد ابوار هایی که قررکااو در با و مهشید بماند ر کناداد  ترجیحلغز

هایی که باید تا شب رکامنجاای ابردر به کمک به ماد کروع شرد بوردار که هشت ماهه بادی جوومهشید با ه یشگاآرا

مهمانانی ن به میاو نزندری ست به کااو دینکه ای ابردرش ماو مهشید ار صراشد.اه آن دو هم همرل میشد.غزم نجاا

 د.یی کند بی نتیجه بواپذیرد خوو از ند دطبقه پایین بودر که ود بر

 

اری در یودخل کمد را از دابرقی رومهشید جاد.تاقها کمی تمیز شواینکه کف اجز د بوه شدم نجااها رساعتی بعد کا

از حتی نشاند.پس رامبل را روی مهشید و گرفت رو را از او جاار صراا بل که غزن کشیدرو به جاد کروع شرآورد و

د ، کره به مهشید نگاد بول غزی هارکه ناظر کاب مهتان.کشیدرو به جاد کروع شردش خواو به ی چانیالیودادن 

که گویی د کره نگال با لبخند به غزب مهتان داد.تکاش را سرد و کرل به غزره ای شاایش وبراختن اندامهشید با باال

 نفس عمیقی کشید.و ست ر ابه کال مشغودخول منزدر 

 

هم ن ینکه کتایوامحمد میباشد.با ای ختر مناسبی برل دینکه غزو اند دیک فکر میکردو مهشید هر ب و مهتا

شب ی ابرل غزت عودما بخاطر ارد.انداو که تمایلی نسبت به د بون داده نشات ین مددر اما محمد د اخوبی بوخترد

و میرساند را ین تنها یک چیز د.اگفته بودرش به ماع را ین موضوامهشید د.بوه مهشید شدن ماداست به دانحنابند

محمد ار صراشتند که اخبر ندام از آن دو ما هیچکداباشد.ده کرا ختر عالقه پیددین است محمد به اممکن ینکهآن ا

ن سیدای ربرد ومحمد بود خوی آن نه که مجراماهرای نقشه ست.ده انقشه خاصی بوای جرای ابرل غزت ازعوای دبر

 د.بوه گادش از آن آخوبه هدفی که فقط

 

در توسط ماآش ین اشتند باید داسمی که رند که طبق دشته بوآش رپختن ل شپزخانه مشغوب در آمهتاو مهشید 

 پخته میشد.ان شب حنابنددر وسعر
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طبقه پایین جمع در ند دبول منزدر که ام قواز اچند تن د.طبقه باال بنور دکسی ل غزو مهشید ب و مهتااز غیر 

بلند ای کنند.صدن ند کمکشاری دارگر کاامیپرسید ب مهتاد و از به باال میزی فقط گاهی کسی سرو ند دبوهشد

د بوه ندنمای چیزد و بول به کف هارو جان کشیدل قت مشغودبا ل میرسید.غزش به گول طبقه پایین منزازموسیقی 

مد آطبقه پایین می از موسیقی که ای به صدد بول مشغود و خته بواندایر ش را زکه سرن همچناد.شومتمارش که کا

باعث شد د گرفته بوار یش قرروجاراه که سر اق برو نه تمیز دایک کفش مرد جوم وهمین هنگاد.دربوده سپرش گو

 کند.ه صاحب کفش نگابهو بلند گند ش را سر

 

رو جااو ینکه ل از احان هماد در خته بودوچشم او به د و بوده یستال اغزوی برد روشخص که کسی جز محمد نبوآن 

 د.بوده شت خیلی تعجب کرداست دبه

 

هم ز خوشحالم که بام ، سال"بیفتد.به محمد گفت:اش گونه روی قشنگی ل که باعث شد چازد لبخند ن او یددبا ل غز

 ."یدوبرر من کناروی جای جلواز ست ا گر ممکنن ، ابینمتامی
 

ن یداز دمن هم م سال"گفت:و شت داقدمی به عقب برده سد کرد راه او را بوه متوجه شدزه محمد که تا

 "؟حمت میکشیدزشما ا خوشحالم.چرشما

 

 ."دیم نبوابر حمتیزکنید ور با، فی هستند رفقط خانمها تعادم من فکر میکر، حمت ز"گفت:د و کره نگااو به ل غز
 

فت رشپزخانه ف آبه طرود تاقش براینکه به از افت.پیش رتاقش ف ابه طرو برگرفت ن او چشمارا از محمد نگاهش 

 گی هستند.رقابلمه بزدرون شته ریختن ل رید که مشغورا دمهشید درش و ماو

 

شد ب چه خوم ، پسرم سال"گفت:و  پرگشتف او هم به طرب مهتاد.کرم سالاو محمد با لبخند به ن یددمهشید با 

 ."داردبرق جااسر ه آن را از خمیر نشدآش تر بیاید تا زودمحمد ش میگفتم کات هرابه خون ال، ایمدآ

د بوده هسته کررا آیش احالی که صدو در فت ف آن دو ربه طررا داد و مهشید در و مام محمد پاسخ سال

 "دی؟ستش می دبه رو جا؟میکنیت عون دمهمور ینجوامهشید"گفت:

 

مگه ، ستم گرفت رو را از دجازور به دش کن خوور با"گفت:د و کره شت نگاه داخمی بر چهراکه ادرش مهشید به بر

 "ن؟مامانه

 

ل نزند قبوی ست به چیزدیم که دکرار صراست.هر چه اختر خانمی ل دغز"گفت:ن داد و تکاش را سرب مهتا

میگفت ، به ما کمک کند و بماند دارد ست دوگفت ود بره یشگاآراهم به او ست امحبوبه که میخوار صراحتیبه د.نکر

 ."میکندی صمیمیت بیشترسحسار اینطوا
 

 شد.رج شپزخانه خااز آبعد "بکشد.رو بدهیدجازه جااکه د لیل نمیشودین اما ا"خم گفت:ن امحمد با هما
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به ل غزرو از گرفتن جاای برو"ست میگوید.راشاید "فت:حتی گراند.مهشید با نادکره مهشید به هم نگاب و مهتا

 می باشد.رو سیم جادن جمع کرل مشغوه و شدم تمار او فت که کارلها

 

را در صبح که کشیک و آن روز پنجشنبه ها به مطب نمیرفت او کند.ض عورا فت تا لباسش رتاقش امحمد به 

خستگی س حساالیل دبه همین د.مد بوو آفت در رصبح از  درمای هارکام نجاای ابرد بوداده تحویل نستاربیما

به ل حان همادر کند.ون تنش بیررا از خستگی دوش فت تا با گرفتن م رشتن حوله به سمت حمادابرمحمد باد.میکر

به د.از میکرر فتارمانی دخوو یا ربی او ست مانند د و دربود خالقی خیلی شبیه فرشاانظر از که او بهد ، فکر میکرل غز

د سرص آب بکشد.با حرد فریادارد ست دوخیلی د کرس حساو اشد ه هم گردر محمد ی مشتهادفرشاد آوردن یا

لتهابش امیریخت کم کم و بدنش فرو سر روی بر ن همچناد سرآب گرفت.دوش یر د را زخونبدد و کرز بام را حما

ذره یر ی او را زحرکتهام تماو شت ابرندل غزاز چشم ای سم محمد لحظه امراری برگزل طوم تمادر اد.تسکین میدرا 

ر فتان از رحرکاتش نشام تماد و بور شودی و شار از سرشاد.او بود شاارت و پر حرل غزد.بوداده ارقرد خوه بین نگا

ب حتی مهتاو مهشید ر ند.چندین بادبوه خیلی پسندیداو را همچنین محبوبه و مهشید ب و شت.مهتاداغششو بی غل 

ن ناآهد امیخول را ین حقیقت که غزن اند که محمد با بیادمیکرو در دل آرزو شدند ل عمیق محمد به غزهمتوجه نگا

 بفرستد.ری او ستگااخوبهرا 

 

در ما ، اخبر کنند.مهشید گفت کمی صبر کند ای او ست تاکسی برامهشید خول از غزان سم حنابندامراز پس 

 د.عمویش متقبل شول به منزل را غزن ساندرحمت زست به محمد بگوید که امیخوحقیقت

 

 برساند.ل به منزل را به تنهایی غزدش بدهد خوزه جااست امهشید خوو از شت احرفی ندل غزدن محمد با بر

 

 ."حت بشهرانال میترسم غز، نیست ب خه خوآ"گفت:د و کره مهشید با تعجب به محمد نگا
 

 ."ویبراو هی با افکر نمیکنم تو بخوود ، نها برباید تود هد با تاکسی براگر بخوا"
 

ست ات دبگو تا برای میخوو رو ختردگه اخب ی ، شدری ینطوا امن نمی فهمم تو چرق دارد.ما تاکسی فرآره ، اخب "

 "؟چیهر ین کااخه ، آکنیم باال

 

 ."بشهده مااش آمینه زباید اول جی ازدواهر ش ، شته بااندری تو کا"
 

 ."نیادسر ی او ن مو به تنهایی ببردختر مردینه که نصف شبی اش امینه دت ، زخون جوه آر"
 

 "اری؟ندن طمینااچیه به من "

 

 ."حت بشهرانای سوندرنو اوینکه تو به تنهایی ش از اما میترسم عمو، این نیست رم امنظوا نه به خد"
 

 ."حت نمیشهرانم که ناومن مید، نیستی غ ینکه تو باامثل "
 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 6 7  

 

 "؟نیوکجا میداز "

 

 ."هبدم نجااکه گفتم ری کاو بر، مهشید با من بحث نکن "
 

 ختردبا یک دن تنها بواز مانی زیک د میادم یای ،شدض تو خیلی عو"گفت:و حتی نفس عمیقی کشید رامهشید با نا

 

 ..."االما حاست نیست درنظر شرعی از میگفتی دی و حتی میکرراناس حساا

 

 فت.ون ربیرق تاص از اهم با حرد.او به مهشید کررا گفتن کالمی پشتش ون محمد بد

 

ل او و خیار ینطوا ایرزبرساند او را بدهد محمد زه جاارد اشکالی نداگر اگفت او به و فت ل رغزف مهشید به طر

 ست.احت تر رادرشما

 

مهشید که فکر ارد.شکالی ندانظر من از حمتی نیست زمحمد ای گر براگفت او حت شد به راینکه ناون ابدل غز

ب و مهتااز حافظی اخداز پس ل غزکند.ا صدرا فت تا محمد و رحتی کشید راین باشد نفس ل اکنش غزوادنمیکر

 د.کرمشایعتط حیای در تا جلواو را فت.مهشید در ربه سمت ن کتایوو محبوبه و مهشید 

 

 ."که من کجا بنشینمارد شکالی ندن اتاادرنظر براز "گفت:د و ید کربه مهشل رو غزر در کنا
 

ف هم بطردش خود.شوار تا سود کرره شال ابه غزد و کرز بارا جلو در که چه پاسخ بدهد که محمد د بودد مهشید مر

 شد.ار سوو فت ریگر ددر

 

س حسااگه ن اجول غز، ا بنشینی که کجد تعیین کردش شم خوداداقا آ"گفت:د و کره نگال مهشید به غز

 ."می گویمی کن جدور نم من هم بیایم باامیکنی میتوحتیرانا
 

نمیدهم زه جااجه وحتی نمیکنم بلکه به هیچ راناس حساامن نه تنها "با لبخند گفت:و خت انداو انگاهی به شکم ل غز

 ."بکنیر را ین کااتو
 

 د.حافظی کراخدو بوسید رت او را بعد صو

 

 برگشت.ل خل منزدانفس عمیقی به ن مهشید با کشیدد و محمد حرکت کر

 

ست یا ایم بهتر وخل شهر برت از دابه نظر"گفت:د و کرل به غزرو محمد رراه شتن چند چهااپشت سر گذاز پس 

 "؟یموبراه گرربزازینکه ا

 

در ما است ابهتر ام راه ن به شما میگفتم که کدمد بواز ینجا شیراگر ا"با لبخند گفت:د و کره به محمد نگال غز

 ."ارمگاهی ندآچنین ان تهرردمو
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خل شهر ن را از دامسیر حرکتشاد.او کرب نتخای را امسیرد خوو "م.بله متوجه شد"گفت:د و کره نگااو محمد به 

 باشند.ی در راه بیشترن مازتا بدین ترتیب د کربنتخاا

 

س شما کال"پرسید:ل غزو از ست گرفت دبه م را شته کالریمکه محمد اشد تا ی سپرت چند لحظه به سکو

 "؟هستیدمچند

 

ا گی پیددماه آنشگادر داشرکت ای شرکت کنم تا برر گی کنکودمای آکالسهادر ست ار اقرو یپلم گرفتم ل دمساا"

 ."کنم
 

 "؟چیستن عالقه تارد شته مور"

 

 ."یک مترجم قابل بشمدارم ست دوخیلی "
 

 ."موفق شویدوارم میداشته جالبی ست.ر"گفت:د و باال بررا نش وابرامحمد 
 

در گی بیشتر دماای آبرد کرد پیشنهااو به و گفت ل به غزای را مؤسسه م ند.محمد نادصحبت میکرن همچناآن دو 

 ست.ده ارکم ثبت نای یگردمؤسسه در گفت د و تشکر کرد او پیشنهال از کند.غزم مؤسسه ثبت ناآن

 

مؤسسه م نال غز"مد.آشنا آخیلی م به نظرد؟ین مؤسسه چه بوم اگفتید نا"گفت:و هم کشید را درنش وابرامحمد 

 د.به خاطر سپرآن را نشانی م و هن نادر ذمحمد و گفت او به ن آن را همچنین مکاو

 

محمد د.بوه شدن زده هیجاو جب متعی ین صمیمیت تا حداز اهم ل غزد.صحبت میکرل محمد با صمیمیت با غز

از نست چیست مانع ایی که نمیدونیرد میکرس حسال اغزد.صحبت میکرل حان هماو در میشد ه خیراو گاهی به

 د.میشوه او نگااز چشمانش برگرفتن

 

ن که باعث میشد چشمانش چود نبوی محمد چیزه ما نگاد اشوه خیردی مرن که بی جهت به چشماد نبوی ختراو د

ده کرد سیر خول را اغزه نگان با هماد و قف بووامر به خوبی این امحمد به د.شوه او نگای هنرباب آهنی جذاکهت

میدهی زه جاا"گفت:ای با لحن صمیمانه د و کره نگال سیدند.محمد به غزرطوالنی به مقصد ان نه چندن مادر زد.بو

 "؟نبالتدبیایمدا فر

 

 د.کرس حسال اغزی گونه هام را روی سرخی شردرو خل خودایکی رتاد جووبا محمد و خت اندایر ش را زسرل غز

 

 ."یمآمی ن با عمویم به منزلتادا بدهید فرزه جااگر ا"
 

شته داست دوکه تو ر ما هر طوابه من نمیدهی ر را فتحااین اهر چند که "می گفت:آرابا لحن زد و محمد لبخند 

 ."ضیمرامنم باشی
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به ن سااگنجشکی هرن ید قلبش چود دبه خوه خیرذ او را با نفون قتی چشماد.وکره تشکر به محمد نگا ایبرل غز

ل غزد و بوده کرذ نفواو بر قلب ی تیغ تیزن محمد چوه نگاد.بوده تجربه نکررا چنین نگاهی ن تاکنود.او فتااتپش

بهترین نقش ی یفال انرپیشه قابلی که مشغوهن ما محمد چوارد.انده او را یر نگازگرفتن ار طاقت قرد میکرسحساا

 ."شبت بخیر"گفت:د و کرل دراز غزف بطررا ستش دمیباشدد خو
 

ای لبته برد.ابگیره یددنااو را ست دیا و ست بدهد او دیا باید به آنست انمیدو شت اندردی را چنین برخور نتظال اغز

بیگانه با هم د مرزن و نیست که م مرسواده اش خانوو  مهشیدای نست براما میدد ابودی عارد برخوع ین نوالغز

د و کره ید به محمد نگادبا ترل غزد.بوده کراو دراز ست دگرفتن ای بررا ستش دمهشید ادر بدهند.حاال برستد

با لبخند به و شت داستش نگه او را در دست دپس بکشد که محمد را ستش دست اشت.خواگذاو ست درا درستش د

 د.ها کراو را رست دبعد و "باشی.ر پرهیزگار ینقدد اطنتت نمیاشیبه"گفت:او 

 

با دن آن کرز بااز پس و گرفت ه در را ستگیراو دمحمد توجه کند.ف هد به معنی حراکه بخود بواز آن گیج تر ل غز

 د.کند.سپس حرکت کرز بادر را با کلید ل تا غزد شد.محمد صبر کرده شب بخیر پیاگفتن

 

د شت که نورا دایکن فوتبالی زحالت باد.او فتاراه انش دگرو سر ق از که عرد بوده طی نکردی را یازفت محمد مسا

گرفت.گوشه ا فرز او را لرل عین حاو در بدنش بی حس می شدند ی عضااباشد.کم کم ه یددومین در زقفه وبی قیقهد

به سختی حرکت ه و تش سنگین شدسد دشت.حس میکرداغریبی س حساد.اشت تا حالش کمی بهتر شودانگهای 

هیچ ؟گفت:چه میکنی محمدد به خوی بلندای با صدد و کره نگاد گرفته بول را ست غزآن دستی که با دبهاو میکند.

خل جیب بغل کتش را داستش و دبست را چند لحظه چشمانش ؟بدهی هستیم نجااهی امیخوکهری متوجه کا

ن گی شاادخانوم لبواز آکه مدتها پیش ون آورد بیررا فرشته از سی عکآن جیب مخفی را در آورد و ازکیفش د.کر

د و آن کره محمد چند لحظه به عکس نگاد.بوه خته شداو دوفرشته مظلومانه به ه خت.نگادوچشمان به د.شته بودابر

 ."بدهمم نجاامیکنم که باید ری را کان من هما"می گفت:ای آراصدباو شت اسر جایش گذرا 
 

آرام آرام سپس د ، سر گیرد را از خودی تا قلبش تپش عاد یستادر ابست چند لحظه پشت ط را حیادر ی قتل وغز

عمو درو خواز ما د اسر جایش بوه منیژدرو خت.خوانداها دروخورک نگاهی به محل پااو فت.ل رمست منزبه

به ش را سرد فرشادرو خول نبادبه ل ند.غزامهمانی برنگشته ز از هنوه منیژد و متوجه شد محمول غزد.نبویخبر

 چرخانداف طرا

 

 ید.دیگر ای دگوشه و آن را در 

 

و یکی فررتادر طبقه باال ی تاقهام اخت.تمااندانگاهی دوم طبقه ی هاه به پنجرل ند.غزدشن بورومحوطه ی غهااچر

در موقع د در آن شن بوروغش اقت چرویر دکه هر شب تا د فرشاق تااحتی ، نمیشد رج نها خاری از آنوو ند دبوفتهر

 ساطع میشد.ون به بیرل ورودی خل هااز داضعیفی ر فقط نود.فته بوو رفری نگیزاهم ویکیرتا
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متوجه و خت اندانگاهی به ساعتش د.شون حمادن رکرار به بیدر مجبواو قفل نباشد که د در ورودی بووار میدل اغز

با سنگ رد برخودر بند کفشش ی پاشنه هاد حالی که سعی میکرو در می آراست.به اگذشته از دوازده کمی شد

 فت.ن رساختماف در ورودی نکند بطرد یجاایی اصدوهررا

 

کاناپه نشسته روی ید که د را دبا تعجب فرشااز ورود خل شد.پس داحتی رابه ل غزد و قفل نبودر خوشبختانه 

 ست.اشته امیز گذرا روی پاهایش و شته اگذاش پیشانی را روی ستهایش دو

 

د چین به سمت پله ها حرکت کرورپاو کند د یجاای او احمتی براست مزاست.نخوه ابیداخود فرشاد فکر کرا بتدل اغز

 "دی؟تنها کجا بوو ین موقع شب تک اتا "شنید که میگوید:د را فرشاای صدکه

 

 حرکتی نمیکند.ار دارد و قرش سرروی ستش ن دید که همچناد و او را دکره نگاد به فرشال غز

 

 "دی؟با من بو"می گفت:آرابه 

 

 "؟ینجا هستاهم ی یگردتو کس و من از به غیر "گفت:و شت داچشمانش بررا از روی ستش د دفرشا

 

د جووینجا ی ایگردمن کس از لی به غیر وینجا هتسم اتو من از به غیر "بعد با طعنه گفت:دو فکر کرای لحظه ل غز

 بدهم.را باشم پاسخش ر که مجبودارند

 

ه نگال غزی حالیکه به سرتا پادر شت.اگذ میز پایینرا از روی پاهایش و نشست ف صاد داد و تکانی به خود فرشا

 "؟بگی هیامیخورو چه چیز ف ین حرابا ؟چیهرت منظو"با لحن خشکی گفت:د میکر

 

د او را بلند فرشاد که فریاود پله ها باال براز تا زد عد چرخی ب"ارم!خاصی ندر منظو"گفت:و چرخید ف او بطرل غز

 د.کرب میخکواول پله ن هماروی

لیلت دیکنه ون ابدو به من توهین کنی ی میدزه جاد ابه خور تو چطوداری ، برم قداری حق ندادم ندزه جااتا من "

 "وی؟برو بکشی را هت راکنی ان عنورا

 

یگه دچیز از ینکه تو اما مثل اشتم اندی بدر من منظو"می گفت:آرابا لحن و برگشت  دفرشاف با تعجب به طرل غز

 "؟نیستر ینطو، احتی راناای

 

 ."نمونی هاتو بدولیل تیکه پردهم افقط میخواره ، بطی ندرحتی من به تو رانا"
 

ا یرزحت باشد.راین حد نااه تا شت کداحق او فهمید.شاید د را حتی فرشاراعلت ناد و به هم فشررا لبهایش ل غز

حالت شوخی ر او از ین کااکم کم و ست افته رپیش اط فراتا حد د گرفتن فرشاه یددنارد مود در میکرس حساالغز

 ست.اهمددر آ
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ین د.در امیکرل قبوآن را میشد به سرعت دش جانب خواز شتباهی اگر متوجه د و اصریح بوو منطقی ی خترل دغز

او ست شوخی کند.اگتر ربزل از او نه ساود که حددی شته با مراحق ندو او میباشد د د که حق با فرشامتوجه شردمو

 د.حت میشورانار او ین کاو از اتأیید نمیکند ر او را هم کارش پدنستامید

 

پس و شت ادبرف او به طرم چند قدد.خته بودوچشم او عصبانی به و هم ه ای درکه با چهرد کره نگاد به فرشال غز

به هم را ستهایش دحالیکه در نشست.د و روی آن کرب نتخاد را افرشاوی بررومبل ، میز روی شتن کیفش اگذاز

و حق با توست رد ین مو، در اهم امی خورت معذ"گفت:د کامالً مشخص میکراو را قت ابا لحنی که صدد بوده کربقال

ما ، اگرفته د شتی به خوزنگ ه و رمددر آحالت شوخی  ازکم کم ده ام کرز غاآمیکنم شوخی که با تو س حساامن

 ."بشهر ینطواتسم امن نمیخوکنور با
 

 د.میکره نگااو به د لوآخم ه ای ابا چهرن ما همچناد استواو را حت اصرد در دل فرشا

 

