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اوایل اردیبهشت ماه بود و هوا کامال بهاری. از اتومبیل سفید رنگش پیاده شد نفس عمیقی کشید و در خیابانی که به 

 دانشگاهش منتهی می شد به آرامی قدم برداشت به زمین خیره شده بود و غرق در افکارش بود.

 نباید بیشتر از این طولش بدم باالخره باید از یه جایی شروع کنم... -

 غرق در همین افکار بود که با فرود آمدن دستی بر پشتش، سرش را بلند کرد.

 کجایی پسر بد تو فکری االن با سر رفته بودی تو دیوار. نرو تو نخش دیوونت میکنه . و خنده ی بلندی سر داد. -

 سپهر با عصبانیت به عقب برگشت

 ی و جفت پا نپری تو تفکراتم.علیک سالم .تو نمیتونی یه بار عین آدم احوالپرسی کن -

 بابا تفکر.سالمُ علیکم حال شما چه طوره ؟ حاال به چی فکر میکردی که اینقده مهم بود؟ -

هیچی فعال بیا بریم که اگه این دفعه هم تاخیر بخوریم استاده دیگه راهمون نمیده . خودت که بهتر میدونی چقدر  -

 روی وقت کالسش حساسه.

م این بشرچه طوری توی این ترافیک و شلوغی همیشه سر وقت تو کالسش حاضره حتی آره. من نمیدون -

 دانشجوهای سابقشم یادشون نمیاد که کالسشو دیر شروع کرده باشه؟!

 فکر کنم شب قبل کالسش میاد تو دانشگاه تشک پهن میکنه و میخوابه. -

 شایدم طی العرض میکنه! -

 د حیاط دانشگاه شدند.و هر دو در حالی که میخندیدند وار

 بعداز ظهر بود که استاد باالخره بعد از اعتراض های مکرر دانشجویانش به پایان تدریس رضایت داد 5.2ساعت 

 استاد خسته نباشید. -

استاد شهباز از این که توانسته مبحث درسی مورد نظرش را تکمیل کند رضایت در چهره اش نمایان بود. در پاسخ 

 زدسپهر لبخندی 

 شما هم خسته نباشید آقای پاشایی. فکر کنم شما بیشتر از من خسته هستید از چهرتون کامال مشخصه ! -

 استاد امروز هم حجم درس باال بود و هم مبحث سخت و سنگینی بود. -

ش درسته میدونم ولی چاره ای نیست . امتحانات این ترم هم نزدیکه و من باید درس و طبق سیالبس درسی پی -

ببرم اگر غیر این باشه خود شما در آینده نزدیک شاکی من میشید که استاد فالن مبحث و نگفت و از سر خودش باز 

 کرد چون این یکی از درسای تخصصی شماست و من وجدانم قبول نمیکنه به راحتی از اون بگذرم.فعال خدانگهدار.

 شما درست میفرمایید خداحافظه شما. -

 ک شد و گفت :علی به سپهر نزدی

مخم ترکید دیدی چقدر درس داد بابا مگه این مغز من چقدر گنجایش داره چرا فکر اینایی رو که مغزشون  -

 کوچیکه نمیکنه توی یه جلسه اونم درس به این مشکلی اه اه.

 سپهر با یک دست چشم هایش را ماساژ داد و گفت:

خداییش راست میگه نمیشه درس به این مهمی رو نصفه ول  منم همینو بهش گفتم. گفت امتحانات نزدیکه. ولی -

 کرد که!
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 برو بابا توهم من چی میگم تو چی میگی . مخ من کشش نَــ دا ره. -

 خب این دیگه مشکل تویه .برو از االن روش کار کن. -

 اِااه اینجوریه. -

همین مغزه کوچیکته گاهی دامن منو هم  البته همچین مشکل تو تنها نیست چون عواقبه خل بازیهات که ناشی از -

 میگیره.

 بــــاشـــــــــه فعال بیا بریم زیاد رو مغز من تمرکز نکن چون مرضش مُسریه می فهمی که. -

 بله بله بریم. -

 و به سمت ماشین سپهر حرکت کردند. علی رو به سپهر گفت :

 ال رفته ها ؟حواست هست آمار جزوه گرفتنای این خانوم تاجیک یکم با -

 خب که چی از من میگیره تو چرا غر میزنی. -

اوال من و تو نداریم دوما گفتم که حواست باشه .مشکوک میزنه ! البته بد دختریم نیست فقط یه کم ادا اطفارش  -

 زیاده که من خوشم نمیاد.

ه این خوش تیپی و با اوال پشت سر مردم حرف درست نکن دوما خب معلومه هیچ دختری در مقابل پسری ب -

 شخصیتی و آقایی نمیتونه بی تفاوت باشه سوما تو نباید خوشت بیاد که.

 علی که در حال راه رفتن به حرفهای سپهر گوش میداد سر جایش ایستاد و با تعجب گفت:

 سپهر . وایسا ببینم ؟یکم برای خودت نوشابه باز کن .حاال واسه دختره میزنی تو پره من؟ خیلی روت زیاده -

 سپهر در حالی که میخندید با اشاره ی دست گفت:

 بیا ناز نکن بهت نمیاد... من تو رو به هیچکسی نمیفروشم. -

 دم خروس و باور کنم یاقسم حضرت عباستو... االن که خوب داشتی اوال و دوما میکردی... -

 البته خانم تاجیک که هیچکسی نیست... -

 دوید .علی هم به دنبال او دوان دوان رفت.و به سرعت به سمت ماشینش 

 وایسا بی معرفت میکشمت... -

  
  
  
  
  
  
  

کلید را در قفل چرخاندو وارد حیاط کوچک و نقلی خانه شد. بعد از عبور از حیاط که در گوشه ای از آن یک درخت 

ا یک دست مبل راحتی طالیی و پرده هایی نارنج و تعدادی گل وجود داشت پا به پذیرایی جمع وجور خانه شان که ب

 به همان رنگ ، دو گلدان در اندازه های مختلف ، تابلو هایی از حافظیه و تخت جمشید تزیین شده بود، گذاشت.

 سرش را به اطراف چرخاند انگار کسی در خانه نبود بلند صدا زد: فرشته جون!

 ج کرد و دوباره صدا زد : فرشته جون!فرشته.صدایی نشنید اینبار سرش را سمت اتاق خواب فرشته ک
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بازهم صدایی نشنید خسته از روز پر مشغله و پر باری که داشت خودش را روی کاناپه ی رو به روی تلویزیون رها 

 کرد و همزمان گفت: آخ چقدر امروز خسته شدم . چشمهایش را بست و به فکر فرو رفت:

شته.بیچاره اون دانش آموزا از دستش چی میکشن خیلی سخت گیره... البته فکر کنم دوباره کالس فوق العاده گذا -

 از شهباز که سخت گیر تر نیست.

ناگهان یاد افکاری که این اواخر دیگر برایش عادت شده بود افتاد همان افکاری که قبل از رفتن به کالس به آنها می 

ن می آورد. این اندیشه ها او را بی طاقت میکرد اما به اندیشید. یاد آوری آنها دلشوره ی شیرینی برایش به ارمغا

 اختیار خودش نبود .با خود گفت:

باید یه کاری بکنم. اما چه کاری میشه کرد میدونم اگه بفهمه همه چی میریزه به هم نمی تونم بی گدار به آب بزنم. 

اصال شاید از حرفم بدش بیاد... آرش؟ نه بهتره اول با یکی مشورت کنم اما با کی؟ با مادر جون؟ نه اون که نمیشه 

اونم نمیشه. پس چیکار کنم خدایا چرا نباید کسی رو داشته باشم اگه پدرم زنده بود حتما کمکم میکرد.آهان علی ... 

 به علی میگم .اگه دستم بندازه چی ؟

رفیقمِ برام مثل  دیگر چشم هایش گرم شده بود ولی در همان حال ادامه داد آره به علی میگم هرچی باشه

 برادره.فکرهایش با هم در آمیخت دیگر از آنها سر در نمی آورد.

با صدای ظرف هایی که به هم میخورد چشم هایش را باز کرد سرش را کمی بلند کرد تا آشپزخانه در تیرس 

 جابه جا میکرد .نگاهش قرار گیرد فرشته را دید که در آشپزخانه به این طرف و آن طرف حرکت میکرد و ظرفها را 

 سالم  -

 سالم ساعت خواب... -

 چطوری؟ معلوم هست کجایی نمیگی دلواپست میشم؟ -

 بله متوجه شدم خیلی دلواپس شده بودی واسه همین رو کاناپه از حال رفته بودی؟ -

 خیلی خسته بودم اصال متوجه نشدم کی خوابم برده... نگفتی دیر میای؟! -

میام کجایم... خب معلومه کالس فوق العاده. نزدیک امتحانای آخره ساله و کار منم دو برابر  من اصوال وقتی دیر -

شده تازه من برات روی میز نهار خوری یادداشت گذاشته بودم از قراره معلوم آقا پاشم تو آشپزخونه نذاشته.حاال 

 نهار خوردی یا نه ؟

 نه از راه اومدم دراز کشیدم بعدشم خوابم برد. -

 سپس بلند شد و به سمت فرشته رفت.

 چیزی داریم من بخورم -

غروبه یکی دوساعت دیگه صبر کنی شام آمادس االن چیزی بخوری دیگه  6بله داریم ولی به ساعت نگاه کن  -

 نمیتونی شام بخوری برو تا چایی بیارم

 چشم. چایی خوردن با شما میچسبه... -

با سینی چایی که در دست داشت وارد پذیرایی شد سینی چایی را روی میز  و به سمت پذیرایی حرکت کرد. فرشته

 قرار داد و روبه روی سپهر نشست:

خب سپهر جون.چه خبر کم صحبت شدی نه به اون وقتا که تا کل روزتو تعریف نمیکردی دست از سرم بر  -

 نمیداشتی نه به حاال که این قدر تودار شدی...
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توداری! فقط این چند وقته سرم خیلی شلوغه خودت بهتر میدونی که چون شرکت رو تازه چیزای عجیب میگی منو  -

تاسیس کردیم باید خیلی پشتکار داشته باشیم تا بتونیم شرکتو باال بکشیم... خدا رو شکر چند تا پیشنهاد خوب هم 

شگاه که اگه خدا بخواد ترم دیگه داشتیم باید تموم تالشمونو بکنیم که از عهده اش بر بیایم از طرفی هم درس و دان

 آخریشه

اگه یادت باشه وقتی داشتی رشته مهندسی نرم افزار میزدی گفتم رشته ی خیلی خوبیه ولی دست توش زیاده.منم  -

بهت حق میدم سرت شلوغ باشه ولی دیروز که شرکت بودی مادر جون زنگ زده بود حالتو بپرسه خیلی ازت شاکی 

نمیزنه هیچی وقتی منم زنگ میزنم نیست .بهش گفتم چقدر سرت شلوغه اما قبول  بود میگفت خودش که زنگ

 نکرد میگه مگه یه تلفن چقدر وقتشو میگیره.

 سپهر نگاهش را از چهره ی مهربان فرشته گرفت. به گلهای قالی چشم دوخت و چیزی نگفت.

 سپهر حواست کجاس اصال فهمیدی چی گفتم ؟! -

 م... حاال که اینطوریه همین االن بهش میزنگم.هان... چشم عزیزم چش -

 میزنگم دیگه چیه؟زنگ میزنم. -

سپهر قیافه اش را مانند کودکان دبستانی مظلوم کرد، انگشت اشاره اش را باال گرفت و با صدای که نازک کرده بود 

 گفت :

 اجازه خانم ببخشید االن زنگ میزنم . -

 نه سپهر میخندید سری تکان داد و به آشپزخانه بازگشت.فرشته در حالی که به حرکات بچه گا

 خنده ای که بر لب سپهر بود بارفتن فرشته خشک شد:

 وقتی میخندی از همیشه مهربونتر میشی. -

 فرشته از دور گفت:

 چیزی گفتی؟ -

 نه فرشته جان با خودم بودم تو به کارت برس. -

خورد ولی هنوز کسی جواب نمیداد خواست تماس را قطع کند که  گوشی را بر داشت شماره را گرفت سومین بوق

 صدایی شنید:

 الو... -

 الو سالم ... -

 سپهرجان خودتی سالم به روی ماهت مادر... -

 حال عزیزتر از جانم چطوره؟ چه خبر؟ -

 سالمتی بد نیستم از احوال پرسی های شما... -

 خانم پی برده بود با لحنی دلجویانه گفت: سپهر که به حرف کنایه دار و رنجیده روشن

مادر جون تو رو خدا این طوری نگو خودت اوضاع و احوال منو بهتر میدونی به خدا به من باشه همین االن ول  -

 میکنم میام شیراز ولی چیکار کنم دست خودم نیست.

تلفنی یه حالی ازم بپرس وقتی صدای  اشکال نداره پسرم میدونم گرفتاری ولی حداقل چند وقت یه بار هم که شده -

 تو و فرشتم رو میشنوم یه کم آروم میگیرم و با دلتنگیم کنار میام...
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شما درست میگین من بگم غلط کردم منو می بخشید؟ دیگه ازم دلخور نمیشید... قول میدم دیگه زود به زود تلفن  -

 بزنم باشه؟

 شته کجاست ؟خوبه؟عزیز دلم من از اولشم ازت ناراحت نبودم.فر -

 اونم خوبه سالم میرسونه داره شام درست میکنه... -

 بمیرم برای بچم اونم خیلی گرفتاره. بهش سالم برسون .راستی شنیدم خیلی آروم شدی نکنه خبراییه ؟ها؟ -

 متعجب گفت:

اگه قرار باشه خبری هم  ماشاا.. شاخکای فرشته خوب کار میکنه خبراتونم که دسته اوله. نه مادرجون مطمئن باش -

 بشه اول میامو به خودت میگم.

خدا کنه من از خدامه باالخره تو هم دیگه باید سرو سامون بگیری... دیگه االن برای خودت کاری داری و میتونی  -

 خرج یه زندگی رو بدی! زودتر دست بجنبون.

 زن بگیره...سالمه هر کی دستش تو جیبش رفت که نباید  52چه خبره! هنوز من  -

 صدایش را آرام کرد، طوری که فرشته حرفهایش را نشنود و ادامه داد:

 تازه عزیزم شما که الالیی بلدی چرا هنوز دختر خودت مجرده ؟ -

 روشن خانم آهی با حسرت کشید و گفت:

اال با این همه ای مادر دست رو دلم نذار... تو که بهتر میدونی حرف تو گوش این دختره چشم سفید نمیره و -

خواستگاری که اون داشته و داره االن باید یه بچه هم تو بغلش بود... ای وای برنجم وا رفت!سرگرم حرف زدن شدم 

 یادم رفت... کار نداری قربونت برم ؟

 نه برو که باید آرش و زنش شفته پلو بخورن خداحافظ... -

 مواظب خودتون باشید سپهرجان خداحافظ -

دلی مخصوص تلفن تکیه زد و به چهره ی فرشته دقیق شد. از نظر او جذابیت فرشته نسبت به روزهای سپهر به صن

اولی که او را دیده بود نه تنها کم نشده بود بلکه هر چه به سالهای عمرش افزوده می شد جذاب تر می شد. چهره بی 

ی، لبهای گوشتی کوچک ،موهای طالیی نهایت مهربان چشم های عسلی رنگ با مژه های بلند ابرو های پر و مشک

رنگی که توازن خاصی با رنگ چشم هایش داشت پوست سفید و قد متوسط ، هیکلی معمولی که نه الغر بود ونه 

 چاق.از نظر سپهر فرشته همه چیز تمام بود چه در چهره و چه در اخالق.

 سپهر چرا اینطوری نگاه میکنی؟ -

 گفت. فرشته دوباره گفت : سپهرهمان طور نگاه کرد و چیزی ن

 با توام چته؟ -

 سپهر که تازه به خودش آمده بود گفت : ایراد داره نگاهت کنم ؟

 نه ولی یه جوری نگاه میکنی کال امروز یه جوری شدی نمی خوای بگی چته؟ -

 دف لعنتی یاد خیلی چیزا.هیچی یاد روزای اولی افتادم که اومده بودم تو خانوادتون. یاد پدر و مادرم .یاد اون تصا -

چی شده که یاد این چیزا افتادی؟ من دوست ندارم نه خودم نه تو به اون روزا حتی فکر کنیم پس دیگه حرفشو  -

 نزن باشه ؟

 باشه... شام آماده نیست بابا ضعف کردم... -
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 دارم آماده میکنم بیا بشین سر میز. -

 بذار بیام کمکت... -

 شامتو بخور که از گرسنگی به هزیون و فکرای پرت و پال دچار شدی.نمی خواد تو بیا  -

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

پس از شام سپهر به اتاق خوابش رفت و فرشته به شستن ظرف ها مشغول شد، بعد از حرفهای سپهر ذهنش درگیر 

ه او بود به یاد زمانی افتاد که دختری گذشته شده بود دلش می خواست از گذشته فرار کند اما گذشته همیشه همرا

ساله بود. دیپلمش را تازه گرفته بود و تمام فکرو ذکرش قبول شدن در کنکور بود.به یاد خانه ی ویالیشان در  81

شیراز که ساختمان اصلی آن دو طبقه با سنگ های مرمر سفید بود با حیاط وسیع و باغ نارنج کوچکی که مجاور به 

دری که از حیاط به داخل باغ باز می شد. اغلب برای درس خواندن به باغ می رفت و زیر درختی که خانه شان بود و 

در نزدیکی دیوار نشان کرده بود می نشست هر وقت از درس خسته میشد با نوشتن یادگاری روی آن قسمت از 

 دیوار خودش را سرگرم میکرد.

داده بود.فرشته بعد از مرگ پدرش به شدت افسرده و گوشه  دو سالی بود که پدرش را بر اثر سرطان ریه از دست

گیر شده بود حتی هیچ دوست و همدمی در اطرافش نداشت.دو سال بعد از مرگ پدرش روشن خانم مادر فرشته 

طبقه دوم خانه را برای اجاره دادن خالی کرده بود زیرا درآمد کم آرش برادر بزرگ فرشته کفافشان را نمی داد. 

ساله بودند ساکن طبقه دوم شدند فرشته با زن جوان  2شت که زن وشوهر جوانی که دارای یک پسر بچه مدتی نگذ

که ساناز نام داشت رابطه ی خوبی پیدا کرده بود زیرا هر دو همسن بودندو از نعمت وجود پدر بی بهره. ساناز دختر 

همسرش مسعود پاشایی و فرزندش سپهر را فوق العاده مهربان با صورتی معمولی ولی جذاب بود که دیوانه وار 

دوست داشت.مسعود مرد زیبا و خوش هیکلی بود که هر دختری آرزوی داشتن همسری اینچنین را داشت اما سپهر 

بیشتر شبیه به مسعود بود. تمام رفتارهای ساناز برای فرشته تازگی داشت و در عین حال به عنوان یک الگوی خوب 

شن خانم از اینکه تک دخترش از الک خود بیرون آمده و همزبانی پیدا کرده بود برای او محسوب میشد. رو

خوشحال بود و سعی میکرد کاری به کارش نداشته باشد مسعود کارمند بود و اغلب بعد از ظهر به خانه می آمد و 

و چند وقت یکبار هم فرشته فرشته تمام مدتی را که ساناز تنها بود در کنار او میگذراند. با یکدیگر به خرید میرفتند 

با هزار التماس آرش را راضی میکرد تا با مسعود ساناز و سپهر به سینما، پارک یا رستوران بروند... مسعود جوان 

 برازنده شیک و مودبی بود که حتی آرش از مصاحبت با او لذت میبرد .

ان بود و خانواده پاشایی عزم سفر به شمال یکسالی از دوستی فرشته با خانواده پاشایی میگذشت ماههای گرم تابست

را کردند .فرشته از کودکی عاشق دریا و خصوصا تماشای غروب خورشید در دریا بود.ساناز از فرشته خواسته بود که 

آنها هم در این سفر همراهشان باشند اما او مایوسانه گفته بود که مادرش راضی نخواهد شد عاقبت مسعود شخصا از 
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درخواست کرده بود تا آنها هم همراهشان بیایند اما او گفته بود که نمی تواند پا به پای جوان ها بچرخد روشن خانم 

 و اجازه را برای رفتن آرش و فرشته صادر کرده بود .

صبح روز بعد همه با هم راهی شدند.مسعود از آرش اجازه خواسته بود تا خودش رانندگی کند.قرارشان این بود که 

تهران بروند و شبی را در هتل باشند سپس راهی شمال شوند.هنگامی که به تهران رسیدند همگی توافق  ابتدا به

کردند که استراحت کوتاهی داشته باشند و مستقیم به شمال بروند. عصرانه ای خوردند و به سمت شمال براه 

نی تر و وحشت آور تر میکرد مسعود افتادند.هوا رو به تاریکی میرفت جاده های پر پیچ و خم شمال مسیر را طوال

 علیرغم خستگی زیاد اصرار داشت خودش رانندگی کند.با تاریکی هوا چشمهای فرشته گرم خواب شد. 

فرشته با صدای شدید ترمز و سپس تکانهای شدید ماشین چشمانش را به سرعت باز کرد اما تنها چیزی که دید نور 

ا می آمد و صدای جیغ های پیاپی. ماشین در یک دره کم عمق چپ کرده شدیدی بود که از اتومبیل روبه روی آنه

بود.به زحمت تکانی به خودش داد اما با دردی که احساس کرد ترجیح داد ثابت بماند.همه بی حرکت بودند با گریه 

 صدایشان کرد و صدایی خفه از حنجره ی ساناز شنید خوشحال شد:

 ساناز خوبی؟ -

 آیـــــی -

 نفس میکشید نفس های کوتاه و نامنظم. به سختی

 فرشته... -

 جانم؟خوبی؟حرف بزن ساناز... -

 سپهر... سپهرم ؟ -

 سپهر بین منو تو بوده حتما حالش خوبه.من نمیتونم تکون بخورم گیر کردم.نمیتونم ببینمش. -

 لبهایش را به سختی تکان داد

 سپهرمو... سپردم به تو. موا...ظبش باش -

 ه نیز از درد به سختی سخن میگفت:فرشت

 االن میان کمکمون طاقت بیار ساناز. باشه مواظبشم نگران نباش. -

 درد امان فرشته را برید،دیگر چیزی متوجه نشد

همه جا ساکت بود. چشمانش را باز کرد چیزی یادش نمی آمد یک آن تمام وقایع در جلوی چشمانش جان گرفت به 

ولی ناگهان درد شدیدی در ناحیه دست و کتفش حس کرد و بعد سوزشی در بازو که سرعت از جایش برخاست 

ناشی از سرم متصل به دستش بود در حالی که ناله ی ضعیفی میکرد کمی روی تخت جابه جا شد در همان لحظه 

 خانمی سفید پوش وارد اتاق شد:

نشده یه کم کوفتگی توی کتفت داری دستت چیکار میکنی؟! دراز بکش تا سرمت تموم بشه. خدا رو شکر چیزیت  -

 هم شکسته بود همین .

 هنوز کمی گیج بود ولی با یاد برادرش مانند برق گرفته ها روی تخت نشست و گفت: 

 خانوم برادرم آرش. خانوم تو رو خدا اون کجاست؟حالش چه طوره. -

 مگه نگفتم تکون نخور االن رگ دست تو پاره میکنی. -
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ره ای پر از تشویش و چشمایی که حلقه ی اشک در آن نمایان بود به لب های پرستار چشم دوخت. فرشته با چه

 پرستار حال فرشته را که دید گفت:

 نگران نباش آقای آرش سمیعی سالم هستن برادرته آره؟ -

 و ادامه داد:

 فقط یه پا و یه دستش شکسته...-

 چهره اش را در هم کشید با حالتی غمگین گفت:

 ولی بیچاره اون یکی جوون.. اون آقا چیکارت میشد؟ -

 م..مس..مسعود؟چه بالیی سرش اومده؟ -

پرستار فقط با گفتن کلمه متاسفم از اتاق خارج شد. چشم های فرشته به مکانی که پرستار از آن جا خارج شده بود 

بهترین دوستش... او هنوز از حال ساناز  خیره ماند. به اشکهایش اجازه طغیان داده بود باورش نمیشد مسعود همسر

 و سپهر خبری نداشت.

با اشکهایی که باعث تار شدن دیدش شده بود، سرم را بدست گرفت احساس درد شدیدی در بدن داشت از اتاق 

 خارج شد و به سمت ایستگاه پرستاری حرکت کرد.

 ت به سمت او آمد:پرستاری که تا چند دقیقه پیش در اتاق بود با دیدن فرشته به سرع

 اینجا چیکار میکنی؟ برای چی از تختت اومدی پایین. -

 فرشته با صدایی که بیشتر به زجه شبیه بود گفت:

 من باید دوستمو ببینم چه بالیی سرش اومده... تورو خدا خانم منو ببرید پیشش... -

 نمیشه برگرد اتاقت... -

 نو سپهرم... نمیتونم باور کنم نمیشه؟ چه بالیی سرش اومده؟نه..یعنی او -

 دیگر پاهایش قدرت نداشت همان جا روی زمین نشست و هق هق گریه اش در سالن پیچید.

 پاشو یه کم آروم باش آرومتر اینجا بیمارستانه بذار هماهنگ کنم شاید بتونی ببینیش... -

 ا منتظر دیدن ساناز و سپهر بود.سپس به سمت تلفن حرکت کرد. فرشته چیزی از حرف هایشان متوجه نشد تنه

 پاشو بریم خودم همراهت میام... -

 را دید با خود گفت: ccuبا عجله به دنبال پرستار به راه افتاد. از دور اتاق 

 چرا اینقدر شلوغه چرا همه عجله دارن... -

چهره های اندوهگین دستگاهها با این فکر به سرعت قدم هایش افزود. چیزی را که دید باور نمی کرد. پرستارها با 

 را از ساناز جدا می کردند یکی از آنها پارچه ی سفید رنگی روی سر ساناز کشید.فرشته فریاد زد:

 ســـانـــاز...ساناز پاشو .چیکارش دارین ولش کنین... -

 پرستار بازویش را گرفت و کشان کشان او را از آنجا دور کرد.

 ولم کن میخوام برم. -

 رستار دیگر نیز به سمتش آمدند.چند پ

چشم هایش را باز کرد دوباره در همان اتاق سفید رنگ با نور کم قرار داشت قلبش به درد آمد. اشک امانش نداد به 

 «سپهرمو... سپردم به تو. موا...ظبش باش»یاد حرفهای ساناز افتاد. 
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اتاق خارج شد دیگر خبری از پرستار قبلی نبود اینبار او به ساناز قول داده بود مواظب سپهر باشد از جا برخاست از 

 دختری جوان جایش را گرفته بود به فرشته که به سمت او می آمد نگاهی انداخت

 سالم کاری داری؟ حالت بهتر شد؟ -

 فرشته با نگرانی گفت:

 حال اون پسربچه خوبه؟ -

 کدوم؟ اسمش چیه؟ چند سالشه؟ -

 به نظرش بی مورد بود گفت: فرشته کالفه از سواالتی که

 سالشه... 6سپهر پاشایی  -

 آهان... بله خوبه فقط یه کم شوکه شده. -

 االن کجاست؟ می تونم ببینمش؟ -

 تو بخش اطفاله... فکر کنم بتونی ببینیش. برو طبقه پایین بپرسی اتاقش رو نشونت میدن. -

رس و جو اتاق سپهر را پیدا کرد به آرامی وارد اتاق شد با فرشته بی معطلی به سمت آسانسور حرکت کرد وقتی با پ

 دیدن چشمهای باز سپهر نفس راحتی کشید و در دلش خدا را شکر گفت. 

 سپهر از پنجره ی اتاق به آسمان چشم دوخته بود...

  
  
  
  
  
  
  
  

نشده بود کی شستن ظرفها تمام شده  حسابی درگذشته غرق بود که با صدای باز شدن در اتاق به خودش آمد.متوجه

 است و نشسته غرق در افکارش بود.

سپهر در حالی که گوشی موبایل در دست داشت وارد آشپزخانه شد و همان طور که به گوشی چشم دوخته بود 

 گفت:

 راستی فرشته قبل از اینکه بخوابم بگم که فردا... -

جه اشکهایش نشود. با نصفه ماندن کالم سپهر زیر چشمی نگاهی به او فرشته سرش را پایین انداخته بود تا سپهر متو

 انداخت.

 سپهر با تعجب پرسید:

 داری گریه میکنی؟-

-..... 

 اخمی کرد به سمت فرشته رفت و گفت : چرا؟

-..... 

 اه سوزناکی کشید ودست فرشته را در دست گرفت.
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ید اون حرفا رو بهت میزدم نمیخواستم ناراحتت کنم اون موقع میدونم دوباره یاد گذشته افتادی.من مقصرم نبا -

نفهمیدم چی گفتم ولی بعدش که حرفمو مزه مزه کردم به خودم کلی فحش دادم چون میدونستم چقدر گذشته 

 ناراحتت میکنه.ازت معذرت میخوام... گریه نکن تو که میدونی طاقت دیدن اشکاتو ندارم. 

 سرش را باال گرفت دست زیر چانه ی فرشته برد و

 حیف نیست چشای قشنگه فرشته ی من خیس باشه؟ حاال بخند تا من خیالم راحت بشه؟ آفرین دختر خوب. -

 فرشته نگاهی به چهره ی زیبای سپهر انداخت و با خود اندیشید:

 هر چی که میگذره شباهت سپهر به پدرش بیشتر میشه... -

ای خوش حالت و از همه مهمتر چشمهای عسلی که تمام اطرافیان اعتقاد موهای مشکی لخت، بینی خوش فرم ، لبه

 داشتند بسیار شبیه به چشمهای خود فرشته است و این برای همه عجیب بود.

 سپهر همچنان منتظر به صورت فرشته خیره شده بود فرشته لبخند ملیحی بر لب نشاند:

 چی میخواستی بگی حرفت نصفه موند. -

 شب طول میکشه منتظرم نباش شامتو بخور... 1تم بگم فردا بعد شرکت کالس دارم تا آهان میخواس -

 باشه برو بخواب نگران من نباش حالم خوبه. -

 پس شب بخیر.دیگه گریه نکنی ها -

سپهر به اتاقش بازگشت. خود را روی تختش انداخت دستش را زیر سرش قرار داد و به سقف خیره شد. با اینکه از 

خواسته بود گذشته را مرور نکند اما خودش در گذشته سیر میکرد. زمانی را که در بیمارستان بستری بود به  فرشته

یاد آورد. فرشته هر لحظه مراقبش بود هر بار با بهانه های مختلف با او صحبت میکرد اما تالشش بی نتیجه بود هیچ 

 جوابی از سپهر نمی شنید. دکترش گفته بود: 

 شوکه شده و تا وقتی که خودش نخواد حرفی بزنه کاری نمیشه کرد. از حادثه  -

فرشته نا امید نمی شد برایش از هر دری میگفت و سپهر در جواب یا رویش را از فرشته برمی گرداند و یا در 

سکوت نگاهش میکرد خانواده پاشایی دوست و آشنایی نداشتند. فرشته میدانست که ساناز تک دختر بوده تنها 

ادری پیر دارد که در مشهد زندگی میکرد تمام کس و کار مسعود نیز در خارج از کشور به سر میبردند. پدر و مادر م

مسعود با ازدواج او مخالف بودند به همین علت مسعود بعد از ازدواج با ساناز از طرف آنها ترد شده بود و میان آنها 

سم خاکسپاری آن دو بسیار غریبانه برگزار شد مادربزرگ و تنها عموی مسعود رابطه ی خوبی با آنها داشت مرا

 عموی سپهر نیز در مراسم بودند مراسم هفتم نیز در خانه ی سمیعی ها برگزار شد.

مادربزرگ سپهر هنگام رفتن از خانواده سمیعی خواست تا سپهر را برای رفتن آماده کنند.فرشته به طبقه باال رفت و 

 خت نشسته بود، زانوهایش را در آغوش گرفته بود. رو به روی او نشست وگفت:وارد اتاق شد سپهر روی ت

 سپهر جان خوبی؟ -

 مثل همیشه جوابی نشنید

 مادر بزرگت االن پیش ما بود میدونی چیکار داشت؟ -

 سپهر سرش را به عالمت منفی تکان داد:

ید کم کم بری مدرسه. برای خودت مردی می گفت وسایلت رو جمع کنم تا باهاش بری مشهد آخه تو دیگه با -

 شدی.مدرسه رو دوست داری؟
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 و او به عالمت تأیید سرش را تکان داد.

 خیلی خوبه قول بده پسر خوبی باشی و مامان بزرگت رو اذیت نکنی همه نمره هاتم بیست بشه باشه؟ -

سر سپهر کشید برخاست و از اتاق خارج سپهر اینبار هیچ حرکتی نکرد و فقط به فرشته خیره ماند. فرشته دستی بر 

 شد مدتی بعد با چمدان کوچکی وارد اتاق شد در کمد سپهر را باز کرد و مشغول جمع کردن وسایلش شد.

 نمیخوام... -

 فرشته چیزی را که می شنید باور نمی کرد با سرعت به سمت سپهر برگشت.

 چیزی گفتی عزیزم؟ -

 من نمیخوام. -

 اوری گفت:و فرشته با ناب

 چی نمیخوای ؟ بگو. -

 نمیخوام با مامان بزرگ برم میخوام پیش شما باشم. -

 چرا؟ اون تو رو خیلی دوست داره... -

 نه اون همش میگه هیس، ساکت، نکن. بد اخالقه. من میخوام همینجا بمونم. -

 فرشته به فکر فرو رفت.

 پس همینجا باش تا من بیام... -

شد. سپهر به خوبی به یاد داشت که در عالم کودکی چقدر خدا خدا کرده بود تا با ماندن او موافقت  و از اتاق خارج

 کنند.

فرشته قبل از پیشنهاد سپهر چند بار همین مسأله را با خانواده اش مطرح کرده بود اما هر بار با مخالفت روشن خانم 

ز اینکه خود سپهر به ماندن در کنار او راضیست موضوع را با و آرش بحث پایان یافته بود.اینبار فرشته با اطمینان ا

مادرش مطرح کرد و باالخره توانست آنها را قانع کند زیرا ساناز نیز در لحظات آخر زندگیش سپهر را به او سپرده 

 بود.

 سپهر به آرامی به طبقه پایین آمده بود و از پشت در گوش ایستاده بود.

تون قبل از مرگش سپهر و به من سپرد. میدونم که جدایی از اون براتون سخته ولی سپهرم ببینید عزیز خانم دختر -

 این جوری راضی تره.

 عزیز خانم با اخم های درهم کشیده گفت:

 نمیشه سپهر یادگاری دخترمه... پاره ی جیگرم چه طوری ولش کنم به امان خدا... -

 فرشته میان کالم عزیز خانم پرید:

ممتون ولی به این فکر کردید که سپهر امسال باید بره مدرسه باید یکی کنارش باشه تا کمکش کنه؟تو رو من میفه -

 خدا به حرفای من بیشتر فکر کنید

 عزیز خانم با شنیدن نام مدرسه به فکر فرو رفت در همان لحظه روشن خانم گفت:

 تا پسر دارم... 5کنم فکر می کنم خیالت راحت عزیز خانم قول میدم عین بچه خودم ازش نگهداری  -

با این حرف اخمهای عزیز خانم از هم باز شد انگار تا حدودی خیالش راحت شد آرش کمی خودش را روی مبل جا 

 به جا کرد و گفت:
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اصال خودم چند وقت یه بار میارمش تا ببینینش خوبه؟ شما هم که هر وقت تشریف بیارید قدمتون سر چشم.با  -

 ید ازش خبر بگیرید و حالشو بپرسید.تلفن میتون

 هر سه به لبهای پیرزن چشم دوخته بودند عاقبت عزیز خانم گفت:

 باشه ولی تورو خدا مواظبش باشید اون تنها کسمه نمیخوام براش اتفاقی بیافته... -

 فرشته با خوشحالی وصف ناشدنی گفت :

 چشم بهتون قول میدم مثل چشام مواظبش باشم... -

 بلند شد و صورت عزیز خانم را غرق بوسه کرد سپس

سپهر از خوشحالی روی پا بند نبود. دو روز از رفتن عزیز خانم می گذشت تمام وسایل مربوط به سپهر به طبقه پایین 

ه و در اتاقی که برای او در نظر گرفته بودند انتقال داده شد و باقی وسایل ساناز و مسعود را بار کامیون کرده به خان

 عزیز خانم در مشهد فرستادند.

خریدن لوازم مدرسه چقدر برایش شیرین بود صبح دست در دست فرشته از خانه بیرون می زد غروب که باز 

 میگشتند بس که مغازه ها را گز کرده بودند نایی در بدن نداشت

 پاشو تنبل خان تو که هنوز خوابی دیرت میشه.من گفتم تا االن رفتی شرکت! - 

 سختی چشم های پف کرده اش را که نتیجه بی خوابی دیشبش بود گشود.کش و قوسی به خود داد به

 سالم مگه ساعت چنده؟ -

 صبحه. 7علیک سالم آقای خوش خواب ساعت دقیقا  -

 چشمهایش تا آخر باز شد 

 نه ! شوخی میکنی؟ -

 فرشته که از حالت صورت سپهر به خنده افتاده بود گفت

 صالنم شوخی نکردم.آره ! ا -

 ونیم قرار دارم 7وااای دیرم شد ساعت  -

 و به سرعت از جا برخاست.فرشته در حالی که از اتاق بیرون میرفت گفت :

 صبحونه حاضره زودتر بیا چون منم داره کم کم دیرم میشه -

 صورتش را خشک کرد و گفت :نمیخورم دیرم شده .

 ر و گردو درونش قرار دادفرشته تکه نانی برداشت مقداری پنی

 برات لقمه گرفتم روی میزه برش دار تو راه بخور نمیشه هیچی نخورده بری -

 باشه دستت درد نکنه -

 خواهش میکنم خداحافظ -

کیفش را برداشت و از خانه خارج شد.محل کار فرشته بسیار نزدیک تر از محل کار سپهر بود با این حال باید مسیر 

ی می کرد سوار پراید نقره ایش شد و به طرف مدرسه حرکت کرد شغلش را خیلی دوست داشت را با ماشین ط

.ریاضی تدریس میکرد همه بچه های کالس از او حساب میبردند.در عین مهربانی از جذبه ی خوبی برخوردار بود و 

 براحتی کالس را اداره میکرد.
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خود را به داخل شرکت پرتاب کرد که منشی نتوانست  سپهر به سرعت خود را به آسانسور رساند.چنان با شدت

 جلوی خنده اش را بگیرد

 سالم آقای مهندس -

 خودش را جمع و جور کرد

 سالم چه خبر؟ -

 آقای مهندس دارابی منتظرتون هستند حسابی هم کفری ان. -

 در همان موقع علی از اتاقش بیرون آمد با عصبانیت به سپهر نزدیک شد:

 معلوم هست کجایی ساعت یه ربع به هشته. چرا گوشیتو جواب نمیدی؟ چه عجب -

سالم خواب موندم.داشتم رانندگی میکردم نتونستم جواب بدم... نفهمیدم چه طوری خودمو رسوندم شرکت.  -

 اومده؟

 دم.دیقه هم زودتر از قرار اومد یه بیست دیقه ای هست منتظره، هر جور بود سرشو گرم کر 2بله بیچاره  -

 دیقه زود اومده همین امروز که من دیر اومدم اینم زود اومد.باشه من رفتم 2بیخود  -

 و رو به منشی گفت

 خانم مرادی فعال هیچ تلفنی رو وصل نکنید -

 چشم -

 علی نفسش را به بیرون داد و زیر لب غرغر کنان گفت:

 ش نیستپسره ی دیوونه معلوم نیست این روزا چش شده .هیچی سر جا -

 و به اتاق کارش بازگشت. بعد از ساعاتی سپهر و مهندس کوکبی از اتاق خارج شدند

 پس هماهنگی قراره بعدی با شما. خبرم کنید -

 بله حتما با شریکم صحبت میکنم و خبرش رو به اطالعتون میرسونم. -

 دستش را به طرف سپهر دراز کرد.

 جازهاز آشناییتون بسیار خوشحال شدم با ا -

 خواهش میکنم بنده هم همچنین. باز هم از بابت تاخیرم عذر خواهی میکنم -

 در همان لحظه علی از اتاقش بیرون آمد

 تشریف میبرید آقای مهندس -

 بله با اجازه شما خدانگهدار -

 خواهش میکنم خداحافظ شما -

 خدا حافظ -

 علی رو به سپهر گفت: چی شد ؟

 کرد و از کار خوشش اومد ولی نتیجه نهایی بعدا معلوم میشهیه جورایی موافقت  -

 خب یعنی چی؟ -

 قرار شد یه جلسه هم با شریکش داشته باشیم تا اون هم از جزئیات طرح اطالع پیدا کنه -

 خواهش میکنم ایندفعه سر موقع بیا آبرومون رو با این دیر اومدنت بردی -
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 خجالت کشیدم نمی خواد تو هم دم به دقیقه بگی بابا چقدر میگی حالیم شد خودم کلی -

 به سمت اتاقش حرکت کرد

 علی بیا تو اتاق کارت دارم -

پشت میزش نشسته بود و به فنجان چایی روی میز خیره شده بود. علی با تقه ای به در وارد شد و رو به روی سپهر 

 نشست

 بله؟مشکلی پیش اومده؟ -

 جا کرد سپهر کلمات را در ذهنش جا به

 نه مشکل که نه... -

 چیه جایی از طرح رو باید عوض کنیم؟ -

 نه... -

 پس چی برامون شرط گذاشتن؟ -

 نه... -

 نه و نعلبکی خب بگو ببینم چه مرگته جون به لبم کردی -

 تو یه دیقه از اون زبونت کار نکش تا من حرفمو بزنم. واال الل نمیشی اه -

 ن ما امممم امممممممممخب بیا اینم زیپ ده -

 می خوام تو یه فرصت مناسب باهم حرف بزنیم ازت مشورت میخوام. موضوع اصال شرکت نیست -

 مگه االن چشه؟ زمان از این بهتر بگو ببینم چی میخوای بگی. -

و برو سر اوال چش نیست گوشه دوما االن هزار تا کار نکرده داریم.تو هم با خیال راحت اینجا نشین پاشو پاش -

 کارت.

 علی چشم هایش را ریز کرد

 من گفتم تو یه چیزیت هست پس اشتباه نکردم. خبراییه؟ نکنه اون دختره تاجی... -

 سپهر حرفش را قطع کرد و گفت

پاشو الکی آسمون ریسمون نباف. زیاد به مغز کوچیکت فشار نیار چون عاجزتر از ایناس که حدس بزنی درباره  -

 بت کنم. سرراهت به خانم مرادی بگو کسی کار داشت وصل کنه اتاقم.چی میخوام صح

 خیله خب ما رفتیم -

 در را پشت سرش بست. سپهر با خود زمزمه کرد:

 چه جوری بهش بگم  -

 کالفه وار فنجان چای را برداشت و سر کشید

وتاهی را برای رسیدن به اتومبیلش برای فرشته روز کسل کننده ای بود باالخره ساعت کاریش تمام شد باید مسیر ک

طی میکرد. چشمش به دبستان پسرانه ای که در همان حوالی محل کارش بود افتاد به یاد اولین روز دبستان سپهر 

افتاد. روشن خانم و فرشته همراه سپهر وارد مدرسه شدند حیاط پر بود از همهمه ی بچه ها ، گروهی به دنبال هم 

ادرشان ایستاده بودند بچه ها آرام به صف شدند اما سپهر حاضر نبود دست فرشته را رها میدویدند عده ای کنار م

 کند فرشته خم شد طوری که صورتش مقابل صورت سپهر قرار گرفت. 
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 نمیخوای بری؟ مگه به من قول ندادی که پسر زرنگ و خوبی باشی؟ -

 میترسم -

 ناز چی؟ ببین اینا همه مثل تو هستن پس برو آفری -

 بوسه ای بر گونه سپهر زد و روشن خانم هم سپهر را در آغوش گرفت و بوسید

 برو پسر خوشگلم خودم بعد از مدرسه میام دنبالت الهی مادر قربونت بشه -

 سپهر با اکراه از آنها جدا شد و به صف پیوست.

ت نبود بلکه لذت هم میبرد. سپهر تا حدی تقریبا تمام کارهای سپهر با فرشته بود و فرشته از این بابت نه تنها ناراح

 به فرشته وابسته شده بود که باعث نگرانی اطرافیان مخصوصا روشن خانم شده بود.وقتی از مادرش می پرسید:

 آخه مادر من نگران چی هستی؟ -

 روشن خانم در پاسخ سوالش می گفت

 وابسته کنی بعدا جدا شدن از تو براش سخته.مادر تو یه دختر دم بختی نباید این بچه رو اینقدر به خودت  -

اوال من میخوام درس بخونم قصد ازدواج ندارم دوما کی گفته قراره از من جدا بشه من اگه بخوام شوهر کنم  -

 سپهرو هم با خودم میبرم

 وا مگه میشه. شوهرتم گفت چشم -

 همینه که هست... -

د و در رشته ی مورد عالقه اش تربیت معلم قبول شد از طرفی باالخره فرشته بعد از دو سال به آرزویش رسی

خوشحال بود که به آرزویش رسیده و از طرف دیگر نگران سپهر بود.سپهر اواخر سال تحصیلی را میگذراند تمام 

 نمراتش بیست بود و معلم و مدیر خیلی از او راضی بودند.

 داخل باغچه مشغول خاکبازی بود که فرشته کنارش نشست.

 چیکار میکنی؟ -

- ... 

 زبونتو موش خورده؟ -

 نخیرم -

 قهری -

 اهوم -

 چرا؟ -

 قیافه اش را مظلومانه کرد.هر وقت قیافه اش را اینطوری میکرد فرشته تسلیم خواسته اش میشد.

 فرشته جون... -

 جانم -

 تو میخوای از پیش من بری؟ -

 کی اینو گفته؟ -

 خودم شنیدم -

 وش وایستادن کار خوبی نیستفال گ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

1 7  

 

 همینجوری شنیدم -

 اره میرم تهران ولی قول میدم زود زود بهت سر بزنم -

 نه منم میخوام بیام -

 نمیشه من میخوام اونجا برم درس بخونم -

 خب منم میام درس میخونم -

 اما تو مدرست اینجاست دوستات اینجاین -

 خب میام اونجا دوست پیدا میکنم -

 نمیشه -

 ترو خدا فرشته جون -

 به گریه افتاد از گریه ی سپهر فرشته نیز نتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد به سرعت برخاست و به اتاقش رفت.

یک ماه بعد فرشته برای ثبت نام و انتخاب واحد راهی تهران شد.سپهر به شدت گوشه گیر و ساکت شده بود از 

و فقط برای خوردن غذا بیرون می آمد تالش های روشن خانم هم برای سرگرم مدرسه یک راست به اتاقش میرفت 

کردنش بی فایده بود.با اینکه فرشته هر روز با او تماس میگرفت باز هم آرام نمی گرفت.حال فرشته نیز دست کمی 

 از سپهر نداشت احساس میکرد چیزی را گم کرده است بی قرار و کالفه بود.

ه به شیراز بازگشت .به نظرش سپهر در همین یک هفته بسیار زرد رو و ضعیف شده بود پای بعد از یک هفته فرشت

چشم هایش گود افتاده بود. تصمیم گرفته بود پس از پایان سال تحصیلی سپهر را با خود به تهران ببرد اما مادرش 

 مخالف بود.

 دختر میخوای با یه پسر بچه کوچیک تو شهر غریب چیکار کنی؟ -

 ار میکنم مامان باید خرج دانشگاهمو هم در بیارمک -

 آخه چه کاری از دستت بر میاد؟ -

 فکرشو کردم. تدریس خصوصی -

 نمیدونم واال من که صالح نمیدونم بازم از داداشت بپرس -

 اون که سرش به عشق وعاشقیش گرمه -

 حسودی؟ تو هم عاشق شو -

 من از این لوس بازی ها خوشم نمیاد -

 من آخر از دست تو دق میکنم -

 دستش را دور گردن مادرش حلقه کرد و گونه اش را بوسید

 خدا نکنه مامان جون -

فرشته با کلی التماس و خواهش و اطمینانی که به آرش داده بود او را راضی کرد که سپهر را برای سال تحصیلی 

 جدید به تهران ببرد.

اشت هر چه زودتر امتحاناتش به پایان برسد و با فرشته راهی تهران شود. سپهر در پوست خود نمی گنجید دوست د

روشن خانم تکه زمینی را که برای روز مبادا نگه داشته بود برای فروش گذاشت تا فرشته بتواند از پول آن خانه ای 

 در تهران بخرد.
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پولی که آرش هر ماه به  به کمک آرش خانه ای در وسط شهر خرید.زندگیشان را با تدریس خصوصی ومقدار

 حسابش واریز میکرد میگذراند تمام سعیش این بود که ساعت کالسهایش با ساعت کالس سپهر یکی باشد.

چندین سال را به همین منوال گذرانده بود و سپهر هر سال به عنوان شاگرد ممتاز پا به مقاطع باالتر می گذاشت 

یی حوالی محلشان معرفی شد مدیر و دبیران متعجب بودند که چطور .اولین بار که برای تدریس به مدرسه راهنما

دختری به این جوانی برای تدریس ریاضی معرفی شده است اما فرشته در مدت کوتاهی خود را به همکارانش اثبات 

 کرده بود و به قولی جا پایش را محکم کرد.سپهر هم بعد از گذراندن پیش دانشگاهی در رشته ی مورد عالقه اش

قبول شده بود در همان سال عزیز خانم بر اثر کهولت سن از دنیا رفت. بعد از فوت مادربزرگش خانه ی مشهد را که 

 از عزیز خانم به ارث رسیده بود فروخت و به همراه دوستش علی دارابی شرکت نرم افزاری را تاسیس کردند. 

و هوای پدر و مادرش را دارد.تنهایش نمی گذاشت هراز گاهی سپهر در خود فرو میرفت فرشته خوب میدانست که ا

سال از اولین باری که سپهر را دیده بود این سپهر بود که او را زیر  81و از هر لحاظ حمایتش میکرد اما حاال بعد از 

چتر حمایت خود داشت.در طول این سالها فرشته خواستگارهای متعددی را از غریبه و آشنا رد کرده بود و همه به 

بی دلیل این رفتار او را میدانستند زیرا هر کسی با شرایط فرشته کنار نمی آمد.از نظر فرشته رفتار سپهر در یکی خو

دو سال گذشته و مخصوصا این اواخر تغییر کرده بود.کم حرف تر و تو دار تر شده بود،توجهش به فرشته به مراتب 

ر یکی از شاگرد های خصوصی اش در جلوی در خانه به صحبت بیشتر از سالهای پیش بود.به یاد روزی افتاد که با پد

 ایستاده بود هنگاهی که به داخل خانه بازگشت با چهره عبوس و خشمگین سپهر رو به رو شده بود 

 این دیگه کی بود؟ -

 فرشته با تعجب جواب داد

 پدر شاگردم. -

 اونوقت میشه بگی پدر شاگردت پشت در خونه چیکار داشت؟ -

 یچی اومده بود شهریه این ترم دخترشو تصفیه کنه. ه -

 میتونست این پولو به دخترش بده تا به دستت برسونه. -

و با همان خشمی که برای فرشته بسیار عجیب بود به اتاقش رفته بود.وقتی قضیه را با مادرش در میان گذاشته بود 

 روشن خانم گفت:

 رفتار برای یه مرد عادیه.سپهر دیگه برای خودش مردی شده و این  -

 و بعد از مدتی که به فکر رفته بود ادامه داد:

سپهر دیگه یه پسر بچه نیست که چیزی متوجه نشه.درست نیست یه دختر و پسر جوون تو یه خونه تنها باشن. تو  -

 کشههم بهتره به فکر زندگیت باشی سپهر دیگه از آب و گل در اومده خودش میتونه گلیمش و از آب ب

مامان این حرفا چیه که میزنی به من اعتماد نداری یا به سپهر. خوبه توی دست و پای خودمون بزرگ شده منم  -

 مورد مناسبی ندیدم که بخوام شوهر کنم شما شوهر خوب نشون بده چشم

سر عقل اومدی صد نه مادر نقل اطمینان نیست هردو تاتون جوونین. تا االن که بهونت سپهر بود من اگه بدونم تو  -

نفر برات سراغ دارم هنوز بعد این همه سال اصغر پسرعموت چشمش دنبالته زن عموتم هر سری یه پیغوم پسغومی 

 برات داره.
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سالی از سپهر بزرگترم. اون پسر عمومم باشه ارزونی عمو  82همچین میگید جوون مثل اینکه یادتون رفته من یه  -

طرز نگاه کردنش. هر وقت منو میبینه اینقدر سرشو پایین میگیره که فکر کنم جز و زن عمو. اییشش چندش با اون 

 زیپ شلوارش چیز دیگه ایی نمی بینه.