وچکترین کون بدل ینکه غزاعجیب د و میکرال سول غزاز جویی باشد زوبال حادر مانند مستنطقی که د فرشا

کامالً د را که فرشاد صریح بور رک و نقدل آغزی پاسخهااد.به پرسشهایش پاسخ میدد و نشسته بواو مقابل حتیرانا

 د.بوده کرحخلع سال

 

 "ده؟ین شوخی چی بودن اکرز غاای آلیلت بردنم اهم بدامیخو"

 

 ."دیلیل من فقط تو بود"
 

 ."نبزف ضح حر؟وایعنی چی"
 

 ."کنما قلبت پیددرون به ذ نفوای هی برراین طریق اتسم به اشتم میخودابه تو عالقه ن ینکه چوایعنی "
 

 ."دمنمیکررا ین یکی اما فکر ایم دبوه یددجلب توجه به همه طریق "گفت:ی زد و نیشخندد فرشا
 

 ."ستاهی دش راخوای ین هم براخب "کند گفت:ه نگاد ینکه به فرشاون ابدل غز
 

کنم ور که بااه پس نخو؟ستاست درگرفتن من.ه یددبه نادی کروع شتی شراینجا گذاکه پا به ن روزی همااز ما تو ا"

 ."دیبور ینکاافکر در من ن یداز دپیش
 

هی رافکر در ببینم را ینکه تو از اپیش آره ، "گفت:ن داد و تکاش را کند سرار قرامانند متهمی که به گناهش ل غز

 ."فتح کنمدی تسخیر ناپذیر بوای قله ن که چورا نم تو اتوتا بدمبو
 

و من ؟ستاممکن ی چنین چیزر چطو"گفت:و ساکت شد ن چند لحظه ناگهااز خندید.پس ل تشبیه غزد از فرشا

فکر تسخیر در ینجا ابه ن مداز آعا میکنی پیش ر ادچطو، یم ه اندیدرا ست که همدیگر ل اتقریباً پنج ساتو

 منتظر پاسخ شد.ن داد و تکاش را سرد فرشا"دی؟بومن
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ی را هم چیزاکه بخوارد می ندوگفت لزد ید.با خوا آب دبررا نقشه هایش م هن تماد و در ذمیکره نگاد به فرشال غز

 "؟نیابدداری ست دوخیلی "گفت:و ین نفس عمیقی کشید اکنم.بنابرنپنها

 

 ."آره"
 

ما گاهی صحبت تو دم ، ابوه ندیدرا پیش تو ل پنج سااز تو من ل سته که به قودر":گفتو خت اندایر ش را زسرل غز

ی را ختردکه ی برگشتن متوجه شداز تو پس و مد آنگلیس پیش دف در اتصااون قتی که ازومد.آخانه ما پیش می در

ت قااومن گاهی ردی دت اوبالیی که سر خواز آن پس و گذشته ای در ثه دثر حاابر ی بگیری به همسرد بوار قرکه

در نسبت به تو ام حتراین یک حس ری.اندگیت بگذی از زحاضر شدی ختردکه بخاطر عشق به دم میکربه تو فکر

ینجا اکه موجب شد من آورد پیش را یگر دمسائل و ین حس تبدیل به عالقه شد اکم کم آورد و مید من بوجو

د و در کره نگاد با حالت به خصوصی به فرشاد و باال کرا ش رسرل غز"بشم.اف عترابه ر مبو مثل متهمیو بنشینم 

 "وم؟تاقم براحاال میتونم به "می گفت:آرابا لحن جایش بلند میشداز حالیکه 

 

او نست چه بگوید.انمیدد.او ستورا یبا ه و زختر چشم سیادین اشهامت د و در دل خته بودوچشم او به د فرشا

متأثر د را ند که فرشادغمگین بور نقدل اغزه سیان چشمان کنود.ابوه یدد شیطنتاز پر ان و خندل را غزهمیشه

 ود.تاقش براند به این معنی که میتوابه ن داد تکاش را سرو نگفت یچیزد.کر

 

ای با صدد که فرشاد بوه به پله ها نرسیدز ما هنوافت رگفتن کالمی به سمت پله ها ون بدو شت دابررا کیفش ل غز

 "؟نستیافرشته چه میداز تو ل غز"گفت:میآرا

 

ای برل ینکه غزابدهد.با را حاضر شد جانش ش ست که به خاطری اخترن دهماد فرشار متوجه شد منظول غز

 ست.اچه کسی د فرشار نست منظواما به خوبی میدامی شنید م اورا نار بانخستین

 

ده به من حرفی نزره ین بادر اهیچوقت ر پد، نستم ایدنمدی از او من چیز یا"گفت:و خت انداباال را شانه هایش ل غز

که ت قااولبته گاهی اشت.اخوبی ندل ما حااشتم اگذش کمی سر به سرف ست احت راخیلی نام یدروز دما یک اد ،بو

حالت زود از آن من خیلی ی شتنهااسر به سر گذو یت ها اذلی با وهمین حالت میشد د فتاامی درم ماد یابهر پد

قتی خیلی وکند.رج حالت خااو را از ان نست امن هم نتوی کمدی حتی نمایشهاآن روز لی ، ومد آمی ونیرغمگین ب

نستم تا انمیدرا ختر م آن دهمین من حتی ناداده ، ست او را از دشته که داست ی را دوخترد دفرشاگفتم پاپیش شد

 ."ن اوردیبازبه را نامش دتخون الاینکه ا
 

چه "گفت:و هی کشید آبسته شد ق تادر اقتی وفت.رتاقش امی یک نسیم به سمت آرابه ل زغد.کرت سکود فرشا

 !"ایثه دحاشب پر
 

ل شنید که بسته شد.غزد را فرشاق تاای در اکه صدود براب ختخورست به امی خود و کرض عورا هایش س لبال غز

 کشید.ش سررا روی پتو و عمیقی کشید نفس
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دش صحبت با محمد به یارد و برخوی کم کم صحنه هاد.فکر بود و در بوه کشیددراز نک افرق تااتخت مجلل او روی 

س در با تراه لذتی همرد کروارد ستش دبه او که ری فشاو ست محمد دستانش با س دتماد آوردن به یاو از مدآ

نکه نتیجه ون آبدد بوده رکز غاآتالشی که او از که ه چه چیز باعث شدد فکر کرد با خول خت.غزانداچنگ دشجوو

د میکرس حسال است.غزرده اشکست خوآوردن او بدست در که د بوده کرار قرد ابه فرشااو ست بکشد.ددگیرای 

ه نگاد آوردن با به یال ست بکشد.غزد دفرشاآوردن بدست ای برش تالاو از تا ه ین بین باعث شدادرمحمد د جوو

قله د آن به فرشاز هنول حان همادر ما ده ، افتااقلبش به تپش د کرس حساد.اکردش جودر وخوتیس رحساامحمد 

 شت.داتسخیر نشدنی عالقه

 

ند امیتودارد و ست د او را دومیکرس حسااکه را برگزیند.محمد ام را کدان دو بین از که د گمی بودرسر ر چال دغز

د ؛ ختر عالقه مند بوآن دبه ز هنوی ندل و اگذشت سه ساد جووبا د را بنا کند یا فرشارا خانه عشقش او تکیه بر با

 د.بوه میدک آرها خاواریر خرن زکنواکه هم  یخترد

 

برگشته ل فکر مکینم غز"گفت:ه به منیژب می خطاای آرابا صدد محموون آورد.بیررش فکااو را از اعمو ای صد

ست.عمو اب اکه خون داد نشاو بست را چشمانش ل مد.غزآتاقش می ف اشنید که بطری او را پاهاای صدل غز."باشد

در می ن آرابه هماو "م.بی عزیزابخوب خو"هسته گفت:ه ابیدامی خوآراکه به ن او یددبا د و کرز باق را تاادرهسته آ

در آن سی محبوبه وجشن عرد بوار فت که قرریی ابه سالن پذیرد محمواه همرل بعد غزروز ظهر از بعد بست.ق را تاا

ر و یک بال سی غزوعرت مددر فت.ل او رنبادشت به ل داکه با غزاری طبق قرد گشت محموزبا مهنگاد.شواربرگز

 شت.دالبخند بر لب د و میکره نگااو ید که به را دمحبوبه محمد از حافظی اخدمهم هنگاآن 

 

م جانایگر فرصت دکالسها در با شرکت و او می شدند وع شرل غزر گی کنکودمای آشنبه کالسهاروز صبح از 

تکالیفی می م نجاابه ه را باقی ماندروز سه د و کالسها شرکت میکردر هفته می بایست روز سه او شت.اندریکا

د شان ما همچنااجلب توجه کند.او بخاطر و بنمایاند د به فرشاد را که خود ین نبول انبادیگر به او دشت.داخت کهداپر

و او میشد و برد روبا فرشاروز هر ل می بخشید.غزدی شااده خانواد فرایگر دبه ش با لبخندد.او بوش جووپر جنب و 

ن یداز دست.اهمه میخوای بردی را شاد و بود شای خترآورد.او دمی درد به را لش دین و اغمگینمیدید ده وفسررا ا

زم الر ین کاای ابرو کمک کند د تصمیم گرفت تا به طریقی به فرشاد با خول میشد.غزان آزرده یگردغمگینه چهر

بر لب را شت لبخند داست دوما د این قله تسخیر ناپذیر نبوآوردن اپی بدست در یگر د.او دخبر شوباد از درون او بو

گرفته رت صوه منیژری با همکار ین کاالبته د.ابوه یدد را دفرشام لبوآمخفیانه و گی بطرزکه به تاصبنشاند به خصواو 

ین اببیند.ل آن را تا غزد شته بودابررا لبومش د آفرشاق تار از اتخستین باای بره منیژل ، غزارصرو است ابه خود.بو

حین و آن دو را در سر برسد د فرشادا ینکه مبال از اغزه و منیژد.نبول منزد در فرشاگرفت کهرت مانی صور زکا

و شتنی دات سی دوبه حده اش چهرو شت داعکسها لبخند به لب م تمادر یدند.زمیلردببیند به خوم جرب تکاار

 شت.دابرد خوای بری او را عکسهاازیکی ل که غزد بواب جذ

 

به د را ینکه چه چیز فرشاد و آن ابوده کرل مشغوش را یک چیز فکرام مدد بوه یدد را دفرشام لبول آغزای لحظه از 

ده مخالفت کرن جشادواازبا او که د بوه شدی ختردعاشق د که فرشاد تعریف کرای او بره منیژ؟ستاخته اندروز اینا
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ن را ناآختر آن دبا ازدواج ست بخاطر اممکن و ست اختر خیلی عالقه مند آن دبه د ید فرشادمدتی که از پس ماد ابو

ختر ری از آن دستگااخوای برر کشورج از خات مسافراو از گشت زبااز پس د بوار قرد و بوداده ضایت رکندک تر

گشت زبااز ما پس ازد.اندانیم به تعویق می ه و مارا دو گشتش زید که باآش می پیای ثه دحاد فرشاایکنند.برام قدا

ین اهم از آن پیش ل ست.غزاگذشته در نست چیست اهم نمیداو که ای ثه دثر حادر اختر دکه دمتوجه میشود فرشا

حساسی باشد و اق که خیلی هم عمیدی جووعشقی باای یک ماجرد نمیکرور ما حاال باد ابوه شنیدرشپدن را از ستادا

 ازد.بیندروز ل وین حاابه دی را مر

 

ین در االبد ازد.بیندل و روز ین حاابه د را ند فرشااندیشید عشق به تنهایی نمیتوامی د گاهی با خورآکان چول غز

 ند باشد.اچه چیز میتوآن ند اشت بدداست او دوشته که د داجوی ویگردچیز بین

 

ین د رازی در افکر میکرد نمی یافت.با خوای آن ما پاسخی برد امیکرار تکرد با خوام دمل که غزد ین پرسشی بوا

و منظم وج خرد بوده کرو کنجکات به شدل را چیزهایی که غزاز یکی ورد.بیادر سر از آن باید او که د دارد جووبین

از شنبه رچهای هاروزهم  گاهیو ظهر تا شش از بعد دو ساعت از شنبه ی دوهاد.روزبول منزد از فرشاقتوسر 

ن یا مکاس و به کالاو ینکه است مثل درمیشد.م نجااقتش وین غیبت ها هر هفته سر اظهر.از بعد دو ساعت نه صبح تا

ل منزد از مانی که فرشاد زحتی تصمیم گرفته بوورد.او بیادر سر ر او کااز شت داست دوخیلی ل غزود.خاصی بر

تا سر د ین منتظر فرصتی بوابنابرد.نیافته بور را ین کادن اشهامت عملی کرز هنوما اتعقیب کند د او رامیشورج خا

 مد.آبدست روز ین فرصت یک ابپرسد.دش خورا از هایش رلیل کاو دکندز باد با فرشاف را حر

 

ن نداخول درس مشغوار و بیدزود صبح او از میرفت.س می بایست به کالل آن روز فزد و شنبه بورصبح چها

و شد ده ماآبه سرعت ارد.نی نداقت چندس وفتن به کالای ربره و شدش یردمد که متوجه شد د آخومانی بهزد.بو

تا ل را طوالنی منزن تاکسی باید خیابادن کرا پیدای نست برافت.میدون ربیره دوان دوان منیژازحافظی اخداز پس 

نفس عمیقی به ن با کشیدد.فتن بوون ربیرل احدر که د فتاد اقت چشمش به فرشاوین د.در اشوخر طی کند تا موفقآ

 فت.او رسمت 

خیلی ، برسونی ه شگازموآمیتونی منو تا "گفت:د و کره نگاد بودرواش خودن شن کرل روحادر که د به فرشال غز

 ."هشدمیرد
 

 د.شوار تا سود کرره شااو اتی به وبا بی تفاد و کره نگااو به د فرشا

 

 ست.احت رانار ینقداچه چیز د از نبوم معلود و هم بود درفرشای خمهااشد.ار سود و کر زبای را جلول در غز

 

 ."مبردم حتی میتونم خوراگه خیلی ناا"گفت:د و کره نگااو به ل غز
 

زور به د را خود فکر میکر، شت اخوبی ندس حسال اغزد.فتاراه اگفتن کالمی ون بدو خت اندانگاهی او به د فرشا

 ست.ده اتحمیل کرد فرشابه
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موسیقی ای صدد.شن کرت را روضبط صود فکر نکند.فرشااو به د سعی کرو شت انش گذانورش را روی زاکالسو

د و کره نگاد یر چشمی به فرشااو زست.الش خیلی گرفته د دمیکرس حسال اغزد.پر کردرو را خوی فضای نگیزاغم

 ست.اغمگین ده و فسرر اینقداکه دردی دارد چه او که د بوفکردر 

 

 د.نمیکرس حسار او را احضود و بوی یگردعالم در گویی د فرشا

 

 "د؟فرشا"گفت:د و کم کرار را نوای صدو نفس عمیقی کشید ل غز

 

 د.کره نگااو باشد به ه شدار بیداب خواز که گویی د فرشا

 

 اد.ن دتکاش را سرد بپرسد.فرشای نست چیزالی نتوو"ستم...امیخو"

 

 ..."ستیامیخو"

 

 د.فکر نمیکرد بوه شدش یردینکه ایگر به او دید.دمناسب د صحبت با فرشاای بررا فرصت ل غز

 

 ."غمگینیا چرو نم چته وبددارم ست دوما خیلی ، افضولی کنم ام نمیخو"
 

 ."میکنیداری ما افضولی کنی ای نمی خو"کند گفت:ه نگااو ینکه به ون ابدد فرشا
 

شت داست دوسید که ه رگزندو تلخ ش به نظرر نقدد آفرشام شت.کالی داخیلی بدس حسااگزید.را لبش ل غز

 د.شوده پیاو کند ز بادر را لحظه نهما

 

 نمی گفت.ی چیزد و خته بودوچشم رش به کالسول غز

 

ادی نی من چه مووهی بدایخونم؟نیوهی بداچه چیزهایی میخو، یگه دخب "گفت:و شد ت او متوجه سکود فرشا

 ؟سه تاو صد ه شدده تا بور چهاو لبومم صد ی آعکسهاا چرم؟کجا میر؟میکنمفمصر
 

ه منیژه او و کجا فهمیدد از که فرشاد ین بوانست اکه نمیدی ما تنها چیزه ابه خوبی فهمیدد را فرشام معنی کالل غز

حتی ل ند به جز یک قطعه عکس که غزارلش بگذی اوسر جا راند همه چیز دبوده سعی کرآن دو ند.افته رتاقش ابه

 د.شودن آن متوجه نبود دارد همه عکسی که فرشاآن بین د از نمیکررا شفکر

 

م که تمان داد نشار ین کاد ب اشوی هد منکر چیزاینکه بخوون ابدد.او حرفی نزو خت اندایر ش را زسرل غز

تنبیه حتی س تراز یافت که ری بچه کوچک خطاکان چوو او را خت اندل ازنگاهی به غد فرشال دارد.قبوراتهاماتش ا

 د.بسته بورا چشمانش د و بوه پریدل نگ غزرکشید.نفس هم نمی

 

ه و یدرا دلبومش ل آشت غزاهمیت ندای او اتی که بررصودر ست ده احت کرراخیلی نال را نست که غزامیدد فرشا

 د.قفل میکرود در راتاقش نراست کسی به امیخواو گر افته باشد.رتاقش ایا به
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تو درد خب عکس من به چه "گفت:ه ای با لحن گزندد ببرت لذان یگراز آزرا دادن دکه ه ای هندآزاردمثل د فرشا

 ."کسی طلسم محبت بدهندای نند براعانویسها حتی با یک عکس هم میتودبعضی ه ام لبته شنیدرد؟اخومی
 

مدتی د.او تر بوه برندی هر خنجرای او از برد فرشام ین کالد.انکرز بارا ما چشمانش د.ار کرپل را غزن شک چشماا

کمک کند تا د به فرشاروح او شت با شناختن دافقط قصد آورد و بدست د را تا فرشاد ین فکر نمیکرایگر به دکهد بو

 ورد و...بدست بیااو را شته داقصد ر این کاکه با د بوزده تهمت او به د ما حاال فرشادد.ابرگردی اش عاندگیزبه 

 

 ."بدهدم نجاری اتو کاای ند برابتودو من فکر نمیکنم جا"لحن گفت:ن با هماد فرشا
 

گونه روی بر و مد ون آبیرل برگشته غزو بلند ن مژگای الاز شک ه اقطرد.دو یگر قابل تحمل نبود دفرشار فتار

 نماند.ن پنهاد فرشان ایدگاز دشک ه اقطردو ین اچکید.وهایش فر

 

داری ، آره ، نگه دت خوای برت را ست فکرابهتر "کند گفت:ه نگاد ینکه به فرشاون ابدد و کرز بارا چشمانش ل غز

ستت دنیستم که به آن پی در یگر دما م اکه به تو عالقه منددی جووبا زدم.ست دلبومت آبه و فتم رتاقت امن به

د فامیل بور فتخاروزی ایک پسر عمو که ری از گادستم یااخود شبیه بور یلی به پدعکسهایت که خنیددبا ورم.بیا

 ارد.ندد جوویگر ده و دعمویی که سالها پیش مرپسر، شته باشم دا

 

تو حتی یک تپه هم نیستی م متوجه شددم قت کردقتی کمی وما ابه تو گفتم تو قله تسخیرنشدنی هستی روز یک "

متحمل سختی د بشوآن به ته ن سیدای رهم نیستی که بردره شته باشد.تو حتی ی دار بلندسور و غراز نشانی که

د آوردن آن بوجوان در یگردکه ی چیزای پست هستی که بردم آزار تو یک مراری.خبر نددت خوو بی دامرشد.تو

 ..."کنند.تو هند به تو کمکامی خوو ند دارستت دوهم کسانی که آن میدهی ن را آزار ناآشتند اندخالتید

 

د چند لحظه سر فرشااز پس دن.بلند گریه کرای به صدد کروع شرو تش گرفت رصوی جلورا ستهایش ل دغز

کتابهایش از یکی ی الد را از عکس فرشاد و کرز بارش را بعد کالسو"بشم.ده هم پیاامیخودار ، نگه "کشید:دفریا

با چه کسی دی حتی فکر نکرش که بخاطری ن هم چیزیابگیر "گفت:د و کرت پرف او بطرآن را ون آورد وبیر

 ."ختر خیابانیدعمویت یا یک ختردبا ، صحبت میکنی 
 

که د هم نمیکرش را حتی فکرد.او میکره نگااو به اب زده ای مانند خود که فرشاد بوو رک صریح ر نقدل آغزم کال

سته اخوا خداز هم و او هی کند اخورت معذاز او یش فعه پدمثل ل شت غزر دانتظاازد.او ابه گریه بیندل را غزف اوحر

 ست بر عکس شد.درست اکه میخوای ما حاال میدید نتیجه اببخشد.ل راغز

 

 ."بشمده هم پیاامیخودار ، نگه "یگر گفت:ر دبال غز
 

 ."که نرسیدیمز هنو"با لحن مالیمی گفت:د فرشا
 

 شت.اگذه ستگیررا روی دستش و د"خفت کنم.س حسااین از ابیشتر ارم میل ند، مهم نیست "
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 ."لغز"ا زد:صدد او را که فرشاد بوده حرکتی نکرز ما هنود اکرز بال در را غزو شت دانگه ن خیابار کناد فرشا
 

 د.بوده جمع کری او را بغض لبهاد.ته چشمانش بوو گونه ها روی شک انم ز هنود.کره نگااو به ل غز

 

 ."صحبت کنمت باهاام میخو، صبر کن "گفت:د و کره گاناو به د فرشا
 

و لحن در نکه ص آبه خصود بگیردل به را هد کینه کسی اکه بخود کسی نبود.او بون ماندو فتن رید دترل در غز

 د.ببرد یااو را از تلخ ن تا سخناد کراو را وادار که د حالتی بود فرشاهنگا

 

 د.بشنوی او را ست حرفهااکه حاضر ن داد شاند ببنددر را ینکه ون ابدل غز

 

 ."دیکه قهر نکرن ممنو"با لحن مالیمی گفت:د فرشا
 

 "؟قهر"گفت :د و کره نگااو به ل غز

 

 ن داد.تکاش را سرد فرشا

 

خیلی ل دارم لبته قبوابزنم.را ینکه قهر کنم حرفم ون اکه بدد داده همیشه به من یار پدن چو، من با تو قهر نیستم "

 ."صحبت کنمر جودی آن کررم مجبوزدی ما تو با حرفی که به من ف زدم احرتند
 

، ست میگی راشاید تو ارم ، ندای لبته من هم گله دادی.ابر به من تحویل اما تو چند برامن فقط یک کلمه گفتم "

 ..."من، من پستم ، بم دامرمن

 

قتی عصبانی وینه که اما آدلی عیب وشتم.اندی بدر منظوام ، می خورت عذم"گفت:و گزید را با خجالت لبش ل غز

ام بیشتر گریه دم و هم عصبانی نبود یازمیرسه بگن.هر چند من ن هنشوذبدترین چیزهایی که به دارن ست دومیشن

 ."دبوگرفته
 

 ."چه چیزهایی به من میگفتید نبوم گرنه معلودی وعصبانی نبود یازشکر که ا را خد"
 