 خدا بگم چیکارت نکنه دختر این حرفا چیه راجبه پسره مردم میزنی -

 همینه که هست... -

  
 

  
 

  
 

  
 

 ه علی بیرون آمدندونیم شب بود که کالس سپهر تمام شد و همرا 7ساعت 

 و نیمه شبه دیگه انرژی برام نمونده. 7صبح از خونه زدم بیرون االن  7امروز خیلی خسته شدم  -

 زدم بیرون. 6خوابیدی با تاخیر اومدی شرکت ولی من چی از  7منم همینطور باز تو تا  -

 لط کردم ولم میکنی.اَاااه... بیچارم کردی از صبح اینقدر دیر اومدنمو زدی تو سرم. بگم غ -

 تا تو باشی دیر نیای.راستی نمیخوای بگی صبح درباره چی میخواستی صحبت کنی؟ -

 نه.گفتم تو یه وقت مناسب نه االن که هم من خسته ام هم تو. -

 مگه میخوای کوه بکنی که خسته ای؟میخوای حرف بزنی. -

 باشه. حالشو داری؟ -

 یم تو هم حرفتو بزنآره. بریم یه چیزی بگیریم بخور -

 و باهم سوار بر اتومبیل سپهر از آنجا دور شدند

علی دوغی را که قصد بلعیدن آن را داشت با شدت به بیرون از دهانش پاشید و شروع به سرفه های پیاپی نمود. 

 سپهر چند ضربه ی محکم به پشتش زد و گفت

 هووووی چته یواش تر. -

 ،با چشمان از حدقه در آمده به سپهر نگاه کرد و با صدای فریاد مانندی گفت:با سختی سرفه هایش را مهار کرد

 تو چی گفتی؟ دیوونه شدی؟ اصال خودت فهمیدی چی پروندی؟ -

 آرومتر همه دارن نگامون میکنن .من خیلی خوب میدونم که چی گفتم. -

 علی کمی تن صدایش را پایین آورد

 میگی تو عقلتو از دست دادی نمیفهمی چی -

 کف دستش را به پیشانی سپهر چسباند

 آخه تبم نداری که بگم داری هزیون میگی.میذارم به حساب خستگی. -

 علی مسخره بازی در نیار. من شوخی ندارم -

 علی با ابروهای گره خورده و با تحکم گفت:
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مت رو عملی نکنی چون فقط یه ولی من ترجیح میدم این حرفت یه شوخی باشه. بهت توصیه میکنم هیچ وقت تصمی -

 دیوونگیه محضه.بهتره فراموشش کنی و درباره اش هیچ وقت صحبت نکنی

 نمیشه. دیگه نمیتونم اینجوری ادامه بدم. -

اصال به این فکر کردی که آخرش چی میشه.بر فرضم قضیه رو بهش گفتی فکر میکنی همه چی درست میشه نه  -

 ه هم میریزه.سپهر جان اول بدبختیته زندگیت ب

بهتراز بالتکلیفیه. تو جای من نیستی که بفهمی چی میگم. هر روزم با عذاب میگذره.چقدر به خودم فشار میارم تا  -

 رفتارم نشون نده که تو دلم چی میگذره اما نمیشه داره شک میکنه تا حاال چند بارگفته رفتارت عوض شده.

 مشون فقط منتظرن که یه کم بهشون رو نشون بدی اون وقت تو...سپهر باورم نمیشه. این همه دختر دورتن ه -

 من چی؟ تو اون دخترا رو با فرشته یکی میکنی؟ -

سال از تو بزرگتره.مگه خودت نبودی که میگفتی فرشته بزرگت کرده برات هم خواهر  82آخه احمق جون اون  -

 بوده هم پدر و مادر حاال اومدی به من میگی عاشقش شدی؟

رای من سنش مهم نیست من دوستش دارم.تازه از لحاظ ظاهرم چیزی از دخترای بیست و سه چهار ساله کم ب -

 نداره.

نه فایده نداره تو االن مجنونی هر چی من بگم لیلی این جوریه و اون جوریه بازم حرف،حرف خودته... دیگه مخم  -

 کنیم. حرف زدن تو خستگی فایده ندارهداغ کرده پاشو تا از دستت روانی نشدم بعدا با هم صحبت می

 راستی نمیخوام کسی از این موضوع چیزی بدونه -

مطمئن باش تو هم بخوای من از این خریتت چیزی به کسی نمیگم. با حرفات اشتهام کور شد حداقل صبر میکردی  -

 ساندویچم تموم شه.

 همینه دیگه ذهنت فقط حوالی شکم میچرخه. -

 ک بلند شدند و به راه افتادند.از روی نیمکت پار

و نیم شب را نشان می داد.خودش را  9جز نور کمی که از آباژور می تابید تمام خانه تاریک بود به ساعت نگاه کرد 

روی کاناپه رها کرد حرفهای علی دلشوره اش را بیشتر کرده بود اما از اینکه علی نیز در جریان تصمیمش قرار 

میکرد گویی تحمل این بار به تنهایی برایش مقدور نبود و حاال همراهی را در کنار خود  گرفته بود احساس رضایت

احساس میکرد کسی که می توانست از احساسش برایش صحبت کند. می خواست به اتاق برود اما توان برخاستن 

 نداشت به پهلو چرخید و کمی خودش را جمع کرد.

 یدی؟سپهر...سپهر جان پاشو.چرا اینجا خواب -

چشمانش را باز کرد نگاهی به پتویی که رویش بود انداخت متوجه شد که شب را روی همان کاناپه سپری کرده کمی 

 خودش را جا به جا کرد و دوباره چشمهایش را بست

 با توام صدات نزدم که جا به جا شی تنبل خان -

برای بیدار کردنش بی نهایت مهربان میشد. چشم هایش را به عمد بسته بود دوست داشت فرشته صدایش کند زیرا 

 با چشم های بسته جواب داد

 دیقه دیگه 81باشه بلند میشم  -

 نه دیره پاشو -
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 و پتو را از روی سپهر کشید 

 ای بابا فرشته... -

جانم؟ پاشو دیگه...دوباره دیرت میشه ها نمیخوای که دوباره خواب بمونی سر وقت به شرکت نرسی.تا من  -

 بحونه رو آماده می کنم تو هم دست و صورتتو بشور.ص

 وارد شرکت شد

 سالم -

 سالم من میرم اتاقم.امروز قرار خاصی نداریم؟ -

 نخیر -

 بعد از چند دقیقه از اتاق بیرون آمد و به سمت اتاق علی حرکت کرد

 مهندس دارابی تو اتاقشونن؟ -

 نه هنوز تشریف نیاوردن -

 و متعجب گفت:از حرکت ایستاد 

 نیومدن؟ -

 نخیر -

 تماس نگرفتن؟ -

 در باز شد و علی وارد شرکت شد. سپهر با پوزخندی بر لب به علی سالم کرد.

 علیک سالم  -

 و زیر لب طوری که فقط سپهر شنید ادامه داد:

 کوفت به چی میخندی؟ -

 ومدیو ربع ا 7به این که دیروز منو کچل کردی اونوقت امروز خودت  -

خدا خفت کنه که دیشب بس که به حرفات فکر کردم صبح خوابم برد و این شد عاقبتش.تازه من همش یه ربع  -

 دقیقه 52دیر کردم ولی تو 

 ساعت کاری شرکت تمام شده بود منشی را مرخص کرد و مشغول جمع کردن وسایلش بود کسی به در کوبید

 بله؟ بفرمایید؟ -

 بریم؟ -

 مو بردارم بریموایستا کیف -

 در حالی که با هم از شرکت خارج می شدند.علی گفت:

 خدا رو شکر امروز کالس نداریم یه نفسی میکشیم -

 آی گفتی این هفته خیلی سرمون شلوغ بود. -

 چه خبر؟ -

 سپهر متوجه کنایه ی علی شده بود

 از چی؟ -

 بگو از کی؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

2 2  

 

 خب از کی؟ -

 طرف دیگه؟ فرشته جونت.یعنی نمیدونی کیو میگم؟ -

 سالمتی خبری نیست دیشب که رفتم خوابیده بود. -

 آخی پس به دیدار یار نائل نشدی بمیرم برات. -

 مزخرف نگو صبح قبل اینکه بیام دیدمش. -

 پس خوبه اول صبحی حسابی شارژ شدی. -

 سپهر در حالی که میخندید گفت

 اوه چه جورم. -

 نمیکشه با این عشق وعاشقی عجیبش. خبه نیشتو ببند خجالت -

 سپهر از این حرف علی ناراحت شد و دیگر حرفی نزد

 حقیقت زهرماره دیگه آره؟ -

-... 

 آخرش که چی؟ میخوای چیکار کنی؟ -

 نمیدونم چه طوری بهش بگم -

 درست مثل بچه آدم. ولی من از عاقبتش میترسم از این ماجرا بوی خوشی نمیاد. -

 ت ایراد داره بو رو عوضی میشنویتو شامّ -

 بی شوخی میخوای چیکار کنی؟ -

 تو همین یکی دو هفته بهش میگم -

 به این زودی؟ -

 زود نیست.تازه دیرم شده. -

 ببینم اصال این قضیه از کی شروع شده؟ -

 تقریبا دو سال پیش. -

 دو ســــال.تو االن به من میگی؟ -

ن حسی که سراغم اومده عشق باشه اما بعدش که دیدم از تمام حرکاتش اولش مطمئن نبودم که ای -

 شادیش،عصبانیتش،شوخیش و حرف زدنش لذت میبرم دیگه خودمو گول نزدم .

 علی سری تکان داد و گفت:

 که این طور.پس قضیه برای امروز و دیروز نیست.اما دو سال پیش که با مریم بودی؟ -

بود.هیچیمون با هم جور نبود.همون اوایله رابطمون فرشته بهم گفت که این دختر به دوستی با مریم یه اشتباه  -

دردت نمیخوره اما من زیربار نرفتم.وقتیکه با یکی از پسرای دانشگاه دیدمش.اون موقع بود که فهمیدم فرشته چی 

 میگه.

وقت همچین توصیه ای  فرشته جونت اگه میدونست که با حرفش دست از مریم میکشی عاشق اون میشی هیچ -

 بهت نمی کرد.حاال چی شد که رفتی تو نخ فرشته؟
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یه جورایی مریم باعثش شد.بعد از اینکه اونو با پسره دیدم یه دعوای مفصل با هم داشتیم بهش گفتم تو یه دختر  -

ستی؟ تمام هرزه ای که لیاقت عشق منو نداشتی.اونم تو جواب حرفم گفت حالم ازت بهم میخوره.فکر کردی چی ه

حرفات با فرشته جون تموم میشه انقدر اسم فرشته رو شنیدم که دیگه به هرچی فرشته است آلرژی دارم.میگم بریم 

سینما میگی به فرشته بگم میگم بریم خرید میریم برای فرشته می خریم.فرشته.فرشته...فرشته. تو که اینقدر عاشق 

برید به جهنم. بعد از اونم دیگه مریم و ندیدم یعنی نخواستم که  فرشته بودی چرا اومدی سراغ من؟تو و اون باهم

بینمش. اما با حرفش فهمیدم که فرشته توی زندگیم چقدر نقش داشته و من متوجه نبودم. از اون به بعد حواسم 

نه تنها  بیشتر به حرکاتش و رفت و آمدش بود. تمام کاراش رو با مریم مقایسه میکردم و با هر مقایسه میفهمیدم که

 از مریم سرتره حتی نسبت به دخترای دیگه هم خیلی نجیب و با وقارتر بود

 که اینطور... -

 آره لحظه به لحظه عاشق تر میشدم یه عشق آتشین اما دیگه نمی تونم مهارش کنم علی داره از تو میسوزونم. -

 حاال تو میخوای یه کاری کنی اونم تو این عشق بسوزه؟ -

 همین طوری ادامه بدم دیگه چیزی ازم نمیمونه.نه. اگه  -

 شاعر مسلکم که هستی شعله و آتش عشق و... -

 نمیخوای دست از مسخره بازی برداری از اول حرفم تا االن فقط لودگی کردی. بپر پایین رسیدیم در خونتون؟ -

 بیا بریم تو؟ -

 تنهاست. نه نمیام میخوام برم خونه، فرشته هم امروز کالس نداشته -

 بله تا وقتی که یار باشه معلومه در جوار ما خوش نمیگذره -

 چیزی به مامانت نگی آبرومو ببری -

 برو با خیال راحت خداحافظ -

 خداحافظ -

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 فن رفتصدای تلفن سکوت خانه را شکست فرشته تا آن لحظه از روز تنها مانده بود با رخوت و بی حالی به سمت تل

 الو؟ -

 الو سالم فرشته خوبی مادر؟ -

 سالم مامان شمایین مرسی شما چه طورید؟ -

 فداتشم شما خوب باشید ما هم خوبیم. سپهر خوبه؟ -

 حال سپهرم خوبه. یادی از ما کردی؟ -

 من که همیشه یادتونم این شمایید که حالی از این پیرزن نمیپرسد. -
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 زیاد نمیرسم زنگ بزنم شما ببخشید. مامان نزدیک امتحاناست -

 اشکال نداره من دیگه عادت کردم. -

 خب چه خبرا؟آرش و نازنین خوبن؟ -

خوبن سالم دارن برات.خبر که زیاده صبح بتول خانم همسایه اومده بود.می خواست اجازه بگیره برای  -

 پسرخواهرش بیان خواستگاری.

در گرم صحبت بود که متوجه ورود سپهر نشد.سپهر با شنیدن صدای فرشته در همان لحظه سپهر وارد شد.فرشته انق

 گوش هایش را تیز کرد تا بفهمد فرشته با چه کسی صحبت می کند.

 مامان چه طوری می خوان بیان وقتی من اینجام و اونا اونجا؟ -

ری که اومده بودی پسره تو گفتن عجله ای ندارن هر وقت بیای شیراز اونا هم میان دیدنت.مثل اینکه همین س -

 کوچه دیدت ماشینت پنچر شده کمکت کرده الستیکشو عوض کنی.

آهان یادم اومد آره می خواستم برم خونه عمه معصومه دیدم ماشین پنچره آرش و سپهرم رفته بودن بیرون  -

یرون ازم پرسید کمک می نبودن مجبور شدم خودم دست به کار بشم. همون موقع از خونه بتول خانم یه آقایی اومد ب

خوام منم که تا حاال از این کارا نکردم از خدا خواسته قبول کردم.دیدم بیچاره هی سرخ و سفید میشه و دم به دقه 

میگه ببخشید تو دلم میگفتم همه شیراز مال تو فقط بجنب دیرم شده.هر بار که میگفت ببخشید منم با پررویی می 

 بیچاره واسه چی قاطی کرده بوده. گفتم خدا ببخشه. هه هه پس بگو

آره فکر کنم خودش باشه.بتول خانم می گفت از همون موقع فرهاد یه دل نه صد دل عاشق فرشته جون شده  -

 خالصه منو فرستاده تا از شما اجازه شرف یابی بگیرم.

ریخته خواستگاری هم شده قوز وا حاال با یه نگاه عاشق شد.مامان حوصله داری به خدا. تو این بدبختیایی که سرم  -

 باال قوز. 

 حاال تو یه دفه ببینش باهاش صحبت کن.ندیده که نمیشه خواستگارو رد کرد. -

 خیله خب هنوز که نیومدم شیراز وقتی اومدم، چشم. بگین بیان شازدشونو ببینیم. -

 روشن خانم با خوشحالی بی وصفی گفت:

 خانم بگم.کار نداری؟ قربونت بشم مادر پس من برم به بتول -

 نه به آرش و نازنین سالم برسونید -

 بزرگیتو میرسونم خداحافظ -

 خداحافظ -

سپهر با شنیدن حرفهای فرشته پکر شد.گویی دیگر جانی در بدن نداشت کیفی که در دست داشت رها شد و به 

 زمین افتاد.

 سپهر اومدی؟اصال متوجه اومدنت نشدم!. -

 دهانش را قورت داد وسعی کرد که صدایش نلرزد. سپهر به سختی آب

 سالم همین االن اومدم داشتی تلفن صحبت می کردی متوجه نشدی. -

 آره مادر جون بود بهت سالم رسوند -

 سالمت باشه.چه خبرا؟ -
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 هیچی سالمتی.امروز تو خونه تنها بودم حسابی حوصلم سررفت. -

 رون یه گشتی بزنیم.حاال که این طوره نظرت چیه بریم بی -

 فرشته با خوشحالی دستهایش را به هم کوبید

 عالیه -

 تا تو حاضر بشی منم یه آبی به دست وصورتم میزنم -

فرشته با سرعت به اتاقش رفت مانتوی کرم رنگش را به همراه یک شال قهوه ای که قبل از سال نو سپهر برایش 

د و لبخندی از سررضایت زد.از نظر فرشته سپهر بسیار خوش سلیقه خریده بود پوشید خودش را در آینه نگاه کر

بود برای همین ترجیح میداد که بیشتر خریدهایش به همراه سپهر باشد.آرایش مالیمی کرد هنگامی که آرایش می 

کرد چشم های عسلی رنگش در چهره اش خودنمایی می کرد. طوری که توجه همه را به خود جلب می کرد گویی 

 چشمانش اطرافیان را جادو کند. که با

 آماده ای؟ -

 دوباره خودش را در آینه نگاه کرد

 اومدم -

 بجنب دختر شب شد -

 فرشته از اتاق خارج شد

 من آماده ام بریم...چرا اینطوری نگاه می کنی؟پاشو بریم دیگه؟ -

 ها...بریم. -

بود با دوسالن بزرگ دو طبقه.جای دنجی را برای ماشین را روبروی رستوران نگه داشت.رستوران بسیار شیکی 

 نشستن انتخاب کردند.

 خیلی وقت بود با هم نیومده بودیم بیرون -

 بله باالخره بعد مدت ها خانوم خانوما به ما افتخار دادن -

 سپهر؟ -

 جانم فرشته جون -

 چند وقته میخوام باهات صحبت کنم؟ -

 سپهر با تعجب پرسید:

 چی؟در مورد  -

 درباره خودمون -

 سپهر از این حرف کمی جا خورد وبا همان تعجب ادامه داد:

 خودمون؟ -

ببین سپهر درسته که ما توی این سال ها خیلی به هم وابسته شدیم اما باید واقعیت رو قبول کنیم.نمی دونم می  -

 فهمی چی میگم؟

 سپهر با کالفگی گفت:

 می ترسونیم.فرشته میشه واضح تر بگی؟داری  -
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 فرشته دستانش را در هم گره کرد

 چه جوری بگم...به نظر من ما نمی تونیم این طوری پیش بریم -

 در چهره سپهر دیگر اثری از خونسردی لحظات قبل نبود

 با اینکه چیز زیادی از حرفات نمی فهمم ولی بهتره بعد از نهار با هم صحبت کنیم -

 شده بود فقط با تکان سر موافقتش را اعالم کرد. فرشته که متوجه دلخوری سپهر

 بیا بریم روی اون نیمکت بشینیم اونجا خلوت تره -

 سپهر در حالی که در کنار فرشته روی نیمکت پارک می نشست گفت

 خب من گوشم با شماست بفرمایید.فقط برو سر اصل مطلب -

هر دلخوریی پیش آید منظورش را برساند جمالتش را در فرشته به این فکر می کرد که چه طور بدون آنکه برای سپ

 ذهنش سامان بخشید:

باشه پس بدون رودربایستی بهت میگم، امیدوارم که حرفامو درک کنی. هر جوونی توی سن تو االن کسی رو  -

دت اطراف خودش داره که باهاش یه رابطه ی احساسی داشته باشه منظورم از کسی همون جنس مخالفه اما تو خو

بهتر از من میدونی که با کسی در ارتباط نیستی یا الاقل من از روابطت بی خبرم.این موضوع منو نگران میکنه تو دیگه 

سالته و باید کم کم عشق رو تجربه کنی تا بتونی به کسی دلببندی و یه زندگی مستقل و  52ساله نیستی  6یه بچه ی 

 شروع کنی.

 یعنی چی؟بگو دقیقا چی میخوای؟ -

سپهر من میخوام که این وابستگی بین منو تو کم بشه تا در آینده ای که فکر نمیکنم زیاد دور باشه هردومون دچار  -

 مشکل نشیم و راحتر با واقعیت کنار بیایم

خون در رگهای سپهر به جوش آمده بود.کنترل حرکاتش از اراده ی او خارج بود دستهایش را مشت کرد و با 

 ت خشم دو رگه شده بود گفت:صدایی که از شد

سال حرف از جدایی و کم کردن وابستگی  81ازم خواستی حرفاتو بفهمم ولی من نمیتونم حرفت و درک کنم. بعد  -

 میزنی؟ موضوع چی...

 فرشته که عصبانیت سپهر را دید با دستپاچگی حرفش را قطع کرد و گفت:

 اما سپهر... -

 خواستگاری که برات پیدا شده آب میخوره...آره؟اما چی؟آهان... حتما قضیه از  -

 دیگر عصبانیت در چهره ی فرشته نیز دیده میشد

 یادم نبود هنوز عادت فال گوش وایسادنت رو ترک نکردی! -

 پس حدسم درست بود. -

 فرشته با سرعت از روی نیمکت برخاست و رو به روی سپهر ایستاد.

م متاسفم که این حرفا رو از دهنت می شنوم من تا وقتی تو در کنارم بودی برات متاسفم سپهر...نه برای خود -

 چیزی رو برای خودم نخواستم فکر میکردم بعد از این همه سال باید اینو فهمیده باشی.

و با قدم هایی تند به سمت ماشین که بیرون از پارک متوقف شده بود حرکت کرد.سپهر پشیمان از گفته هایش به 

 ته به راه افتاد و با لحن مسالمت آمیزی گفت:دنبال فرش
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فرشته صبر کن.به من حق بده که نتونم به همین راحتی حرفاتو قبول کنم...وایستا... آخه تو چه توقعی از من  -

 داری؟که بگم باشه من میرم پی زندگیم تو هم برو برای خودت؟

 فرشته به سمت سپهر چرخید

 رم.من دیگه هیچ توقعی از تو ندا -

و با همان سرعت به راهش ادامه داد.سپهر حرفی نزد و ترجیح داد تا بحث همین جا پایان یابد.احساس میکرد همه 

چیز خراب تر می شود و فاصله بین او و فرشته لحظه به لحظه بیشتر.در مسیر برگشت تا خانه هیچ حرفی بین آنها 

 به بیرون زل زده بود با خود می اندیشید: رد و بدل نشد.فرشته تمام طول راه را از پنجره ماشین

چقدر بی انصافی سپهر. درسته که من هم نمی تونم با همین روال ادامه بدم اما بیشتر از خودم به فکر تو بودم  -

 ونگرانت بودم.

 سپهر رانندگی میکرد ونگاهش به خیابان های شلوغ بود اما ذهنش به جای دیگری پر کشیده بود

دست به دست هم داده تا منو از اون جدا کنه؟چرا هرچی سعی میکنم اوضاع و مرتب کنم به جایی  چرا همه چی -

 نمیرسم؟

و چراهای متعددی که در ذهن سپهر بی جواب مانده بود.هنگامی که به خانه رسیدند فرشته به اتاقش رفت اما به 

 یز تا صبح از اتاقش خارج نشد.خاطر ذهن درگیر و مشوشش نتوانست تا نزدیکیهای صبح بخوابد.سپهر ن

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

با صدای زنگ ساعت چشمانش را به سختی گشود دلش می خواست باز هم بخوابد تا تالفی شبی را که تا صبح چشم 

بر هم نگذاشته بود در بیاورد اما میدانست که نمیشود از روی تخت برخاست جلوی آینه ی قدی اتاقش ایستاد و به 

آرامی موهای طالیی رنگش را شانه می کرد در همان لحظه با صدای در، دست نگه داشت.با اینکه هنوز از حرفهای 

 دیروز سپهر ناراحت بود گفت

 بیا تو -

 سالم خانوم خشگله صبح عالی بخیر -

 سالم صبح تو هم بخیر -

 هنوز از دستم ناراحتی -

 نه -

 آی..آی آی نکه قهر کردی؟ -

 موشش کنفرا -
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سپهر به سمت فرشته رفت.بازوی فرشته را گرفت و او را به سمت خود چرخاند.دستهای ظریف فرشته را دردست 

 گرفت و در چشمهای خیره کننده اش زل زد

 ازت معذرت میخوام  -

 سپس او را به آرامی در آغوش خود کشید

م جدایی از تو و کم کردن وابستگیم بهت غیر ممکنه هیچوقت دلم نمی خواد که ازم ناراحت باشی.با اینکه به نظر -

 اما به خاطر تو سعیمو میکنم.خواهش میکنم منو ببخش

آرامش عجیبی در جانش ریخت به یاد زمانهایی افتاد که سپهر با او قهر میکرد فرشته دستان کوچک او را در دست 

دن سپهر کمتر پیش آمده بود که با هم قهر میگرفت و بعد به آرامی سپهر را در آغوش می کشید اما با بزرگ ش

کنند.و حاال این سپهر بود که او را در آغوش گرفته بود با این تفاوت که سپهر دیگر کودک نبود بلکه یک سر و 

 گردن نیز از فرشته بلند تر بود. 

 خیله خب باشه عین بچه ها شدی من اصال باهات قهر نبودم -

 شید.سپهر نگاهی به فرشته انداخت و گفتوخود را از آغوش سپهر بیرون ک

 ازت ممنونم. -

 دستش را به سمت فرشته دراز کرد

 بده من موهاتو شونه کنم -

 نمیخواد خودم شونه می کنم تو برو آماده شو دیرت نشه -

 مگه نمیگی قهر نیستی پس بده -

انه کند.سپهر شانه را در موهای لطیف فرشته شانه را به دست سپهر داد و چرخید تا سپهر راحتر موهایش را ش

فرشته فرو میبرد و به آرامی به سمت پایین حرکت میداد.از این کار غرق لذت بود گویی تمام دنیا در دستان 

 اوست.فرشته احساس بسیار خوبی داشت،علیرقم میل باطنی اش گفت:

 خوبه سپهر داره دیر میشه باید صبحونه رو آماده کنم -

 من میرم حاضر بشم باشه... پس -

شانه را روی میز توالت کنار تخت گذاشت و از اتاق خارج شد.فرشته نیز به سرعت آماده شد تا راهی محل کارش 

 شود.