 ."بگیی ستی چیزاینکه میخواما مثل ،اختی اندس اکالرا از که من وز مرا"گفت:د و کره به ساعتش نگال غز
 

نشمند بشی میتونی خیلی چیزها داگر اتو ل غزارد.میدوا به تعجب ا تو مروی کنجکا"گفت:د و کره نگااو به د فرشا

 ."کشف کنیرو
 

ست میگه رم راشاید پدوم.نمکه کنجکاوهم میددم خو، شته باشی انگه ندرو من ین جمله ابخاطر گفتن وارم میدا"

 ."میدهدد به بام را سروی خر همین کنجکاآکه
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 "؟یمدبرگرو یم وبا هم تا جایی برداری قت و"

 

 ."نجا کجا باشهداره اوبستگی "
 

 ."ضا میکنهرا اریت ونم کنجکاوما مید، انیست د دور یازیک جا که "
 

 ."باشه بریم"گفت:و بست ل در را غز
 

 خت.اندابه تعجب او را نستن حقیقت ای دابرل غزق شتیاد.اکره نگااو به د فرشا

 

نسبت را فقط کافیست تو ، بکند ر را ین کااند احت میتوراخیلی زدد بدرا هد تو اگر کسی بخول اغز"گفت:د فرشا

 ."فتیامی دام به دت خوی با پادت قت خوو آن وکند و کنجکای چیزبه
 

 "؟بکنیر را ین کااهی اتو که نمی خو"

 

 ."بکنمر را ین کااهم اشاید بخو؟نیامها چه چیز میداز آدتو "
 

خت انداسپس نگاهی به ساعتش "نکن.د نموواهی م دنجااهی اکه نمیخوری پس به کار.تو نمیخودرد من به ن یددزد"

 ."میشهان عمو نگرزن گرنه ویم دبرگرل تا ساعت یک به منز نی که بایدومید"گفت:و
 

قته که وکن خیلی ور باآوردی؟مو بدست درلمار دنم چه طووست بدالم میخودستی خیلی ؟رانیانگرو من در ما"

 "؟بپرسمازت ینو دارم استدو

 

دو جااز ت تا من بهت بگم که نه بیفراه تو ، یر بشهدمیترسم ، حرکت کنی ه جایی بریم بهتراره گه قرد افرشا"

 نه طلسم محبت گرفتم.دم و کردهستفاا

 

 ."یتت کنماذستم امیمیخو، نگیر ی جدد یازدم زحرفهایی که "
 

 ."هیانخورت هم گرفتی که معذد یاو "
 

 ."اممیخورت خب معذ"
 

عشقی که و فرشته ل از غزای سالها براز ست پس امیخواو فت.ا رهرزبه سمت بهشت ه گرربزد دور زد و از فرشا

اف طرابه د نرفته بون مکاآن به ن که تا کنول غزشت.دالیل دهم رش ین کاای البته برابزند.ف شت حراو دانسبت به

 د.تعجب کرخیلیآورده خلوتی ن به چنین بیاباد او را ینکه فرشاد و از امیکره نگا

 

 !"؟ضا کندا ارمروی ند کنجکاامیتوی یزچه چن ین بیابا؟در اینجا کجاستد افرشا"
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 ."صبر کن میبینی"
 

 ند منتظر بماند.اکه بتود بواز آن تر ل عجول ما غزا

 

 "دی؟کرا خل گنج پیدک و ین خاانکنه تو "

 

 ."دمکرن من یک گنج پنها، بله "
 

ست میگفت یا شوخی او رایا آکه د بو ین فکرل در اغزد و بوی خیلی جدد لحن فرشاد.کره نگاد به فرشال غز

ت سکودر کجاست.ن که متوجه شد مقصدشاد موقع بوزه آن تاد.جلب کرش را که تابلویی نظرد ین فکر بواد.درمیکر

 ست.آورده امحل آن به او را بخاطر چه چیز د ببیند فرشامنتظر شد

 

بغض د.بوه شده خیرر او گوه به سنگ سیال ند.غزدبوده یستاافرشته ار مزر کناآن دو در قیقه بعد از ده دکمتر 

مین زبه ر اوکناد و کره نگاد نشسته بور گور که کناد به فرشااو شت گریه کند.است نددوما د امی فشرراگلویش 

 نشست.

 

که ه بیداخوای ینجا فرشته ، است امن ن ین گنج پنهااینجاست.اتو وی لیل کنجکاد"یم گفت:ای آرابا صدد فرشا

 ."من گرفتا او را از شتم خدانداو را ینکه من لیاقت اطربخا
 

 د.بشوی آن هاه قطرن مانع چکیدد سعی میکرده بیهود و بوه جمع شدل غزن چشمادر شک ا

 

سفر از مانی که زتا و شنایش با فرشته ای آبتداش را از اندگی زقصه م کند تماه نگال ینکه به غزون ابدد فرشا

که سعی دی جووبا ل غزد.تعریف کرل غزای گذشته برن در شدق ثر غراکه فرشته بر د بوه فهمیدد و بوگشتهزبا

 د.گریسته بوزار زار ما اباشد ددار خوتاد بوده کر

 

 شدند.ل هی منزق راتفاابه د و جا بلند کرد از بوده فتااکه به هق هق ل را غزد فرشا

 

 تاقش گریست.در اتا مدتی و ت فرتاقش اسید به ل ربه منزل مانی که غزز

 

د و پذیرفته بود خور کنار او را در نیز حضود فرشاد.یک شودپیش نزاز بیش د به فرشااو باعث شد ق تفااین ا

با ل غزن داد.نشااو ند به دبوده یافت کردرمحضر از که ای را حتی برگه د شت.فرشاامی گذن میااو در با راحرفهایش 

ه پیش عالقه مند شداز بیش د به فرشااو گرفت.را ثه ها دحااز بعضی ی میشد جلوش کاای که  دفکر کردتأسف با خو

 ادرش.هر به براعالقه یک خود ، یگر بودنوعی اش از ما عالقهد ؛ ابو

 

د و تاقش میبرابه را یش اغذد فرشاای بر، هم کند افرد را حتی فرشاراسایل وتا د میکرده ستفااهر فرصتی او از 

 د.میکراز براو ابه د جوم وبا تمارا محبتش خالصه
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ت قااوگاهی د و حت بول رافقط با غزد.او بوه پدید نیامدرش فتادر رتغییر قابل توجهی د و بووی منزن همچناد فرشا

او هنگهایی که آتابا هم به د میکرت عودتاقش ابه او را هم ت قااوگاهی د.صحبت میکرد و میزم قدط حیادر اوبا 

 بدهند.ش شت گوداستدو

 

ثابت ن یشااکه برل هم غزده ، آن کرار بطه برقررابا یک نفر او ینکه میدیدند عاقبت د از امحموه و منیژل ین حاابا 

آرزو ند.دبول خیلی خوشحاده کرر ظهون شاه هم پاشیداز ندگی ن زسماآمانند فرشته خوشبختی بر د بوهشد

 ند.دابرگردی اش گی عاندزبه د را ند فرشاابتولند غزدمیکر

 

سی وعرد.او از بوده کرد متوجه خورا هنش و ذفکر م که تماد بوه محمد شدم به ناای گیر مسئله ل درطرفی غزاز 

که د بوده کرس حسار اهر باد و بوه یدرا دیگر محمد ر دبادو می گذشت از آن که سه هفته ن محمد تاکنوهراخو

 ببیند.او را هم زبادارد ست دو

 

د از بوه شنا شدزه آتااو نی که با اختراز دیکی اه به همرل غزآن روز ید.ه دشگازموی در آجلورا محمد ر نخستین با

د.او خته بودوچشم ه شگازمودر آبه د و نشسته بودرواش خل خون داخیابار مدند.محمد کناون آبیره شگازموآدر

ل را تا غزد یستاامی ن همین مکادر ست درکه د بوو روز او دمد.آهد اخوون یگر بیردتا چند لحظه ل غزنستامید

ون بعد بدو کند.زی نقش باای او ند براکه نمیتود میکرس حساامیدید ل را ما همین که غزاصحبت کند اوبا و ببیند 

نکه یاز اما شب گذشته پس امیشد.ن دور مکاد و از آن می فشرز گاال به پدرا بدهد پایش ن او نشاد راینکه حتی خوا

ده ست نزآن دبه د قت بووکتابهایی که خیلی ن میادر مدتها از پس او را همچنین قطعه عکس و فرشتهی هاری گادیا

هد عملی م دنجاد ابوار که قرری را کاه تصمیم گرفت به هر قیمتی که شدد با خود کره نگانهاآبه ون آورد و بیرد بو

 کند.

 

بهترین ل را غزر ینکاای ابرد و بگیرم نتقاد افرشااز ند به طریقی اه بتوینکاجز د محمد به هیچ چیز فکر نمیکر

 دارد.عالقه خاصی او به د فرشاو ست اختر منوچهر ل دشت که غزد دانست.به خوبی به یاامیدطعمه

 

قلب ست که ری اتنها کار ین کاد اما فکر میکراست ر اوعتبان و اشأدور از به ر ین کاانست اینکه میدامحمد با 

بین ر از ین کاابا د بوده قلبش جمع کرد در فرشااز که سالها ی را تنفره عقدو حت میکند ه او را راکشیددرد وح ومجر

د کرس حسااخته شد.ل دوبه غزن او مد.چشماون آبیره شگازموی از آیگردختر دید که با ل را دمحمد غزد.هد براخو

به شب گذشته ش را فکرد سعی کرد و به هم فشررا نهایش اندص دمیکند.با حرره پاره پارا قلبش درون ی ازخنجر

د جووبا د.بوه مانده خیرل غزن مهتابگورت صوروی شت.نگاهش ای داگانه س دوحسا، اموفق نمیشد ماامتمرکز کند 

شب درنهفته راز که ره به تصویر بکشد.چشمانی سیان او را نست چشمااحتی میتوراما به اشت او داکه بادی یازفاصله 

و بینی متناسب د.نه میکراو رواکمانی تیر به قلب س قون چواو کمی پیوسته و هاللی وان برد.امیکرعیاهن تدرا در ذ

لقا ابه مغز محمد ی را خوشایندد و متضار فکااجمع میشد ای غنچه ن میم چوف گفتن حرم نگاکه بهاو کوچک ن لبا

 د.میکر
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ده فاصله از که محمد د نمیکرر هم خطوش فکراز حتی د.ستش بودوبا  صحبتل حااف در طراتوجه به ون بدل غز

 که به کمین نشسته باشد.د ببر خطرناکی بون حالت محمد چودارد.یر نظر او را زقدمی

 

پیش گرفتند.محمد به سمت د در ست مخالف هم بودرکه د را خوام راه هر کدد و حافظی کراستش خدل از دوغز

 د.حرکت کرلغز

 

ی او با گامهارا یی چرخاند که سرعتش دروخوف به طرش را ند سرامیخوم او را شنایی که ناای آصدن با شنیدل غز

 ید.را دبا تعجب محمد د.بوده کرتنظیم

 

 ."مسال"با لبخند گفت:و فت ف او ربطرل غز
 

 "؟چه میکنی ینجام ، اسال"گفت:و ست ده اتعجب کرل غزن یداز دکه ن داد نشاو شد ده محمد پیا

 

 ."داردقرمز ی زرد و نجا که تابلو، آست ن این خیابادر امن ه شگازموآ"گفت:د و کرره شاابه پشت سر ل غز
 

 "؟ستر اچطون خب حالتادم ، بوده کرش موافر، بله "گفت:د و کره نگاد بوده کرره شااو امحمد به سمتی که 

 

 "؟ندچه میکن مهشید جا؟یدرشما چطوم ، متشکر"

 

 ."ستب اهم خواو "
 

 "؟یده ایی نشدز داهنو"با لبخند گفت:ل غز

 

 ."سه هفتهاز فکر میکنم کمتر ه ، نماندی یگر چیزد"
 

 ."بچه خووای "گفت:زد و به هم را ستهایش دبا خوشحالی ل غز
 

من "ما محمد گفت:د اشواو حم اهد مزاگفت نمیخود و تشکر کرل برساند.غزاو را تا د شوار گفت که سواو محمد به 

 ."دارمست دوخیلی را حمت امزینا
 

توضیح ل غزای بررا یک به یک ل حاو او محمد پرسید ن را از همچنین کتایوو محبوبه در و مال حااو شد.ار سول غز

 داد.

 

ای لش بردست.فقط ا لخیلی خوشحاد میشورگ بزدرینکه عاقبت مااز ایعنی ، ست ب اکه خیلی خودر مال حا"

یگر به دیم که دادحمت زست تو دوبه ر نقدآسی محبوبه وگاهی به مهشید میگوید که ما شب عره و تنگ شدشما

 ."اردنمیگذما پال منز
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به من نمیدهد.من را فتن رکه مهلت جایی ده کرم گرم را سری سها به حددرین ، انیست ر ینطواکنید ور نه با"

 ."ممیشون حمشااحتماً مزدارم و ست دم دوخودر ما مثلرا خانم بمهتا
 

 ."داردست دومهشید و مثل محبوبه را هم شما در ما"
 

او ست گاهی با اخودش از او تلفن خوره شمااز دادن پس و ساند رعمویش ل به منزل را محمد غزآن روز 

 ."نستم شما پزشک هستیداتا حاال نمید من، من ای خد"گفت:د و کره یزیت محمد نگارت وبه کال غزد.بگیرستما
 

ست درید را دمحمد ل می که غزر دوشد.باده حافظی پیااخداز پس ل غزد.خم کرش را ضع سرامحمد با تو

همین در به شرکتی که ری کاای گفت براو شد.محمد به او متوجه ن مدون آبه محض بیرل غزد.بوه شگازموآیجلو

ل به منزل را هم محمد غزآن روز ببیند.او را که کمی صبر کند تا ده فکر کردش وبعد با خده و بوه مدآستن اخیابا

 داد.به محمد را تلفن عمویش ره شمال غزوساند رعمویش 

 

ده ستفااز آن اما اقلبم حفظ میکنم را روی تلفن ره شما"با لبخند گفت:و خت انداتلفن ره محمد نگاهی به شما

محمد م به ناری بیمااز نی امیتوزدی نگ زقت به مطب وتو هر د.شود یجااسر دردو تای برارم ست ندن دوچونمیکنم

 ."کنیدتعیا
 

 "ر؟بیما"گفت:د و کره نگااو نی به ابا نگرل غز

 

 "؟کندر بیمارا ند کسی اعشق نمیتودرد به نظر تو ر ،بیماآره "گفت:د و کره نگال غزن محمد با نگاهی عمیق به چشما

 

ستش دوبگوید که او شت تا به داشهامت ر نقدآمقابل محمد ش در کاد ای کرآرزو خت.اندایر را ز شسرل غز

 ."دارمستت دو"می گفت:آرامیشد به او دور هنگامی که د و حافظی کراخداز او کند ه ینکه به محمد نگااونبددارد.
 

پ پرتارج به خاه پنجرد و از مچاله کرن را و آخت انداتلفن ره نگاهی به شمان شتن خیابااپشت سر گذاز محمد پس 

 د.کر

 

  
جز د بواده ندد رخ فرشار فتای در رتغییرد. بول مشغون کماکاو او می گذشت ل غزی کالسهاوع شره از مادو 

یا و شت داکمی تاخیر او هنگامی که ه و مددت درآعارت یش به صوابرن او یدل و دغزر حضود می کرس حسااینکها

 وزد.به هم بدن را ماو زمین و زبکشد د هد فریاالش می خود دمی کرس حساود اجایی بردبوار قر

 

ی از هد کم کم بنداینکه بخوون انست بدداما می اجدید غلبه کند س حسااین امی جنگید تا بر د با خود فرشا

پایش و ست دتر به  ین بند نامرئی سفتامی کند ش هرچه تالردو می خوه پایش گرو ست دبر ل غزه سیانمژگا

 د.شومیه پیچید
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د، می کرس محبوق تااری ایوردچهاد را در خود بوه خندو صحبت ل مشغودرش مار و پداه همرل مانی که غزز

می ه خیراو تاقش به ه اپنجراز چمنها می نشست ل روی ستخر منزر اکنان درس نداخوای برل هایی که غزروزماا

فرشته دن کرش موافرای او شت تجربه کند. برداکه نسبت به فرشته ای را ر عالقه یگر دست باانمی خود فرشاشد.

و کند دراز ست د دکه کافی بود بوه ندزحقیقتی د و ست نیافتنی نبودیایی رومانند فرشته ای او برل ما غزد،انبوممکن

 می ترسید.ه ین مخاطرد از اما فرشا، اکندد خواز آن همیشه ایبراو را 

 

ق تاه اپشت پنجراز همچنانکه او باشد ل غزای لی بره آیداند همسر انمی تودارد که دی عتیاد اجوونست با دامی او 

 نقشه می کشید .ه یندای آهنش برد در ذبوه شده خیرل غزبه

دش کند می بایست با خواز برل ابه غزرا ینکه محبتش از اما پیش دارد، است ل او را دونست غزدامی ب خود فرشا

ن او چود بوده شنا کراش آبا گذشته ل را غزد او می کرک تردش را عتیااهر چیز می بایست از پیش او مد. آمی راکن

ندگی زست ار اقردی نست با چه مراکند باید میداو ازدواج با د بوار گر قراست. اچه گذشته او نست که بر داباید می

ل غزای برو یگر جمع کند ر دبادش را جوی وهاده خرد شته بواگذار قرد که با خود بودی مرد کند. فرشازغااش را آ

به و کند ک تردش را عتیااتصمیم گرفت د عشق به شانه هایش تکیه کند. فرشاوی ند با نیرابتواو باشد کهی همسر

ه رشماو فت رتاقش اتلفن اغ ین فکر به سراست. با اکمک می خود و از او صحبت می کررش پدباید بار ین کااخاطر 

د شد. محمورش صحبت با پدر ستااخود و معرفی کرد را خود فرشاط تبااری ارمحض برقرگرفت. بهر را شرکت پد

ی ندل و اسهسااز پس د فرشاا یرزمد آغش افکر به سرار هزد.ست تعجب کراخط پشتد هنگامی که فهمید فرشا

ید گفت: بله زمی لرن هیجااز یی که اا صدبو شت دابررا به سرعت گوشی تلفن دمحمود. بوه شداو صحبت با ن هااخو

 ؟توییم پسر
 

 من هستم.ر ، بله پد-

 

 ؟همم دنجاایت ابرری نم کاامی توم ، می شنورا یت اخوشحالم صد-
 

 ه ام.شدن حمتاامزری بله به خاطر کا-

 

 هی بگو.اهر چه می خواغ دارم، سرم عمردر حمی هستی که اتوهمیشه بهترین مز-

 

 هید.م دنجاری ایم کااهم براما می خوارم اندزم الی چیز-

 

 هم!م دنجاایت اهی براکه بخوری هر کام حاضرد جوم ومن با تماد، فرشا-

 

 ببینیم.را همدیگر ون ید تا بیراربگذاری قرارد شکالی نداگر ، انم صحبت کنماپشت تلفن نمی تو-

 

 فتم.امی ن راه الاهمین ، هیابخوکه تو ر گفت : هرجون زده هیجاد محمو

 

 ن؟کجا ببینمتا-
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 ؟ستب ایدیم خودمی را کافی شاپی که همیشه همدیگر ن هما-
 

 جا میبینم.راآن یگر شما دست. پس تا یک ساعت ب ابله خیلی خو-

 

ل شک شد. سه ساااز شت چشمانش پر داست را در دکه گوشی تلفن ن همچناد محمود. حافظی کراخدد از او فرشا

گوشی تلفن د صحبت کند. محمواو ست با امی خود حاال فرشاد. سوخته بود فرشااز کالمی ن شنیددر آرزوی که دبو

جا ن او از یددشد. منشی با رج خاق تااز اشتن کتش دابراز پس و جا بلند شد از به سرعت و شت اسرجایش گذرا

 ؟ست ده اتافاتفاقی م اهای رقاآبا تعجب پرسید : و برخاست
 

ن ید چوازعقب بیندوز را مری اهاارقرم تماروم، تر می زودکمی وز مرافقط ، گفت : نهن داد و تکاش را سرد محمو

 دم.ست بر نگراممکن

 

 ری...مهمی با شرکت پیمانکاار قروز مراشما م، های رقاآما ا-

 

 ار.هدنگاید. خداربگذی یگرای روز دبرار را قر، خانم مهم نیست-

 

تا یکی طی می را دو ئیسش که پله ها ربه د و بوج و واج طی می کر. مستانه هارا شرکت ی به سرعت پله هاد محمو

نست که داهم می زبادارد و همیت اشرکت ای برر چقدت مالقاار ین قرانست که دابه خوبی می د. او می کره نگادکر

چنین او ست که ه امدآپیش م های رقاای آمهمی برر نی چه کاگفت : یعد ست. با خواقیق و دمرتب ر چقدئیسشر

تلفن ره گرفتن شمال مشغوو سر جایش نشست و نفس عمیقی کشید د نکرا پاسخی پیدن چوو د؟سیمه بواسر

 تعیین کند.ی یگرای روز دبرار آن روز را تا قرشدارداد قرف شرکت طر

 

شته اپا نگذن ین مکااپیش به ل سه ساود حداز ساند.ار رل قربه محد را خوو نشست ن به سرعت پشت فرماد محمو

ترتیب ر به چه منظوت را ین مالقاد اکه فرشاد فکر بود. در مقدسی بون فتن به مکان ریش چوانجا برن ایددد وبو

 ایبرد. بوده کرده ماد آفرشاف طردی از هر پیشنهاای برد را خود محمود. مختلفی کری فکرهاد پیش خوست.داده ا

ید د را دفرشاد فکر بودر همچنا که د محمود. مهم تر بوی یگردهر چیز از نشستن او صحبت ی پاو دفرشان یداو د

او با د فرشاد . کرش دراز پسرف به طررا ستش و دجا برخاست د. از یک می شودنزد نشسته بواوکه ی که به میز

 با لبخندداد و ست د

 

 باشم.ن باید کمی منتظرتادم فکر می کر، ینجا باشید ر زود اینقددم اگفت : فکر نمی کر

 

م می شدوز من پیرش مطمئن باد ین مسابقه بواگر ابا لبخند متقابلی گفت: و خرید ن به جااو را لبخند د محمو

به د را تا خوارد می گذو جانی گرو می طلبد چه سر ش او را قتی پسرر ونی یک پداهی بداکه تو بخوزوده خیلی نچو

 برساند.او

 

 دم!یت کراذخیلی در را ماو شما ت ین مددر امن داد: مه و ادانفس عمیقی کشید د و کره نگااو به د فرشا
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می توه، یر نشدم دگفت : پسرد و کره نگااو به وری نست. با نابادابعید می د فرشارا از چنین حرفهایی ن شنیدد محمو

 گذشته کنی.ان جبردر سعی درت ماو القه من عو عشق ن نی با برگشتنت به کانواتو

 

از کنم ... ک هم تراگفت : می خوو خت دوچشم رش به پدره باد. دوکره به سقف نگاو باال گرفت ش را سرد فرشا

ن گر جااگفت : حتی د بوزده چشمانش حلقه در شک احالی که د در کمکم کنید. محمورد ین مودر اهم اخوشما می

 م.به پایت بریزم آن را قسم حاضرت جووبه  دسته شواخوومن گر

 

دش را عتیااتا د شوی ستانی بسترربیماد در ین شد که فرشاابر ار قرو ند دساعتی با هم گفتگو کرد محمود و فرشا

م نان با شنیدل. غزص به خصود با خبر نشوا ماجراز هیچ کس دش خواز ست غیر اخورش پدد از کند. فرشاکتر

با او چه چیز می باشد. ه شدر مخداد موک ترر ستااخود ینکه فرشاامتوجه شد علت د محمود شافرنهال از دغز

د او که فکر می کرش را هم تنها پسره و نددابرگراو به ش را هم همسرل ، غزی نبهااگرد جووکه دخوشحالی فکر کر

ت هد به مسافرامی خوه یک مات دمای کند بران عنود ین شد که فرشاابر ار ست. قرداده استاز دهمیشه ای بررا 

می شدند رج خاپ کافی شاد از محمود و مانی که فرشادد. زبرگرل شد به منزک ترین که موفق بهاز اپس ود. بر

و شد ی خصوصی بستری ستانهاربیمااز یکی ک در ترای برد می تپید. فرشانکالبدشاو آرزو در مید از الهایی پر د

خیلی سر ل را حوصله غزد موجه شد. غیبت فرشال غزه و منیژای برد بوهشیداتری او ابرد که محموری با عذاو غیبت 

د در حتی فرشاو هد ش دبه موسیقی گواه او گاهی همرو صحبت کنددبا فرشاد بوده کردت که عاای او برد. می بر

را شتنش آرزوی دا همیشهاو که د بوادری ست مثل برل دربا غزاوبطه د.راکمک کند خیلی سخت بواو سهایش به در

اه عالقه محمد همراز براپی که با در پی ی ین مالقاتهااثر در اد ومی کرت مالقارا محمد روز هر ل طرفی غزاز شت. دا

و لنشین ای دصدو محمد ه یگر به نگاد.او دمی شووده فزابه محمداش عالقه روز به د روز می کرس حسااهم د او بو

به محمد مانند دن تلفن کرل غزای برد. بوده کردت عان اولبااز نگ عاشقانه قشی هان واژه همچنین شنیدم او و گر

پشت خط ل ینکه غزامی گرفت. محمد با علم به س تماسر ساعتی مشخص با محمدروز هر د. او بوه شدن نفس کشید

ل .غزدتر می کرورشعله ل قلب غزرا در تش عشق آگرمشم با کالو شت دابر می را گوشی تلفن دش می باشد خو

گفت او به د و کراف عتراو ابه عشقش نسبت به حتامی گشت با صرز بال که با محمد به منزر همین بااز دوازدپس 

مد که آمی د کم کم بوجوس حسااین اهم او ایبر، سته محمداخوف بر خالدارد. ستش می دوصمیم قلب از هم او که 

ند انتود و سر شودردیش این عالقه براست اید که ممکند مین چوو بکند از او دل ند انمی تودارد و ست ل را دوغز

تر عملی کند. اش را زودکه نقشه د فتاافکر ینابه د عشق گفته بول از با غزآن برساند که به خاطر ی به نیت پلیداو را 

نیت به ی او به پادن فتاابا د و شوف شتمنصررا دانجامش اکه قصد ری کااز تصمیم می گرفت ل غزن یددمحمد با 

فتن به سر رهمچنین د و غلبه می کراوبر ت قااوکه گاهی ی تنفرس حسااما اکند. ار قراند ورامی پردر دل شومی که 

تشین تبدیل آفت تا به عشقی رمید و می کرس حسال الش نسبت به غزدر دفرشته باعث می شد محبتی که ک خا

د : در بوه شددآور یاد خوبهد ها با فریارند. محمد باکی براشت برد در دل دافرشااواز ند با نفرتی که اهم نتودشو

فقط ارد و ست نددول راتلقین کند که غزد ست به خوامی خوف ین حرابا د. تنفر یک جا جمع نمی شوو قلب عشق 

که را ستانش از دویکیی یالوکلید و شد ر ست بکار دست. به همین منظوایخته رستی ح دوطراو خاصی با ف هدای بر

به محمد تلفن روزمطابق هر ل منتظر نخستین فرصت شد. غزاش نقشه ای جرای ابعد برو گرفت د ین بواوه منطقدر 
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و تنهاست عمویشرگ بزل منزدر به محمد گفت که او ست. ه اتنگ شدای او لش بردگفت که خیلی او به د و کر

به ل غزپرسید.اش را علت تنهایی او از حتی شک کند ل ین که غزون ابدرت و محمد با مهاارد. ندری حوصله هیچ کا

او ستند اخومیآن دو ند. افته ن رصفهاابه ده ضع حمل کرزه ونک که تاافرن یدای دعمویش برو زن گفت که عمو او 

در نکاکه فرروزی عمویش چند زن شد ار ما قرد اعملی نبور ین کای او اکالسهاد جووببرند که با اه هم همررا 

محمد دد.شب برمی گردا ما عمویش فرورد.ابیاان به تهررا نک افرن مرخص شداز پس و اند نجا بمآست ن استاربیما

ند همین اگر می تواگفت که ل به غزاو ست. ه اشدا به بهترین نحو پیدده نبالش بودفرصتی که به د کرس حساا

با خوشحالی د و کرل قبود الفه بوتنهایی خیلی کاز که ل با هم گشتی بزنند. غزو نبالش بیاید دبه او تا د شوده ماآنالا

سیش وعرای ستانش که براز دویکی ن یدای دنه گفت که بروابه پرد شورج خال منزاز که از آن پیش او شد. دهماآ

تا د کررش سفااو به د و فقت کراموان دارد تهردر ستی ل دونست غزدانه که می واپررود. می ن نال آمنزبهد فته بور

بر می م قددی ئر حالی که با شاد. تشکر کراو نه درامحبت ماو از بوسید ل او را غزدد. بر گرل منزبهه شب نشد

محمد به ل و شد.غزدرو او خوار سودی با شاو ید دش دمنتظر خورا محمد ن، سر خیاباو شدرجخال منزاز شت دا

شت دانگ به تن رشکی زی زربلواه مشکی به همراری شلوو محمد کت آن روز صحبت کنند. فتند تا کمیرنی راستور

 با او.دکر می هنگا لغز به لبخند با محمد. دکر تمجید و تعریف یدآ می او به رچقدین کهاز آن و اکلی ل که غز

شته ه وادابه خندرا هایش محمد ه با خندد و تعریف می کرد بوده فتاایش ابردرس سکال سر که تفاقاتیا از ارتحر

که کسی که ری یبایی تعریف کند به طوزین ابه ه را مرت روزتفاقااند امی تونکسیل شت که جز غزامحمد یقین د. بو

ه نگال که به غزن هستند. محمد همچنااری تکره و خسته کنندر چقدت تفاقااینانکند که س حساد امی شنوآن را 

داد می ن نشاد وخدن از صحبت کرم قشنگی که هنگای حالتهاو یبا ن زهمچنین بیاد وستواو را یبایی د در دل زمیکر

مدتها منتظر د.او بوان نگرو ملتهب از درون محمد د. کرف منصرد پیش گرفته بودرکه ری هر گونه کام نجااو را از ا

ف منحرای کند. محمد برار فراز آن شت داست د دوبوآورده بدست را ین فرصتاما حاال که د اچنین فرصتی بو

خترکه گفتی دگفت : عمویت به جز یک د و کره نگال به غزد بوه مدآدنش بوجودر دروحساسی که ش از افکردن کر

 ارد؟ندییگردند زفره ، شدی ندزگی صاحب فرزبه تا

 

ت ست به مسافراکه مدتی د دارد فرشام نک یک پسر به ناافراز عمو به غیر ا. چراوه گفت : دی با شال غز

محمد که کم کم ه توجه به چهرون بدل ست. غزاخته اندا زهبه لرد او را جوم وتماد فرشام ناد کرس حساامحمد فته.ر

 طفلی...، قعی د وایک مر، ستاخیلی خوبی د مرد باخت گفت : فرشانگ میر

 

 د.قطع کرف او را محمد با خشونت حرای صد

 

 یگه.دبسه -

 

ه که چه چیز باعث شدد ر بوفکد و در کره نگااو به ج و واج هاد بوه محمد ندیدری از فتارچنین ن که تاکنول غز

ه خیراو به ت که با حیرل نفس عمیقی کشید. سپس به غزو بست را محمد چشمانش د.ین حد خشمگین شوامحمد تا

نی داتو نمی د.عصبانی کرن تا حد جنوا تو مرن لبای از یگرم دنان متاسفم. شنیدم گفت : عزیزد و کره نگادبوه شد

 نیاست.آدم دترین دحسویک عاشق
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 ستم...اما نمی خو؟ این حداگفت: یعنی تا د و باال بررا نش وابرد ابوه متوجه عصبانیت محمد شدزه که تال غز

 

 بزنیم .ف حری یگری دچیزهادن از بحث کری به جاه بهترم گفت : عزیزد و قطع کرف او را محمد حر

 

 ؟چی صحبت کنیماز مثالً -
 

 م.ببرب خوی به یک جادم با خورا تو ن الاره اقردارم. ستت ر دوینکه من چقداز امثالً -

 ی؟هی منو ببرابپرسم کجا می خوام می خودارم و ستت دومنم ب گفت : خوزد و لبخند ل غز

 ببینی.را هم ببرمت مهشید امی خو-

 

 ن؟یعنی بریم خونتو-

 

 ستانه .ربیما، نیستن مهشید خونموم، نه عزیز-

 

 ه؟ییدزامن پس مهشید ای خدوای گفت : د و کرب به هم قال راستهایش ل دغز

 

 آورده .نیا دبه دش خوشگل مثل خوو یک پسر تپل آره ، گفت : ن داد و تکاش را محمد با لبخند سر

 

 ؟شهدیعنی شبیه خووای، -
 

 من می مونه.ی که میگه عین کوچکی هادرم ما، نمدوهلل نمی وا-

 

 نیاست .ی دهادخوشگلترین مرازفته باشه بی شک یکی رییش داگر به :اگفت د و رکه به محمد نگال غز

 

 بلند شو بریم.-

 

 ؟کسی منتظر تو نیستل مدند. محمد گفت : غزون آبیرران ستول از رغزو محمد 
 

ه نگا به محمدس با تردو قطع کررا ما به سرعت حرفش اهم ... د فرشا، عمو که خونه نیستندو زن عمو -

متوجه شد که ل نفس عمیقی که کشید غزاز ما د. ابه ظاهر توجهی نکرد و بودرو خودن در کرز بال مشغومحمدد.کر

نه می وامی گفت : فقط پرای آراست. با صدس احسار ینقدامحمد ا نست چردانمی او ست. ده احت کررانااو راهم ز با

 دم.ر می گربو زود فتم م رستااز دویکی ن یدای دبرنه که مندو

 

 ؟نهواگفت : پرد و کره نگااو محمد به 
 

 خونه هستند.ره تقریباً همه کاو می کنند ر خیلیوقت پیش خونه عمویم کان از حماش ربا شوهر، خوبیهزن -

 

 ؟نیامشب پیش مهشید بمانی می تواباشه ار گر قرا-
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 اه؟همر انگفت : یعنی به عنود و کره نگااو با تعجب به ل غز

 

 ی.یه همچین چیزای ، -

 

 میشم.ل خیلی هم خوشحازه تاآره ، -

 

 ؟پس بریم-
 

و از او نگ بزنم ن زبعد هم به عموجا، پس نشهالودبگم تا ن نه جووابه پرل منزم باید براول ما م ، امن حاضر-

 م.بگیرزهجاا

 

 ن.نگ بززهمین جا ز اگفت : و گرفت ل غزف به طررا هش امحمد تلفن همر

 

که ای گرفت.تا فاصله را تلفن عمویش ره شماو گرفت را از او چند لحظه تلفن از پس د و کره به محمد نگال غز

از پس ی. کسی نبراز نامی و باشم م ستااز دومشب پیش یکی اره ابگی قره گفت : بهتراو محمد به د شوار برقرطتباار

گفت که او به ل غزد. لپرسی کراحواو اشنید با گرمی با ل را غزای صدد قتی محمووشد. ار برقرس عاقبت تمار ،چند با

او پیش اه همران ست شب به عنواممکن ود و ست بری ابسترن ستاربیمادرستانش که از دویکی ت مالقاست بهار اقر

 گفت.را مهشید م نال غرو پرسید را ستش دومناد بماند.محمو

 

 ؟ستامطمئنی آدم ست تو دوین م اعزیز پرسید :د از او محمو
 

 ست.ه اخیلی خیلی مان عموجااوه -

 

 ش.بادت ظب خواموم عزیز-

 

 ؟ستر انک چطوافرل ستی حارامطمئن باشید. -
 

 ببیند.را بیاید تا تو ان به تهردارد ست دوخیلی و هستند ب خیلی خوش خترو دنک افر-

 

پس د.قطع کرط را تباد و ارحافظی کراخداز او تبریک بگویید.سپس او به و ببوسید را نک امن فرف طرن از عموجا-

ت شارنه سفاواست. پرن اجریادر هم ن عموجاو ستش می ماند ل دوکه شب منزع داد طالانه واتلفنی به پرآن از

همه چیز ، گفت : خب و داد پس را تلفن محمد ل غزد. حافظی کراخداز او با مهربانی ل غزد و کراو به اینه دراما

 رم.یگه طاقت نمیادپسر خوشگلش پر می کشه که و مهشید ای لم برر دنقدن اوبیفتیم چوراه هبهتر، ست شددر

 

فکر می د با خول می شدند غزدور مرکز شهر از هر لحظه که د.مقصد حرکت کرف به طرو محمد نفس عمیقی کشید 

 ند.اشته ر داین کاای الیلی بردالبد د ما فکر کراند. ده ابردوری ین استانی به ربه بیماا چررا مهشید دکر

 

 فت.رکم کم سر ل حوصله غزو ند دبودر راه نیم ساعت ود حد
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 ؟یدده اکری بستران تهررج از ستانی خاربیمارا در محمد نکنه مهشید -
 

 سیم.رمی ن اله انماندی چیز-

 

گفت : د و کره با تعجب به محمد نگال غزد. یستاایالیی ی در وجلوو بانی شد خیارا دور زد و وارد نی امحمد مید

 ؟ستانهرینجا بیماایعنی
 

 ؟باشهن ستاربیماد ینجا میااخه به آمحمد با لبخند گفت : 
 

 ن!ستاربریم بیماد بوار ینکه قراخه مثل دم، آین تعجب کراز امنم -

 

 ؟نتظرمونهین خونه ماگه گفتی کی تواما آره ا-
 

 نم.داگفت : نمی و خت انداباال را شانه هایش آورد نمی در محمد سر ی هارکااز که ل غز

 

 پایین تا بفهمی.ی بیاه بهتر، نی کی منتظر ماست وینکه بدای ابرب خو-

 

غیر ی هاچیزاز با لبخند به محمد گفت : من همیشه و شد ده هد پیاد راه دینکه حتی شکی به خوون ابدل غز

 ر...ین بااما د ، اخوشم میاهمنتظر

 

 فت.ف در ربا لبخند به طرد و کره نگااو محمد به 

 

دو به د بوداده تکیه درو خودر که به ن همچنال ست. غزامنتظر و ست ر داده افشادر را نگ زکه د کرد نمووامحمد 

به ل شد. غزرگ بزدن در کرز بال مشغودش خوو تو . بیا ل گفت : غزد و کرز بادر را محمد د. کره نگان خیابافطر

ی یبازمحوطه ی تماشال مشغوآورد و خل می درواش را داخوا ینکه حتی بپرسد چرون اخل شد. بددامحمدل نباد

ی یبازستخر و اباغچه ی گلهای محو تماشان همچنال بست. غزو در را شد ط حیاوارد سرعت شد. محمد بهل منز

، گفت : چیه دو یستار او اکناو مد ف او آبه طردر بستن از محمد پس ارد. ندد جوونیا دین ادرگویی د. بوه شدط حیا

 ی؟شده خیرر ینجوابه چی 

 

ای می گویند هوا ست که تعجب می کنم چراتمیز ر نقدآینجا ای اهودم، یبایی طبیعت فکر می کرزشتم به دا-

 ست.ده الوآانتهر

 

 نیست.ی خبرا گی هودلواز آکه  آوردمجایی را خه من تو آ-

 

 ؟کنیمت مالقارا چه کسی اره قرب گفت : خود و متوجه موقعیتش شد. نگاهی به محمد کرزه تال غز
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او وارد پشت سر د می کره نگااف طرابه مناظر ت حالی که با لذل در غزو فت ل رخل منزداگفتن کالمی ون محمد بد

با تعجب ل غزد. قفل کردر را شت داست دردکه ی با کلیدو بست ورودی را  درخل شدند محمد دو داقتی هر وشد.

می گفت : محمد شوخیت ای آراباشد با صدده خنه کردش رجووبر س ینکه تراکمی بعد مانند د. کره نگابه محمد

 ؟گرفته
 

 نیست.ر اکدر شوخی ، گفت : نهد و کره نگااو به روح بی د و با چشمانی سرد و باال کرش را محمد سر

 

 ؟گفت : محمدزد و لبخند س با ترد و کره نگان او قت به چشمادبا ل غز
 

ن همچنال نها نشست.غزاز آیکی و روی فت د ربوق تااسط ومبلهایی که ف به طراو به دن کره نگاون محمد بد

یا و مهشید د ه منتظر بوست. هر لحظه اغیر منتظرری یا کاو شوخی ع ین یک نواشاید د فکر می کرد و بودهیستاا

ه او را با خندو بیاید ون نگیز بیراهم ک و وترسنای یالوین ر اکناو گوشه از می شناخت او را کسی که یاب و مهتا

ین شوخی اسید رما به نظر می د اشوم تر تمازودشت زین شوخی اتا د یستات اسکودر مدتی لغزازد. ست بیندد

د بسته بورا چشمانش و شته اگذه آن تکیه گاش را روی سرد و مبل نشسته بوروی  محمد کهبهاو شته باشد. اپایانی ند

محمد دم. برگرن به خونموام می خو، تمامش کنی را ین شوخی ه ابهترم، خسته شدگفت : محمد مند و کره نگا

که د ظه شک کرکه یک لحری ندید به طون او چشمادر شنایی ه آهیچ نگال غزد. کرهنگال به غزد و بلند کرش را سر

می ون بیره او حنجراز که د بوی یگرای دسید صدرمی ل یی که به نظر غزامحمد با صدست یا نه.امحمد ن ین هماایا آ

 دی.برمیگرل به منز، عجله نکنلفتن به منزای رمد گفت : برآ

 

 ؟یها چیه زباه ین مسخراز اتور نی گفت : منظوابا نگرل غز
 

 همی.بعد می فرم را منظو-

 

ین ایگر دقیقه دگر چند ارم، انددن من حوصله معما حل کر، گفت : ببین محمدو مین کوفت زبه را کالفه پایش ل غز

 ده ای.بوا رنوقت فکر می کنم که مرآمه بدهی را ادازیبا

 

ختر دت دما می بینم که خو، ابه تو بفهمانمرم را منظور چطودم گفت : فکر می کرد و کری بلنده محمد خند

 آوردم.ینجا ابه را تو ا که چرس زدی حدب خوو هستی باهوشی

 

 ه ای؟یدا دزدگفت : یعنی تو مرد و کره به محمد نگاوری با نابال غز

 

ی مهاآدترین دعاشقها حسودم بوه شنیدای ، نه ایودخیلی د : کره نگااو به و خندید ل غزن داد. تکاش را محمد سر

 نه ترین هم هستند.ایودنستم دای ما نم، اهستندنیاد

 

 د.می کره نگااو لبخند به ون محمد بد
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ار مگه قر، منتظر ما باشهن الاشاید مهشید ، بلند شو بریم ا به خدرو تو، که عاشقترینیدم کرور محمد باب خو-

 او.بریم پیش نیست

 

قتی می گویم وحمق نباشی که ر انقددم آبووار مید، ایمونیست جایی برار گفت : ما قرد و با فریاورد و محمد طاقت نیا

 فکر کنی شوخی می کنمه ام یدرا دزدتو

 

را محمد ه نگال غزن چشماد. می کره به محمد نگاوری با ناباز خت. هنواندزه ابه لرل را غزد جوومحمد بند بند د فریا

حلقه ل غزن چشمادر شک داد. انمی وز بررا چ چیز هیه او سیان ما چشمااکند ا پیددر آن شنی روید تا نقطه وکامی

نمی ورش شت که بان داطمیناابه محمد ر نقدآباشد.ه مدون آمحمد بیرن هااز دین حرفها د انمی کرور باو دبوزده 

چه ای بررا ختر دیک ت کند گفت : به نظره نگااو ینکه به ون ابدی زد و کند. محمد نیشخندری چنین کاندابتواو شد 

ها ارقر، و اون حرفها، اون هااریدم اون دچکید: به من نگو که تمال غزی گونه هاروی شک بر ه اقطردو ؟ندزددمی 

 من!دن بوای ربردبوای همه نقشه 

 

 که فکر می کنی.ره متاسفانه همینطو-

 

 ند.سارمی ن باید به پایاد بوده کروع که شررا هی راما درد آورد ابه را محمد ل دل هق هق غز

 

 ست مهشید!، دوهر تو هستم است خودوما من ا-

 

 د.تصاحب کررا ما عشقم د، است من بودونم او-

 

 محمد طبیعی نیست .ل سید حاش رما به نظراند زمی ف چه حراز نست محمد دانمی ل غز

ند نقشه ابتود می کرس حسال اعشقی که نسبت به غزو محبت س حساون انکه بدای آمحمد برد. بور لبته همین طوا

درد سرر چازد دمی ی که لب به چنین چیزد بوری نخستین بان ما چود، ابوه نوشیدوب مشراری عملی کند مقدرا اش

 م. َخسته شد، گریه نکن ، بسهل گفت : غزد و ها کررمبل د را روی محمد خود. بوهشد

 

 ی؟یددزدمنو ل به خاطر پو-

 

 نه!-

 

 آوردی؟ینجا انو به چی مای پس بر-

 

 نمدونمی -

 

 شتم.داست را دوما من تو ا-

 

 دارم.ستت دوکن منم ور با-
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با د و شته بوامبل گذه به تکیه گاش راببیند. محمد سراو را ند اتا بهتر بتود کرک پارا شکهایش است دبا ل غز

 آورد.می ر فشااش پیشانی ف طردو ستهایش به دکف

 

 آوردی؟ینجا احالی که منو در میگی ی رو چنین چیزر چطوداری؟ م ستدو-

 

 ه.به من بدان آب یک لیول غز-

 

 ؟کجااز نیست. پرسید : ب متوجه شد محمد حالش خول غز
 

د و کرا پیدرا نجا ار دارد. آقرف طرام شپزخانه کدآتا بفهمد د کره نگااف طرابا گیجی به ل غزاد و محمد پاسخ ند

آب یش اگفت که براو به و به سمت محمد گرفت ان را فت. لیورمحمد ف به طرو یخت رشپزخانه آشیر آب از نیایول

ل غزد.بوه هم کشیده اش را در چهرد و بسته بورا چشمانش ا یرزست ن اکشیدل درد حادر محمد د بوم معلوآورده.