یک هفته از ماجرایی که آن روز در پارک اتفاق افتاده بود می گذشت و هردوی آنها دیگر حرفی در اینباره نزده 

 کار روزانه به صندلی تکیه زده بود که با صدای تلفن به خودش آمد بودند.سپهر در اتاق کارش خسته از

 آقای مهندس خانم سمیعی پشت خط هستن -

 ممنون وصل کنید -

 الو سالم سپهر؟ -

 بَـــــه سالم فرشته خانم آفتاب از کدوم طرف در اومده که شما به بنده اقتخار دادید؟ -

 باهات کار دارم وقت داری بیام پیشت؟ -

 بله حتما.من همیشه برای شما وقت دارم. -

 باشه پس من تا نیم ساعت دیگه شرکتم.خداحافظ -
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 فرشته وارد شرکت شد بعد از سالم به منشی، سراغ سپهر را گرفت

 آقای مهندس تو اتاق منتظرتون هستن -

 وبا تقه ای به در وارد شد

 سالم فرشته خودم خوبی؟ -

 نشدم که؟سالم مرسی.مزاحم کارت  -

 اختیار دارین.کارام تموم شده بود. حاال چه مساله ی مهمی پیش اومده که به خاطرش اومدی شرکت. -

 هیچی فقط میخواستم بهت بگم که برای پنجشنبه و جمعه برنامه ایی نداری؟ -

 نه،برنامه ی خاصی ندارم واسه ی چی میپرسی؟ -

من عاشق اینم که بشینم لب ساحل و غروب خورشید و نگاه کنم.گفتم  دلم خیلی هوای دریا رو کرده تو که میدونی -

 با علی و کمند هم هماهنگ کن تا پنجشنبه و جمعه بریم شمال.

 باشه من کارامو روبه راه میکنم تا بریم ولی نگفتی چرا یهویی هوای سفر کردی -

 آخه خیلی وقته که درگیر کار شدیم و کال تفریح رو فراموش کردیم -

 موافقم... پس من با علی هماهنگ میکنم تا اونم به خواهرش بگه. -

 علی کجاست؟ -

 امروز نیومده مادرشو برده دکتر -

 دکتر برای چی؟اتفاقی افتاده؟ -

 نه مثل اینکه یه کم حال ندار بوده -

 باشه پس اگه با من کار نداری برم خونه -

 صبر کن با هم میریم کارم تموم شده -

 شب بود که سپهر با علی تماس گرفت تا پیشنهاد فرشته را با او نیز در میان بگذارد 1 ساعت

 الو سالم -

 سالم چه عجب یاد من کردی اصال نمیگی یه دوست هم دارم حاال من گرفتار بودم تو چی؟... -

 ن چقدر گله داریبابا یه نفس بگیر بعد ادامه حرفتو بزن خفه میشی ها! حاال یه روز نیومدی شرکت ببی -

 چه خبر؟ -

هیچی سالمتی تو شرکت که یه سری کارای عقب افتاده رو انجام دادم... تو چه خبر مادرت خوبه کسالتشون  -

 برطرف شد؟

 الحمدا.. بهتره چیزی نبود یه کم ضعف کرده بود -

جمعه هماهنگ کنیم که  خب خدا رو شکر.امروز فرشته اومده بود شرکت گفت که بهتون بگم برای پنجشنبه و -

 بریم شمال.

 شمال؟چه بی مقدمه؟ -

 مگه خوشگذرونی مقدمه میخواد -
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واال از نظر بنده همه چیز نیاز به مقدمه داره ولی از نظر شما کاری رو که فرشته خانم امر فرمودند بی مقدمه باید  -

نتیجه رو در اسرع وقت به اطالع جنابعالی  اجرا شه.با این حال چشم من موضوع رو با خانواده در میون میگذارم و

 میرسونم.

 باشه پس من منتظر خبرت هستم.کاری نداری؟ -

 نه سالم برسون خداحافظ -

 فرشته نگاهش را از برگه های امتحانی که در حال تصحیح آنها بود گرفت و رو به سپهر گفت:

 چی شد؟ چی گفت؟ -

 قرار شد خبرشو بهم بده. -

 ه نگاهش را به برگه ها انداختفرشته دوبار

 وای کالفه شدم از دست این وروجکا.اگه این برگه رو جلوی خودش بذاری نمی تونه بخونه. -

 من میتونم بخونم.من در خوندن متون خرچنگ قورباغه یه پا متخصص هستم. -

 ؟5هست یا  2خب آقای متخصص میشه بفرمایید عددی که این جغله این جا نوشته  -

 بله این کار نیاز به یه کم تمرکز داره چند لحظه صبر کنید. -

 و قیافه ی متفکری به خود گرفت اما با صدای موبایلش از جا پرید

 بله؟ -

 سالم چه طوری؟ -

 مرسی.نتیجه چی شد؟ -

نمیارن مامانم که گفت حالش زیاد خوش نیست ونمی تونه بیاد.آقاجونمم که به تبعیت از همسر محترمه تشریف  -

 بنابراین میمونیم من و خواهر گرام که در خدمت شما هستیم. فقط بفرمایید که کی و کجا همدیگرو ببینیم.

 صبح جلوی خونه ی ما.خوبه؟ 1ساعت  -

 خوبه.پس فعال بای -

 بای -

 سپهر بعد از قطع تماس به فرشته که منتظر نگاهش میکرد گفت:

وسط کار به این حساسی بهم ریخت و دیگه کاری از دست من برنمیاد.ولی  معذرت می خوام این علی تمرکز منو -

 خداییش چطوری خط اینا رو می خونی؟

 بده من اون برگه رو فکر میکنی خودت بهتر از اینا بودی؟باالخره چی شد؟علی بود؟ -

 بله علی بود گفت که مادر و پدرش نمیان ولی خودش و کمند میان. -

 ز برای سفرمون آماده می کنم.پس من یه سری چی -

چیزی الزم نداریم خودتو خسته نکن فقط زودتر برو بخواب که من نمی گذارم وقتی دارم رانندگی می کنم یه  -

 لحظه هم چشماتو رو هم بذاری.

 باشه بذار این برگه ها رو تصیح کنم خیالم راحت بشه بعد میرم میخوابم تو میخوای بخوابی برو بخواب. -

 ه سریشو بده من کمکت کنم.ی -

 نــه،تو که میدونی من عادت ندارم برگه هامو بدم کس دیگه ای. -
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 باشه. پس شب بخیر خانوم معلم -

 شب بخیر -

 

سپهر قبل از فرشته از خواب برخاسته بود و در حیاط مشغول آماده کردن اتومبیل برای سفرشان بود که با به صدا  

 وجه شد که برایش اس ام اس آمدهدر آمدن زنگ موبایلش مت

 این موقع صبح کی اس ام اس داده؟ -

 گوشی را از جیبش در آورد و به آن خیره شد

 قشنگ ترین تصویر عمرم عکس نازنینی از نخستین دیدن توست -

 دارم دوستت. . .  مبارک تولدت... توست خندیدن اولین دلنشین یادگار ٫خوش آهنگ عمرم 

 به بهترینم سپهراز طرف فرشته 

 با تعجب نگاهش را از گوشی گرفت

 اصال یادم نبود! -

با خوشحالی به داخل خانه رفت فرشته کنار اپن آشپزخانه ایستاده بود.با لبخندی که زیباییش را دو چندان می نمود 

 به سمت فرشته رفت

 فرشته... -

 تولدت مبارک عزیزم -

 فته بود.پس قضیه مسافرت شمال این بود؟مرسی غافلگیرم کردی.به کل یادم ر -

 بــــله.این که یادت رفته بود چیز عجیبی نیست چون چند وقته سر به هوا شدی. -

 نگو.دلت میاد به من بگی سر به هوا -

 لوس نشو.یه دیقه وایستا. -

و آن را به سمت سپهر فرشته با این حرف به اتاقش رفت. بعد از چند لحظه همراه یک بسته کادو پیچ شده برگشت 

 گرفت.

 قابل تو رو نداره امیدوارم خوشت بیاد. -

 سپهر با شوق بسته را گرفت و در حین باز کردن آن گفت

دستت درد نکنه این کارا چیه همین که به یادم بودی برام یه دنیا ارزش داره.ادکلنه؟چه بوی خوبی داره؟چه طوری  -

 ازت تشکر کنم

 ید کردن برای تولد تو یکی از کارای لذت بخشیه که من عاشقشم.تشکر الزم نیست.خر -

سپهر چند قدم به سمت فرشته برداشت در چشمان زیبای او خیره شد و تمام عالقه اش را به فرشته منتقل کرد.با 

 صدای آرامی که بیشتر بوی عشق می داد گفت

 من اگه تو رو نداشتم چیکار میکردم -

هر جادو شده باشد،هیچ حرکتی نکرد خواست چیزی بگوید اما حتی قادر به سخن گفتن هم فرشته گویی از نگاه سپ

 نبود.سپهر او را به سرعت در آغوش کشید لب هایش را به گوش فرشته نزدیک کرد و گفت:

 دوست دارم فرشته -
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هان دلشوره ی فرشته از شنیدن این حرف حس عجیبی داشت حسی که در تمام این سالها تجربه نکرده بود ناگ

 عجیبی در دلش ریخت. خودش را جمع و جور کرد و از آغوش سپهر بیرون آمد.

 من که کاری نکردم. بجنب االن علی و کمند میان ما هنوز آماده نشدیم. -

 سپهر که از این حرکت فرشته کمی دلخور شده بود در دل گفت:

 میتونستم ساعت ها توی همون حالت بمونم.کاش همون موقع که توی بغلم بودی زمان متوقف میشد و  -

 با صدای زنگ در به خودش آمد.فرشته گفت:

 وااای دیدی اومدن من هنوز هیچکاری نکردم -

 کاری نداریم که فقط برو آماده شو -

 سپهر آیفون را برداشت

 بله؟ سالم بیاید داخل. -

گتر علی بود.دختر مهربانی که با فرشته رابطه ی علی و خواهرش با راهنمایی سپهر داخل شدند.کمند خواهر بزر

 خوب ودوستانه ای داشت.

 آقا سپهر فرشته جون کجاین؟ -

 تو اتاقشه داره آماده میشه. -

 با اجازتون من میرم پیشش دلم واسش حسابی تنگ شده خیلی وقته ندیدمش. -

 خواهش میکنم بفرمایید. -

 کت میکرد به سمت سپهر برگشتکمند در حالی که به سمت اتاق فرشته حر

 راستی یادم رفت.تولدتون مبارک امیدوارم عمر درازی داشته باشید و به تمام آرزوهاتون برسید. -

 علی با تحکم رو به کمند گفت:

 چرا گفتی؟مگه من نگفتم میخوام اولین نفر باشم که بهش تبریک میگم. -

 دوست داشتم.دیگه کی میخوای بگی؟ شب؟ -

 که متعجب به صحبت های علی و کمند گوش میداد گفت:سپهر 

 علی بحث نکن چون اولین نفر فرشته بود که تولدمو تبریک گفت -

 ای بابا چه بد...بنابراین من آخرین نفرم.تولدت مبارک رفیق. -

 از هردوتون مچکرم که به یادم بودید -

 د(کمند: خواهش میکنم.)و بعد از در زدن وارد اتاق فرشته ش

 علی با خنده ی موذیانه ایی که بر لب داشت به سپهر نگاه کرد

 خب چه خبر؟چیکار کردی؟ -

 چرا قیافتو این ریختی کردی؟چیو چیکار کردم؟ -

 به قیافه من کار نداشته باش. بگو ببینم قضیه رو به فرشته خانم گفتی؟ -

 نه نگفتم -

 خرشم خودم باید برات یه کاری بکنم.بی عرضه میدونستم تو عرضه این کارو نداری.آ -

 ناگهان چشمهای سپهر گرد شد
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 نکنه به کمند خانم گفتی؟ -

 نترس نگفتم.ولی فکر بدی هم نیست.شاید اون بتونه بفهمه نظر فرشته در مورد تو چیه. -

 نه دیوونگی نکنی علی. اگه بفهمم کسی از این قضیه بویی برده خودم خفت میکنم. -

 ا.تا حاال عاشق قاتل ندیده بودیم که داریم می بینیم.باشه باب -

 با ورود فرشته و کمند،حرفشان را قطع کردند

 سالم فرشته خانم خوب هستید؟ -

 سالم ممنون خوبم .شما خوبید؟مادرتون بهترن؟ -

 الحمدا.. بله سالم رسوندن -

 سالمت باشن.خب من حاضرم میتونیم بریم. -

 سپهر رو به علی گفت

 بریم .میدونی که طبق معمول از جاده هراز میریم نه چالوس. -

 بله ملتفت هستم.راستی من کلید ویالی شمال و هم آوردم. -

 باشه عالیه.با ماشین من میریم. -

نه آقاجون برای این دو روز ماشینشو در اختیار بنده گذاشته.من و کمند با هم میریم شما و فرشته خانم هم با هم  -

 د فقط آروم حرکت کن تا همدیگرو گم نکنیم.بری

 باشه.بریم تا ظهر نشده اونجا باشیم -

 و همه با هم از خانه خارج شدند.هنوز از شهر خارج نشده بودند.فرشته احساس خواب آلودگی میکرد

 اینطوری من خوابم میگیره بذار پخش و روشن کنم -

 ن کرد.تا صدای موسیقی بلند شد سپهر دستپاچه گفت:و دستش را به سمت پخش ماشین برد و آن را روش

 بذار آهنگ و عوض کنم -

 نه خوبه اذیت نکن بذار گوش بدیم تو که میدونی من دوست ندارم هی آهنگ عوض کنم. -

 باشه -

 بعد از مدتی خواننده شروع به خواندن کرد:

 فرشته، اومدی از دور، چطوره حال و احوالت؟  -

 راهی، غباره رو پر و بالت!  یکم تن خسته ی

 فرشته ،اومدی از دور، ببین از شوق تابیدم ! 

 می دونستم می آی حاال، تو رو من خواب می دیدم! 

 چه خوبه اومدی پیشم، تو هستی این یه تسکینه ! 

 چقدر آرامشت خوبه ، چقدر حرفات شیرینه ! 

 فرشته ، آسمون انگار، خالصه س تو دو تا بالت! 

 می گی آخرش یک شب ، میان از ماه دنبالت ! تو 

 میان، می ری ، نمی مونی ، تو مال آسمونایی ! 

 زمین جای قشنگی نیست ، برای تو که زیبایی ! 
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 تو می ری...آره می دونم ! نمی گم که بمون پیشم! 

 ولی تا لحظه رفتن، یه عالم عاشقت می شم

 ت از چهره اش چیزی را بخواند.فرشته در صورت سپهر دقیق شد گویی میخواس

 آهنگ قشنگیه.همیشه این آهنگ و گوش میدی؟ -

 سپهر از این سوال فرشته کمی هول شده بود

 نه آهنگش جدیده ولی دوستش دارم قشنگه. -

 فرشته کمی چشم هایش را ریز کرد و گفت

 پس واسه چی میخواستی ردش کنی؟ -

 نیادهیچی همین طوری گفتم شاید تو خوشت  -

 فرشته دیگر چیزی نگفت و به فکر فرو رفت.

در بین راه کمند از علی پرسیده بود که چرا سپهر برای رفتن به شمال همیشه همین راه را انتخاب میکند و علی در 

 جواب او گفته بود:

ادرش رو از برای اینکه سپهر و فرشته توی جاده چالوس تصادف کردن و اون تصادف باعث شد که سپهر پدر و م -

 دست بده.از اون به بعد بوده که فرشته و خانوادش سرپرستی سپهر و به عهده گرفتن.

 یعنی سپهر هیچ کس و کار دیگه ای نداشته؟ -

ساله پیش فوت شد مادر مادرش بود یه عمو هم داره که در واقع  5،2چرا داشت.یه مادربزرگ پیر داشت که  -

دگی میکنه و تلفنی باهاش در ارتباطه.میمونه پدر و مادر پدرش یعنی همون عموی پدرشه توی خارج از کشور زن

 پدربزرگ و مادربزرگش که تنها چیزی که از اونها میدونه اینه که زنده هستن و توی انگلیس زندگی می کنن.

 هیچ وقت نخواسته اونا رو ببینه؟ -

ودن که حتی حاضر نشدن توی مراسم خاکسپاری تنها تا جایی که من میدونم نه.همیشه میگه اونا اینقدر بیرحم ب -

 فرزندشون شرکت کنن.

 چقدر زندگی سختی داشته. -

آره برای همینه اینقدر به فرشته وابسته شده.فرشته توی بحرانی ترین وضعیتی که سپهر داشت اونو تنها نذاشت و  -

 تا میتونسته بهش محبت کرده.

 ی ازش خوشم میادفرشته خیلی دختر مهربونیه.من خیل -

  
 

  
 

  
 

  
 

نیم بود که ماشین هایشان داخل ویال متوقف شد.مسیر باریکی توسط سنگ ریزه ها از در ورودی ویال تا  85ساعت 

ساختمان اصلی کشیده شده بود و حاشیه ی آن توسط شمشاد های که به ردیف کاشته شده بود مشخص شده 

دریا و از سمت دیگر به حیاط مشرف بود.فرشته از ماشین پیاده شد و با نفس بود.ساختمان اصلی از یک سمت به 
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عمیقی ریه اش را پر از هوای مطبوع شمال کرد.فرشته عاشق بوی رطوبت،چوب های خیس خورده و بوی دریا 

دند به داخل بود.این همه زیبایی او را به وجد می آورد.علی و سپهر اندک وسیله ای را که برای این دو روز آورده بو

 ویال بردند. علی رو به آنها گفت:

خب خانما تا شما یه چیزی برای خوردن آماده کنید من و سپهرم میریم همین دورو اطراف چیزایی رو که الزم  -

 داریم بخریم.

 کمند اخم هایش را درهم کشید و گفت:

 زیماِاا... همش دو روز اومدیم سفر این دو روزم قراره ما بشوریمو بپ -

 پَـــــ نه پَـــــ میخوای من بیام بپزم -

 سپهر رو به کمند گفت :

 من شرمنده ام این وعده رو شما زحمتشو بکشید برای وعده های بعد خودمون یه فکری میکنیم. -

 اینبار فرشته به چهره معصوم او نگاهی انداخت و گفت:

 سخت نگیر کمند جون یه کاریش میکنیم. -

شد و به آشپزخانه رفت تا مقدمات نهار را آماده کند.سپهر و علی سوار بر یکی از اتومبیل ها از ویال  عاقبت تسلیم

 خارج شدند.علی که دوباره سپهر را تنها گیر آورده بود گفت:

سپهر باالخره میخوای چیکار کنی؟نه به اینکه اون همه عجله داشتی و همش میگفتی دیگه نمیتونم طاقت بیارم نه  -

 ه االنت که اینقدر بی خیالیب

بیخیال نیستم حتی اوضاعم بدترم شده ولی نمیتونم راحت حرفمو بزنم. نمیدونم یه جورایی از واکنش فرشته  -

 میترسم

 البته حقم داری که بترسی ولی به نظر من این بهترین موقعیته همین جا بهش بگو و خودتو خالص کن. -

 فکر کردن بهش کالفم میکنهشاید حق با تو باشه نمیدونم  -

 علی حال پریشان سپهر را که دید حرفش را ادامه نداد.

 کمند و فرشته در حال درست کردن نهار بودند کمند در حالی که پیازی را خرد میکرد گفت:

دم فرشته جون من تا امروز نمیدونستم که چرا هیچوقت از جاده چالوس نمیایم ولی وقتی از علی دلیلش رو شنی -

 خیلی ناراحت شدم.حتما یادآوری اون حادثه خیلی ناراحتت میکنه.درسته؟

 فرشته با چهره ای که گویی غم دنیا را در دل دارد به زمین چشم دوخت و گفت:

آره.اون تصادف یه اتفاق تلخ بود که هم برای من و هم برای سپهر به یه کابوس وحشتناک تبدیل شده.با اینکه  -

 اما هنوزم نمیتونیم فراموشش کنیم.سال میگذره  87

 معذرت میخوام نمی خواستم ناراحتت کنم. -

 و بعد از لحظه ای لبخندی برلبش نقش بست

 ولی معلومه که آقا سپهر خیلی دوستون داره و بهتون عادت کرده. -

 ه.عادت؟نه رفتارش از عادت گذشته اون یه وابستگی شدید پیدا کرده و این منو نگران میکن -

 آخه چرا؟مگه ایرادی داره؟ -
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اون یه پسر جوونه که میتونه هر لحظه که اراده کنه ازدواج کنه و یه زندگی مستقل داشته باشه.اما اگر این  -

 وابستگی کم نشه نمیتونه.

 درسته حرفتو قبول دارم.زندگی همیشه همین طوری بوده نمیتونی همه ی چیزای خوبو با هم داشته باشی. -

 و سپهر با دستان پر داخل ویال شدند. علی

 کمند: اووه چه خبره.همش دو روز قراره بمونیم ها!

 علی:غصه نخور بهت قول میدم وقتی خواستیم از اینجا بریم توی یخچال هیچی پیدا نکنی.

 بله اونکه پر واضحه.آخه شکم نداری که تاقاره.هر چی توش میریزی پر نمیشه. -

 و نهار چی شد روده بزرگه روده کوچیک رو خورد.ول کن این حرفا ر -

با حرف علی همه زدند زیر خنده.نهار را دور هم،زیر آالچیقی که در ساحل قرار داشت خوردند وبعد از آن هر کدام 

برای استراحت به اتاق هایشان رفتند.سپهر و علی در یک اتاق و فرشته و کمند نیز در اتاق دیگری بودند.سپهر هر 

شتر تالش می کرد که از هجوم افکار مختلف به ذهنش جلوگیری کند کمتر موفق بود.در بدنش احساس چه بی

خستگی داشت اما نمی توانست به خواب برود.تصمیم گرفت که در ساحل قدم بزند.با این نیت از اتاق خارج شد. 

د تا بوی دریا به مشامش برسد.با باز اتاق کمند و فرشته پنجره ای داشت که رو به دریا باز می شد.پنجره را باز کر

 کردن پنجره متوجه شد که سپهر بر روی شن های ریز ساحل دراز کشیده است.

 تو هم نخوابیدی؟ -

سپهر با شنیدن صدای فرشته با حالت نیم خیز به عقب نگاه کرد و فرشته را دید که به سمت او می آمد.دوباره دراز 

 داد کشید و یک دستش را زیر سرش قرار

 نه خوابم نبرد.تو چرا نخوابیدی؟تو که همش تو راه چرت میزدی؟ -

 فرشته کنار سپهر نشست

وقت برای خواب زیاده میخوام تا وقتی اینجا هستم از زیبایاش لذت ببرم.آرامش دریا رو خیلی دوست دارم.دلم  -

 میخواد ساعتا این جا بشینم به صداش گوش بدم.

 ود فرشته ادامه دادسپهر به فکر فرو رفته ب

 به چی فکر میکنی؟ -

 هیچی. -

فرشته از جا برخاست به سمت دریا رفت پاهایش را تا مچ در آب فرو برد.مشتش را پر از آب کرد و به سمت سپهر 

 پاشید

 پاشو تنبل خان... یو هوو -

هجوم برد.فرشته پا به فرار  سپهر که از حرکت فرشته غافلگیر شده بود با سرعت از جا برخاست و به سمت فرشته

گذاشت هر دو مانند دو طفل به دنبال هم میدویدند صدای خنده هایشان فضا را پر کرده بود فرشته هر از چند گاهی 

به عقب برمیگشت و برای سپهر شکلک در می آورد و دوباره پا به فرار میگذاشت.هنگامی که فرشته به سمت سپهر 

ر بیاورد بدون اینکه به پشتش نگاه کند عقب عقب رفت که ناگهان پایش به سنگ بازگشته بود تا برایش شکلک د

کوچکی که در پشت قرار داشت گیر کرد و به زمین افتاد.سپهر که با سرعت به دنبال فرشته می دوید نتوانست 

ای یکدیگر را خودش را کنترل کند و ... نگاه هایشان در هم گره خورد به حدی به هم نزدیک بودند که هرم نفس ه
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بر پوست صورتشان احساس می کردند.نفس های تند و آتشین سپهر مانند شالق بر صورت فرشته می خورد.قلب 

فرشته آنقدر با شدت به سینه اش میکوبید که فرشته احساس میکرد با هر ضربان آن سپهر جا به جا می شود.هر دو 

 اندند.سپهر با صدای ناله ی فرشته به خود آمد.بهت زده به هم نگاه میکردند چند لحظه در همان حال م

 آاای نمیخوای پاشی. -

 به سرعت خودش را کنار کشید و پرسید

 چیزیت شده؟ -

 نه فقط یه کم مچ پام درد میکنه -

 سپهر با نگرانی گفت:

 پات زخمی شده باید پانسمان بشه پاشو بریم داخل.دستتو بده به من. -

 رخیزد و او را به داخل برد.به فرشته کمک کرد تا ب

 همینجا صبر کن تا برم یه چیزی بیارم زخمتو ببندم. -

 به سراغ علی رفت.چند بار تکانش داد.

 علی... علی...با توام عینه خرس خوابیدی ) کمی صدایش را بلند کرد( علی -

 اَااه چیه مثل عزراییل اومدی باالسرم.اگه گذاشتی دو دیقه چشمم رو هم بره -

 وسایل پانسمان میخوام بگو کجاست تا برم بردارم؟ -

 علی که حاال بر روی لبه تخت نشسته بود با تعجب پرسید

 پانسمان؟ واسه چی میخوای؟باز چه غلطی کردی؟ -

 به جای استنساخ بگو کجاست.پای فرشته زخم شده. -

 فرشته خانم؟ -

 ای بابا حاال مگه میگه -

 دهبیا بریم ببینم چی ش -

 فرشته سرش را بلند کرد.

 اِ...سپهر چرا علی رو بیدار کردی؟ -

 اشکال نداره؟چی شده؟ -

 هیچی یه خراش جزئیه.سپهر بزرگش کرده.پام به یه سنگ گیر کرد. -

 صبر کنید تا برم بتادین و باند بیارم -

ع به تمیز کردن زخم فرشته و بعد از مدتی با وسایل پانسمان برگشت و آنها را بدست سپهر داد.سپهر شرو

 کرد.کمند که از صدای صحبت آنها بیدار شده بود وارد پذیرایی شد و گفت:

 وای فرشته جون چی شده؟ -

 هیچی یه زخم کوچیکه. -

 و رو به سپهر گفت:

 ببین سپهر با این سروصدا همه رو از خواب بیدار کردی. -

 پاتو تکون نده دارم میبندمش -
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روشکر که چیز مهمی نیست.االن یه چایی میچسبه من میرم چایی درست کنم.راستی آقایونم بهتره کمند: خب خدا

 کم کم به فکر شام باشن.یادتون نرفته که شام با شماست.

 سپهر که دیگر کار پانسمان را تمام کرده بود گفت

 بله یادم هست شما خیالتون راحت -

لی از خاطرات خنده دار دوستی خودش و سپهر تعریف میکرد. انقدر به تا نزدیکی های غروب داخل ویال بودند و ع

گفته های علی خندیدند که اشک از چشمانشان جاری شده بود.چند دقیقه ای بود که بینشان سکوت برقرار شده 

 بود.فرشته رو به جمع گفت

 ند جان با من میایداره آفتاب غروب میکنه من میخوام برم لب دریا.) و سپس رو به کمند گفت ( کم -

 بله.چرا که نه؟آقایون شما هم اگه خواستید میتونید به ما بپیوندید. -

 فرشته و کمند دست در دست هم خارج شدند.علی به سپهر گفت:

 میدونی چی این غروب و برای فرشته خانومتون دلنشین تر میکنه؟ -

 چی؟ -

 یم پیششون.صدای گرم جنابعالی.پاشو برو گیتارتو بیار تا بر -

سپهر مطیعانه به اتاق رفت و با گیتاری که در دست داشت به همراه علی از ویال خارج شدند.کمند و فرشته بر روی 

تخته سنگ بزرگی نشسته و به غروب دریا چشم دوخته بودند.با آمدن علی و سپهر برای آنها نیز روی همان تخته 

 طوری نشست که فرشته کامال در تیرس نگاهش باشد.کمند گفتسنگ که بیشتر به سکو شبیه بود جا باز کردند.

 بَــــه آقا سپهر می بینم که گیتار بدست وارد شدید.از این بهتر نمی شه. -

 فرشته همچنان نگاهش به دریا بود

 علی: خب شروع کن دیگه

 چی بخونم؟ -

 فرق نمیکنه بخون. -

گیتار کشید و سپس با ریتم خاصی شروع به نواختن کرد و به دنبال  سپهر ابتدا انگشتانش را به آرامی روی سیم های

 آن صدای گرمش در فضا پیچید.

 ای چراغه هر بهانه از تو روشن، از تو روشن

 ای که حرفای قشنگت منو آشتی داده با من

 منو گنجشکای خونه دیدنت عادتمونه

 به هوای دیدن تو پر میگیریم از تو لونه

 ل هر روز برامون دونه بپاشیباز میای که مث

 منو گنجشکا می میریم تو اگه خونه نباشی

 همیشه اسم تو بوده اول و آخر حرفام

 بس که اسمه تو رو خوندم بوی تو داره نفسهام

 عطر حرفای قشنگت عطر یه صحرا شقایق

 تو همون شرمی که از اون سرخه گونه های عاشق
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و متوجه شد که سپهر در حین خواندن به او خیره شده.ناخودآگاه نگاهشان  فرشته سرش را به سمت سپهر چرخاند

 در هم گره خورد و سپهر همچنان می خواند.

 شعر من رنگ چشاته، رنگه پاکه بی ریایی

 بهترین رنگی که دیدم، رنگه زرد کهربایی

 منو گنجشکای خونه دیدنت عادتمونه

 به هوای دیدن تو پر میگیریم از تو لونه

 

 علی و کمند شروع به کف زدن کردند.هوا تقریبا به تاریکی میزد.کمند گفت :

 بچه ها من سردمه هوا هم دیگه تاریک شده بریم تو؟ -

 فرشته با مهربانی به کمند که خودش را از سرما جمع کرده بود نگاه کرد

 باشه بریم.نمیخوام سرما بخوری. -

ی و سپهر برای آماده کردن بساط شام به حیاط رفتند.علی با سرعت به داخل و همگی با هم به داخل ویال رفتند.عل

 برگشت وگفت

 خب چیکار می کنیم؟بعد شام بگیریم یا قبل از شام  -

 کمند گفت

 نه قبل از شام آخه بعد از شام خوابمون میگیره -

 تو هم که انگار خواب قرض داری -

 فرشته گفت

 الن شک میکنهمنم موافقم .چرا اومدید ا -

 نه من به بهونه ی اینکه کبریت ببرم اومدم پس من میرم شما کیک و بیارید -

 باشه -

گذاشته بود را از یخچال برداشت . کمند هم در یک دست فشفشه و  55فرشته کیکی را که روی آن شمعی با عدد 

مبارک را میخواندند وارد حیاط در دست دیگرش دوربین فیلمبرداری قرار داشت و با هم در حالی که تولدت 

شدند.سپهر از دیدن این منظره با دهانی باز آنها را تماشا میکرد.فکر میکرد تولدش به همان تبریک های صبح ختم 

 شده است.با صورتی خندان گفت

 چیکار کردید شما؟کی کیک گرفتید که من متوجه نشدم. -

 علی با شیطنتی که در چشمانش موج میزد گفت

 ون موقع که شما و فرشته خانم در حال دنبال بازی بودید بنده این زحمت رو متقبل شدم.هم -

 سپهر،علی را در آغوش گرفت و گفت

 علی تو خیلی خوبی؟بهترینی.پس اون موقع که صدات کردم بیدار بودی؟ -

 علی خنده ی معنی داری کرد و گفت

 با اجازتون -
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را در آن حال دیده باشد سرخ شد ولی سعی کرد برخودش مسلط باشد تا کسی  فرشته از فکر اینکه علی، او وسپهر

پی به حالتش نبرد.کمند دوربین را روی سه پایه اش تنظیم کرد طوری که تمام آنها در کادر باشند و سپس با لحنی 

 معترض گفت

 اِ...آقا سپهر تمام کارا رو که علی نکرده.منو فرشته جونم بودیم. -

 تون ممنونم اصال فکرشم نمی کردممن از هم -

 فرشته به سپهر گفت

 حاال بیا بشین تا کادو هاتو بدیم. -

 شما که قبال شرمندم کردید. -

 نخیر اون فرمالیته بود هنوز اصل کاری رو ندادم -

 ای بابا من دیگه نمیدونم چی بگم -

 کن.سپهر به آرامی کاغذ کادو را باز کرد علی کادویی را رو به روی سپهر گذاشت و گفت اول کادوی منو باز

 وای گوشیه دستت درد نکنه چرا اینقدر خودتو تو زحمت انداختی -

 دیگه دست از سر اون گوشی قراضه بردار.خب فرشته خانم نوبت شماست. -

 نه من بعد از کمند میدم -

 کمند جعبه ایی را رو به روی سپهر گرفت

 اگه خوشتون نیومد.قابل شما رو نداره ببخشید  -

 چه ساعت شیکیه خیلی خوش سلیقه اید ازتون ممنونم -

 فرشته کنار سپهر نشست و گفت

 خوب نوبتی هم باشه نوبت منه اگه اجازه بدی خودم برات باز کنم  -

 وشروع به باز کردن کادو کرد جعبه ایی نمایان شد فرشته در جعبه را باز کرد و آن را به سمت سپهر گرفت.

 میدونم که اصال قابل تو رو نداره ولی تو ببخش اگه بی ارزشه -

سپهر به داخل جعبه خیره شده بود.یک زنجیر نقره ایی بسیار شکیل به همراه یک انگشتر که در حاشیه آن نگین 

ن های ریزقرار داشت و درون آن با خط بسیار زیبایی حک شده بود از طرف فرشته تقدیم به فرشته ی نجاتم.زبا

 سپهر بند آمده بود نتوانست چیزی بگوید

 خوشت نیومد؟ -

 سپهر با محبت بی وصفی به فرشته چشم دوخت.با حرکت سر تاکید کرد

 البته که خوشم اومد...هیچ کلمه ای رو برای تشکر ازت پیدا نکردم -

 همین که بدونم خوشت اومده برام کافیه -

 کمند چشمکی به علی زد و گفت

 آقا سپهر از کادوی فرشته جون از همه بیشتر خوشش اومد فکر کنم -

 نه این چه حرفیه من فقط ذوق زده شدم -

 شوخی کردم.حاال کیک ببرین -

 باشه فقط زیاد نخورید که میخوام یه جوجه ای درست کنم که انگشتاتونم با هاش بخورد -
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 علی با لودگی گفت

 چه شود.شام امشب خوردن داره -

 ی از هر فرصتی برای سربه سر گذاشتن سپهر استفاده میکرد.آن شب عل

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

در اثر تابش مستقیم نور آفتاب بر چشمانش از روی تخت بلند شد و پرده را کشید علی در اتاق نبود.احساس 

 گرسنگی شدیدی کرد.مستقیم به آشپزخانه رفت و سالم بلندی سر داد

 واب. من عین خرس می خوابم؟سالم آقای خوش خ -

 ساعت دهه چرا بیدارم نکردید -

 فرشته: دلمون نیومد بیدارت کنیم

 علی به اتاق رفت و بعد از مدتی سپهر را صدا زد

خب داداش ما داریم میریم بیرون کمند گیر داده بریم برای مامان بابا خرید.ببینم ما که نیستیم چیکار  -

 ی در نیاری.میکنی.دوباره بی عرضه باز

 حاال چی شده این قضیه برای تو مهم شده؟ -

 از ما گفتن بود خود دانی -

 سپس از اتاق خارج شد و رو به کمند گفت

 پاشو بریم که از دیشب تا االن کچلم کردی -

 کمند بوسه ای بر گونه فرشته زد

 فرشته جون کار نداری؟چیزی نمیخوای؟ما داریم میریم بیرون. -

 ربونت برم.خوش بگذرهنه ق -

 بعد از رفتن کمند و علی فرشته گفت

 سپهر...کجایی؟بیا صبحونتو بخور ظهر شد -

 اومدم.تو خوردی؟ -

 بله من که مثل شما تا لنگ ظهر نخوابیدم.من میرم لب دریا -

 باشه برو -

 سپهر به یاد حرف علی افتاد و زیر لب زمزمه کرد

 فرصته نباید از دست بدمش.علی درست میگه این بهترین  -

 با عجله صبحانه اش را خورد. نزد فرشته رفت و کنارش نشست.
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 خسته نشدی اینقدر به دریا زل زدی -

 چقدر زود صبحونتو خوردی.تو دیگه چرا این حرفو میزی تو که از عالقم به دریا خبر داری. -

 و نوشته داخل آن را بلند خواند سپهر انگشتری را که هدیه ی فرشته بود از انگشتش خارج کرد

 از طرف فرشته به فرشته نجاتم.منظورت از فرشته ی نجاتم چیه؟ -

 فکر کردم متوجه شده باشی -

 یه حدسایی میزنم ولی بهتره خودت بگی -

باشه...پس گوش کن...داستان فوت پدرم رو برات زیاد تعریف کردم.اینکه چقدر به پدرم عالقه داشتم وبعد  -

گش یه جورایی افسردگی گرفتم.تا اینکه سروکله ی خانواده ی شما پیدا شد.آشنایی من با ساناز باعث شد که مر

دوباره به زندگی برگردم.وقتی عالقه ی مادرتو به خانوادش میدیدم به زندگی امیدوار میشدم.اما بعد از اون تصادف 

لی اینبار به خاطر وجود تو هم که شده خودمو من ساناز رو هم از دست دادم.کسی که بهش عادت کرده بودم.و

نباختم.سعی کردم مقاوم باشم تا بتونم مراقبت باشم و به قولی که به مادرت دادم عمل کنم.تمام این سال ها همیشه 

به خودم میگفتم اگه بعد اون اتفاق تو نبودی چه سرنوشتی پیدا میکردم یا اصال انگیزه ایی برای زنده موندن برام می 

وند؟ با این سوال همیشه به یه جواب میرسیدم اینکه من فقط به خاطر تو تونستم اون وضع رو تحمل کنم.به عبارتی م

 تو فرشته ی نجاتم بودی.کسی بودی که نذاشتی خودمو ببازم.حاال متوجه منظورم شدی؟

 بله.از این بابت خوشحالم که همچین فکری میکنی. -

به فکر فرو رفتند.فرشته به چهره ی زیبای سپهر که به رو به رو نگاه میکرد دقیق هر دو برای مدتی ساکت شدند و 

 شد.سپهر سنگینی نگاه فرشته را بر خود احساس کرد و به سمت او چرخید.

 چیه؟چرا اینطوری نگام میکنی؟ -

 فرشته صدایش را مهربان کرد.

 سپهر؟ -

 سپهر عاشق این لحن فرشته بود

 جانم؟ -

 یزیت هست.چرا نمی خوای به من بگی.شاید بتونم کمکت کنم.تو یه چ -

تصمیمش را گرفته بود قصد داشت با فرشته صحبت کند اما نمی دانست از کجا باید شروع کرد.دنبال راهی بود که 

 بتواند به بهترین شکل خواسته اش را بیان کند که دوباره فرشته گفت

 سپهر راستشو بگو عاشق شدی؟ -

 جا خورد اما به خودش اعتماد به نفسی داد و به آرامی جواب داد.سپهر کمی 

 آره. -

 نشنیدم سپهر چی گفتی؟ -

 صدایش را کمی صاف کرد و دوباره گفت

 بله -

 چشمان فرشته از خوشحالی برقی زد:

 ه؟واای راست میگی؟...باورم نمیشه...عاشق راست راسکی؟یا فقط یه دوست؟کی هست؟اسمش چیه؟چه شکلی -
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 سپهر که از این حالت فرشته خنده اش گرفته بود.همراه با دلشوره ایی که به آن مبتال شده بود گفت:

 چقدر سوال کدومشو جواب بدم ؟یکی یکی بپرس -

 بگو دیگه اذیت نکن.خیلی خوشحالم سپهر خیلی...همش نگرانت بودم. -

 برای لحظه ای پشیمان شد و فکر کرد کاش نمی گفتم

 کردم شوخی -

اِاا...سپهر میدونم واقعیتو گفتی من چند وقته متوجه تغییر رفتارت شدم پس مثل پسرای خوب برام همه چیزو  -

 تعریف کن.

 آخه... -

 آخه نداره یاال -

 باشه پس قول بده تا من تمام حرفمو نزدم عکس العملی نشون ندی.قول میدی؟ -

 خیله خب.مُردم از فوضولی بگو دیگه. -

 شاید تو این اواخر از روی رفتارم حدسایی زده باشی ولی در اصل این جریان برمیگرده به یکی دو ساله پیش. -

 یکی دو سال پیش؟این مدت تو دلت نگه داشتی و نگفتی؟ -

 خواهش میکنم بذار حرفم تموم بشه. -

 ببخشید.بقیشو بگو. -

گذشت مطمئن تر می شدم که عاشق شدم دوست داشتم من اوایل گفتم شاید یه هوس باشه. اما هر چقدر که می  -

سختی بکشم ولی اون حتی خم به ابروش نیاد.بله من عاشق شدم یه عشق غیر ممکن.البته این عقیده بقیه س.برای 

من تو راه رسیدن به معشوقم هیچ غیر ممکنی وجود نداره.هر بار که خواستم بهش بگم و خودمو از این برزخ نجات 

 ز این که ترکم کنه مانعم شد.بدم،ترس ا

سکوت کرد.به سمت فرشته چرخید و دستانش را در دست گرفت.به چشمان معصومش چشم دوخت و با صدایی که 

 به وضوح می لرزید ادامه داد

اما فرشته دیگه نمیتونم تو این جهنمی که زندگیمو به هم ریخته دست و پا بزنم.اون دختر که منو عاشق خودش  -

اون دختر...تویی...من این جا اعتراف میکنم که عاشقتم.دیوونه وار دوست دارم میگم تا دریا هم شاهد عشق کرده...

 من به تو باشه.فرشته منو بفهم...بفهم که عشقت با من چیکار کرده...

فرشته به گوش هایش اعتماد نداشت باورش نمی شد چیزهایی را که از دهان سپهر می شنود حقیقت داشته 

د.حرفهای سپهر مانند پتکی آهنین بر سرش فرود می آمد.سرش داغ شده بود و شقیقه هایش به شدت میزد. باش

گویی تمام خونی که در بدن داشت به یکباره به سرش هجوم آورده بود.دستانش مانند تکه های یخ شده بود.دیگر 

 چیزی نمی شنید به لب های سپهر چشم دوخته بود.

 ین گچ شده.فرشته؟فرشته؟چی شد؟رنگت ع -

فرشته برخاست و با قدم های سریع ونامنظم به سمت ساختمان حرکت کرد. در مسیر چندبار به زمین افتاد ولی 

هربار با همان سرعت برمی خواست وبه راهش ادامه می داد.در این بین تنها کاری که از سپهر برمی آمد صدا زدن 

 فرشته بود.
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 ه هر کدام در اتاقشان بودند که علی و کمند بازگشتند.علی متعجب از سکوت خانه گفت:سپهر و فرشت

 سپهر کجایی؟ -

 تو اتاقم. -

 آماده شین تا بریم.نمی خوام تو تاریکی رانندگی کنم -

 باشه بریم.فقط به فرشته هم بگید تا آماده باشه -

 کمند بهش گفته.چرا شما دو تا اینقدر ساکتید؟ -

 یچی.بهتره بریم من میرم یه نگاهی به ماشین بندازم.ه -

 و از اتاق خارج شد

 باز معلوم نیست چش شده! -

فرشته حال بسیار بدی داشت.اصال دوست نداشت با سپهر رو در رو شود اما چاره ای نداشت نباید طوری رفتار 

فرشته به بهانه ی سردرد و استراحت عقب میکرد که علی و کمند از مسئله بویی ببرند.در مسیر بازگشت به تهران 

نشست.سپهر خوب میدانست که فرشته میلی به هم کالمی و رو در رو شدن با سپهر ندارد.فرشته بعد از حرفهایی که 

 از سپهر شنیده بود مدام به رفتارهای اخیر سپهر می اندیشید و با خود می گفت:

وی پارک و معذرت خواهی بعدش.دیروز غروب وقتی داشت چطور متوجه نشدم. رفتار نا معقولش اون روز ت -

 میخوند...

 و با یاد آوری زمانی که به دنبال هم میدویدند و آغوش گرم سپهر.به سرعت این افکار را از خود دور کرد

 نشهاون فقط یه اتفاق بود همین اما...حاال چیکار کنم دیگه هیچ چیز مثل سابق نمیشه.چیکار کنم تا کسی متوجه  -

 سعی کرد به چیزی فکر نکند.چشم هایش را بست.

 از صدای صحبت سپهر چشمانش را باز کرد.ماشین جلوی خانه آقای دارابی متوقف بود.علی گفت:

 بیاین بریم داخل. -

 نه دیگه زحمت نمی دیم شما هم خسته اید. -

 فرشته به علی نگاه کرد و گفت:

 رسیدیم تهران؟ -

 داخل. مامان بدونه تا جلوی خونه اومدید و نیاوردمتون داخل حسابی از دستم شاکی میشه. بله بیاید بریم -

نه مزاحم نمیشیم.ازشون معذرت خواهی کنید.انشاا... تو یه فرصت مناسب خدمت میرسیم.االن هم شما خسته اید  -

 هم ما.

 کمند به سمت ماشین آمد در سمت فرشته را باز کرد

 جونبیا پایین فرشته  -

 نه کمند جان تو که میدونی حالم مساعد نیست درست نیست اینطوری با مادر و پدرت مالقات کنم -

 ولی اینطوری که خیلی بده -
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 سپس فرشته را در آغوش گرفت و ادامه داد

 به من خیلی خوش گذشت مخصوصا که با شماو آقا سپهر بودم -

 به منم همینطور عزیزم سالم برسون -

 به فرشته گفت:علی رو 

 ببخشید اگر با ما بهتون بد گذشت -

 خواهش میکنم شما باید ببخشید که کسالت من سفرتون رو خراب کرد -

سپهر و فرشته بعد از خداحافظی به سمت خانه ی خودشان به راه افتادند.هنگامی که به خانه رسیدند فرشته مستقیم 

می به تختش پناه برد.او نمی دانست که در مقابل حرفهای سپهر به حمام رفت دوش آبگرمی گرفت و بدون هیچ کال

چه کند بسیار مستاصل بود.حتی نمی توانست آنچه را که پیش آمده بود برای کسی تعریف کند. به یاد حرفهای 

ساله نیست بلکه یک  6مادرش افتاد.روشن خانم این اواخر مدام به فرشته تذکر داده بود که سپهر دیگر یک کودک 

 رد جوان است و او نباید این موضوع را فراموش کند اما هربار فرشته در دفاع از سپهر چیزی گفته بود.م

فردای آن روز فرشته بدون اینکه سپهر را ببیند راهی محل کارش شد.سپهر وقتی بیدار شد باور نمی کرد که فرشته 

ت برای سپهر خیلی مشکل بود او هیچگاه این بدون کوچک ترین اطالعی از خانه بیرون رفته باشد.تحمل این وضعی

همه بی محلی را از طرف فرشته ندیده بود.از وقتی یادش می آمد همیشه مورد توجه و مهربانی او بود.نفسی را که در 

 سینه حبس کرده بود با شدت بیرون داد و با خود گفت:

حرفام فکر کنه.من به خاطرش تا قیامتم صبر می اشکال نداره بهش حق میدم، اون نیاز به زمان داره تا بتونه به  -

 کنم.

 در حال پوشیدن لباس برای رفتن به محل کارش بود که تلفن همراهش به صدا در آمد.

 جانم علی؟ -

 سالم خوبی؟ -

 مرسی قربانت.جانم کاری داشتی؟ -

 میخواستم بگم من یه کم دیر میرسم. -

 باشه من دارم میرم خیالت راحت. -

 ار نداری؟ک -

 نه خداحافظ -

 سپهر وارد شرکت شد. با رخوت و بی حالی با خانم مرادی منشی شرکت احوالپرسی کرد.

 آقای پاشایی، هنوز مهندس دارابی تشریف نیاوردن. -

 بله با بنده هماهنگ کردن فقط هر وقت اومدن بهم اطالع بدید. -

 بله چشم. -

ل هیچ کاری را نداشت.آرزو میکرد در خانه بود و استراحت میکرد.با صدای پشت میز نشت و به صندلی تکیه زد.حا

 در به خودش آمد.

 بفرمایید. -

 سالم چطوری؟ -
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 سالم بد نیستم.چه خبر چرا دیر اومدی؟ -

 هیچی خیلی خسته بودم تا بلند شدم و حاضر شدم یه نیم ساعتی دیر شده بود.چیکار کردی؟ -

 ندارم از وقتی اومدم همین جا نشستم.اصال حوصله هیچ کاری  -

بَع ما رو باش به کی دلخوش کردیم این همه کار عقب افتاده داریم آقا میگه حال ندارم.اصال معلوم هست تو و  -

 فرشته دیروز یهویی چتون شد؟نکنه گفتی بهش؟

 فتم.مگه توی گردن شکسته نگفتی بهش بگو خب منم به حرف توی ناقص العقل گوش دادم و گ -

 نَــــــــه یعنی واقعا گفتی؟بابا تو خیلی رو داری امراً فکر نمیکردم بگی...حاال چی گفتی؟ چی شنیدی؟ -

 هر چیزی رو باید میگفتم گفتم در عوض هیچی ازش نشنیدم . -

مسخره پس بگو چرا تمام راهو عقب نشست.بیچاره حق داره کی باور میکنه اینطوری به سرت زده باشه و اینقدر  -

 عاشق شده باشی.

سپهر از این که عشقش اینگونه توسط علی تحقیر می شد عصبانی شد.چهره اش قرمز شد و با صدای بلندی فریاد 

 زد.

 علی بس کن هیچ خوشم نمیاد که منو اینطوری به مسخره گرفتی.تقصیره منه که سفره دلمو پیش تو پهن کردم. -

 را به عالمت سکوت جلوی بینی اش گرفتعلی از رفتار سپهر متعجب بود.دستش 

هیسس باشه معذرت میخوام صدات میره بیرون زشته غلط کردم .اصال تو امروز حالت خوب نیست بهتره بری  -

 خونه استراحت کنی تا سر فرصت با هم صحبت کنیم.

 سپهر سرش را روی میز گذاشت و چیزی نگفت

 من میرم برات آب بیارم -

 علی همراه با لیوان آب داخل شدو بعد از لحظاتی 

بخور آروم بشی.من منظوری نداشتم فقط خواستم از این حال و هوا درت بیارم فکر نمی کردم ناراحت بشی.بهتره  -

 امروز رو به خودت مرخصی بدی.

 سپهر سرش را بلند کرد لیوان آب را از دست علی گرفت و یک نفس باال کشید.

نکه سرت داد کشیدم معذرت میخوام نمیخواستم اینطوری بشه.نیازی به مرخصی نیست دستت درد نکنه.منم از ای -

 حالم خوبه کلی کار عقب افتاده داریم

 باشه پس من میرم اتاقم. -

 و از اتاق خارج شد.بعد از رفتن علی، سپهر از بابت رفتارش دچار عذاب وژدان شد.

 آخه اون چه تقصیری داشت چرا سرش داد زدم. -

 د از تعطیلی شرکت، علی و سپهر با هم از شرکت بیرون آمدند.علی گفت:بع

 کاری نداری سپهر جان؟من خودم میرم تو امروز حالت خوب نیست.نمی خوام به خاطر من مسیرت دور بشه. -

 بیا بریم خجالت بکش قهر کردی؟من که ازت معذرت خواهی کردم -

 د دندت نرم به من چه که حالت بده منو باید برسونی.نه اصال ربطی نداره...حاال که اینطور ش -

 آهان حاال شدی همون علیِ خل و چل خودم.بشین بریم. -
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حال فرشته نیز بهتر از سپهر نبود در بین درس چند باری در ضرب و جمع ها اشتباه کرده بود که هر بار شاگردانش 

رسید.وارد اتاق دبیران شد خانم کوشا دبیر ادبیات با  با پوزخندی به او تذکر داده بودند.ساعت کالسش به پایان

 دیدن صورت رنگ پریده ی فرشته به سمت او آمد.

 خسته نباشید خانم سمیعی.مثل اینکه زیاد حالتون خوب نیست رنگتون پریده.میخواین براتون آب قند بیارم؟ -

 فرشته به چهره مهربان او نگاهی انداخت.

 ونه استراحت میکنم بهتر میشم.نه ممنونم االن میرم خ -

با دست هایی لرزان کیفش را برداشت و بعد از خداحافظی با همکارانش از مدرسه خارج شد.زمانی که به خانه رسید 

سپهر نیز همزمان با او جلوی در خانه بود.لبخندی زد و بلند سالم گفت.فرشته به آرامی جوابش را داد و به اتاقش 

 باس هایش بود که سپهر در زد.رفت.مشغول عوض کردن ل

 بله؟ -

 میتونم بیام تو؟ -

 نه.دارم لباس عوض میکنم بعدشم میخوام استراحت کنم -

 فرشته خواهش میکنم تا کی می خوای به این وضعیت ادامه بدی؟ -

 تا موقعی که این فکر مزخرف از سرت بره بیرون. -

 اما...اما... -

 تنهام بذار حالم خوب نیست. -

 سپهر دیگر چیزی نگفت و فرشته را تنها گذاشت. 

غروب جمعه بود دقیقا دو هفته از زمانی که سپهر حرفش را به فرشته زده بود می گذشت.تمام این دو هفته فرشته از 

دیدن سپهر پرهیز کرده بود گرچه این کار برای خودش نیز بسیار سخت بود اما به نظر او این بهترین راه 

در حال تصحیح برگه های پایان ترم شاگردانش بود و سپهر در حال تماشای تلویزیون.از عوض کردن بود.فرشته 

 بیهوده شبکه ها خسته شد برخاست تا به اتاقش برود که فرشته سرش را از برگه ی رو به رویش بلند کرد و گفت:

 کجا میری؟ -

 میرم بخوابم. -

 تو که هنوز شام نخوردی؟ -

 میل ندارم. -

 می خوام باهات حرف بزنم. -

سپهر متعجب به چهره ی فرشته چشم دوخت و همان طور سر جایش نشست.فرشته برخاست به سمت سپهر رفت و 

 رو به روی او نشست.