در که د برد یاد. او از شوب محمد خول اید بکند تا حابر که چه کاد ین فکر بود و در امی کره نگااو نی به ابا نگر

د به خواو را محمد ای هد. صدم دنجاامحمد ای برری که کاد ین بود اکه فکر می کری به تنها چیزد. یطی بواشرچه

 ؟می کنیا مسکن پیدص خل کیف من قرداببین آورد :
 

با کمی جستجو قرصی که د و کرز بااو را کیف ر دباشد به سرعت دش ستار استودکه منتظر دی مانند شاگرل غز

محمد داد. به محمد ان آب لیواه همرش درآورد و کاغذآن را از به سرعت د و کرا نست مسکن می باشد پیددامی

شد. ه خیراو به و نشست وی او بررومبلی روی منتظر ان و نگرل غزداد. به پشتی مبل تکیه ش را سرو بلعید ص راقر

ر هر چقدو نست دانمی را محمد ر لیل کال دست. غزده ابواو را رین که فهمید از احتی پس ، شتداست ودرامحمد او 

شته اگذه به تکیه گاش را که سرر متوجه شد که محمد همانطول غزو سید. مدتی گذشت ربه نتیجه نمی دفکر می کر

د. کره نگااو به و فت رمحمد ف به طرو جا بلند شد و از خت انداف اطرانگاهی به ل ست. غزافته راببه خوآرام 

می او یبایی به زحالت او پیوسته ی هاوبره و اکشیدن چشماد. بون مهرباو شتنی داست دوابخودر محمد ه چهر

 مدآبخشید. به محمد نمی 

 

به  ده ویستااست امد متوجه شد مدتی د آبه خول قتی غزوباشد. ده بوس او را رهوی و هواز روی باشد که دی مر

دارد و ست را دومحمد ر که چقدد فکر کرد با خواو می کند. ز نیااو راز و با و در دل خته دوچشم د خوه بایندررتصو

و فت ن رساختمادر به سمت ل ست. غزه انقشه می کشیددن او بوای رکند محمد برل ست قبواسخت او ایبرر چقد

طبقه باال در بی اخوق تاایالیی کوچک می باشد که ونجا آ متوجه شدزه تال زد و منزدر خت گشتی انداآننگاهی به 

یگر و دشپزخانه و آنشیمن ق تادور اتا دور یبا و زمشبک ی هاه پنجرد. نبورج هی به خاورودی رادرجز ار دارد. قر

د. شورج یا خاو خل داها ه پنجراز راه حتی رانست به اشتند. کسی نمی توداهنی ظ آهمگی حفاشتند کهار داها قرق تاا

نست امی تود و جیب بغل کتش بواه او در ست. همچنین تلفن همراشته اجیبش گذرا در کلید نست محمددامی ل غز

با حبس د. مبل بور او روی فت که کنارکت محمد ف به طرر ین منظوای ابرد. بگیرس تمابا جاییدارد و برآن را 

رد سته کلید شد. کلید ای دتلفن متوجه صدون آوردن ربیم شت. هنگادابررا می تلفن ارابهاش سینه در نفس دن کر

 همچنین سوئیچورودی و 
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د را از ند خواتا بتول را منزی هم کلید هاد و بگیرس ند با جایی تمااشت تا بتوداهم تلفن ل غزن کنواید.را دمحمد 

تلفن و به کلیدها ل د. غزبه جایی برساند را نست خوامی توو شت داهم را محمد درو بدهد. سوئیچ خوت نجانجاآ

ما تنها د افتن مهیا بوای رهمه چیز برد. بوه چشمانش جمع شددر شک اخت. اندابعد نگاهی به محمد د وکره نگا

نست به امی تول غزد. بواو محبت وی گرز در که هنود قلبش بود شترین بوارزبا و مهمترین شکه به نظری چیز

با و ضایت رکه با را ند قلبی انمی توه نست هیچ گاداما می ردابسپان ست قانودبه را محمد د وشورج نجا خااز آحتی را

و شت دابرری کادخوو کاغذ د و ورق و کرز بارا کیفش د. مدتی فکرکرل غزد. پس بگیردبوده سپراو به د جوم وتما

ی میز جلووی را رشد کاغذ م تمارش قتی کاد. وبه نوشتن کروع می چکید شروچشمانش فراز شک احالی که در 

و مین نشست و روی زفت ای ربه گوشه د خوو شن اگذرا روی آن سته کلیدو دشت. سپس تلفن امحمد گذ

یخت کم کم به رشک می آرام آرام اکه ر همانطوو شت اگذستانشش را روی دسرد. کرب به هم قالرا ستهایش د

 جا برخاست.از که محمد د شب بوی فت. نیمه هااب رخو

 

ر به چشمانش نوش سری که باالی هد. لوستردتشخیص را نست موقعیتش اچند لحظه نتود و بوه شد نش خشکدگر

ه نگااف طراجا پرید. به از ظهر گذشته به سرعت ازبعدی صحنه هاد آوردن به یااز پس د آورد. به خواو را تاباند می

فته اب ربه خود که نشسته بون اهمچنو شته استانش گذش را روی دکه سرد فتال اموقع چشمش به غزن هماد.کر

چشمش به ده نکرده ستفااشته داموقعیتی که ا او از که چرد فکر بود و در می کره نگال که به غزن همچنامحمدد. بو

د ید. به یارش دکنارا در کتش و چرخاند ش را ید سررا دهمچنین سوئیچش ل و کلید منزو تلفن و دفتاامیز روی 

تلفن و به کلیدها ره بارداد و دوبه هم فشارا محمد لبعایش د. شته بواگذری کناورده و در آدش آن راکه خوآورد 

 د:کاغذ نوشته بول روی شت. غزدابرو آن را شد. خم شد آن یر ی زکاغذمتوجهر ین باد. اکره نگا

 

 هتیرد و سری پشت میله هاز یتروبه ان حسرتم حیره نگا
 

 یدآستی پیش دکه م ین فکردر ا من ناگه گشایم پر بسویتو 

 

 یک لحظه غفلتدر که م ین فکردر ا مپر بگیرش خاموان ندزین از ا

 

 مبخندن نبااندد زبه چشم مر مسر بگیراز ندگی رت زکنا
 

 نم که هرگزو دامن م ین فکردر ا ین قفس نیستزفتن رای ریاا مر

 

 هدابخون نبااندد زمر گر هما نفس نیستوازم بهر پراز گر د

 

ر چشمانش حلقه بزند. همانطودر شک اباعث شد آورد و می ر ند. بغضی به گلویش فشااخورا یگر شعر ر دمحمد با

نو بزند زاپیش پایش و کند ار بیداو را شت داست د. دوکه چشمانش بسته بود کره نگال به غزد ستش بودر دکه نامه

ندگی در زید دترو سایه یک عمر شک رت صودر آن نست داما می د. ابگیره یددناا رکند که خطایش س لتماااوبه و 

همیشه ای ساند که برور رین باابه او را می چکید و محمد فرن چشمااز شکهایی که انیستی می کشاند. بهاش او را 
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فرصت رد. او ی خوتاسف مد بوداده ست از دبر فرصتی که و می گریست ا ست. محمد بی صدداده استل را از دغز

می ه نگال که به غزن همچنااو می شد. ه شتباامرتکب او که د نبور ین نخستین باالبته د. ابوداده سترا از دعاشقی 

فرشته ه بست تا چهررا محمد چشمانش د. نخستین عشقش بواو و هستی م که تماای فرشته د.فتاافرشته د به یاد کر

تا تصویر د کرش گرفت. محمد هچه تالن هنش جال در ذغزه سیان چشمااو بی آه نگایما به جاورد ابیاد به یارا 

و مد در آبه تصویر دش یادر محو ری مینه غبادر زفرشته ه نست. چهرانتوورد بیادهنش به یاح در ذضووبه را فرشته 

را سش اتا حوآورد می ر ست به چشمانش فشادمحمد با ل داد. غزی یبازد وشاه به نگارا جایش او غمگین ه نگا

حالت د. فته بواب رمین به خوروی زبر وی او بررونگریست که ل غزبهد و کرز بارا متمرکز کند. محمد چشمانش 

د. می کرن بیشتر نمایااو را پستی درد آورد و به را قلب محمد د بوفتهاب ربه خوداده و که مظلومانه به مبل تکیه ل غز

 د؟بوه شددت جوره ای از وپااو تی که رصو، در کنیدرازی ستاو دبه  ستیامی خور گفت : تو چطود محمد به خو

 

تش رصوی جلورا ستهایش ورد دبیاد به یاد را خون گناهاد و برخیزاب خواز که نیمه شب ری خطاکان محمد چو

خم زتا د ربه یگر پناای دبه گوشه و جا برخاست از نکند ار بیدل را غزاش گریه ای ینکه صدای اگریست. بروگرفت 

چشمش ی شکهااکثیفی بزند با ر ست به چنین کادکه د بوه باعث شدد و بوه شدد یجااثر تنفر در اکهرا چرکینی 

و ست. نفس عمیقی کشید ه الش سبک تر شدر دبااز کمی د کرس حسااینکه اتا د بول حان به هماهد. مدتیدشستشو 

هسته و آشت دابررا کتش و برگشت آرام بخشید. رام را آتش رصوب لتهاآب ابا مشتی و فتآب رشیر ف به طر

محمد نیت د که فکر می کرل غزد. شوار بیداب خورد و از تکانی بخول باعث شد غزرین کااخت که اندل اغزروی 

س لتماانگاهش د. در کره به محمد نگاس با ترو شت ابدنش گذوار روی صلیب راستهایش دحشت وبا دارد شومی 

به سرعت ارم. و یت ندرکاس گفت : نترو خت دومین زبه و بر گرفت ن اوچشمارا از نگاهش محمد زد. می ج مو

 فت.رشپزخانه آبه سمت د و آرام کراو به را پشتش 

 

به و شت دابرد و آن را کره نگاد بوده فتااپاهایش روی به کت محمد که ل غزد. بخش بون طمینام و امحمد گرای صد

کشید. م به مشارا بو و بست را چشمانش ل غزداد. می او را نه داکلن مری ادبود و بوم رکشید. کت محمد گد خوروی

ی چان فنجادو ست. چند لحظه بعد محمد با ابرگشته دش نست محمد به قالب خودامی ا یرزنمی ترسید یگراو د

د و کره نگااو به ل گرفت. غزل غزف به طری را یگرو دشت امیز گذدش روی خوای بررا نها از آیکی برگشت که

م. می گفت : متشکرآرابه و گرفت ی را چان فنجال غزد. گرفته بوو غمگین ه اش گرفت. چهررا از اومحمد نگاهش 

، از متدبورینکه ؟ از اچیاز می گفت : متشکر ای آرابا صدو نفس عمیقی کشید و خت اندااوبه ا محمد نگاهی گذ

 ستم...اینکه می خوا

 

رت می گفت : مطمئنم کاای آرابا صدل غزداد. تکیه د سته مبل بوروی دستش که دبه ش را سرو  ادمه ندادامحمد 

می ی در یگردمحمد کم کم به حالت ه ید که نگادمی ل غزد. کره نگااو به د و بلند کرش را محمد سرده. لیل نبودبی

ما نگاهش ه اخته شدروی او دومحمد فقط به ن چشماداد به خوبی تشخیص د. حشت کرس وحساره ابال دوغزید.آ

او کی یا چیست. ت از ین نفرانست داما نمی د اکرس حساامحمد ه نگات را از حس نفرل می بیند. غزی را یگردچیز

 کند.ز محمد لب به سخن باد تا خود باید صبر می کرو شت اندن پرسیداتجر
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وع شرد بوه شده حالی که به نقطه نامعلومی خیرو در شکست ت را می گذشتند. عاقبت محمد سکوی لحظه ها به کند

 د.صحبت کربه

 

ن مااریدای دبتدن اهمااز کنم. زی نم ظاهرسااین نمی تواز اما بیش ل دارم. اقبورا ین دم اخوو پستی هستم آدم من -

در نفرتی که و هستی تصمیم گرفتم کینه د فرشام پستی به ناد نامری ختر عمودتو غزلف م قتی فهمیده وگاودفردر

دم فقط سعی می کرو شتم اسرتو خالی کنم. من به تو عالقه نددم بوده جمع کراو قلبم نسبت به در ین سالها امتما

ست درکنم. یعنی ده ستفاء اتو سواز فرصت مناسبی ی و در بسته شوواستم به من اکنم. می خوزی خوبی بابهرا نقشم 

جی که د، ازدواهمسر من بودم ، او بواش نه ایودم، د. من عاشق فرشته بودبا فرشته کرد بکنم که فرشارا ریکان هما

 د.بوهثبت نشدز هنو

 

د. می کرا جدل غزد جووبند از مد بند آمی ون هانش بیراز دما حرفهایی که د ابواه لحن محمد با متانت خاصی همر

یش مشکل می ابرا را هوو دادن فرراه بغض سنگینی د. می فشره اش قفل شدن نگشتان را در استه فنجادلغز

بدنش به م تماد فکر می کرد و بوه عجیبی سست شدز بدنش به طرد. بوده متعجب کراو را محمد ی حرفهاساخت.

ست با گریه اما نمی خود ابوه شددار که جریحه د بوورش همه مهمتر غراز ست. ده افتار اکااز گوشهایش وجز مغز 

باید تحمل ، ندهدن کنش نشاوامی جنگید تا د با خود. او بین ببردش از ست خودبا ورش را غره ماندمحمد تهی جلو

یش می روپیش د را در گویی فرشاد، گرفته بورا محمد د جوم وبزند. خشونت تمارا همه حرفهایش تا محمدد می کر

زد، ایش تند می ند. همچنین نبض شقیقه هدبوه شدرم نش متودگری گهاد و رگرفته بون خورامحمد ن ید. چشماد

 د .گشته بوزبه عقب باکه گویید بوری جول او حا

 

تو باید د. کرده ستفاء اسوو از او ست شد دوبا فرشته د. او نه به من خیانت کردانمراما ناجود ، است من بواو دو-

 شت.داشکم در جنینی ده، او تنها نبوگ مرم فرشته هنگانیابد

 

رش فکاانست انمی تو؟ او جنینگ؟ مر؟ محمدد؟ فرشا؟فرشتهد گنگ فکر کرو گیج د ضعف می کرس حسال اغز

ه خیرل به غزی نافذه محمد با نگاد. بون به فلج شدش رو هد. مغزدبط ربه هم را محمد ی حرفهاو متمرکز کند را

غیرقابل و  سختدی موجوت از او می نگریست. نفراش که به قربانی د ست مانند پلنگی بول درین حادر اد وبوه شد

ن هااز دخت. کلمه ها به سختی ی دویگری دبه جاو برگرفت ل غزرا از محمد با غیض نگاهش د. بوتحمل ساخته

 یخته باشند.رهانش دمدند گویی مشتی گچ به آمیون محمد بیر

 

 ده.بوردار باد...... فرشاده......او از ....... بوردار فرشته......... با-

 

ستش به ن از دفنجاو شل شد د می فشرد خون را در فنجان ماآن زستهایش که تا د. دفتاره امابه شل نفس غز

تو داد: مه ادامحمد روح او را آزرد. مانند سوهانی آن شکستن ای با کف سنگی شکست. صدرد برخود و در فتاامینز

 که...م خر فهمیدی آلحظه هادر که ای طعمه ، شتنیداست و دویبا ای زطعمه دی، بوطعمه
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ده بون قلبش نهات در نفرده ای از پس پردر ین عالقه اما ده اعاشقش بوه فهمیدزه ست بگوید که تاامحمد می خو

ار قراکه به عشقش د بوه یر شددخیلی ای او برد، می کراف عترانمی بایست به عشقش او مد د آبه خوزود ما است.ا

که د بول قلب غزض عودر ساند. رمش آرابه او را لش ه در دشدر نباتلی یختن حرفهاون رمتر شد. بیرآراکند. محمد

شنایی با از آفرشته پیش و ند دست بودوبا یکدیگر د فرشاو که محمد د بوه فهمیدد. او بوه شدوه نداوغم ر از سرشا

عضی چیزها خبر باز که د ین محمد بواما اشت ع داطالاهمه چیز ن از کنوابیاید. در محمد ی همسربهده بوار قرد فرشا

گ مرن مازکه فرشته د ین بود انگفته بواو که به ی را تنها چیزد، بوده تعریف کرای او برا را ماجرمتماد فرشا، شتاند

 ست.ده ابوع طالابی ع ین موضواز اهم د نست که فرشادامیل غزد، بوردار با

 

د و ست خوابه خوده و بود رشته هم عاشق فرشاشت که فاما خبر ندانست دامی س نامود و دزد نامرد را فرشا، محمد

فرشته ده بوار که قره فرشته شنیدر پداز قتی که د وگفته بول به غزد فرشاد. بوه ست شدد دوغبت با فرشاو رمیل با

رش پد، فرشتهری بیمااز پس بکشد که پس را سته پایش اکند می خوازدواج ستانش دوصمیمی ترین از یکی با

می کند. حاال از دوری او دق یگر تامل کند فرشته ذره ای دگر اگفته او به و گرفته س تماه نشگادا او درمخفیانه با

د فرشاای نامه هایی که فرشته براز ست. همچنین محمد ده ابود ست صمیمی فرشان دوکه محمد همادبوه فهمیدل غز

به عقد ل شمای در محضردر تفاقی اهر از پیش د فرشاو نست فرشته داهمه مهمتر نمی و از شت اندخبرد نوشته بو

شکسته او شت. قلب انها نددن آکران عنوای لیلی بردیگر دما انست دامی ا ماجرم تمال ند. عزدبوهمددرآیکدیگر 

پایش ی که جلوه ای شدد خرن مانند فنجان کنود ابوده عاطفه تقدیم به محمد کرو نیا مهربانی دقلبی که با یکد، بو

 د.بوای او گترین ضربه بررین بزارد و است نداو را دوکه د گفته بواو محمد به د. شکسته بوهمد در بوده فتاا

 

او را محمد ای صدد. خته بودومین چشم زبه د بوده فتااپایش روی که کت محمد ن همچنارده خووبا بغضی فرل غز

 برسانم.ن به منزلتارا بلند شو تو د آورد : خوبه

 

ه بلند کند تا به محمد نگاش را ین که سرون ابدو جا برخاست از می کوکی آدست مانند ، دری سستت وخوربا ل غز

میز ل را از روی شت. کیف غزدابررا کتش ی او پای جلوو از ست. محمد خم شد احرکت ده ماآکه ن دادنشاکند

ست دما د اکره گیج به کیف نگامی آدمانند اد. او ندن تمایلی به گرفتن نشال گرفت. غزف او به طررا و آنشت دابر

ل نبادتامل به ای با لحظه ل غز، فتدر ربه سمت و محمد نفس عمیقی کشید د. ست محمد بگیراز دآن راتا د نکردراز 

به و او را گرفت ل را غززوی محمد باد. کرز باو آن را فت ط رحیادر به سمت دن در قفل کرازپس شد. محمداو روان 

در شد. ار کند سوه ینکه به محمد نگاون اسالی بددخردک مانند کوو مت ومقاون بدل غز د.کریتاهددرو خوف طر

مانی د. زبوق غرر دور و درازی فکاد و در اخته بودوچشم و برروبه ل غزد . بوار برقرآن دو بینت سکول راه طوم تما

نگ را روی زستش دعت با سرو شد ده پیال غزد. بون میدل دحادر صبح ه سپیدسیدندرعمویش ل که به منز

 ؟سید : کیهش ربه گون یفوآپشت ن ا زحمارایچند ثانیه صدازکمتر و در شت اگذدر
 

 ل.با بی حالی گفت : منم غزل غز

 

ل تا غزد بست. محمد صبر کرو در را خل شد ازد دابیندش ینکه حتی نگاهی به پشت سرون ابدل غزو شد ز بادر 

ست از دهمیشه ای برل را نست غردامی او همیشه.ای حافظ برابا بغض گفت : خدمحمد د.بعد حرکت کرد شوخلدا
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ه نگاد نشسته بول روی آن محمد به صندلی که تا چند لحظه پیش غزد. مقصر بودش ین بین فقط خودر اوست داده ا

به او ش همیشه پیای کیف برآن نست که داست. محمد می اشته اجا گذرا کیفش ل متوجه شد غزتبا حیرد و کر

ر از او گارا روزکه فرشته وت ین تفاابا د. بوه فرشته به جا مانداز یهایی که رگادست مثل یادرهد ماند.اخور گادیا

ش سرد و توقف کرن خیابار شد. کناروان چشمانش از شک این فکر ابا د. بوداده ست دد ازخول را ما غزد اگرفته بو

 بلند گریست.ایبا صدو شت اکیف گذرا روی 

 

ین د و اسرما می کرس حسااو افت. اب رختخورست به افت یکرل ربه منزو شد ا محمد جداز که ای لحظه ل از غز

از می کند س حساانست سرمایی که دابه خوبی می ل فع نشد.غزد ربوه یر گلویش باال کشیدزپتویی که تا سرما با

د. به گرما تبدیل کند. قلبش شکسته بورا نش دروی ند سرمااهیچ پتویی نمی تود و سرچشمه می گیردش جوودرون

دی به هیچ مرد شنا شوآینکه با محمد از اتا پیش ل هد کشید. غزاخودوش به را ین غم ر اخر عمر باآنست تا دامیاو 

هم که د فرشاد. یگر بودبه نوعی د بودش جوم وکه تمارش به پداو حتی عالقه د، بوه یدرزچنین عاشقانه عشق نوینا

شکست اش نخستین تجربه او در تا یک عاشق. د بوره ای سطون ایک قهرماای او شت بیشتر برداعالقه او به هندید

م به تمادش را عتمااو اهد شد. است نخوراقامتش ر آن یر فشاه از زنست هیچ گاداهم شکستی که می آن د،بورده خو

ی قلبش قصرد در بوه یدورزبه محمد عشق ل زغد. ختر بودیک ای ین بدترین تجربه برد و ابوداده ستدان از دمر

در ست درما اکند. ی یزرپایه را سر خوشبختی اندگی سرزیک ی بنااو با ازدواج با د منتظر بوده ومحبت بنا کراز 

ست ه دوهیچ گااو را که ه یاهایش شنیدد رومراز خوشبختی برسد اوج تا به ه نماندی چیزدلحظه هایی که فکر می کر

مه ن ادابدنش همچنازش ما لراپیچید د بیشتر به خورا پتو ل ست. غزده اکرده ستفااطعمهان به عنواو  و ازشته اند

شد که و برل روغزن کند با پیکر نیمه جات عودصبحانه ف صرای براور ا فت تا رلغزق تاانه به وامانی که پرزشت. دا

تر با پزشک زودگفت که هر چه او به و  دخبر کرن را حمارسیمه انه سرواپرمی سوخت.ره کون تب چوت شداز 

او را کتر ن دسیدرتا د و تهیه کرف آب به سرعت ظردش تلفن کند. خومهای رقاآبعد به د و بگیرس گی تماادخانو

از او نی ابا نگرد گفت. محمواو به ن را جریاو گرفت د را محمورهکتر شمادتلفن به از پس ن حماد. رپاشویه کر

بد د یازلبته اباشد رده نکند گفت فکر می کنم سرما خوان نگراو راینکه ای ابرن حمارست. ر اچطول او پرسید که حا