دیروز آخرین امتحان شاگردام تموم شد.یعنی تعطیالت تابستون شروع شده منم برای ده روز دارم میرم  -

فرصته تا با خودت خلوت کنی.ازت انتظار دارم عاقالنه رفتار کنی اگه یادت باشه آخرین شیراز.این ده روز بهترین 

باری که باهم رفتیم پارک بهت گفتم که باید وابستگیت کم بشه.حاال با حرفایی که ازت شنیدم دوباره روی همون 

ی چون با این شرایط دیگه حرفم تاکید میکنم.تو دیگه باید مستقل بشی بهتره به فکر یه جایی برای زندگی باش

 نمیتونیم با هم باشیم.
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 سپهر به شدت عصبانی بود.بعد از سکوت کوتاهی در چشمان فرشته نگاه کرد

حرفایی که من بهت زدم احساسم بود نه یه وابستگی که حاال بخوای کمش کنی من گفتم که دوست دارم و عاشقت  -

 ن دور بشی یا منو ترد کنی...هستم.گفتم تا منو بفهمی نه این که بخوای از م

 فرشته برخاست و فریاد زد.

 خواهش میکنم این حرفای بچه گانتو تموم کن دوست ندارم دوباره همون اراجیف رو بشنوم. -

 سپهر نیز برخاست و رو به روی فرشته ایستاد.

 د باهات بیام شیر...از اینکه تحقیرم میکنی احساس لذت میکنی؟آره؟ خیله خب باشه نمیگم.ولی منم بای -

 فرشته میان کالمش پرید و گفت: -

 نَـــه.میخوام تنها باشم.تو میخوای بیای که بشی آینه دقم؟ -

 هر چی دوست داری فکر کن .نمیتونم بذارم تنها بری -

 و انگشت اشاره اش را به حالت تهدید آمیزی تکان داد و گفت

میدونی چقدر برام عزیزن اگه نذاری باهات بیام هر چیزی که تا االن  فرشته به روح پدر و مادرم که خودت خوب -

 تو دلم نگه داشته بودم و به کسی نگفتم میرم و بدون هیچ مالحظه ای همه رو به مادر جون میگم.فهمیدی؟

هر به فرشته گر گرفته بود.کم پیش آمده بود که سپهر را تا این حد عصبی ببیند.او به خوبی میدانست که وقتی سپ

روح پدر ومادرش قسم می خورد حتما این کار را خواهد کرد.احساس کرد دیگر توانی برای ایستادن ندارد نشست و 

 سرش را بین دستانش گرفت.کمی فکر کرد و گفت:

 باشه ولی باید قول بدی فقط یه روز بمونی؟ -

کی میخوای بری تا من با علی هماهنگ  قبوله حداقل خیالم راحته که خودم رسوندمت.من میرم بخوابم.فقط بگو -

 کنم

 

 بعدازظهر روز سه شنبه بود فرشته مشغول جمع آوری وسایل سفرش بود که سپهر وارد خانه شد. 5ساعت  

 سالم-

 سالم -

 داری چیکار می کنی؟ -

 چیزایی که الزم دارمو جمع میکنم -

 ممنم با علی هماهنگ کردم میتونیم صبح زود راه بیافتی -

صبح روز بعد سپهر وفرشته راهی شدند.در طول مسیر فرشته بدون هیچ حرفی به مناظر بین راه نگاه میکرد سپهر 

 که احساس خواب آلودگی می کرد.گفت

ببینم تو می خوای تا خود شیراز همین طور ساکت بشینی؟اینجوری من خوابم میگیره و عاقبتم میشه مثل مامان  -

 بابام.

 حرف سپهر هیچ خوشش نیامد.با اینکه تمایلی برای صحبت با سپهر نداشت گفتفرشته از این 

 حرفی ندارم.تو اگه حرفی داری بگو. -
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برعکس تو من یه عالم حرف نزده دارم میتونم از همین االن برات صحبت کنم تا خود شیراز ولی مشکلی که وجود  -

 داره اینه که حرفای من به مذاق شما خوش نمیاد.

ه منظورت از حرف،اون صحبتای بچه گانه ی تکراریه من ترجیح میدم خودم صحبت کنم ولی چیزی از تو اگ -

 نشنوم.

رو تکرار میکنی؟فکر میکنی خیلی بزرگی یا شایدم واقعا فکر میکنی  "بچه گانه"میشه بگی چرا اینقدر این کلمه  -

ساله بود که  55ساله نبود یه مرد جوون  2پهر من هنوز بچه ام.فرشته کسی که اون روز اون حرف و به تو زد س

 بارها خود مادرجون گفته دیگه وقت متاهل شدنشه.

سال از تو  82و البته تو هم در جوابش گفتی هنوز سنی نداری.سپهر واقعا چه فکری پیش خودت کردی؟من  -

 سن کمت. بزرگترم میفهمی.به هر کسی این موضوع رو بگی بهت میخنده و اونو میذاره به پای

هرکسی یعنی کی؟فعال که جز خودت کسی نمیدونه پس فکر خودت رو از زبون همه نگو.بعدشم اگر من به مادر  -

رو اینقدر  82جون گفتم هنوز زوده فقط به خاطر این بود که به تو فکر میکردم.یه خواهشم ازت دارم دیگه عدد 

فر عاشق یه شخص میشه تو مرحله اول به چه چیز اون فکر غلیظ ادا نکن.اصال یه سوال منطقی ازت دارم.وقتی یه ن

 میکنه؟

 من نمی دونم. -

چون عاشق نیستی که بتونی جواب بدی.به هر حال من جوابتو میدم به این فکر میکنه که میتونه با اون خوشبخت  -

ق شخصیت طرف مقابل باشه؟ یا اخالق و روحیاتشو می پسنده؟ فرشته به این که چند سالشه فکر نمیکنه.اون عاش

 شده نه سنش.

 فرشته چیزی نگفت.در عوض سپهر با خنده ای که به لب داشت گفت:

 خب میبینم که فعال مغلوب شدی.یک هیچ به نفع من. -

 مگه مسابقه اس.میگم بچه ای میگی نه. -

 ای وایه من باشه اینقدر تکرار کن تا خسته بشی.من یکی از موضعم کوتاه بیا نیستم. -

سپهر چرا میخوای یه چیز غیر ممکن و ممکن کنی.اون روز خوب کلمه ای به کاربردی گفتی عشق غیر ممکن.آره  -

سپهر این عشق یه عشق غیر ممکنه یه عشق محال.نه تنها من بلکه هر کس دیگه ای هم جای من بود نمیتونست این 

 قضیه رو قبول کنه.

 رشته متعجب به چهره ی سپهر چشم دوخت.ناگهان لبخند سپهر به قهقهه تبدیل شد و ف

 به چی میخندی؟ -

 سپهر در میان خنده هایش با شیرینی خاصی گفت:

 به اینکه اسمشو نمیگی. -

 اسم چیو؟چت شد یهو؟ -

 یه بار میگی قضیه یه بار میگی پیشنهاد یه بار میگی حرف بچه گانه.چیه روت نمیشه بگی خواستگاری؟ -

 لندش را سر داد.فرشته چهره اش را درهم کشید وبا حرص گفت:و دوباره خنده ی ب

 فکر میکنی ازت خجالت میکشم؟ -

 یعنی نمیکشی؟ -
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 نَه -

خب حاال که خجالت نمیکشی بگو ببینم من اون روز توی ویالی شمال ازت چی خواستم؟آفرین دختر خوب بلند  -

 بگو تا منم بشنوم.

اما دوست نداشت نقطه ضعفی دست سپهر بدهد.کمی با خودش کلنجار رفت  فرشته از حرکات سپهر کفری شده بود

 نفس عمیقی کشید و با سرعت گفت:

 باهات ازدواج کنم -

 سپهر از آزار فرشته لذت می برد. چهره فرشته را در این حالت دوست داشت.

 چی گفتی؟فکر کنم اینقدر سریع گفتی که خودتم متوجه نشدی. -

 ا باهات ازدواج کنمگفتم...خواستی ت-

 با این حرف فرشته سپهر دوباره قهقه ای سرداد و گفت:

 نَه.معلومه ازم خجالت نمی کشی. -

 فرشته احساس می کرد بازیچه ای برای سرگرمی سپهر شده و این موضوع باعث رنجشش میشد.

 تو هم نتونستی جواب منو بدی یک،یک برابر -

 ز بازی بچه گانم خوشت اومد.حاال چیو جواب ندادم که باعث شد شما یه امتیاز بگیری؟اِاا... شما هم بله؟می بینم ا -

 فرشته با قیافه ی پیروزمندانه ای گفت:

 اینکه تو خودت قبال جواب درخواستتو دادی اینکه گفتی این یه عشق محاله؟ -

 ی رسیدن به تو بشه گفتم یا نگفتم؟بله گفتم ولی اگه یادت باشه اینو هم گفتم که هیچی نمی تونه مانعم برا -

 خب...خب گفتی که چی؟ -

 هیچی پس دو، یک به نفع من. -

 فرشته خواست چیزی بگوید که سپهر حرفش را قطع کرد

 حاال اگه بخوای میتونی بیرونو نگاه کنی چون خواب من پرید. -

 فرشته با حرص رویش را از سپهر برگرداندو به بیرون زل زد.

...قهر نکن.نه به اون موقع که باید با انبر دست ازت حرف بکشن نه به االن که برای حرف نزدنت قهر اوووه -

 میکنی.حاال چی میخواستی بگی بگو عزیزم من سرا پا گوشم.

 من هیچ حرفی باهات ندارم. -

 آهان آخه من فکر کردم میخوای چیزی بگی عزیزم باشه پس چیزی نگو. -

 به من نگو عزیزم -

 چی بگم؟صدات بزنم عشقم خوبه اینطوری خودمم بیشتر دوست دارم. -

 فرشته در دلش با خود گفت:

 اگه من تا خود شیراز خفه نشدم حاال ببین بچه پرو -
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 هوا تاریک بود که به شیراز رسیدند.از ماشین پیاده شدند و سپهر زنگ خانه را به صدا در آورد.بعد از مدتی روشن

 خانم که انتظارشان را میکشید در را باز کرد و فرشته را در آغوش کشید.

 وای مامان چقدر دلم براتون تنگ شده بود. -

 منم همین طور عزیز دلم -

روشن خانم فرشته را رهاکرد و سپهر را در آغوش گرفت.آغوش روشن خانم سپهر را به یاد آغوش مادرش می 

 انداخت

 ینجا هستم.خیلی خوشحالم که ا -

 خوش اومدی پسر گلم -

آرش و نازنین نیز با سرعت به سمت آنها آمدند.احوال پرسی ها و اظهار دلتنگی ها که تمام شد همگی وارد خانه 

 شدند.سپهر نفس عمیقی کشید.از شنیدن عطر نارنج لذت می برد گویی جانی تازه به جسمش دمیده می شد

 مشغله زیادم اجازه نمیداد بیام خیلی دلم هواتونو کرده بود ولی -

 روشن خانم که کنار فرشته نشسته بود گفت:

خوب کاری کردید اومدید.اینقدر دلم براتون تنگ شده بود که اگه تا آخر این هفته نمی یومدید خودم عزم سفر  -

 میکردمو می یومدم پیشتون.

 آرش رو به سپهر گفت:

 ما روشن شد.چه عجب ما باالخره چشممون به جمال ش -

 و نازنین که در طرف دیگر فرشته نشسته بود با لبی خندان گفت:

 آرش جان فکر کنم راه گم کردن. -

 نازنین...خوبه میدونی تا مدرسه ها تعطیل نشه هیچ جای دوری نمی تونم برم. -

 ر که راننده هم بوده.پاشین مادر برین لباس راحتی بپوشین تا منم شامو بیارم میدونم خسته اید مخصوصا سپه-

آی گفتی مادر جون چشمام دیگه داره در میاد بس که به جاده زل زدم.مخصوصا که همسفرتم از اول راه تا آخر  -

 راه کنار دستت خواب باشه.

 بمیرم برات.فرشته همیشه همین طوری بوده تا پاشو تو ماشین میزاره می خوابه. -

 رفت. و با این حرف برخاست و به آشپزخانه

 اِ.. مامان حرفاشو باور کردی الکی میگه -

 نازنین برخاست تا برای کمک به آشپزخانه برود.خم شد و در گوش فرشته گفت

 حرفای سپهر و باور نکنه چیزیو که خودش دیده رو که باور میکنه -

 بد جنس -

 نازنین به آشپزخانه رفت.فرشته رو به سپهر گفت:

 رو از تو حیاط بیاری تو اتاقم سپهر جان میشه چمدون -

 آرش گفت 

 بذار من بیارم -
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 نه خودم میارم -

 چمدان را که به اتاق برد فرشته در اتاق بود.پوزخندی زد و گفت

 خوبه حداقل دوباره شدم سپهر جان! -

 البته فعال برای اینکه کسی متوجه چیزی نشه -

 مثال متوجه چی؟ -

دارم.نمیخوام کسی از ماجرا بویی ببره.پس زیپ دهنتو بکش و همه چیو همینجا تموم  ببین سپهر یه خواهش ازت -

 کن.خیلی عادی برخورد کن.

 ماجرا؟آهان همون خواستگاری دیگه؟ -

 هیسس... مسخره بازی رو بس کن دارم باهات جدی صحبت میکنم. -

 موم کنم.باشه عادی رفتار میکنم ولی هیچ قولی نمیدم که همه چیو همینجا ت -

 و با این حرف از اتاق خارج شد.بعد از صرف شام سپهر بلند خدارا شکر گفت

دستت درد نکنه مادر جون دلم واسه دست پختتون یه ذره شده بود.مُردم این چند وقت بس که تنهایی غذا خوردم  -

 دیگه داشتم به کل اشتهامو از دست میدادم.

 روشن خانم با تعجب گفت

 ا تنها؟مگه فرشته نبود؟وا مادر چر -

 سپهر دهانش را باز کرد تا چیزی بگوید که فرشته با دستپاچگی گفت:

چیزه... نه اینکه این آخری همش درگیر امتحانات شاگردام و صحیح کردن برگه هاشون بودم وقت نمی کردم با  -

 سپهر غذا بخورم.

 فرشته با خودش گفت:

ه یه روز جلوی اون زبون بی صاحب مونده رو بگیره حرف نزنه.آخه اینم بهونه خدا بگم چیکارت نکنه سپهر.نمیتون -

 بود من جور کردم؟سوتی دادم.فقط خدا کنه مامان گیر نده.

 روشن خانم رو به فرشته گفت

 این که نشد دلیل.خب هر وقت می خواستی شام بخوری سپهرم صدا میزدی -

 فرشته چشم غره ای به سپهر رفت و گفت

 شب بود اون موقع هم که دیگه سپهر خواب بود. 85ه تا من می خواستم شام بخورم آخ -

 سپهر که متوجه چشم غره ی فرشته شده بود گفت

 آره فرشته جون راست میگه ناهارمو که تو شرکت می خوردم شام هم زودتر از فرشته میخوردم و می خوابیدم. -

 ه که خواب و خوراکش به موقع نبوده.گفتم دخترم الغر شده.پس به خاطر این بود -

 بله صد البته فرشته جون شده پوست و استخوون. -

 همه به گفته ی سپهر خندیدند.فرشته در حالی که ادایشان را در می آورد گفت

 هه هه هه...به چی میخندین؟حسودا -

 موقع خواب سپهر به روشن خانم گفت

 بند بخوابم.مادر جون من میخوام تو حیاط زیر پشه  -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

5 3  

 

 باشه.فقط دم صبح هوا سرد میشه حواست باشه پتو نره از روت کنار ورگرنه میچایی؟ -

 به روی چشم حواسم هست. -

به پشت خوابیده بود و یک دستش را زیر سرش قرار داده بود.از بین روزنه های کوچک پشه بند به آسمان پر 

 ستاره خیره شد و به فکر فرو رفت.

ادم یه روز بیشتر نمونم...خیلی بی انصافی فرشته به خاطر خودت منو از این همه خوبی دور میکنی.آخه بهش قول د -

روز و بدون اون توی تهران سر کنم.به اینکه نمیتونم جای  81چرا یه کمم به من فکر نمیکنه به این که چطوری 

 خالیشو ببینم.به این که بدون اون چقدر غریبم...

 کشید و فکرش را بر زبان آوردسپهر آه سوزناکی 

 خیلی بی رحمی فرشته -

 نسیم خنکی که می وزید باعث شد تا احساس سرما کند پتو را تا زیر گلو کشید و خودش را جمع کرد.

 

  
 

  
 

  
 

  
 

دید به از پرتو نوری که از ال به الی شاخه های درختان بر صورتش می تابید بیدار شد.داخل خانه شد،کسی را ن

 آشپزخانه رفت روشن خانم مشغول آماده کردن صبحانه بود.

 سالم -

 سالم صبح بخیر سپهر جان -

 فرشته با حوله ای که در دست داشت وارد آشپزخانه شد.

 سالم صبح بخیر تنبل خان -

 صبح شما هم بخیر زرنگ خانم -

 روشن خانم شعله ی سماور را کم کرد وگفت:

 یرم تا سر کوچه نون بگیرم.فرشته جان من م -

 سپهر گفت:

 شما چرا؟من میرم -

 نه پسرم صف خانما خلوت تره تو بری نیم ساعت دیگه میای  -

 و از آشپزخانه خارج شد.

 فرشته به سمت سپهر آمد و با صدایی که به سختی شنیده می شد گفت

 قولت که یادت نرفته.امروز باید بری. -

 ولی رو که از رو خودخواهیت ازم گرفتی بهم یادآوری کنینخیر. نیازی نیست ق -

 صدای تلفن حرفهایشان را قطع کرد.فرشته به سمت تلفن رفت.
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 بله؟ -

 فرشته خودتی؟ -

 سالم عمه جان؟خوبی؟چه خبر؟ -

 سالم قربونت برم خوبم الحمدا.. کی اومدی؟چه بی خبر؟ -

 ؟دیروز غروب رسیدیم.آقا ناصر و بچه ها خوبن -

 اونا هم خوبن خداروشکر.با سپهر اومدی؟ -

 بله عمه جان ولی اون کار داره امروز برمیگرده. -

امروز؟چقدر زود حداقل می موند تا یه نظر ببینیمش دلم براش تنگ شده.ولی اشکال نداره آخه خدا بخواد یه هفته  -

 دیگه عروسی مهتابه.اون موقع میبینمش.

 شه.هفته ی دیگه؟وای به سالمتی مبارک با -

 ام. 58آره عمه یعنی دقیقا  -

 چقدر خوشحال شدم پس مهتاب حسابی سرش شلوغه.از پسرا و ماندانا چه خبر؟ -

هیچی مانی که همون سر به هوایی که بوده هست.ماهانم دیگه موقع سربازی رفتنشه.ماندانا هم سرش به درس و  -

 کی هستی؟ مشقشه.خب فرشته جان مزاحمت نشم راستی تو تا

 من ده روزی هستم. -

 خب پس سر فرصت میام میبینمت.به مامانت و سپهر سالم برسون. -

 چشم شما هم به همه سالم زیادی برسونید.خداحافظ -

 سپهر کنار فرشته ایستاد وگفت:

 عمه معصومه بود؟ -

 بله. -

 عروسیه مهتابه؟ -

 بله -

 ام 58کی؟ -

 زد و به چشمان خوشرنگ سپهر خیره شدفرشته دستانش را به کمرش 

 تو که سیر تا پیازشو گوش وایستادی برای چی از من میپرسی؟ -

 سپهر از نگاه مسقیم فرشته منقلب شد.نگاه عاشقانه ایی به فرشته انداخت و گفت

 برای اینکه صدای قشنگتو بشنوم عزیزم نه ببخشید عشقم -

 تفرشته رویش را از سپهر برگرداند و گف-

 خیلی بی جنبه ایی -

و دوباره به آشپزخانه برگشت.سپهر قصد داشت به دنبال او برود که روشن خانم با چند نان داغ که در دست داشت 

 واردخانه شد.

 سپهر بیا مادر بریم صبحونه بخور. -

 سپهر مطیعانه به دنبال روشن خانم به راه افتاد.
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 مامان سپهر امروز میره ها.میدونستی؟ -

 میره؟! کجا میره؟-

 تهران دیگه. -

 آره سپهر.برای چی؟ -

 آخه کار داره. -

 روشن خانم باکالفگی گفت:

 دختر یه دیقه زبون به دهن بگیر.بذار خودش حرف بزنه. -

 فرشته با قیافه ایی دلخور سرش را پایین انداخت.سپهر در جواب روشن خانم گفت:

 قط دو روز نیستم کلی کار ریخته سرم.علی بیچاره هم دست تنهاس.بله.مجبورم برم به علی گفتم ف -

 ای مادر آخه این چه اومدنیه و چه رفتنی.شما جوونا فقط خودتون از کارتون سر در میارید. -

 ولی هفته دیگه برای عروسی مهتاب میام. -

 تو از کجا خبردار شدی -

 فرشته که تا آن لحظه ساکت بود گفت

 خودش گفت عمه زنگ زد -

 آخه اینطوری که سپهر باید همش تو راه باشه -

 چیکار کنم مادر جون چاره ایی نیست شما ناراحت نباشید. -

 حاال کی میخوای بری؟ -

 بعد از نهار میرم.-

 آخ...یادم رفته بود بگم بعدازظهر بتول خانم اینا با خواهرش وپسر خواهرش می خوان بیان. -

 که در دهان داشت درسته بلعید و گفت:فرشته لقمه ای را 

 بعدازظهر ؟ -

بله بعدازظهر.یادت نیست قرار بود هر وقت اومدی بیان دیدنت البته مهمونی امروز فقط باب آشناییه.سپهر جان یه  -

 امشب و بمون.تو هم باشی خوبه.

 سپهر پوزخندی زد و با حرص گفت:

 پنچرگیره دیگه درسته؟بله چرا که نه؟اینی که میگین همون آقای  -

 تو از کجا میدونی؟ -

مامان جون از اونجایی که آقا سپهر مهارت خاصی تو گوش وایسادن داره.به هر حال خیلی بد شد که سپهر نمیتونه  -

 بمونه.

 زنگ میزنم با علی صحبت میکنم شاید بشه یه کاریش کرد.الهی شکر دستت درد نکنه مادری -

 برگونه روشن خانم زدو از پشت سر بوسه ای 

 نوش جونت عزیز دلم -

به اتاقش که روشن خانم همان طور دست نخورده نگه داشته بود رفت.روی تخت نشست و مشغول خواندن کتاب 

 شد.بعد از مدتی فرشته در چارچوب در ظاهر شد.
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 چی شده یاد بنده کردید؟ امری داشتین؟-

 ؟برای چی به مادر جون الکی میگی می مونی -

 من حرف الکی نمیزنم.تو که بهتر میدونی. -

 فرشته داخل شد و باالی سر سپهر ایستاد

 ولی تو به من قول دادی! -

 بله قرار نیست بزنم زیر قولم.مهمونا که تشریفشون رو بردن بنده هم میرم. -

 نه نمیشه. -

 چرا؟ -

 کی حرکت کنی.برای اینکه اونموقع دیگه هوا تاریکه من نمیخوام تو تاری -

 سپهر برخاست.روبه روی فرشته ایستاد و با عصبانیت گفت:

اِا برات مهمه که چه بالیی سرم بیاد؟فکر کردی بچه ام که بخوای سرمو شیره بمالی؟خیال کردی نمیدونم میخوای  -

ه خوب خرش کردم زودتر منو بفرستی برم تا با خیال راحت بشینی و با اون مرتیکه...؟بعدشم به ریشم بخندی که چ

 فرستادمش رفت.

فرشته باورش نمی شد که این همان سپهر مهربان خودش باشد چقدر بی پروا سخن می گفت.احساس میکرد شخص 

 غریبه ای رو به رویش ایستاده.بغض راه گلویش را بسته بود.

اون موقع که یه پسر بچه  سپهر چه طور میتونی در مورد من اینطوری صحبت کنی.اگه میخواستم اینکارا رو بکنم -

 بودی و چیزی سرت نمی شد خیلی راحتر بودم نه االن که یه نره غولی.من به خاطر تو...

نتوانست جلوی اشکهایش را بگیرد و با سرعت از اتاق خارج شد.اتاق سپهر و فرشته در مقابل هم قرار داشت.سپهر 

 را از عصبانیت مشت کرده بود.با خود گفت:به راحتی صدای هق هق گریه ی فرشته را می شنید.دستانش 

 لعنتی...چه جوری دلت میاد که اینقدر راحت اشکشو در بیاری. -

فرشته لبه ی تخت نشسته بود.با دستهایش صورتش را پوشانده بود و می گریست. سپهر وارد شد،به آرامی در را 

 گفت: بست و به در تکیه داد.به فرشته نگاهی انداخت و با صدایی محزون

 معذرت میخوام... -

 به سمتش رفت و کنارش نشست.

 عصبانی بودم نفهمیدم چی دارم میگم. -

دستان فرشته را گرفت و از روی صورتش پایین آورد. فرشته را در آغوشش جای داد و سرش را به سینه اش 

 چسباند و گفت:

 غلط کردم.گریه نکن.به خدا اشکات دیوونم میکنه فرشته -

 ا را از روی گونه اش پاک کرداشک ه

الل بشم که با حرفام چشمای به این قشنگی رو بارونی کردم.اصال هرچی تو بگی همین االن وسایلمو جمع میکنم و  -

 برمی گردم تهران خوبه؟تو فقط گریه نکن.
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ر، رعشه ای بر بدن و لب هایش را به آرامی به پیشانی فرشته نزدیک کرد و بوسه ای بر آن نشاند.از این حرکت سپه

فرشته نشست و از داغی لب های سپهر پیشانی اش می سوخت.به چهره ی سپهر که با التماس به او چشم دوخته بود 

 نگاهی انداخت و گفت:

 نه همون بعد نهار بری خوبه. -

 چشم بعد نهار میرم.آشتی؟ -

 ین حرفارو ازت بشنوم.من که قهر نبودم.فقط دلم از حرفات گرفت.فکر نمیکردم هیچ وقت ا -

 میدونم نفهمیدم چی گفتم بازم ازت معذرت میخوام.بخند تا ببینم آشتی کردی. -

 فرشته احساس میکرد گرمای بدن سپهر پوستش را می سوزاند.از سپهر فاصله ای گرفت و لبخندی بر لب نشاند

 آفرین...راستی ناقال حاال من شدم نره غول؟ از کی تا حاال؟ -

 فرشته عمیق تر شد و گفت:لبخند 

 از همون موقع که یه سر و گردن از من بلندتر شدی. -

 خب حاال این فرشته خانم نمیخواد برای همیشه متعلق به این نره غول بشه و اونو هم مثل خودش آدم کنه. -

 باز تو پرو شدی.مگه تو شِرِکی؟-

دختره خودش غول شد کامال برعکس چیزی که من  نخیر خانم اوال من شرک نیستم.دوما تو کارتون شرک که -

 بهت گفتم.

 حاال هر چی.چرا درو بستی.پاشو برو بیرون درو هم باز بذار. -

 ولی یادت باشه جواب منو ندادی. -

 قبال جوابتو دادم پاشو برو. -

 سپهر برخاست و از اتاق خارج شد.

 

  
 

  
 

  
 

 سپهر وارد حیاط شد و به سمت در کوچک باغ به راه افتاد. روشن خانم مشغول آب و جارو بود که

 اِا... چرا این قفله؟ -

 روشن خانم در حالی جاروی دستش را بر روی موزاییک های خیس کف حیاط می کشید گفت:

 برو بگو فرشته کلیدشو بهت بده. -

 بگید کجاس خودم بر میدارم؟ -

 تو کشوی میز تلفنه -

 با کلیدی که در دست داشت برگشت و در حین باز کردن قفل گفت:بعد از مدتی سپهر 

 راستی آرش و خانمش کجایین از صبح ندیدمشون. -
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خونه خواهر خانمش نهار دعوت بودن.صبح آرش اومد دید شما هنوز خوابیدگفت پس ما همون باال صبحونمونو  -

 میخوریمو میریم.فکر نمیکرد که تو بخوای به این زودی بری.

 هفته دیگه که اومدم میبینمش. -

پا به داخل باغ گذاشت.چقدر این مکان را دوست داشت هرگاه زیر سایه ی درختانش می نشست احساس میکرد در 

بهشت سر میکند.باغی که جای جای آن برایش پر از خاطره بود.تمام فضای باغ پر بود از عطر نارنج.نسیم خنکی که 

ن عبور میکرد و صورتش را نوازش میداد،فضا را برایش رویایی تر میکرد.زیر سایه ی از ال به الی شاخ و برگ درختا

دو درخت که از همه به هم نزدیکتر بودند نشست. به یاد خاطرات کودکیش افتاد یاد زمانی که با جثه ی کودکانه 

یدن مادرش را از باالی اش از درخت باال میرفت تا به شاخه های قطور برسد و روی آن بنشیند هنوز هم شیرینی د

درخت از یاد نبرده بود و اینکه مادرش با چه اظطرابی از پایین هوایش را داشت.سپس به یاد زمانی افتاد که دوران 

پیش دانشگاهی را به پایان رسانده بود و برای تعطیالت همراه فرشته به شیراز آمده بودند.سعی کرده بود مانند 

ولی هنگامی که روی یکی از شاخه ها نشست شاخه شکست و او به زمین پرتاب شد کودکی اش از درخت باال برود 

 فرشته به سرعت خودش را به او رساند و با نگرانی گفت:

 وای چی شد؟چیزیت نشده؟ -

 آخ آخ نه هیچیم نشد فقط یه کم درد گرفت -

در فضا پیچیده بود.خوب یادش بود سپس به فرشته نگاه کرد و هردو باهم خندیدند و تا مدتی صدای قهقه ی شان 

 که فرشته در حین خنده گفته بود:

 پسره ی خرس گنده.فکر کردی هنوز بچه ای که از درخت میری باال -

 از یاد آوری این خاطره لبخندی بر لبش نشسته بود.

 خوب برای خودت خلوت کردی ها؟ -

 با شنیدن صدا نگاهش به سمت فرشته معطوف شد و گفت

 جا چیکار میکنی؟تو که از من فراریی.این -

 به سمت سپهر آمد و کنارش نشست.

 نمیدونستم اینجایی که.دلم هوای باغ و کرده بود اومدم دیدم تو هم اینجایی. -

فرشته دلش نمیخواست که حقیقت را بگوید اینکه دلش هوای سپهر را کرده، باغ بهانه است و به خوبی میدانسته که 

 است. سپهر درون باغ

 چندسال پیشو یادته که اومدی از درخت بری باال چطوری خوردی زمین؟ -

 اتفاقا منم همین االن داشتم به همین فکر میکردم.ما حتی فکرامونم شبیه همه.چرا؟ -

خب یه دلیلش اینه که ما یه جورایی باهم بزرگ شدیم و این باعث میشه ناخودآگاه فکرامونم شبیه هم بشه.یه  -

دیگش هم میتونه این باشه که یه خاطره ی شیرین هیچ وقت از ذهن آدم پاک نمیشه.اینم یه خاطره ی شرین دلیل 

 برای جفتمونه.

 سپهر آه سوزناکی کشید و چیزی نگفت:

 سپهر ناراحتی؟ -

 سپهر در دل گفت:
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 رتشو بخورممیترسم یه روزی همین کنار هم بودنمون هم برام یه خاطره ی شرین بشه که من فقط حس -

 چشمانش را به زمین خاکی انداخت و گفت

 نه -

فرشته سرش را پایین انداخت.بعد از لحظه ای دوباره سرش را بلند کرد و به نیم رخ زیبای سپهر نگاهی انداخت 

 چقدر چهره اش غمگین به نظر میرسید.سکوت آزارش میداد.برای فرار از این وضعیت گفت:

 میای بریم حافظیه؟ -

 پهر با لحن آرام و غمگینی گفت:س

 نه.باید بعد از نهار برم -

 اوووه...کو تا نهار؟میریم و زود برمیگردیم.باشه؟ -

 باشه برو آماده شو. -

 فرشته برخاست و سپهر را تنها گذاشت.بعد از رفتنش سپهر زیر لب گفت:

 چشم رو هم بذارم ظهره و من باید برم.تنها...

 اخت و شعری را زیر لب زمزمه کردبه آسمان نگاه اند

 ابر میبارد و من میشوم از یار جدا -

 چون کنم دل به چنین روز ز دلدار جدا

 نفسش را بیرون داد و گفت

 پس چرا نمیباری؟من دارم از یارم جدا میشم. -

ای رفتن سپهر آماده هنگامی که فرشته و سپهر به خانه بازگشتند روشن خانم سفره را پهن کرده بود و همه چیز بر

 بود

 دستت درد نکنه مادر جون مثل همیشه عالی بود.خب دیگه وقت رفتنه -

 نوش جونت مادر.صبر کن تا سفره رو جمع کنم بیام از زیر قرآن ردت کنم -

 باشه من میرم یه نگاه به ماشین بندازم -

 سپهر متوجه حضور فرشته شد.فرشته به مادرش کمک کرد و بعد از آن با عجله به دنبال سپهر رفت.

 خب فرشته خانم عاقبت شد همونی که خودت میخواستی. -

 غمی در چهره اش نشست و بعد از کمی مکث ادامه داد

 بهش حسودیم میشه. -

 به کی؟ -

 ولش کن.هیچی -

 نه بگو -

 به همین آقایی که داره میاد خواستگاری -

 همه چیو بزرگ میکنی؟فقط یه مهمونیه.کدوم خواستگاری سپهر؟تو چرا اینقدر  -

 مهم نیست. -

 سپهر آخه چرا اینطوری میکنی؟چرا هم منو عذاب میدی هم خودتو؟ -
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روشن خانم با ظرفی از آب و یک قرآن به بدرقه سپهر آمد.سپهر بعد از خداحافظی از روشن خانم و فرشته پشت 

 د از پایین آمدن شیشه کمی سرش را پایین آورد و گفت:فرمان نشست.فرشته با انگشت چند ضربه به شیشه زد.بع

 رسیدی حتما زنگ بزن.نگرانتم. -

 چشم.خداحافظ -

 خداحافظ -

 خدا به همرات مادر-

ماشین به راه افتاد و روشن خانم ظرف آب را به دنبالش روی زمین خالی کرد.فرشته اصال احساس خوبی از رفتن 

 ی که سپهر رفته بود خیره ماند.سپهر نداشت.نگاهش بر همان مسیر

 فرشته بیا بریم تو رفت دیگه.برو یه لباس درست بپوش االنه که مهمونا بیان. -

با اینکه لحظه ای بیشتر از رفتن سپهر نگذشته بود ولی فرشته احساس دلتنگی میکرد. دوست داشت تنها باشد و 

 حوصله ی مهمانی را نداشت.

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 لبه ی تختش نشسته بود که نازنین به در کوبید و گفت: رشته

وای عروس خانم و ببین چقدر ناز شدی.اینطوری که پسر مردم و میکشی اون ببیندت دیگه زبونش بند میاد و  -

 نمیتونه صحبت کنه.

 سالم چشمات قشنگ میبینه عزیزم وگرنه اینقدرا هم تعریفی نیستم. -

 زیاد سر حال نیستی چیزی شده؟اختیار دارید.مثل اینکه  -

 نه چیزیم نیست یه کم کسلم. -

 راستی سپهر کو؟تو اتاقش که نیست. -

 رفت. -

 رفت؟ کجا؟ -

 تهران. -

 شوخی میکنی؟برای چی؟ -

 از اولشم قرار بود بره یادم رفته بود بهتون بگم. -

 برمیگشتین. پس بگو چرا دمقی.آخه شما همیشه با هم میومدین شیراز و با هم -

 نمیدونم شاید. -

 نازنین با صدای بلندی گفت:

 آرش جان بیا ببین فرشته چی میگه.میدونستی سپهر رفته؟ -
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 آرش نیز به آنها پیوست و گفت :

 بله همین االن از مامان شنیدم.خیلی بی معرفته که بی خداحافظی رفت. -

 ه خاطر من کلی از کاراش عقب افتاده بود.آرش به دل نگیر نمی تونست بیشتر از این بمونه ب -

 همینه دیگه مگه ما جرات داریم چیزی بگیم فرشته خانم چشمامونو در میاره. -

 صدای زنگ خانه توجه همه را به خود جلب کرد.آرش گفت:

 فکر کنم اومدن من میرم در و باز کنم -

 . فعال عروس خانمنازنین: پاشو دختر این قیافرو به خودت نگیر زشته منم رفتم

 صدای سالم و احوال پرسی شان را می شنید.مدتی نگذشته بود که روشن خانم به اتاق آمد

 تو که هنوز غمبرک زدی پاشو بیا یه چایی بریز بیار خودتم بشین. -

 چشم شما برو منم میام -

پزخانه رفت و مشغول ریختن چای قدم به پذیرایی گذاشت.سالمی که اثر شرم در آن پیدا بود به جمع کرد و به آش

شد.از میان آن جمع چهار نفره بتول خانم و فرهاد را میشناخت.یک خانم و یک آقای سن و سال دار نیز در جمع 

حضور داشتند که فرشته حدس میزد پدر و مادر فرهاد باشندافراد متین و با وقاری به نظر میرسیدنت.در اولین 

 ا مردی مهربان و با وقار دیده بود.برخوردی که با فرهاد داشت او ر

 چایی را جلوی مرد گرفت.

 دستت درد نکنه دخترم. -

 نوبت به خانمی که کمی آن طرف تر نشسته بود رسید.

 ماشاا.. هزار ماشاا.. واقعا که یه فرشتس.روشن خانم حتما برای فرشته جون یه اسفند دود کن. -

را جلوی فرهاد گرفت و نگاه گذرایی به چهره اش انداخت.چشم وابروی در دل روشن خانم قند آب میکردند.چایی 

مشکی،صورت گرد با پوست روشن و ته ریشی که باعث میشد چهره اش مردانه تر به نظر برسد.فرشته بین نازنین و 

 مادرش نشست و سرش را پایین انداخت.بتول خانم رو به فرشته گفت:

ر فرهاد،ایشونم حاج آقا نصرتی پدر فرهاد هستن.آقا فرهادم که نیاز به فرشته جان ایشون شمسی خواهرمه ماد -

 معرفی ندارن پسر بزرگ حاج آقا هستن.

 بله از زیارتشون خوشبختم. -

 آقای نصرتی رو به فرشته گفت:

رام من و ببین دخترم این آقا فرهاد ما از اخالق چیزی کم نداره یعنی خداروشکر تا االن که به این سن رسیده احت -

مادرشو داشته انشاا.. برای خانمشم همین طوریه وضع مالیشم ای بدک نیست خداروشکر.حاال این شماین که خوب 

 باید تمام جوانب رو در نظر بگیری و ببینی آقا فرهاد ما مرد زندگیت هست یانه.

 مادر فرهاد رو به روشن خانم گفت:

پدر و مادر خودشون می بریدن و میدوختن.االن جوونا خودشون  بله دورو زمونه عوض شده مثل قدیم نیست که -

باید بپسندن و انتخاب کنن می خوام بگم اگه شما و آقا آرش اجازه میدید این دو تا جوون دو کالم با همدیگه 

 صحبت کنن ببینن اصال اخالقشون با هم جوره یا نه؟

 و پدر فرهاد در تایید حرف شمسی خانم گفت:
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ان شما اجازه بفرمایید و این مراسم و بسپارید دست خانما باالخره اونا توی این موارد ماهر تر عمل می بله آرش خ -

 کنن.

 روشن خانم و آرش هر دو موافقت خودشان را اعالم کردند ولی فرشته در دل میگفت:

...خداروشکر که سپهر پس من چی؟مگه قرار نبود فقط یه مهمونی برای آشنایی باشه دیگه حرف زدنمون چیه؟اَه -

اینجا نیست وگرنه نمیدونم چه عکس العملی برای اینکار مامان و آرش نشون میداد.منو تو عمل انجام شده قرار 

 میدین.آره؟تا من باشم گول حرفاتونو نخورم

 فرشته پاشو آقا فرهاد و راهنمایی کن برید .همین اتاق بغلی -

 شد. فرشته به همراه فرهاد از پذیرایی خارج

 بفرمایید -

 ممنون -

 برای لحظه ای سکوت بینشان برقرار بود.

ساله نیستیم که از حرف زدن خجالت بکشیم پس من شروع میکنم.بنده دبیر  51آقای نصرتی ما دیگه جوون  -

 ریاضی هستم و شغلم رو خیلی دوست دارم.فکر کنم بدونید که تهران زندگی میکنم.

م یه تولیدی کوچیک پوشاک دارم خدارو شکر درآمدم هم بد نیست.یه آپارتمان نقلی بله اطالع دارم.بنده ه -

 دارم.رشته ی تحصیلیم هم ارتباطی با شغلم نداره.لیسانس برق قدرت دارم.

از نظر من مادیات چیز غیر قابل حلی نیست چون میشه به مرور زمان و پشتکار پیشرفت داشته باشی.مهم اخالق و  -

قابل هست که توی یه جلسه نمیشه بهش پی برد...آقای نصرتی بذارید خیلی رک بهتون بگم که من روحیات طرف م

االن اصال آمادگی صحبت در مورد این مسائل رو نداشتم اگر هم االن اینجا نشستم فقط به خاطر احترام به حرف 

مهمونی برای آشنایی خانواده بزرگترا و البته احترام به شخص شماست.حقیقتش من فکر میکردم که این فقط یه 

 هاست.

حق باشماست من از این بابت از شما معذرت میخوام.من هم توی عمل انجام شده قرار گرفتم ولی به هرحال این  -

صحبت هایی بود که باید زده میشد.از این بابت که اعتقاد دارید مادیات آنقدرها مهم نیست خوشحام.چون با این 

ان آوردم و مطمئن شدم که در مورد شما اشتباه نکردم.شنیدم که شما با آقا سپهر زندگی حرفتون به انتخابم ایم

 میکنید.در مورد ایشون از زبون خالم مختصر شنیدم.

 بله ایشون فعال با من زندگی می کنن ولی قراره که به زودی مستقل بشن -

 شد مدتی از صحبتهای فرشته و فرهاد میگذشت که صدای آقای نصرتی بلند

 فرهاد بابا حرفاتون تموم نشد.ما نمیتونیم تا فردا صبح اینجا مزاحم آقا آرش و خانواده محترمشون بشیم ها. -

 فرهاد رو به فرشته گفت : 

 پس من منتظر جوابتون هستم و تا هر موقعی که بخواین صبر می کنم تا نسبت به هم شناخت بیشتری پیدا کنیم. -

 کر میکنم.راستی شما چند سالتونه؟بله رو پیشنهادتون ف -

 سالمه. 21بنده  -

 شما نمیخواید سن من رو بدونید -
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نه به نظر من هیچ چیز به اندازه درک متقابل مهم نیست اگر دو طرف بتونن از اخالق هم درک درستی داشته باشن  -

 دیگه چه فرقی میکنه که توی چه سن و سالی هستن.

 ؟واقعا شما عقیدتون اینه -

 بله. -

 دوباره صدای پدر فرهاد بلند شد.

 بهتره بریم صدای بزرگترا در اومد. -

 باالخره مهمانی به پایان رسید و فرشته نفس راحتی کشید.به اتاقش رفت،چشمش به عکس سپهر افتاد

 چرا زنگ نزد یعنی هنوز نرسیده؟بهتره خودم زنگ بزنم. -

گرفت عکس سپهر بر روی صفحه گوشی ظاهر شد.چند بوق خورد ولی  تلفن همراهش را برداشت شماره سپهر را

 سپهر جواب نداد و تماس قطع شد.

 چرا جواب نمیده؟ -

 دوباره شماره را گرفت.بعد از چند بوق سپهر با صدایی خسته گفت:

 سالم. -

 سالم خوبی؟چرا گوشی تو جواب نمیدی؟ -

 سایلنت بود دیر متوجه شدم.خوبم تو خوبی؟ -

 بد نیستم.رسیدی یا هنوز تو راهی؟ -

 همین االن رسیدم داشتم ماشین و پارک میکردم که زنگ زدی.چه خبر؟پسر خواهر بتول خانم تشریف آوردن؟ -

 آره اومدن.از صدات معلومه خیلی خسته ای برو استراحت کن.بعدا با هم صحبت میکنیم.شب بخیر. -

 باشه.خداحافظ -

مانش را بست.ناگهان به یاد بوسه ی سپهر بر پیشانی اش افتاد و لبخندی برلبش نقش روی تختش دراز کشید چش

 بست.به خودش نهیبی زد.

تو چته فرشته آدم باش با دست پس میزنی و با پا پیش میکشی؟این همه سنتو به رخش میکشی حاال خودت یادت  -

 رفته که چقدر با هم اختالف سنی دارین.

 فرهاد را به یاد بیاوردسعی کرد آخرین حرفهای 

 اگر دو طرف بتونن از اخالق هم درک درستی داشته باشن دیگه چه فرقی میکنه که توی چه سن و سالی هستن. -

 و سپس گفت:

فرهاد و سپهر مثل هم فکر میکنن.یعنی این اتفاقیه؟یا اینکه تمام مردا اینطوری فکر می کنن؟چه فرقی میکنه من و  -

 هم باشیم. سپهر نمیتونیم با

 چشمانش را باز کرد و آهی کشید.فکرش را بر زبان آورد و گفت:

 محاله...آره یه عشق محال -

 صدای تلفن همراهش بلند شد.

 اس ام اس؟اونم این وقته شب! -

 گوشی را از روی عسلی برداشت
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 سپهر؟ -

 دلم برات تنگ شده.شب بخیر عشقم. -

 روش کم نمیشه این پسر -

 اسخ اس ام اس سپهر را نداد ولی در دل گفت: شب بخیر عزیزمفرشته پ

 

  
 

  
 

  
 

  
 

روز پرتحرکی برای سپهر شروع شده بود و باید تمامی کم کاری های این اواخر را باتالش بی وقفه اش جبران می 

نگونه هفته زودتر به پایان کرد.با خودش قرار کرده بود که برای فرار از دلتنگی سرش را به کار گرم کند شاید ای

 برسد.از اتاقش بیرون آمد و رو به منشی گفت:

 آقای خضرایی تو اتاقشون هستن؟ -

 بله هستن. -

 چند ضربه به در کوبید و وارد شد.

آقای خضرایی من پروژه رو تست کردم این قسمت از برنامه درست عمل نمیکنه ایراداتی رو که توش دیدم  -

کردم فقط اطالع دارید که وقت زیادی نداریم تا هفته دیگه باید تحویل داده بشه،بدون هیچ براتون یادداشت 

 مشکلی.

 بله در جریان هستم ولی تا موقعی که مهندس دارابی کارشون به اتمام نرسه من نمی تونم تغییری تو برنامه بدم. -

 مهندس دارابی؟مگه هنوز کارو بهتون تحویل نداده؟ -

 نخیر -

 یرادی نداره من با ایشون هم صحبت میکنم.ا -

 خارج شد وبه سمت اتاق علی به راه افتاد.به در کوبید و وارد شد.چهره ی علی در پشت مانیتور پیدا نبود.

 نمیخوای سرتو بیاری باال ببینی کی اومده تو؟ -

 خودم میدونستم تویی؟ -

 از کجا میدونستی؟ -

 از طرز در زدنت. -

 ی در میزنم؟مگه چجور -

 خشن.انگار داری در قلعه رو میزنی بس که محکم میکوبی به در؟ -

 ولش کن این حرفا رو تو چرا هنوز کارو به مهندس خضرایی تحویل ندادی؟ -

از اونجایی که رفیق بی مسئولیتم هی دم به دیقه مرخصی میگیره میره برا خودش صفا اونوقت من بدبخت باید جور  -

 تادشو بکشم.تازه آقا میخواد هفته دیگه دوباره بفرماین دَدَرا.کارای عقب اف
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 من همش دو روز نبودم.ولی اشکال نداره فقط زودتر.دیگه وقتی نمونده. -

 چشم رئیس.راستی از معشوقت چه خبر؟ -

 فعال وقتشو ندارم بشینم برات داستان تعریف کنم.میرم اتاقم تو هم به کارت برس. -

 ای را که در حال جویدن آن بود بلعید و رو به فرشته گفت روشن خانم لقمه

 خب نظرت در مورد خواستگارت فرهاد چیه؟ -

 نمیدونم -

 نمیدونم یعنی چی؟ -

 آرش با حالت تمسخرآمیزی گفت

 من میدونم یعنی چی؟یعنی هنوز به این فکر نکرده که روی این خواستگارش چه ایرادی بذاره. -

شما حرفای منو ترجمه کنید.منظورم اینه که توی یه جلسه که نمیشه کسی رو شناخت یکم  نخیر الزم نیست -

 فرصت میخوام تا بیشتر فکر کنم.

 اینبار نازنین گفت:

 تو بهش فکر کن هر چقدر بخوای فرصت داری به شرطی که واقعا بهش فکر کنی. -

 ش گفتفرشته خواست چیزی بگوید که صدای گوشی توجهش را جلب کرد.آر

 سپهره.گوشیتو بیارم؟ -

 آره دستت درد نکنه. -

 سپهر از خواستگاری دیشب با خبره؟ -

 آره ولی چیزی نگی ها؟ -

 چرا!؟اتفاقا میگم.!جواب بده االن قطع میشه -

 نه آرش تو رو خدا -

 و بالفاصله گفت:

 الو سالم. -

 حالی از ما نمی پرسی؟سالم فرشته خانم چه طوری ما رو نمی بینی خوشی؟اصال  -

 خوبم تو خوبی؟داشتیم صبحونه میخوردیم االن میخواستم زنگ بزنم. -

 اِ پس بد موقع زنگ زدم قطع میکنم بعدا دوباره زنگ میزنم. -

 نه صبحونم تموم شد چه خبر بیکاری؟ -

م هم زنگ بزنم ببینم تو چیکار نه اتفاقا سرم خیلی شلوغه یه انتراگ کوتاه به خودم دادم که هم یه استراحتی بکن -

 میکنی.راستی دیشب که تعریف نکردی چی شد حاال بگو ببینم دیدیشون؟

 آره اومدن یه آشنایی مختصری پیدا کردیم همین. -

 در همان موقع آرش دهانش را به گوشی فرشته نزدیک کرد و بلند طوری که سپهر بشنود گفت:

نی.به زور از اتاق آوردیمشون بیرون ول کن نبودن که حرف زدنشون یه آره سپهر نبودی آشنایی مختصرشو ببی -

 ساعتی...

 فرشته به سرعت از آرش فاصله گرفت و با چهره ی بر افروخته ای گفت:
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 آرش خیلی مسخره ای... -

 و به سرعت به سمت حیاط حرکت کرد و دوباره گوشی را به گوشش نزدیک کرد و با کالفگی گفت:

 الو؟ -

- ... 

 الو سپهر؟ -

 فرشته، آرش چی میگه؟تو دیشب... -

 فرشته صدای نفس های تند سپهر را می شنید. با دستپاچگی گفت:

 سپهر باور کن اصال قرار نبود... -

 آره قرار نبود...خداحافظ فرشته -

 سپهر؟الو؟سپهر -

باغ که همیشه خلوت میکرد نشست تماس قطع شده بود.فرشته برخاست و به سمت باغ دوید.در همان قسمت از 

 سرش را بین دستانش گرفت.

 خدایا من باید چیکار کنم دارم دیوونه میشم.دیگه خسته شدم... -

 قطره ای اشک بر گونه اش غلطید.برای مدتی در همان حال ماند سپس گوشیش را برداشت و شروع به نوشتن کرد:

 فتم این پرستو مردنی استمن که گفتم این بهار افسردنی است / من که گ -

 من که گفتم ای دل بی بند و بار / عشق یعنی رنج ، یعنی انتظار . . .

 پیغامی بر روی گوشی ظاهر شد

 پیام تحویل داده شد. -

 بعد از دقایقی صدای تلفن همراهش برخاست

 نه به پدرم رفته ام !.. -

 نه به مادرم !..

 من چندیست ...

 بر باد رفته ام !!

 فرشته دوباره شروع به نوشتن کرد

سپهر به خدا من نمیدونستم.منو تو عمل انجام شده قرار دادن.االنم چیزی نشده ما هیچ قراری نذاشتیم.سپهر؟تو  -

 )-با فرشته قهری؟ :

اران نه فرشته عشقه منه،من هیچوقت نمیتونم با عشقم قهر کنم.تو را ای گل کماکان دوست دارم ، به قدر ابر و ب -

 دوست دارم ، کجا باشی کجا باشم مهم نیست ، تو را تا زنده هستم دوست دارم .

 لبخندی بر لب فرشته نقش بست.احساس دلتنگی عجیبی داشت.دوست داشت سپهر در آن لحظه در کنارش بود.

سمت خانه در حرکت سپهر با اینکه تمام سعیش را می کرد تا به فرشته فکر نکند اصال موفق نبود.به همراه علی به 

 بودند که علی گفت:

 نگفتی؟از فرشته چه خبر؟ -
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دیشب براش خواستگار اومده بود تمام راهو تا تهران به اون فکر میکردم.به اینکه چه جور آدمیه.همش خدا خدا  -

 میکردم فرشته ازش خوشش نیاد.