گفت ه ، شدده ای گی ساردسرما خور چال دغزد فکر می کرکهد محموده ام. خبر کررا کتر سلیمی دما من ، انیست

فکر و ند ه اشدز لرو تب ر چان دیشاا نی گفت :ابا نگرن حمارصحبت کنم.او با دم تا خول به غزه بدرا گوشی ن حما:ر

ره قطع تلفن به سرعت شمااز فتد. پی امی راه قت ع وسردر اگفت کهن حماربه د نند صحبت کنند. محموانمی کنم بتو

 صحبت کند.ه گرفت تا با منیژن ستاربیمارا در نک افرق تاا

 

ه شدر بیمال غزا یردد زبرگران موقع به تهر نست هماار اگفت که قراو به د شت. محمودابررا گوشی دش خوه منیژ

 ست.ا

 

 ؟چیستل غزری پرسید : بیماه منیژ
 

 نم.دانمی -

 

 دی؟صحبت کراو تو با -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

2 9 8  

 

 

 اری؟ندری تو کاده، فتار الم شودبه همین جهت ه، شدز لرو تب رچادگفت ن حما، نه -

 

 هم با تو بیایم.اما من هم می خو، اکه نه ر کا-

 

 ست.انک بمانی بهتر اتوپیش فره منیژ-

 

ینکه اجز ارم ندری ینجا کااهستند. من ش ندزفراو و قب امرر پرستاو دو خانم محبی و نک تنها نیست افرد محمو-

می دم خود نک مرخص شواشد فرار قت قروهر وزم. چشم بدار یودر ودبه و بزنم م نک قدافری بیست مترق تاادر

وس و عراز هد امی خودش نیست خور ین کاای امی بروهرچند که خانم محبی گفت لزآورم. می ان تهر بهو او رایم آ

 کند.ری پرستاه اشنو

 

ب ین گفت : خیلی خوابنابرارد، نده ای فایداو بحث با و بیاید ان به تهراو تصمیم گرفته با ه نست منیژدامی د محمو

 حرکت می کنم.ن الاهمین ن چوی ، ببندرا نت است چمدابهتر

 

ل غزدت عیاای برر بان دوکتر سلیمی تاکنوع داد دطالآن دو ابه ن حمارسیدند که ن رمانی به منزلشاه زمنیژد و محمو

ه کتر سلیمی عقیده و دقطع نشدز هنول ما تب غزده ، اتجویز کررا هایی او دارومعاینه از پس ه و مدن آمنزلشابه

مبوالنس ی آتقاضاد و تلفن کرن ستارقت به بیمات وفوون بدد بدهد. محمول نتقان ااسترباید به بیمارا اوکه دارد 

ه شدوارد ضربه سختی او ست به اکه ممکن د ین بواکتر سلیمی دشد. تشخیص ل داده نتقان استاربه بیمال غز.دکر

را که بدنش د تب بونمی شد. فقط ه مشاهدی در او یگرری دیا بیماو گی ردسرماخواز عالئمی ع هیج نوایرزباشد 

نپرسید ل غزاز هیجکس د. نکرک ترای او را لحظه د محمود. قبت بواتحت مرن ستاربیمادو روز در لغزد. گرفته بو

ین ای او ابری چیزن یددیا و خب از حی حاصل روست ضربه اشت ممکن ه داکتر غقیده. دمدآپیش یشاتفاقی براچه 

فته ن رستارستش به بیمادوپیش ن ماندای برل ست شبی که غزاممکن  دفکر کرد ست. محمواد آوردهبوجورا حالت 

ضربه وحشت س ووتردر او همین و باشد ه جه شداکسی موت یا فوو فی دتصار بیماآوردن با صحنه هایی مانندد بو

ه کد نبوری طول غزل حاد. یک بودین قضیه خیلی به یقین نزل احتمااپزشک ه عقیدباشد که بهده کرد یجااحی رو

د محمود و از بوده حت تجویز کراسترای او اکتر بردست. اخته اندروز این ابه او راپرسید که چه چیز ان از او بتو

مرخص ن ستاربیمااز دو روز از پس ل کند. غزز لب به سخن بادش کنند تا خوصبروپیچ نکنند ال سول را ست غزاخو

د گفت که فرشاه به منیژد مانی که محمون. زستاربیماز د افرشان شدبا مرخصد بودف مصال به منزن او مدآشد. 

ن میاو در یخت رشک می ابی محابا ه منیژده علت غیبت چه بودادتوضیح ای او بردد و برگرت مسافراز ست ار اقر

ین خبر د افرشاد ست خواگفت که بهتر د ما محموابدهد را ین خبرل ابه غزدش ست خوامی خواو گریه می خندید. 

ی عضادی اشان میاد در مفید باشد. فرشال غزای خبر برینن است شنیداچه بسا که ممکن ، برساندل غزش وبه گرا 

اغ او سرد فرشاد. خالی بول غزی ند جادبوه مداز او آپیشوکنندگانی که بهل ستقبان امیادر گشت. زبال به منزاده خانو

یبایی بر لبش زلبخند د و بوده کرا بی پیدداشاه چهرماد ابوه که کمی الغر شددی جووبا د گرفت. فرشاه منیژرا از 

د فت. فکر می کررتاقش ابه ن او یدای دبره شدر بیمالقتی شنید غزد وشت. فرشااو داسالمت کامل ن از که نشاد بو
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با ید که ل را دفتی غزوما اغلبه می کند. ری بیمابردارد که ی ای با بنیه قوزودی به و نباشد ی جدد یال زغزری بیما

 ست.ه اشدی ای جدری بیمار چال دکه غزحتی فهمیدرابا ناه بیداسفید خوی بسترت در ماه ای چهره و نگی پریدر

 

د از فرشادی شام تماد. کره نگااو به د و یستااو اتخت ر یی کنااکوچکترین صدون بدد فرشاد و بواب خول غز

تا ده کرک تردش را عتیاابگوید ه مدل او آستقباای ایی بریبازکه با لبخند ل ین که به غزدی اشال و منزگشت بهزبا

ه نگال مدتی به غزد فت. فرشان رسماآبی به ر آبخان چو، کندد خواز آن همیشه ای برو او را هدیه کند اوبه را عشق 

د روی اند. فرشدبوش منتظردی با شااده جایی که خانو، فتربه طبقه پایین و شد رج خاق تااز امی آرابعد بهد و کر

تعریف ای او کاست برو بی کم ا را ماحرم تماد جویا شد. محمول را غزری علت بیماو از او نشست دمحمور مبلی کنا

بماند تعجب او پیش را تا شب زه داده جااو ابشناسد به ب خول را ست غزدوینکه ون ابدرش پدینکهد از افرشاد. کر

 ید.دنمی کرری ید شما چنین کاآمی دم گفت : تا جایی که یاری بانشزبا لحن سرد و کر

 

به ، کنمرا رد هشش الم نیامد خودکه من د صحبت می کرس لتماابا ر نقدل آکن غزور حتی گفت : بارابا ناد محمو

 د.ست شودونیست که با هر کسی ی ختراو دنستم داکه می صخصو

 

 ن؟شدشنا آبا هم ر چطو؟ مهشیدد؟ سمش چی بوه، اختردین احاال ب خو-

 

ساند. بعد رمی ل به منزل را او غزاری قرد و از شنا می شواو آپیما با اهوه در مدآمی ان به تهراز شیراز مانی که ز-

 می کند.ت عوش او را دهراسی خووعرای برهم

 

می ند. او فته بورستانش از دوسی یکی وعردر شرکت ای پیش بره چند ماض تقریبال که غزد آورد به یاد فرشا

د و کره نگاد به فرشاه منیژ، ستاحاضر م که شاد کرم عالانه واست. پراخته اندروز این ابه ل را تفاقی غزاچه نستدا

د فرشاد و به محمورد. او می خوا سر یک میز غذن ناآمشب با ش اتنها پسردوری مدتها از پس د فکر کربا خوشحالی

تاقش اجا برخاست تا به ارد. از ندردن گفت میلی به خود ما فرشااجا برخاست د از ند. محمووبرم شاگفت که سر میز

ره شاه اسر به منیژن دادن تکاو با بستن چشمها د کند. محموری کااو تا د کره نگاد به محمونیابا نگره منیژود. بر

خت. انداف اطرا دور ونگاهی به د بودور تاقش از امدتی که ازپس و فت رتاقش ابه د فرشاارد.حت بگذاو را راتا د کر

 د.تمیز بوو همه چیز مرتب 

 

ین نظم حاصل سلیقه انسته داهمچنین می ، بیایدق او تااشته به اندزه جااکسی ل نست که به جز غزدامی د فرشا

ی زرد برگهاد جووخت. اندط انگاهی به حیاو فت رتاقش ه اپنجرف به طرد ست. فرشاج داده ابه خرل ست که غزاای

ای برده بوه ای نگیزل اغزد جوونست که فقط دامی د. فکر می کرل به غزاو شت. داپاییز ن مدن از آنشاط حیانختادر

دی یای زبین کاست هاو از فت رتاقش ت اضبط صوف به طرد ید. فرشادرآسر مهر از نیا ی دیبایی هازبا ره بادوینکها

یک دنز، تاقشاحتی راصندلی روی ت. شاگذت ضبط صواش را در عالقه رد کاست مود بوه شده یف چیدردکه به

رو تود.کرش به موسیقی گوو شت استش گذش را روی دسرداد. سته صندلی تکیه دبه را نجش و آرنشسته پنجر

راز  تب عشقت سوختدم از بی تو باید هر باید بوسیدرو بایدکه پرستیدتورو تو باختدل باید که شناخت به تو باید 

 موختآتو باید از عشقو تنها 
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 تو چه حسی هستی که به من پیوستی

 

 باید پرستیدرو ید تودهر نفس بی تر

 

 کبی بااس و تو باید گم شد بی هردر  کبید بر تن کهنه خاابا تو باید خو
 

 تقدیرو با تو می شه خندید به طلسم  لگیرر دگاروزبا تو می شه بخشید 

 

 وستیتو چه حسی هستی که به من پی

 باید پرستیدرو ید تودهر نفس بی تر

 

تاقش چشم ابه سقف ز که با چشمانی نیمه بان همچااو شت. اما حوصله برخاستن ندد ابوه شدار بیداب خول از عز

متوجه شد د، قت کردبیشتر د. شت می شنوداعالقه آن که خیلی به را شنایی آموسیقی ای صدد کرس حساد ابوختهدو

ق او تااپا به د فرشادش و خواز نست کسی به غیر دامی او ست. ه اشنیدد فرشاق تاا در این موسیقی و اند نمی کهشتباا

د. بوه لش خیلی تنگ شدای او دصدن شنیدد و فرشان یدای دست. برابرگشته د فرشاد مطمئن بوارد. او گذنمی

د می کرس حساد و ابوده ضعیف کراو را ابی خیر حسروز اشتهایی چند اجا بلند شد. بی و از خت اندر اکناراپتویش 

ف در به طرو آرام آرام مد آتخت پایین د. از روی شواش آرام تا سرگیجه د کمی صبرکرل غزرود. گیج میش سر

قتی پشت وفت. د رفرشاق تاف ابه طرل سید. غزش رضح به گوواموسیقی ای صدد کرز باق را تاادرقتی وفت. ق رتاا

 دسپرش سید گورمی ش نی که به گوومحزای به نود و ایستاسیدد رفرشاق تاا
 

 شمز رو دوشتی بااعشقو گذر ین کوله باا شمو رو یر ره زبادوتا من ه هیچی نموند

 

 دها کررچشم تو ن کماآن تیر که آن  د؟که چه ها کری یدد
 

 دکرا سینه جددل از سیمه اکه سری یدد د؟که چه ها کری یدد
 

 زه آوردتاو درد غصه ار هزد دو با خو د؟کردرد دوا یک و مد آکه فقط ی یدد

 

ل ند که غزامی خوس حساابا ن چناد سید. فرشارمی ل غزش غمگین موسیقی به گوای با نواه همرد فرشاای صد

 گریست.آرام آرام ینکه متوجه باشد اونبد

 

 عزیز من بشیروز که تو یه دم کر نمیل خیا گریز من بشیراه بی کسی وب ین غراتو 

 

 نی عشق چیهوصال بداسید ربه فکر من نمی  نکه عاشقت کیهاوهمه ست یا ل نبادنی که او

 

 نگی ها گفتاز دو ربه تو و ید رو دمگه میشه تو قشنگی ها گفتاز باید به تو و ید دباید رو تو
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 نینیزگفت به تویی که نادروغ گه میشه که م نو ببینیاومی شناسی عشقو هرکجا دت تو خو

 

 همه کسم بشیروز که تو یه دم نمی کرل خیا هم قسم بشیروزی غریب یه و با من بی کس 

 

 مد بهت که عشقو حتی بشناسیاوصال نمی ا که مثل تو عاشق نمی شه هیچ کسیم یددما ا

 

د را روی خوو تاقش برگشت است بزند به د دفرشاق تاه ارستگیدینکه حتی به ون ابدورد و یگر طاقت نیال دغز

چشمانش از شک اکه می گریست.سیل د بور ین نخستین باامحمد از یی اجداز گریست. پس و خت انداتاقش اتخت

ای بلند می گریست. صدای با صدل ست.غزده اکرز سر بازه تاروزه اش چند ه عقدد می کرس حساد و ابوهشدروان 

یا ود برل غزق تاایا به آکه د ید بودتردر نه واپرد. می برق او تاابه را یی اغذف سید که ظررنه واپرشوبه گاو گریه 

نه که با واپرن یددبا د. او کرز بارا تاقش د در اکه فرشاد ین فکر بودر اسبک کند. د رابا گریه خوارد او بگذ

 ه؟شت گفت : چی شدداستا را در دغذف سرگشتگی ظر

 

 

 یام بشون حمشاانم مزدوخانم گریه می کند نمی ل قا فکر می کنم غزآ الوا-

 

صحبت با ای بردش گفت که خواو به د. ببرد هم با خوا را غذف ظرود و که به طبقه پایین برد کرره شااو ابه د فرشا

به د فت. فرشارن به طبقه پایین داد و تکاش را نه سرواپرد. نشون حمشااست کسی مزاخورود و تاقش می ابهل غز

تش رصوی جلورا ستهایش د و دتاقش نشسته بواتخت ل روی غزد. کرز بااز در زدن در را پس و فت رلغزق تاا

نست چه داگویی می ه، تاقش شدوارد اتا ببیند چه کسی د بلند نکرش را حتی سراو گریست. مید و بوار داده قر

د. کره نگااو ینکه کالمی بگوید به ون ابدو لبه تخت نشست ی و روفت رجلو د ست. فرشااشتهاتاقش گذاکسی پا به 

خت که اندد روزی ابه یاد را بسته می شد فرشاز و چشمهایش که مرتب باو ند دبوهخیسش به هم چسبیدن مژگا

او را که قلب د بوی نفس عمیقی کشید. گریه تنها چیزو بست را چشمانش دفرشاد. گریسته بوش او غودرآفرشته 

او به سرعت متوجه شد که د. خته بود دوبه فرشادارش را تب ه نگال غززن.هم گریه یک د. آن می کرار دجریحه 

ل ید. غزربی می باداشااوت و طرد فرشااب جذو نه دامررت صواز مااست ه اکمی الغرتر شدده ین مدتی که نبودر ا

چکید. و چشمانش فراز شکی ه اخندید قطر حالی که میدر د.فته بود رعتیاک اترای برد فهمید فرشازد. او لبخند 

را ستهایش دیگر ر دبال غزد. می کروه ندق در اغررا لشزد و دتش به جانش می ل آغزه نگاد. کره نگااو به د فرشا

صحبت او با ر زد و آرام آرام کناه اش چهراز ن او راپریشاو بلند ی موهاد گریست. فرشاو تش گرفت رصوی جلو

شتن اپا گذن مااز زیش اکه بررا تفاقایت امکه می گریست تمان همچنال پرسید. غزاش را حتی رااعلت نل غزد. از کر

تعریف د فرشاای یک به یک بررا محمد یصحبت هاو یال وبه او فتن با رهمچنین و با محمد ن شنا شدآپیما تا ابه هو

گفت او به ن داد و نشاد به فرشاد بوتهشاقلبش گذت روی ین مدم اتمادر که را یزیت محمد رت وهمچنین کاد. او کر

ش موافراو را ند اهم نمی توز باهمید شدانا او عشق از که دی جووست. با اشته داست ن و دل دوجارا از که محمد 

ه نگیزن انست همادامی ن چود.بوگ مرم فرشته هنگارداری مسئله باد مخفی کرد فرشال از که غزی کند. تنها چیز

ین ن اشنیدارد و ندع موضویناز اطالعی اکوچکترین د نست که فرشادابه خوبی می ل ست. غزده افرشته بوگ مر

تکه ن چود فرشاد می کرصحبتای او برل مدتی که غزم تمادر کند. او وارد به ی ناپذیران ند ضربه جبرامطلب می تو
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قتی د. وکرش گون او سخناهبا چشمانی بسته بد می فشراش به پیشانی را ستش دحالی که د و در سنگی نشسته بو

می شد غم د فرشانعمق چشماد. در کره نگااو به د و کرز بارا چشمانش د فرشا، سیدن ربه پایال غزی صحبتها

د. فتاایر زبهد از اوج بالش شکسته شون ناگهاواز پردر اوج عقابی که ن چو، شتداحس غریبی او ید. را دعمیقی 

محمد سحساابه خوبی ل غزی حرفهاد. از کرس حسارا اغم شکست عشق او  یشکهاد و در اکره نگال به غزد فرشا

از برساند سیبیاو آند به اینکه بتوون الیل بددبه همین ه و شدل سیر عشق غزانست محمد دامی د فرشاد. کررا درک 

 .سته اشدف منصرم نتقااگرفتن 
 

به اری داد. او لدد و او را دصحبت کرل با غزد، اری دارلددبه ج حتیادش اخود می کرس حسااحالی که د در فرشا

ه او را گفته که هیچ گااو دروغ ند که محمد به دادمی و می شناسد را محمد ی یگردهر کس از گفت که بهتر لغز

ای برد لیلی که فرشادمحکمترین دارد. ست ت دوبه شدده او را کران که عنوی چیزف آن برخالو شته اندستدو

لیلی ده، دمی کرر را ین کااکند حتماً ده ستفااطعمه ان به عنواز او سته اگر محمد می خواکه د ین بواشتداحرفش 

د می گریست. فرشان همچناو نمی پذیرفت را ین ل اما غزازد. ابه خطر بیندد را شغلی خوو شخصی هیندآشته که اند

فقط مثل و دارد، شته داستت دومحمد  ،کنن طمیناامن ف به حرل گفت : غزاو به و شت اگذل غزیر چانهرا زستش د

که دارد ستش دوبگوید او که باید به ه مانی متوجه شدزما اشت داست دوهم را فرشته ، او گرفتهیر تصمیمدهمیشه 

کن که محمد ل قبول غز، چه می کشداو نم داکن من می ور باداد: مه و اداهی کشید د آفرشاد.بوه یر شددخیلی 

م نگلیس برگشتم فهمیداز امانی که داد. زحق او کمی هم به رد ین مودر است. باید اشته اگذپشت سررا تجربه تلخی 

د. گذشته بوگ او مراز که مدتها م مانی فهمیدرا زین اما است. اشته اهمیشه تنها گذای برامره و که فرشته پر کشید

تلخ ه که مزری کوله باد، محمد بودوش  قعی بهر درد واما کوله باد امن خیلی سخت بوایفرشته برگ غم پذیرفتن مر

که ده بوروزی منتظر ه و کشیددوش به را ین شکست اغم ر سالها باد. او تر می کرخیلی سختآن را شکست تحمل 

د را ین فریااشتنی هستی داست ن و دوغمگین نشو که سر تو که خیلی مهرباد.بریزون بیردی از دل با فریارا غمش 

 دارد.ستش دوکه خیلی آورد بال می همیشه سر کسی ننسان اچوده، خالی کر

 

ای او بکشد. برد فریادارد ست د دومی کرس حسااهر لحظه د فرشاد. کرش گود را فرشای حرفهات سکول در غز

حش و روست خویش بر قلب دبا ر ین کاابا دد، او گرزمحمد بای متقاعد کند که به سول را غزد سخت بوخیلی

کند. ز غااو آبا اش را ندگی زهد امی خودارد و ستش دوبگوید که ل تا به غزد بوه مدا آیر، زدکرمیوارد حت اجر

او را در که مالفه تخت د را ست فرشاد و دکررا دراز ستش ل دغزد. بوده کرس او را درک حساایناهم ل شاید غز

 هم.اتو می خواز من فقط یک چیز د، گفت: فرشاو گرفت د فشرپنجه هایش مین میا

 

هرچه ، با لبخند غمگینی گفت: بگو عزیزترین عزیزهاو شت اگذل ست غزش را روی دیگردست د دفرشا

 ناقابلم باشد.ن ین جااگر احتی ، تقدیمت می کنمهیابخو

 

د گفت: فرشاد و کره نگاد بوف او که منتظر حرد فرشان به چشماد بوزده چشمانش حلقه در شک ایگر ر دکه بال غز

 کن.دواج ازبا من
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دی را که چنین پیشنهاد بواو ما حاال ابدهد ل به غزد را ین پیشنهاد اتا خود بوه مداو آشد. ده فشرد قلب فرشا

بر سر د فکر می کرو شت ی دابدس حساد انست چه باید بکند. فرشادایطی که نمی اشردر هم د آن می کرانعنو

کشید ون بیرل غزن ستااز دمی آرابه را ستش و دگرفت را یمش ما به سرعت تصم، استاگرفته ار قرن متحااهیدورا

 اه.من نخوری را از هش می کنم چنین کاانه. خول گفت: غزو تخت بلند شد و از روی

 

 اری؟ندداری. ست ا دولی تو که مرا، وضعیفی گفت: چرای با صدو یخت رشک می ا ابی صدل غز

 

 کنم.ازدواج نم با تو اما.... نمی توادارم ستت دوکن خیلی ور باا، چرا، چر-

 

 ا؟گرفت : چرت شدل گریه غز

 

یگر ر دهم یک باانمی خون گفت: چود بوه گلویش جمع شددر بغضی که و دادن با فرو نفس عمیقی کشید د فرشا

را او عشق ر من یک بال غزد. ستانم بودوبهترین از یکی روزی هم کسی که ارم. آن عشق کسی بگذروی ستد

را شتم که فرشته هم محمد ن داطمیناذره ای اگر اکن ور ما بام اخریدد خوای بررا فیقی رلقب نادم وتصاحب کر

چه برسد به حاال که می دم حق محمد نمی کردی را در ین نامرد ابوه قیمت جانم هم که شدبهه گر شددارد، است دو

 ست.ده اکردی وادار به چنین پیشنهارا و تی او حرفهادی سرداری و ست دوعاشقانهرا نم تو محمد دا

 

محمد د، فرشاه ام. یدم دعمرم تمادر هستی که دی ترین مردمرو تو بهترین دارم. ست را دومن تو د نه . فرشا-

تو می ، ببخشماو را ست امن می خوو از می گرفت س با من تماروز ین سه د در این بواز اگر غیر ارد، است نددوامر

نی من بلد نیستم دوتو که می دم، قهر نمی کراو قت با ونی که من هیچ دومی ب تو خوم، نو می بخشیداو مننی کهدو

 قهر کنم.

 

ما تو با دم، ایتت کراذفعه که من اون دست مثل ، درنم که تو بلد نیستی قهر کنیدومن می ، غزلمم، آره عزیزآره -

 ؟نهدوینو می ایا محمد هم آما انم دومن می دادی. خجالت رو کلی من دی و قهر نکرمن
 

 حت بشم.راستش نااز دبین ما پیش نیامد که ردی قت برخووخه هیچ ، آنمدونمی -

 

ن داره الابه خاطر همین ی. متنفرازش فکر می کنه تو ن الداره، اون استت دوخاطر همینه که می گم ب ب خو-

 می شناسم .م دخواز بهتر را من محمد ن چو، کنل میشه. قبونغودا

 

تا فکر کند. ارد تنها بگذاو را که باید د می کرس حساد انمی گفت. فرشای چیزد و خته بواندایر ش را زسرل غز

ی جادن کرا پیدای برد و کرک ترل را می غزآرابه او قانع کند. دش را شت تا خوداخلوتی ی به جاج حتیااهم دشخو

به محض و ند دنشیمن نشسته بوق تای امبل هاروی نی ابا نگرد محموه و یژمند. شورج خال منزاز تصمیم گفت خلوتی

 ه؟چش شدل گفت: غزد و کره نگاد به فرشاه جا برخاستند. منیژدو از هر د فرشانیدد
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به ج حتیال اغز، نباشیدان گفت: نگرد و شتند کرن او داهادنی چشم به اکه با نگررش پددر و نگاهی به ماد فرشا

به د. و می شوب خوزودی حالش به ، یدوست پیشش نراشما بهتر ، فکر کندای مسئله رد مودر تا دارد یی تنهاکمی

 فت.رجی وخرف درطر

 

 د.....فرشا-

 

ست بپرسد که اند که می خواخوه منیژن چشمااز برگشت. د می کره نگااو نی به اکه با نگردرش ماف به طرد فرشا

ان گفت : نگراو زد و به ی لبخندد بپرسد. فرشای از او مد که نباید چیزدش آما به یارود، اموقع شب کجا می ینا

ف در بی هداو شد. رج خاد از در فرشاو حتی کشید رانفس ه منیژدم. برمی گرو زود نم زمی دور یک م میر،نباشید

که به ن همچناد و توقف کرشت ار داقرآن حاشیه در کوچکی رک خیابانی که پار کمی بعد کنازد. می دورخیابانها 

جیبش را از یزیت محمد رت وکاد. فکر می کرل غزو به محمد او فت. و ربه فکر فرد بوه شده خیررکپای غهااچر

 ی!کتر شددگفت: پس عاقبت د با خود و کرز هم بارا از لبانش ی لبخندد. کرهنگاآن به د و کررج خا

 

ن او گریاه نگال و غزد فرشادارد. ست او را دوهم ز که هنود رکس حساو اگرفت ن یش جای رومحمد جلون چشما

نشانی د و کره یزیت محمد نگارت ویگر به کار دباد فرشاد آورد. به یاارد ست ندا دومانی که می گفت محمد مرزرا

صبح به ی مانی که برگشت چیزد و زبه سر می برل منزرج از شب خای تا نیمه هاد فرشاد. به خاطر سپررا اومطب 

در ساختمانی که مطب محمد د. جعه کرامرد بوه نوشته شدرت کاروی به نشانی که د بعد فرشاروز صبح د.بوه نماند

ن ساختمادر سر ی تابلویی باالرا در کتر محمد مهرنیا م دناد فرشاد. مرکز شهر بودر قع واپزشکانی ن ساختمادبوآن 

ند. آورقت به مطب تشریف می وکتر مهرنیا چه دپرسید ت طالعاا لمسئوو از فت رباال ن ساختمان پلکااز دید. فرشاد

نشانی د قت بیاید. فرشاونیست که چه م معلوه و ست به مطب نیامدروزی اچند او گفت که او به ت طالعاالمسئو

از فهمید که د جعه کرامرن ستارقتی به بیماوگرفت. ت طالعال امسئود از می کرر نجا کااو آکه راستانی ربیما

 ست.اگرفته هم مرخصین ستارابیم

 

یگر دگفت که او به ل غزد. صحبت کرل نیم ساعت با غزو گرفت س تمال نسه با غزافراز بعد منوچهر روز چند 

از درس گفت او پرسید. ل را غزر ین کاالیل دمنوچهر ود. براو هد پیش امی خوو مه بدهد را اداسش ارد درندستدو

ی نشگاههااز دایکی و در ندگی کند ش زهراپیش خودارد ست ه و دوخسته شدان یران در همچنین ماندوسه رمدو 

د فرشاد.می گیرس تمااو بعد با و فکر می کند ی او حرفهارد مودر گفت که او تحصیل بدهد. منوچهر به مهادانجا آ

صحبت اوبا د و می کرا پیدا رباید محمد او بکند. را وا سنگهایش او با و ببیند را باید محمد ر نست چطودایگر نمی د

د. بوهیر شددخیلی ری هر کاای یگر بردکه د نوقت بوود و آنسه براهمیشه به فرای برل غزد ممکن بوا یرد. زمی کر

هم پس د هم کند. محموانسه فرابه فرل راسفر غزت تا مقدمازد تلفن د منوچهر به محموو یگر گذشت دیک هفته 

گرفته را فتن تصمیمش ربریا ل فتن تجدید نظر کند متوجه شد که غزای رست برامی خواز او که ل صحبت با غزاز

فکر می ه منیژد و محموود. نسه براهمیشه به فرای تصمیم گرفته برل غزا نست چردانمی د هیچکس جز فرشاست.ا

ل از ست. غزده افتن ترغیب کرربه ل را غزع همین موضوه و نیامدد بوجوای ازدواج تفاهمی برد فرشااو و ند بیندکر

م نجار را این کااقت ع وسردر اکه ل داد قواو به د بدهد. محمواو را تر ترتیب سفر زودست که هرچه اخوعمویش
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و محمد به مطب دن کرا پیدای برروز کند هر او حتی صحبتی با د و شوو برل روهد با غزاینکه بخوون ابددهد. فرشاد

سفر ت مقدماد می گشت. محموز بال پیش به منزاز روز میدتر اناروز هر و فت رمی د می کرر نجا کاآستانی کهربیما

واز یس پرریگر به مقصد پاد دو روز دبوار قرد و بوه بلیتش هم تایید شدد. هم کرافرل معمواز ترزودخیلی ل را غز

طب محمد تلفن نه به مامیداناد فرشاآن روز ظهر ازسفر شد. بعدده ماو آبست را نش اچمدهبه کمک منیژل کند غز

 سایلو آوری جمع ایبر وزمرا مهرنیا کترد:  گفت او به دبو شناخته را او یگرد کهتطالعاامنشی قسمت د. کر

ای برد ند. فرشاده اکرار گذرا وامطب ن یشااگفت: او منشی به و پرسید را علت دفرشا. ندا آورده تشریف نمطبشا

ای سته دن دکرا پیداز یخت. پس ون ربیراش را کتابخانه ی اهب کتاست به سرعتاچیزهایی که می خودن کرا پید

نندگی ن راخیابادر به سرعت او فت. ون ربیرل منزاز قت ت وفوون بدشتندرا دانبهایی ایش حکم گنج گراکاغذ که بر

 سیدرمانی که به مطب محمد د زشت. فرشااتوجهی به پلیس ها هم ندد می کررد هم را قرمزها اغ حتی چرد و می کر

با ن او یددفت. منشی با رمطب باال ن پلکاب از با شتازد و نفس می نفساو باشد. ه یدم راه را دوکه تماد ین بوامانند 

ن داد و تکاش را سرد ست. فرشاش امنتظراو بدهد که ع طالاکتر دهد بهایا می خوآگفت که او به زد و لربایی لبخند د

جمع ل مشغود او کرز باق را تادر اقتی وفت. رمحمد ق تاف اطرسپس به، بکندر را ین کادش است خواگفت مایل 

ق تاوارد اینکه ببیند چه کسی ای امحمد برو بست ق را تادر ادفرشاد. کتابخانه کوچکش بودر که د کتابهایی بودن کر

او و شت داین حقیقت اما ، امی بینده شتباد افکر کراو زد.خشکش ای چرخاند. محمد لحظه ش را ست سره اشد

 ید.دیش می د را رو در روفرشا

 

 

 

یت که آرزوخوشحالم که می بینم به ، باشدرک گفت: مبای با نیشخندو خت اندق اتاابر دو ر و نگاهی به د فرشا

ق تااین انصف ازه نداگی به رسته گل بزدیت اشت برداستش جا ی. راسیدد رپزشکی بوس مقدس لبان پوشیدهمانا

 اری.ندرا لیاقتش م یددم دکر هرچه فکرماورم، ابیا

 

ست. ده اتشنه بود فرشان مانی به خود زبوده کرش مواحتی فرد. او می کره نگااو را بر وکنشی بر واهیچ ون محمد بد

ست مثل قدیم که د. درصحبت می کراو با دار با لحنی نیش ل عین حاو در ستانه دوید که با نگاهی دمی او را حاال

رت صوروی یشی که رته د جووبا د. کره به محمد نگاد ند. فرشادست بودوبا هم دو هر د و بوده یفتاتفاقی ناهیچز هنو

خیلی الغرتر د. اوبوده نظر محمد خیلی تغییر کرد از ما فرشاد. ابوده محمد هیچ فرقی نکرد به نظر فرشادبون نمایااو 

د می کره که به محمد نگان همچناد فرشاد. بوه اندباقی نمی چیزه پیچیدت عضالو نه راشکاام ورزنداد و از آنبوه شد

ما ده ای؟ اتغییر کرر چقدل ین همه سااز اپس دم فکر کردم با خودم بوده نکرز باق را تااین ز در اهنومانی کهزگفت: 

 ست.ده اتغییر کرن سماآمین تا از زما باطنت ه اپیش نیامدت ظاهری در تغییرم فهمیدیدمتدقتی و

 

شتی می داگر حرفی اتو ه ام. مدآصحبت ای من بر، کنش گفت: گود کند که فرشاز ت لب به سخن باسامحمد خو

ش پس ساکت بادی، نکرر را ین کااما زدی، امی را نه حرفت دامرد و مردت خول به قوی و مدآنبالم می دبه بایست

در گفتن کالمی کتابهایی که ون بدو د بزنم. محمد نفس عمیقی کشیه ام مدآینجا اتا ش که به خاطررا حرفهایی تا من

دور نگاهی به د شد. فرشاه خیرد به فرشاو نشست و روی آن فت ش زشت پشت صندلی میزاقفسه گذد در بوستشد

ان داری تودر که تا جایی که ردی قسم خوات سوگند نامه پزشکی در نم داگفت : تا جایی که می و خت انداقتاابر و 
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مطمئن ی و به قولت پا بندرنم که چقددامی شناسم می را من تا جایی که تو دازی و بپران ربیمااوای مدبهص با خلو

ما اهی. دمی م نجااحسن ابه نحو ر راین کاامی کنی ر کادر آن ستانی که ربیماق و آن تااین اری ایوردچهادرهستم 

رت ساابه او را بعد ی و ی می برخلوتی یالوبه دش به بهانه گررا ختر سالمی دین محیط رج از اخادر ستکهاعجیب 

دازی، می پراو حی آزار روبه ون آورده چنگت بیررا از پسر عمویش عشق تو روزی ینکه م اجربهآوری و می د در خو

د. بوده تو سپرن چوری به جانورده اش را ست نخوو دقلب بکر ه و لبسته شددبه تو و دل نجااز که ی ختردهم آن 

 اری!می گذد هم مردت راسم خواست که اجالب 

 

اش را ست پیشانی دبا د و بوداده سته صندلی تکیه را روی دنجش آرپذیرفته باشد را تهامش امتهمی که ن محمد چو

صندلی خالی ف به طرد فرشادارد. حق د نست فرشاداما می د امنکر همه چیز شووکند د نست فریاامی تود. او فشرمی

ا هنت مری و در ذمن متنفراز نستم دامی داد: مه اداچند نفس عمیق از . پس نشستو روی آن فت ق او رتاارکنا

مقابل سیاهی در ست ی روز اتو به سفیدن چودی مقابل نامردر فیقی من رما نا، انی اصفت می خوبید و نامر

که م ست شددوته قتی با فرشوبه تو بگویم. من را ما باید حقایقی ، اشماموجه بترر یت عذابره ام محمد من نیامدشب.

به عشق تبدیل و او ستی من دوکه م فهمیدرا ین امانی زکند. ازدواج با تو ده بوار قرو یی توست داختر دنستم دانمی

ین افقط و ست افق اموو او من ازدواج که با د به فرشته گفته بود. او باخبر بوا ماجرم تماازفرشته هم ر پدد. بوهشد

یم اینکه براکن با ور باه ام. ستم شددوقیب عشقی بهترین رکه م فهمیدن ماآن ز زهشت. تاد داجوومشکل تو سطو

 کن نشد.ور با، ما نشددم اخیلی سعی کر، بکشمون ندگی فرشته بیررا از زستم پایم اما می خوادسخت بو

ست دم محمد هل حاد. مت می کرومقاد جووین اما با ایخت ریش می و روسر ق از عر، شتاخوبی ندل حاد فرشا

ه اش حنجراز یی اینکه صدون ابدو مابی حرکت د ابوه پریدت نگ محمد به شدرکه وت ین تفااشت. با انداو ازکمی 

 د.بوده سپرش گود فرشای به حرفهابیایدون بیر

 

ی و شداو عالقه رد موزن ستت بگویی که عاشق دوبه بهترین وی و نستی برامی تودی. چه می کردی بودت خو-

ن مااربه سر قرن او یدای دحت. من یک هفته برراناد و بوار که بی قرد طرفی فرشته بو؛ از کنیاو ازدواج با  هیاخومی

زدم و می ی نجا سرآید به آبه چشمه نمی او نستم دافقط صبحهایی که می ، نرفتمد بون یک منزشادنزای چشمه که

و در می کشید او از درون که دردی به م و نداخو شت میاخت می گذف درشکاو در یم می نوشت ابراو هایی که نامه

ا مراو تا دم می کرن چشمش پنهادم را از هم خوز ما باامی گریستم. وم یدنش بردست تا به امن می خواز هایش نامه

 ما نشد.د، اببردیااز 

 

ای ست که فرشته برای ینها نامه هایداد: امه و اداشت امیز محمد گذروی کاغذ ای سته و دجا برخاست د از فرشا

ببخشد. محمد ام را ستم کوتاهی اخوم و از او ساندریدنش دبه د را با سر خوزدم و یا دربه دل عاقبت د. نوشته بومن

ی محضرگ در مراز پیش رش پدزه جاو اضایت رفرشته با و من دم. نکرده ستفاءافرشته سواز من ، فکر توفبر خال

 د.هد فرشته همسر قانونی من بودمی ن ست که نشای ادین سنو ایم دبوه مدآدربه عقد هم 
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مهر و فتر خانه و دثبت سند ره همچنین شماو فرشته او و موقت ت ازدواج مدو یخ رتادر آن که ی سپس کاغذ

قه ورکه به د کره به محمد نگاد شت. فرشاامحمد گذه مددر آحدقه ن از چشمای جلود را بود مشهودر آن دارمحضر

 د.خته بودومحضر چشم

 

دم روزی ما فکر نمی کراتو حاللیت بطلبم و از به تو بگویم را ین چیزها م و ابیاروز شتم یک داست دوفیق خیلی ر-

و می کند واز یر بجنبی عشقت پردگر و اهی دست می را داری از دهم به تو بگویم که فرصت ابکنم که بخور را کاینا

د، بوزده حلقه د فرشان چشمادر شک د. اکره نگااو ست. محمد به ایلی سخت خآن سترسی به دکه رود می به جایی

به ش را سردارد ست دوکه د می کرس حساامحمد د و شیرین بوک و خیلی پاد فرشاه شت. نگادابر لب یما لبخندا

 بکوبد.ار یود

 

به د که پایش شکسته بو رمپدی به جای دو روزه سفرای من برم. سیدریر دسته اگفت : محمد من نا خود فرشا

کن پیه همه ور بیایم. بان فرشته به منزلتاری ستگااخوای بردرم مار و برگشتن با پداز پس د بوار قرو فتم رنگلیسا

من د و شون گود واژمی برل بریستوام در عمه ل به منزا که مرری که قطاد ین بواما قسمت دم ابوه مالیدبه تنمرا چیز 

پر ام هنگامی که برگشتم فرشته م و شوی بستررد کسفوآیک دنزدر ستانی ربیماه در ما ود دوحددفثر تصاابر 

 یر نرسی.دما تو بجنب که م اسیدریر دمحمد من د.فته بوه و رکشید

 

هق هق می د بین پنجه هایش می فشررا که موهایش ن ند. محمد همچنادبوروان نش ربر صود فرشای شکهاا

بلد نیست ، ستن اخیلی مهربال گفت: غزو شت اگذرا روی دوش او ستش و دفت رد محمف به طرد فرشاگریست.

 ند.اقلبش بررا از هد تو انمی خوو ند انمی تون چود یرذمی را تو زود خیلی اوقهر کند. 

 

 چشمورق را دور از ین اگفت: من و شت امحمد گذان نوروی زابه درآورد و جیبش ه را از تا شدی کاغذد ورق فرشا

 ست.ابه تو نوشته ب خطارا ین افکر می کنم ه ام، تش کندافتر خاطراز دلغز

 

خیلی خ را گل سرو. او یدنش بردبا شاخه گل سرخی به ، محمد بجنبده، بوت منتظرت ین مدم اتمال در غز-

 نید.دانشانه عشق می آن را شما دوی هره مانددم تا جایی که یاو ست مثل تو دارد، درستدو

. 

. 

. 

. 

. 

ر روز چهاود برسانم. حدن چگونه به پایارا ستانم داکه دم بوه من ماندد و نگفته بوی ین چیزاز امن بیش ای محمد بر

 سید.رستم دشی به رسفاای خرین نوشته هایم می گذشت که نامه آتنظیم از

 

 دم.خوای بربلکه فقط م نتقاای انه برر ین بااما ، امشزدفتم بد، رعزیزر خانم بسیا
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 همیشگیار محل قر، شنبه ساعت سهرچهاروز باشید. م منتظر

 

دم. آن کره به تقویم نگاست.امحمد م پیغام نوشتن نامه متوجه شدز طرو خط از ما من د. ابوء مضام و اناون نامه بد

تاخیر ای قیقه ، ده دبع رک همیشه که یف شنبه برخالرچهاروز م.منتظر می ماندروز من باید سه د و یکشنبه بوروز 

نستم صندلی دامی دم. بون او مدآمنتظر اری با بی قردم و نشسته بورکنیمکت چوبی پاروی تر زودشتم نیم ساعت دا

هستند. خیلی ن او مدآمانند من منتظر د خته بوانداسایه روی آن ختی که بردرهمچنین رک و میز چوبی فرتئت پاو 

ه با نگاام. شفته ار و آتا چه حد بی قرن او مدای آنستم بردامی دمما فقط خوابدهم  همتین جلودم را خودم سعی کر

هر لجظه که دم. می کره نگارا یر چشمی ساعتم زببینم. گاهی رامدنش آتا دم خته بودوفم چشم اطراقیقی به محیط د

و با یک سبد لبخند او را ن مو تر بیاید زودشتم داست دوشد. یک می شد تپش قلب من شدیدتر میدبه ساعت سه نز

با لگد به د بوه کم ماندد و گرفته بوارم را قرره لشودمشخص کنم. ره ام رانیمه کای تکلیف نوشته هاو ببینم واری میدا

حفظ کنم. ه را که باید متانت یک نویسندد آوردم به یام و مسلط شددم به خوزود یم بزنم که خیلی ی رومیز جلو

محکم جلو آرام و شناختم که با قدمهایی ی او را فاصله چند مترازکه د بوه ساعت سه باقی ماند بهای قیقه دچند ز هنو

یک دمتین نزو شت. موقر دانگی به تن م رهن کراپیرو مشکی ارشلوو کت و شت اه دامد. کیف مشکی به همرآمی 

او نم. ابخورا نش درونستم اشت نمی توادلبخند بر لب ت قااوکثرامش که مانند ه آراچهرد، از کرم سالام حترابا و شد 

دی در محمد با خونسرد. تعیین می کررا که فاصله ما شتامیز گذرا روی کیفش و نیمکت مقابل من نشست روی 

به سر ن هیجاو تشنج در من د بود خونسرآرام و ر اوشد. هر چقدت آن سی محتویال وارمشغود و کرز بارا کیفش 

تا ببینم دم کره نگااو تظاهر می کنم به آن به رنستم چقددامی دم که خوی ظاهردی سرخوشبختانه با خوندم. می بر

ت حرکااز شت. اندی چنین قصداو گویا مااشت. داهد ابر خوآن خل ت دامحتویاو با کیف زی بااز ست دقت وچه 

سر جایش می را نها ره آباو دودمی کره نها نگاآبه و شت دابر می را خل کیف ی داکه کاغذهادش خونسرآرام و 

و کی تخس دکون چوحرکاتش کهاز کنم. وع ست من شرامنتظر و ست زی ابال هم مشغوم او شت فهمیداگذ

حالی که در خت. اندامیص قعی خااموم در یگوشی پسرزباد به یاا مری او حالتهاد. گرفته بوه ام خندد بوش یگوزبا

ب گفتم : خو اینه امرآبا لحن آوردم می ون کیفم بیرز اشتم ددافتر یااه دبه همرری ام را خبرنگات ضبط صو

 م.منتظر

 

 خدمت شما هستم.در هم. من امی خورت بله. معذآه گفت : ن داد و تکاش را با حالتی ساختگی سر

 

 م.بشنوم گفتم: منتظردم و کرره شاافترچه ت و دبه ضبط صوی زدم و لبخند

 

هد اخوپ چاره نیمه کان ستاداتعریف نکنم فکر می کنید ن را ستاداخر آگر ن اتاگفت: به نظرآورد و بر لب ی لبخند

 ؟شد
 

ر یک کادارم ست ک دوجمله کسانی هستم از خوشبختانه من ، کتردگفتم: دم می کره نگاام فترچه دحالی که به در 

می س حسااهم دم لحنی که خوبا م نوشتن شدده ماو آست گرفتم دبه را حالی که قلم و در هم. م دنجااخر آتارا 

می ر ین طون را استاداخر آسد. من رنمی پ به چاره قت نیمه کاومن هیچ ن ستاداست گفتم: اعصبی کمیدم کر
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زود او شت خیلی داسینه در محمد از با عشقی که ل غزو فت ل رغزری ستگااشاخه گل سرخی به خونویسم. محمد با

 ند.دکروع شررا گرمی و ن ندگی شیریزود زخیلی و آن دوبخشید را 

 

دم کرس حسااخشیدند. درچشمانش در کوچک ره ستادو ببینم. ه اش چهررا در تا تاثیر کالمم دم کره به محمد نگا

من و شدند رگ چشمانش کم کم بزره ستادو ست. ه اشدن شت بغضی نهاداکه بر لب ی عین لبخنده اش در چهردر

ه قطردو تبدیل به و ند دبوده به پیوستن کروع چشمانش شردر ند که دبوری وشو یز ی رهاره ذره ستاآن دو مفهمید

ند. فکر ه احرکت شدو پاهایم بی حس و ستها دم دکرس حسااحت باشد. او راختم تا اندایر م را زشدند. سرشکا

 ؟شته باشدداند اچه معنی می تواوشک دم اکر
 

ل، غزع طالون ابدد ، که توسط فرشال غزات فتر خاطرن دمیای از انامه د. بوام تقویم جیبی ن میال نامه غزز هنو

 د.بوه سیدرست محمد دبه

 

 خ.با یک شاخه گل سرد منتظر محمد بواو 

 

ای محمد با صددارد.گی صحبت دمام آکنم متوجه شده نگااو ینکه به ون اهانید. بدرخیاالتم و فکر ا از محمد مرای صد

فتم رهم.ابخورتمعذم ازش های فتم به خاطر بددارم ، رستش دوفتم بهش بگم ، رشفتم ببینمرگفت: ای گرفته 

فتم با یک رارم.بگذاش شکسته دل خم و آن را روی زست کنم درمرهمی ورم غره شدد با خرو کنم د خرورم را غر

ست اگه نخواگفتم دم با خود.بوش که منتظری چیزن هموخ. یک شاخه گل سر، نیا پشیمونیدیک خ و شاخه گل سر

عشقش اب تو محرباار هزروز هر ر ین بااما ، امشدزدهم می ز گه منو نبخشید با، انددوبرگرازم روگر ، امنو ببینه 

بگه محمد تو و کنه هم لباشئ غنچهزبهش میگم تا منو ببخشه. تا بار نقددارم و اوستش دوبهش می گم و عا می کنم د

، ما تو خوبیدم ابومن نفهمدم، من بد بوم، من بد، ست می گیراتو آره م بهش می گو می کنم ار قرامنم ی. خیلی بد

 منی....ل تو غز، ندگی منیزتو ، مید منیاتو ، تو عشق منی، تو عزیز منی

 

به ذ غیر قابل نفوو محکم ر محبت می کشم. یک حصار از یک حصادم و دورش سر می رو عشق ل غزاش نوقت برآ

 عشق .منا

 

ده یست قلبی کراقلمم گویی د. کراش پیشانی ه تکیه گارا ستهایش ب دقالو شت امیز گذرا روی جهایش نآرمحمد 

یر م را زسرآوردم. می در نوشتن ادای فقط اراده بی و سست ن شت. همچنااستم حس نوشتن نددیا شاید د وبو

بلند کنم م را شتم سراست نددو ند.ه اشده کشیدت نم به شددگری گهادم رمی کرس حسااکه ری به طودمخته بواندا

را یدند نگاهم دوهم می ل نبادگترها به ربزب شوآپری نیارغ از دکه فادک چند کود فریاای باشم. صددرد اوشاهد و 

دم. تجسم کرن ناآبین در کی دکودم را خوای لحظه ردم و غبطه خون نال آبی خیاد و شال به حاکشاندن نای آبه سو

دم و بهم بزنم. باید صبر می کرت او را شتم خلواقصد ندد. سنگی بی حرکت نشسته بو مجسمهنچون محمد همچنا

ی تب تنددر تم رصودم کرس حسااکه د بوری نستن به قدق داشتیااکند. ز لب به سخن بادش خوتام منتظر می ماند

اران هزدم. بوه شدق ها غراچراز نیایی در دمن هم دم. حس می کرا مالیمت هود جووبا را تم رصوارتحرزد. می سو

با ام. نشسته ا بی صدو ساکت ت چه مدم که متوجه نشدری به طود من گرفته بورا از مش آرانکته مبهمو پرسش 
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بر روح بی ی هم که لبخنده ای دربا چهردم کره نگااو گشت. به زبه جسمم باوم کنجکاو دانسرگرروح محمد ای صد

ن شدای آرام که برن دادم طمینااو ابه ی خت. با لبخنداندابه من ی اهانه اخوزش پوهنگاد بوه نقاشی شدروی آن 

ر قطوب کتاد. کررج خااز آن می کتابی آرابعد به و شد ه به کیفش خیرای لحظه نم منتظر بمانم.اهم می توز حش بارو

کامالً ز نوگل سرخی که هد. کرز باو من گرفت ف به طرب را کتادارد. او یچه قصددم او تعجب کرد. پزشکی بوو 

ده ینچنین پژمرامانی که زبزنم س نستم حدایبایی که می توو ز رگبزخ گل سرد. بوب سط کتاد وبوه خشک نشد

ای صدم و شده خیرخ به گل سرد. بوه شدن ساقه گل پاپیوروینگ سفید رظریفی به ار نوده. یبا بور زچقدد بوه نشد

عمویش ل مانی به منزم. زسیدریر دهم مثل همیشه ز باماام فتریدنش دبه خ ین گل سراکه گفت: با م شنیدرا محمد 

ای که برم های رقاو آخانم اه یس به همرربه مقصد پاوازپرای خانم چند ساعت پیش برل که به من گفتند غزم سیدر

که  دنیم ساعتی بوی او پیمااهوم سیده رگاودفرمانی که بهزست. افته ه رگاودند به فردهی می کراهمراو را قه ربد

 دم .بوه سیدریر دیگر ر دکه بام من فهمیدد. بوده کرواز پر

 

گفت : ای گرفته ای با صدو شت اشت من گذدافترچه یاون آورد و آن را روی دبیرب بین کتارا از محمد شاخه گل 

ط به چند که فقس فسواما ابرسانم ن به پایان را ستاداشتید داست دوکه شما ر طودم آن خیلی سعی کر، ببخشیدامر

 د.لم نبور اوین بادم و ابوه سیدریر ز دشتم. بله من باج داحتیااقت وساعت

 

حیف شد. ر که چقددم ین فکر بودم و در اکره نگااو جایش برخاست. من به و از بست را ین جمله کیفش ابا گفتن 

حمتی که کشیدید نهایت زخاطر شما به از گفت : من آورد و بر لب را شنایش آچند لحظه مکث لبخند از پس محمد

ن. ستارد دامودر ما اید. دتحمل کرا مرب خیلی خوت ین مدو در اید دیم بواخوبی برر شما سنگ صبودارم. راتشکر 

 ل....غزو فکر کنند محمد ن نندگانتااید خواربگذو کنید ف حذن ستاداخر ار را از آیددین انید اتوشما می

 

، هد بنویسید امی خون لتادکه ر نم ....هرجوداخت گفت : نمی انداباال می را ه هایش حالی که شاند و در کرت سکو

که رد هر مودر قت وین ل احا، ست بدهندرا از دقت ونانی مثل من بفهماند که نباید ابه جون ستاداحقیقت تلخ شاید

سر ن با تکاو ند دبوه خته شددو لبانم به همهستم.ن کتابتااز من منتظر یک نسخه رت ما به هر صواهد باشد. اخومی

عین تلخی را در یا حقیقت و کنم ن کتماراقعیت واین ایا آکه دم ید بودتردر من و فت رمحمد او دادم. به ل را ین قوا

 ارم.به نمایش بگذن عریا

 

دم فتااین فکر ابه  کم کمدم. ید بودترپ در چاای نها برای دادن آما براند دبوده ماآکه د بوای نوشته هایم چند هفته 

شنایی آنامه به خط نا دم. شتم تجدید نظر کرداتصمیمی که ای در نامه ن سیدرکه با رم بگذب ین کتاپ اخیر چاازکه 

که ر همانطورا تصمیم گرفتم متن نامه و شد ه میددحم روبر زه ای تاوی نیردم کرس حسان آن اندابا خوماد، ابو

ای برد بوه نوشته شدی آن نتهادر ایبایی که زشعر و از کنم پ ستانم چاداایانی قسمت پان به عنودبوه سیدریم ابر

 م.بگیرهبهرب کتام ناب نتخاا

. 

. 

. 
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شما ان محمد نگر، می کنم س حساانسبت به شما ای لم محبت خالصانه در دما ه ام اندیدرا شما ز ینکه هنوابا م ، سال

وار میداکه ن ستانتان داساندن رپایارا در شما و بنویسم ای نامه ن یتااست برامن خون از نتادغافلگیر کرای برو دبو

 کنم.ری باشید یاده نفرستاپ چاای برآن را زهنود بو

 

 برسانید.ن ین گونه به پایان را استادانید اشما می تو

 

د بوی اداری اش هارکان دادن نجال امشغوان همیشگی تهردن کرک حافظی با شما به قصد تراخداز محمد پس 

و می کند ف منصرری چنین کام نجای دارد او را از امانی که می فهمد محمد چنین قصدرود و زمی ن او یددبه د فرشا.

هد با گم امی خودد . از او می گرزبه سویش بازودی به و ندگی کند زند انمی توون او بدل می کند که غزوار میدرا ااو

 تر نکند .اشورا دل غزر کاد خودن کررگوو 

 

ن ستااز دوبا یکی ل ست غزار اکه قرد می شنورش پدد از که فرشاد محمد گذشته بود و فرشاار یده از دیک ما

د یاان و یراگشت به زبای سوسه وهد امی خور ین کاابا ل می فهمد که غزد فرشاد . شود نه نامززاهمسر فروهکا

 رد.موشی بسپاافربهرا محمد 

 

ل منوچهر مشغووه و سد که کارنجا می آمانی به د و زنسه می شواهی فرراسفر به سرعت ت مقدمای با تهیه  دفرشا

 هستند.ن با پیمال غزت ازدواج مقدمادن کردهماآ

 

به و تعریف می کند ای او برا را ماجرم تماو شته باشد با منوچهر صحبت می کند اری دایدل دینکه با غزون ابدد فرشا

ون بدو عجوالنه ازدواج کند . د نابود را تصمیم گرفته خودن او کرش موافرو با محمد زی لجباای برل گوید غز میاو

 ثابت می کند.را ین ن ابا پیماشفکر

 

یختن ربا ل صحبت می کند . غزل بفهمد با غزرا ینکه حقیقت ای ابرد و فرشان باا از زماجرن شنیداز منوچهر پس 

صاحب قلب و مالک ز ینها محمد هنوم است . با تمااشته داحقیقت ا ماجرم تما، می کند که بله ف اعتررش ابه پدشکا

 د.قلبش بگیری او را در ند جاانمی تودی هیچ مروست او

 

نظر ف صرل با غزاز ازدواج متقاعد می کند تا و او را صحبت می کند ن با پیمال غزن سخنان شنیداز منوچهر پس 

 د.می شوان یراگشت به زبات کاارپی تدر ه دنگاآکند .

 

پی تصمیمی د و در مید شوانال گشت غززبااز محمد دا تا مبادد می گرز باان یرابه ل غزو منوچهر از پیش د فرشا

 د.بوه به هم کشیدن آن دو ساندای ربراو که د نقشه هایی شوم یختن تمارباعث بر هم ناگهانی

 

می نویسم که ل یعنی غز، ینک من اهد.دمی ار آن دو را یددترتیب د فرشاو ند دمی گرزباان یرابه رش پدل و غز

شته اپشت سر گذواز را که پرد چند ساعتی نگذشته بوز هنودم.کرت مالقارا محمد ان یراگشت به زبااز پس ر چطو

ار قرو نست دامی ن را مارودوساعت دم . او بود فرشاس تماین منتظرد اجووبا د . تنم بودر خستگی سفر ز هنودم و بو



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –عذاب عشقوارث 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

3 1 2  

 

ورم بیادرتنم را از بگرمی خستگی دوش آکه با گرفتن دکرد پیشنهار پدد . بگیرس ما با من تمان سیدربه محض د بو

ز از گفت محمد هنوو گرفت س با من تماد فرشام.شودور تلفن ر کنااز که قدمی دم بواز آن تر ارما من بی قر، ا

را هم عشقم ر ین بااینکه محمد از استش راغافلگیر کند .را تصمیم گرفته محمد د و او ارخبر ندان یرامن به ن سیدر

 گفتم:د به فرشادم . ید بودترس و ترر چادپس بزند 

 

 هم...ر ین بااگر د افرشا-

 

 گفت:و کنم م تمارا شت کالمم انگذاو 

 

 می شناسم.دم خواز  بهتراو را هم می گویم من ز باد نمی شور ین طوش امطمئن با-

 

 کنیم.ت مالقارا نک همدیگر ان ولی میدانی حوراستودر رظهر از شد ساعت هفت بعد ار قر

 

ری یاو گر محبت اینها م ابا تمام . نم حاضر شواگرفتم تا بتور به کارا یم ونیرم من تماد و ظهر بواز ساعت شش بعد 

 .دارمبرم قدم از قددم نبودر هرگز قاد نبورپد
 

س حسام . انداخر خوآتا به در آوردم و آن را از اول کیفم را از محبت محمد و سر عشق اسری یگر نامه ر دیک با

ن یدای دنسه برافراز حرکتم ای بتداز اکه ی را یددنامه ترآن فتن تشویق می کند . ربه ا غیب مراز یی ونیردم کرمی

 د.بین می برد از خته بوانداچنگ دم جووبه محمد

 

ش غوا در آمراو ست. زده اچشمانش حلقه در شک اکه م یدر را دپددم نامه محمد بلند کرم را از روی قتی سرو

زود از فرصت عاشقی خیلی م ختردمد گفت: «آمیون قلب با محبتش بیراز درون که م با کالمی گرو گرفت گرمش

ه نگارو جایی تو و داره از خیلی خوشحاله ن الاهم درت نست. من مطمئنم مادولحظه لحظههاشو ر باید قدره،ست مید

او را از شتن داست سرنوشت فرصت و دما نشد است ندیم رو از دیم فرصتی دینکه سعی کرابا درت ماومیکنه. من 

ور ین غراره و اتعصب جایی ندور و یک عاشق غرای برری، به خاطر بسپاب ینو خواهمیشه دارم ست، دومن گرفت

 ه.یردیی که میبینی خیلی آمیدت قت به خوویک ه، میگیررو محبت از برایومثل سد محکمی جل

 

ه و ینکه که نگااخصلت عشق م، ختردنه ، عشق کوچکی میشیاز برای ابرن شدم فکر نکن با پیش قدل »غز

ی ... به نجا که باید برساوسی به رمیو میشی رگ بزداری که برم ست به عاشق عطا میکنه. تو با نخستین قددرفهمی

یعه ودنا به د اوجووشو تو دعشق خود ذرهای از هاشو خلق کرهبندا قتی خدوجایی که ن بلند عاشقی . هموممقا

 که موفق بشی«.وارم میداو،شت. براگذ

 

سفر ده ساس لبان کنم با هموده ستفاایشی ر و آرایواز زینکه سعی کنم ون ابدو به من بخشید زه یی تاونیرر پدم کال

هتل ن در تاقمااز در اشتن کیفم دابه تن کنم با بری مناسبترس کنم تا لباز بارا نم اینکه سعی کنم چمدن اوبدو

 فتم.رونبیر
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م سیدد ربوداده به من آن را نشانی د نی که فرشاراستورمانی که به و زند دبوغ موقع شب شلودر آن خیابانها 

 د.قیقه بودبیست و هفت ساعت

 

به ا مرم او پرسیدد از او بود داده که فرشای را منیزره مد شماآقتی پیشخدمت جلو م. وشدران ستورد روابا عجله 

 ند.دبوده کرل شغارا امیزهایی زوج فقط چند د و بوت خلوران ستود. رهنمایی کرراسمت آن

 

م و او پرسیدران را ستوم رنا باشمده نکره شتبااینکه ای ابرد خالی بود بون داده که پیشخدمت به من نشای ما میزا

ینکه کسی اجیز د، ست بودرست. بله همه چیز ه اشدرزرو مهرنیا م قایی به ناآهفت توسط ره من گفت که میز شمابه

 شت.ن داجریادم جودر ومختلفی ت حساساو اشتم دامیز برف به سستی به طررا هایم مگاد. من نبومنتظر

 

ارزش آن را نظر محمد از قا آشتم. داقیقه تأخیر دکه من فقط بیست دم فکر کرد با خود و گرفته بورا بغض گلویم 

 ؟سته انیامدار صالً سر قراو اینکه ایا و یم صبر کند اکه برشتماند
 

ون بدو شتم امیز گذرا روی هسته کیفم آشت. دار را دامن حکو چوبه ای یبایی برد زجووبا ای میز سفید شیشه

 شتم.اگذاق برو شیشه تمیز را روی ستهایم دکف ، م تا بنشینمشته باشداحسی ینکها

 

ین د اکه محود ین بواز اهمه چیز حاکی داد. مین نشارا قیقه دسی و که ساعت هفته دفتاام اچشمانم به ساعت مچی

صد تکه ای ینهن آچودم که فکر میکرد لم بواز آن دبدتر د. شکسته بوورم را یگر غرر دباد و بوزی داده باا هم مرربا

ای میز شیشهد را روی عکس خوم مدد آقتی به خو، وچه شدم ست. نفهمیده اتکه شدار بشکنند هزره آن را بادوکه

د یجاایکی ربای جوی هاهبهم پیوستن قطراز فت تا رمیو شیشه میچکید روی شکی که ی اهاههمچنین قطرم ویدد

نیمه ی پلکهای الن از شتم. ناگهااببیند باکی ندل حاآن به ا مرینکه کسی د و از ایم مهم نبوایگر هیچ چیز بردکند.

ور بارا تصویر گل ز هنوم. یددشیشه ن میاخ را گل سرای شاخهاز عکسی محو د بوده کرر تارا نها آشک اکهام بسته

 دم.کرس حساایک به گوشم دشنا نزآیی اصدکهدم بوده نکر

 

دی یاای زشک جزایختن ارد ربگذه کشندری نتظادر اقیقه د بیسترا سنگین کسی که عاشقی م مقابل جردر »

ی هاهای رخ داده و ذرهمعجزدم میکرس حساد، اشکستگی قلبم نبواز یگر دشکم اما ، ابند نیامدام گریهنیست«

دم خوشبختی میکرس حساد اجوم وبا تماداد. صیقل میرا ینه قلبم آشک چشمم رد. اهم پیوند میخوشکسته قلبم به

 میگریستم.ز هنوا نستم چردانمیهم دمما خوا

 

دم نمیکره شتبااببینم. بله د بوه قلبم حک شدای در نقشی بر سکهن که چوه او را محمد برگشتم تا چهرف به طر

نیا ی دچشمههام اللی تمازبا آن را من صافی و ند دبوف صاو شت ی او درشکهاانیز میگریست. د، او محمد من بواو

 به شفافی عشق.د و قت بوااللی صدزبه او ک شانستم. دامیبرابر

 

زرا کنم ور بارا شتم تا حقیقت دامنی ه ابه تکیهگاج حتیااگرفت. افردم را جوی وپااعشق سراز شی زلرن او یددبا 

ه شدار بیداب خواز لمس کنم دش را جووتا دم بوده کردراز ست دکه ر هر بادم و بوه یدرا دلحظه اب آن خوهاربا

 د.بوش او غوآمن ه تکیهگاو شت داحقیقت ر او بایناا مدم. ابو
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دم. کرن سینه گرمش پنهارا روی تم رهیچ شرمی صوون من نیز بدو خت انداشانههایم را دور ستش دمحمد 

ذ شت به پوستش نفودانگی که به تن رسفید ز یر بلواز زشکهایم دم امیکرس حساد و ابوه شدز لم بای دهاهعقدمتما

 م.یدزش دبلورا روی شکهایم الکه خیس ی شتم جادابراش سینهم را از روی قتی که سرومیکند.

 

میگرفت با لحن شوخی که را یم زوحالی که بادر من گذشت. ف به طرو شت دامیز براز روی ستمالی دمحمد 

یم. ببین همه بکنن را یم تا بقیه گریههایماورتر گیر بیاتخلوی باید یک جال گفت «غزدم بوآن عاشق همیشه

ی جی که میزهازوهمچنین چند ران و ستون رکنارکام تام یددکه د قت بوزه آن ومیکنند». تاه نگاراما و ند ابرگشته

یگر زدم. دلبخند دم و کره ند. به محمد نگادمیکره نگارا ما و ما برگشته ف ند به طردبوده کرلشغاران را استور

 خند بزنم.شاتم لبدست و دودبوه شکم خشکیداچشمه 

 

فتد امیهای خاطرد به یارد بگذران ستورین ر اکنااز مها آدین از اقتی یکی وهر م میبندط گفت: «شرو محمد خندید 

 شتیم.«اگذر گادیش به یااما برکه

 

میباشد. دم خوات بهترین خاطراز یکی ارم مها میگذآدین ای اکه برهای را که خاطردم بول خوشحاو خندید 

دو از هر د گرمش گرفته بوی ستهان دمیادر محکم ا ست مردحالی که و در شت امیز گذروی کناسی سامحمد

 شدیم.رجخاران ستور

 

ی نیمههاود شتیم. حداگذرا سی وعری هاارقرل و قوم تماو یم دور زدها نخیاباو او در شب من ی شب تا نیمههاآن 

 ساند.ربه هتل ا محمد مرشب

 

 د.بوه بیدانخوز موقع هنوآن تا د و من بون مدآنی منتظر ابا نگرر طفلی پد

 

ر حالی که به پددر محمد د. کرت عوق دتااخل دابه او را با مهربانی ر پدد و خم کرش را سرر پدن یددمحمد با 

ی رستگااشما خواز سمی ر ربه طول را غزم و بگیرزه جار اشمااز مشب استم امیخوم های رقاآگفت: «د میکرهنگا

 کنید«ری حق من پددر هم شما امیخوکنم.

 

غزلم دم از ینکه فکر نمیکراهیچ تشریفاتی گفت: «محمد با ون بدد بوزده چشمانش حلقه در شک احالی که ر در پد

ما ، اپاسخ بدهمده یستااحالی که و در نیمه شب رش ستگااباشم به خور مجبود و شوری ستگااخور جوینا

 خیر میکنم.«ی عام دختر عزیزو دحق تو م و در میپذیررایت رستگااخو

 

ام از روی که گریهدم من هم میگریم. مطمئن بوم که متوجه شدم مدد آمانی به خوزمن و سید ن ربه پایال نامه غز

ری کشواز ینکه من ور از اغرو ند دنه بسته بووداجاو عمیق ی پیوندل غزو ینکه محمد دی از است. شاور اغرو دیشا

د جوونجا به عرصه در آنسانی اطف اعوت و حساسام اتماد دارد و جوش وپرمهرک خادر ذره ذره کهعشق  هستم

که با او چه میکند. د نم فرشااکه بددم بوه شدو نند کنجکاامیخورا ستانی که نوشتههایم ن دوما من هم چواسد.رمی

د فرشاشتانی عاشقانه باشد.داینتبخش ز ین میباشد که نامشاالیق د بون داده گذشتش نشاو نگی دامردنثابت کر
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او که مانیزمیباشد. ه نشگادر دامه تحصیل ل ادامشغون کنواستانم میباشد هم رهای داسطون امن قهرماه که به عقید

ده کررا صفش ویدنش از دست که پیش اکسی ن ست همااو درکه دم کرل قبون طمیناابا م یددیک دنزرا از 

 ین شعر میباشد:دق امصااو ندگی ن و زنساایک از آن مهمتر د و یک مر، ستدویک دم.بو
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 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