 اره چیه؟اِ که اینطور پس رقیب عشقی هم پیدا کردی.خب نظرش در مورد خواستگ -

نمیدونم ولی از زبون آرش شنیدم که رفتن حرفاشونو با هم زدن از موقعی که شنیدم اصال دیگه حواسم به کار  -

 جمع نشد.

 یعنی قبول کرده؟ -

 فکر نکنم چون خود فرشته میگفت هیچ قراری نذاشتن. -

بینی به کدوم خواستگارش جواب خب حاال تو میخوای چیکار کنی؟میخوای همین طوری دست رو دست بذاری و ب -

 مثبت میده؟

از دست من چه کاری بر میاد؟میبینی که از وقتی بهش گفتم عاشقشم ازم فراری شده.فکر میکنی برای چی رفته  -

شیراز؟برای اینکه چشمش به من نیافته تازه ازم خواسته که به فکر یه جایی برای زندگی باشم.دیگه نمی خواد 

 باهاش زندگی کنم.

 بس که بی عرضه ای.این چه وضعیه عاشق به این شل و ولی ندیده بودم. -

 و در حالی که اَدایش را در می آورد ادامه داد:

از دست من چه کاری بر میاد.یه کم محکم باش تو اگه واقعا عاشقشی نباید با حرفش عقب بکشی باید جوری  -

 بشه.عالقتو نشون بدی که بهت ایمان بیاره و اونم عاشقت 

آره حرف زدن در موردش راحته.باید موقعیت منو داشته باشی که بفهمی چی میگم.بهر حال این حرفا چیزیو  -

 عوض نمیکنه رسیدیم بپر پایین.

 پارک کن بیا بریم تو.تنها میخوای بری خونه چیکار کنی؟ -

 نه ممنون سالم برسون خونه راحت ترم. -

 باشه پس تا شنبه خداحافظ -

دستی تکان داد. پایش را بر روی پدال گاز فشار داد و با سرعت از آنجا دور شد.لباس هایش را با کسالت از  سپهر

تن خارج کرد و دوش آب گرمی گرفت.روی تختش دراز کشید و چشم هایش را بست.از فرط خستگی زیاد، بعد از 

رق داخل اتاق را روشن کرد وبه ساعت دقایقی به خواب رفت.هنگامی که از خواب برخاست هوا تاریک شده بود.ب

 نگاهی انداخت.

 شبه چقدر خوابیدم. 1اَا...ساعت  -

 به تلفن همراهش خیره شد.

 نخیر هیچ خبری نیست.بی معرفت تا من زنگ نزنم اصال یاد من نیست. -

 متنی را نوشت و ارسال کرد

 سالم خانومی؟خیلی بی معرفتی اصال یاد من نیستی؟چه خبر؟ -

 ا هرچه منتظر شد جوابی را از فرشته دریافت نکرد.دوباره نوشت:ام

 یک جام پر از شراب دستت باشد -

 تا حال من خراب دستت باشد



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

6 8  

 

 این چندمین پیامک است ندادی پاسخ 

 ای دوست فقط حساب دستت باشد !

 صدا در آمد.احساس ضعف کرد.برخاست به سمت آشپزخانه رفت و در یخچال را باز کرد زنگ تلفن به 

 الو؟ -

 سالم سپهر -

 فرشته تویی؟چه عجب؟ -

 چه طوری؟خوبی؟خونه نیستم با نازنین اومدم بیرون برای عروسی مهتاب لباس بخرم.تازه داریم برمیگردیم خونه. -

منم بد نیستم.معلومه حسابی بهت خوش میگذره.جات خیلی تو خونه خالیه دلم می خواست منم اونجا بودم تا  -

 خودم برات لباس انتخاب میکردم.

 نترس سلیقم اینقدرا هم بد نیست.نازنین سالم میرسونه. -

 سالمت باشه.رفتی خونه بهم زنگ بزن. -

 باشه کاری نداری -

 نه خداحافظ -

بعد از قطع تماس سپهر دوباره به یاد گرسنگی اش افتاد.برای خودش نیمرویی درست کرد و مشغول خوردن 

 خوردن زیر لب غر میزدشد.هنگام 

 خودت رفتی اونجا دست پخت خوشمزه مادرجونو میخوری من اینجا باید نیمرو بخورم. -

به سمت اتاقش رفت که چشمش به اتاق فرشته افتاد.داخل شد چقدر جای خالی فرشته را احساس می کرد.لبه تخت 

قاب عکس خانوادگی وجود  5خیره شد.نشست و به قاب عکسهایی که فرشته روی میز تحریرش قرار داده بود 

داشت.یک عکس دسته جمعی از تمامی خانواده، یک عکس دو نفره فرشته و سپهر،یک عکس از کودکی سپهر و 

 یک عکس نیز از پدر فرشته.عکسی را که متعلق به خودش و فرشته بود را برداشت و به چهره ی فرشته خیره شد.

تونم تا چهارشنبه صبر کنم.وای فردا رو چیکار کنم جمعه اس و من صبح چقدردلم برات تنگ شده.چه طوری می  -

 تا شب بیکارم.

در اتاق فرشته احساس آرامش میکرد روی تخت دراز کشید و عکس فرشته را به سینه اش چسباند و در بین 

و داشت آرامش بازوهایش پنهان کرد.چشمانش را بست و به فرشته اندیشید.فکر کردن به خاطرات شیرینی که با ا

 میکرد.

 

فرشته با صدای صحبتی که از بیرون اتاق می آمد چشمانش را باز کرد به ساعت نگاهی انداخت.برخاست از اتاق  

 خارج شد

 سالم صبح بخیر -

 سالم دختر گلم صبح تو هم بخیر -

 نازنین هم به آرامی جواب فرشته را داد.فرشته رو به روشن خانم گفت:

 خانوم.سرصبحی خیلی شنگولی! چیه مامان -

 چرا نباشم روز به این خوبی.تازه خبرای خوبی هم دارم. -
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 اِاا...چه خبریه که اینقدر شما رو سر حال آورده؟بگید شاید حال ما هم مثل شما شد. -

 نازنین حامله اس.عمه شدی فرشته. -

 چشمان فرشته گرد شد و لبخند عمیقی بر لبانش نقش بست.

 یییی راست میگی مامان؟واااا -

 و به سرعت نازنین را در آغوش گرفت و شروع به بوسیدن کرد.

 الهی عمه قربونش بشه. -

 اِاا فرشته ولم کن با اون دست و روی نشستت اینقدر تُف مالیم نکن. -

 خیلی پر رویی نازنین.کی متوجه شدی. -

 فرشته خانم به جای نازنین گفت

ب آزمایششو گرفت.تو اتاقت بودی.دیدیم زیاد حالت خوب نیست و تو خودتی گفتیم صبح دیروز بعدازظهر جوا -

 بهت میگیم.نبودی آرش و ببینی رو پاهاش بند نبود شده بود عین بچه ها.

 خیلی خوشحالم نازنین جون بهت تبریک میگم.پس آرش کجاس؟ -

 رفته خرید،میاد. -

 ن حسابی اشتهام باز شده میخوام حسابی بخورم.من برم دست و صورتمو بشورم که دیگه اال -

 به پا نترکی فرشته جان.گفته باشم بچه من عمه چاق دوست نداره. -

 اوهو دلشم بخواد. -

بعدازظهر جمعه بود فرشته در اتاقش مشغول خواندن کتاب بود.از خواندن خسته شد کتاب را بست و به  5ساعت 

 یاد سپهر افتاد

 عنی تنهایی چیکار میکنه دلم براش تنگ شده امروز جمعه اس ی -

 موبایلش را برداشت شماره ی سپهر را گرفت اما فوری تماس را قطع کرد و با خود گفت

نه فرشته تو اومدی اینجا تا به دوریت عادت کنه ولی با این کارا نمیشه.فرشته تو هم باید عادت کنی تو نمیتونی  -

رفام فکر کرده؟جایی رو برای زندگی پیدا کرده؟ما نمیتونیم دیگه با هم زندگی اینطوری ادامه بدی.نمیدونم به ح

کنیم اون منو به عنوان همون فرشته که بزرگش کرده نمیشناسه.منم دیگه اونو به چشم همون سپهر قدیم نمیبینم.از 

 نم تا خودش زنگ بزنه.اینکه بخوایم تنها زیر یه سقف زندگی کنیم میترسم.باید دوباره باهاش صحبت کنم،صبر میک

 در همان لحظه موبایلش به صدا در آمد

 چه حالل زاده اس.الو سالم. -

 سالم عشق من چه طوری خوبی؟ -

 مرسی سپهر خواهش میکنم اینطوری صحبت نکن هیچ خوشم نمیاد -

 نم چیکار میکنی؟بابا بذار یه دیقه بگذره بعد شروع کن به دعوا کردن.چشم همون فرشته خوبه؟حاال بگو ببی -

 خوبه.داشتم کتاب میخوندم تو چیکار میکنی. -

منم دارم از دوری تو غصه میخورم جز این کار دیگه ای ندارم آخه از شانس من اونی که دوسش دارم یه کم بی  -

 معرفت تشریف داره نه تنها حالمو نمیپرسه بلکه به قولشم عمل نمیکنه.

 کدوم قول؟ -
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 رسیدم خونه زنگ میزنم؟مگه دیشب نگفتی  -

گفتم ولی اون موقع مجبور بودم چون جلوی نازنین نمیتونستم بگم زنگ نمیزنم.سپهر فکر میکنم اینقدر عاقل  -

 باشی که بفهمی من االن برای چی شیراز هستم.اونم بدون تو.

 بله ملتفتم اما من با این حرکات از خواستم نمیگذرم. -

گفت که منو تو نمیتونیم دیگنه باهم زندگی کنیم پس حتما االن دنبال جایی برای  سپهر این و چند دفعه بهت -

 زندگی هستی.درسته؟

 بله گفتی منم هر دفعه حرفتو نشنیده گرفتم فرشته اینو از من نخواه. -

 سپهر ازت خواهش میکنم اینقدر آزارم نده. -

- .... 

 سپهر توروخدا... -

ین امروز میرم دنبال خونه...ولی اینو بدون فرشته که خیلی خود خواهی تو داری منو با قسم نده فرشته.باشه از هم -

 این رفتارت نابود میکنی.برای من دوری از تو یعنی...

 فرشته حرف سپهر را قطع کرد و گفت:

 بسه دیگه سپهر نمیخوام دوباره آخر صحبتمون با دعوا ختم بشه -

 خیله خب پس خداحافظ -

 ودت باش خداحافظمواظب خ -

 سپهر تماس را قطع کرد پوزخند عصبی زد گفت :

 حتما مواظب هستم. -

سرش را بین دستانش گرفت.حتی فکر کردن به زمانی که از فرشته جدا زندگی کند نیز برایش سخت بود احساس 

دلش به شدت  میکرد که به راحتی مغلوب شده.احساس ضعف و ناتوانی در تمام ذهن و جانش ریشه کرده بود.

گرفته بود.غربت را با تمام وجود حس میکرد.قطره ی اشکی از گوشه چشم بر روی گونه اش غلطید.با صدای لرزانی 

 گفت:

 تنهام گذاشتی فرشته.غریبم...خیلی غریب -

گیتارش را از کنار تخت برداشت.دستش را بی هدف بر روی سیم های گیتار کشید.زمانی که به یاد پدر و مادرش 

 می افتاد با نواختن و خواندن خودش را آرام میکرد و اینبار به یاد فرشته شروع به نواختن کرد.

 تو یه شیرینی تلخی واسه قلب نیمه جونم -

 توی این ترانه هایی که برای تو میخونم

 تو یه شیرینی تلخی توی خاطرات دورم

 تو تموم لحظه های دل ساکت و صبورم

 وی خواب هر شب منتو یه رویای قشنگی ت

 تو یه آهه سینه سوزی توی گرمای تب من

 تو یه فریاد بلندی تو سکوت بی کسی هام

 تو یه عشقی که بریدی منو از دلبستگی هام
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 کجایی عزیز من، بی تو من یه لحظه خوشی ندارم

 کجایی که بی تو، من غصه میخورم تلخه روزگارم

 راغمتو که رفتی از کنارم غم غریبی اومد س

 بیا تا دوباره احساس کنم تو دنیا یکیو دارم 

 با صدای تلفن گیتارش را کنار گذاشت و به سمت تلفن رفت

 الو؟ -

 سالم چطوری؟خوبی؟ -

 سالم مرسی تو خوبی علی. -

 ممنون چرا صدات گرفته؟چیزی شده؟ -

 نه چیزی نیست. -

 میشی.واقعا که. نکنه گریه کردی.نگفتم بیا خونه ما تنهایی دیوونه -

 علی تورو خدا یه امروز و بیخیال ما شو.اصال حوصله ندارم. -

 که چی؟ بشینی و زانوی غم بغل بگیری.من تا نیم ساعت دیگه اونجام. -

 علی نه نمیخواد.علی.ای بابا الو؟قطع کرد. -

 سپهر آیفون را برداشت و علی را به داخل راهنمایی کرد.

 بیا تو -

 گاه کن.این چه ریختیه کشتیات غرق شده؟قیافشو ن -

 مگه من نگفتم نیا حوصله مسخره بازی ندارم -

 وای تو که منو کشتی با این استقبال گرمت.واقعا ممنون -

 علی دارم دق میکنم خسته شدم -

 آخه پسر چرا اینطوری میکنی. مگه چی شده؟ -

 فی فرشته گیر داده که باید خونه بگیرم و ازش جدا بشم.دیگه میخواستی چی بشه من اینجا فرشته اونجا.از طر -

اگه چیزی غیر از این می گفت باید تعجب میکردی.اون روزی رو که به من گفتی عاشق فرشته شدم یادته گفتم  -

سپهر این عشق و از سرت بیرون کن،گفتم اگه بهش بگی زندگیت بهم میریزه ولی تو کار خودتو کردی.حاال هم من 

ته حق میدم تو که انتظار نداری فرشته با تو که دیگه حاال خواستگارش هستی زیر یه سقف زندگی کنه این به فرش

تصمیمش نشون میده که واقعا دختر عاقل و فهمیده ایه.تو هم الکی این قیافه رو به خودت نگیر به جاش دنبال یه 

یست برای رسیدن به فرشته باید هفت خان رستم راهی باش که بتونی راضیش کنی....آخه بدبختی تو که یکی دو تا ن

 و بگذرونی تازه اگه فرشته رو راضی کنی خانوادشو چیکار میکنی؟

برای من مهم فرشته اس اگه اون راضی بشه بقیه هم راضی میشن.علی من نمیتونم از فرشته دور باشم دارم خفه  -

که تماس نمیگیره، وقتی من باهاش تماس میگیرم میشم وقتی فرشته نیست انگار هوایی برای تنفس ندارم.خودش 

 آخر حرفمون به جرو بحث تموم میشه.نمیدونم تا کی میتونم صبر کنم و همین طوری ادامه بدم.

روز رو نبینیش  81خوبه دوباره آخر هفته میخوای بری پیشش اینطوری غمبرک زدی اگه قرار بود تمام این  -

ه ول میکنی میری حاال اونو من هستم دیگه واسه چی درس و دانشگاه رو چیکار میکردی.شرکت و هی دم به دیق
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جلسه غیبت بعدشم حذف میشی میخوای  2تعطیل کردی چهارشنبه هفته پیشم نبودی اگه این هفته هم نباشی میشه 

 چیکار کنی؟

 میرم با استاد صحبت میکنم این جلسه رو تو یکی دیگه از کالساش میرم. -

 ده شو بریم بیرون یه هوایی به سرت بخوره.با غصه خوردن چیزی درست نمیشه.باشه.پاشو آما -

 حوصله ندارم -

 پاشو خودتو لوس نکن. -

 

  
 

  
 

  
 

  
 

خرداد بود.سپهر علیرغم اصرارهای فراوانی که به استاد کرده بود موفق به راضی کردنش نشد و به  58چهارشنبه 

کالس حاضر شد.در تمام مدتی که استاد تدریس میکرد سپهر چیزی از درس نفهمید و و نیم در  88ناچار در ساعت 

تمام فکر و ذکرش در شیراز و پیش فرشته بود از اینکه میتوانست بعد از یک هفته دوباره فرشته را ببیند غرق در 

 شادی بود طوری که علی نیز به وضوح شادی را در لحن و چهره ی سپهر مشاهده میکرد.

ییی...بسوزه پدر عاشقی که با جوون مردم چه کارا که نکرده.ببینم سپهر تو اصال درس و متوجه شدی؟از اول تا ه -

 آخر تو فکر بودی.به گمونم استاد از اینکه نذاشت تو یه ساعت دیگه بیای پشیمون شد.

فی دیر شده.فکر کنم وسط نه خداییش اصال نفهمیدم درباره چی صحبت میکرد.حاال بدو بریم که به اندازه ی کا -

مراسم برسم شیراز.دلم نمیخواد عمه و بقیه از دستم ناراحت بشن.قبلشم باید یه زنگ به فرشته بزنم ببینم چیزی 

 الزم نداره براش ببرم.

اگه چیزی هم الزم داشته باشه اون موقع که تو میرسی دیگه به دردش نمیخوره.تخته گاز نری با احتیاط رانندگی  -

 یدی به منم خبر بده با این حالی که تو داری فکر کنم تا اونجا پرواز کنی.کن.رس

 خوب شد دیروز لوازممو جمع کردم اصال فکر نمیکردم استاده قبول نکنه که تو یه ساعت دیگه برم. -

ی بعدازظهر سپهر تهران را به قصد شیراز ترک کرد.چشمانش از خوشحالی برق میزد و در پوست خود نم 5ساعت 

 گنجید.

 فرشته در حال مرتب کردن اتاقش بود که آرش با ضربه ای به در وارد شد.

 نمیدونی مادر جون کجاست؟ -

 رفته خونه عمه.از همون جا میاد عروسی. -

 هنوز سپهر نیومده؟ -

که اگه کسی  نه دیر راه افتاده فکر نکنم به این زودی برسه.راستی منم یه ساعت دیگه وقت آرایشگاه دارم.گفتم -

 سراغمو گرفت بدونی کجاییم.

 باشه.پس فعال خداحافظ -
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شب بود و یک ساعت از شروع مراسم میگذشت.مراسم عروسی در باغ بزرگی که به دو قسمت تقسیم  1ساعت 

شده بود برگزار شده بود قسمت شمالی باغ مخصوص خانمها و قسمت جنوبی برای آقایان در نظر گرفته شده 

تمام فضای باغ با میز های گرد با رویه های قرمز رنگ و صندلی هایی به همان رنگ پر شده بود به غیر از  بود.تقریبا

قسمت سکو مانندی که برای عروس و داماد تدارک دیده شده بود.فرشته به سمت معصومه خانم که روی یکی از 

 شد تا صحبتهایش تمام شود سپس گفت:صندلی ها نشسته بود و درحال صحبت کردن با موبایلش بود رفت و منتظر 

 عمه پس کجاین این عروس و دوماد؟دیر نکردن! -

 معصومه خانم نگاهی خریدارانه به فرشته انداخت و گفت:

 وای فرشته خیلی عوض شدی.خوشکل بودی دیگه االن شدی یه تیکه جواهر حتما برای خودت یه اسفند دود کن. -

 دوخت و گفت: فرشته از شرم نگاهش را به زمین

 ممنون عمه چشمات قشنگ میبینه.نگفتین کجاین؟ -

 قربون شرم و حیات بشم کی کجاست؟ -

 وااا...عمه عروس و دوماد دیگه. -

 آها دارن میان االناست که برسن.راستی سپهر اومده؟ -

 نه.نمیدونم ظهر راه افتاد منم تا قبل اینکه بیام آرایشگاه بودم خبر ندارم رسیده یا  -

 دختر بچه ایی که یک پیراهن با دامن چیندار صورتی به تن داشت با سرعت به سمتشان آمد با زبان شیرینی گفت:

 خاله...خاله مهتاب اومد اینقده خوشگل شده... -

 اومدن؟باشه خاله اومدم.فرشته جان تو نمیای؟ -

 چرا عمه بذار شالمو سرم کنم میام. -

نداخت و به دنبال معصومه خانم به راه افتاد.با ورود عروس داماد صدای سوت و دستها فرشته شالش را روی سرش ا

بلند شد و معصومه خانم دستش را در سبدی که از نقل های ریز و گلبرگ های قرمز پر کرده بود فرو میبرد و مشت 

معیتی که دورشان را احاطه پرشده اش را روی سر عروس و داماد خالی میکرد.بعد از مدتی عروس و داماد از میان ج

کرده بود عبور کردند و روی مبلی که بر روی سکو قرارداشت نشستند.همزمان صدای موسیقی در فضا پخش 

 شد.فرشته به سمت مهتاب رفت.

 سالم عروس خانم تبریک میگم.آقا کیوان به شما هم تبریک میگم. -

 مهتاب با دیدن فرشته لبخندی زد وبا بهت گفت:

 رشته خودتی؟وای ف -

 و همزمان کیوان از جا برخاست و گفت:

 ممنون انشاا.. قسمت شما بشه. -

 فرشته دستان مهتاب را در دست گرفت و گفت:

 وااا پس میخواستی کی باشه. -

 آخه خیلی ناز شدی -

اال تو اینهمه هرچی باشم از تو که نازتر نشدم اگه بدونی چقدر قشنگ شدی...یعنی اینقدر بدریخت بودم که ح -

 تعجب کردی؟
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 اینبار به جای مهتاب، شکوفه دختر عموی فرشته که به سمتشان می آمد گفت:

اختیار داری دختر عموجان خشگلی شما همیشه تو خانواده زبانزد بوده.امشبم اگه به خاطر لباست نبود همه تورو  -

 با عروس اشتباه میگرفتن.

 ابرم میداره ها.اینقدر نگید باورم میشه قشنگم هو -

 نه فرشته جون شکوفه راست میگه واقعیت و که نمیشه انکار کرد. -

سال کوچکتر بودند.ماندانا خواهر مهتاب نیز سال سوم دبیرستان را  2شکوفه و مهتاب همسن بودند و از فرشته 

 میگذراند.ماندانا به جمع دختران پیوست و گفت:

 که اونم اومد. خوب جمعتون جمعه ها فقط گلمون کمه -

 مهتاب چشمکی به فرشته زد و گفت:

 آره جمعمون جمعه خُلمون کمه که اونم اومد -

 ماندانا اخمهایش را در هم کشید و با حرص گفت:

 حیف که امشب عروسی وگرنه میدونستم چی جوابتو بدم. -

 فرشته رو به ماندانا گفت:

 نمیشه چی میگهماندانا جان تو ببخش این امشب عروسه حالیش  -

 و سپس با اخمهای ساختگی رو به مهتاب گفت:

سنگین باش،عروس ندیدیم اینقدر سبک باشه.تو االن باید عین ملکه ها رفتار کنی بسیار سنگین گاهی اوقاتم  -

 میتونی یه لبخند کوچیک بزنی.

 داشتیم فرشته... -

 همینه که هست -

 و رو به به ماندانا ادامه داد:

 ترکوندی ها حسابی خشکل شدی امشب -

 شکوفه خنده ی بلندی سرداد و گفت:

 خانم معلم مارو باش.بیچاره اون بچه هایی که زیر دست تو درس میخونن.ترکوندی دیگه چیه؟! -

 مگه معلما دل ندارن. -

 ماندانا لبخندی از سر رضایت زد و گفت:

 خبر اونم اومده؟مرسی فرشته جون تو هم خیلی قشنگ شدی.از سپهر چه  -

با این سوال ماندانا دخترها به هم نگاهی کردند و با لبخندی برای فرشته چشم ابرو می آمدند.شکوفه که متوجه شد 

 هنوز فرشته منظورشان را نفهمیده با آرنج به پهلوی فرشته زد.فرشته گفت:

 چیه چته؟چرا شماها همچین میکنید؟! -

 چی گفت گناه داره دختر مردم و چشم انتظار نذار جوابشو بده فرشته جان مگه نشنیدی ماندانا -

 ها...نمیدونم اومده یا نه االن بهش زنگ میزنم ببینم کجا.... -

 روشن خانم صحبت فرشته را قطع کرد و گفت:
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زشته جلو در فرشته مادر سپهر اومده پشت در باغ منتظره میگه به فرشته بگو یه دیقه بیاد.بیا برو ببین چیکار داره  -

 وایستاده زن و بچه مردم معذب میشن زودتر ردش کن بره.

 چه حالل زادس باشه االن میام.بچه ها فعال.برم ببینم تنبل خان ما چی میگه مثل همیشه آخر همه رسیده. -

 شکوفه پوزخندی زد و گفت:

 باشه برو.سالم ماندانا رو بهش برسون -

 نمیخواد تو جای من صحبت کنی اِااا... مسخره.خودم زبون دارم -

 خیله خب بابا ترش نکن.اصال فرشته جان سالم خودمو بهش برسون. -

 باشه سالم همتونو میرسونم -

فرشته جمع را ترک کرد و به سمت در باغ حرکت کرد.به آرامی قدم برمیداشت و به این فکر میکرد که سپهر با 

حسابی برای سپهر تنگ شده بود دلشوره ی عجیبی در دل  دیدن او چه عکس العملی نشان خواهد داد.دلش

 داشت.ناگهان از حرکت ایستاد و با خود گفت 

 نکنه قیافم بد شده باشه از وقتی اومدم خودمو تو آینه نگاه نکردم. -

 با این اندیشه مسیرش را به سمت اتاقکی که در گوشه ی باغ قرار داشت تغییر داد رو به روی آینه قدی اتاقک

ایستاد و به آن خیره شد. در لحظه ی اول خودش را نشناخت این چهره برای خودش نیز تازگی داشت.لباس بلندی 

که به رنگ آبی آسمانی بود لباس را به همراه نازنین انتخاب کرده بود قسمت باال تنه دکلته و چسبان بود و پایین تنه 

ن و حریر هایی که در لباس به کار برده شده بود زیباییش از روی باسن حالتی کلوش پیدا میکرد سنگ دوزی روی آ

را دو چندان کرده بود.به همراه کتی به همان رنگ که روی آن قرار داشت.آرایشگر نیز بامهارت خاصی سایه ای به 

رنگ لباس را بر روی پلک فرشته نقاشی کرده بود چشمهایش درشت تر و کشیده تر می نمود.به خود آمد و به یاد 

 رد که سپهر منتظرش است.لبخندی به لب نشاند و از اتاقک خارج شد.آو

 

  
 

  
 

  
 

فرشته از کنار جمعیتی که در حال رقصیدن بودند گذشت.به در رسید و پرده ایی را که با کمی فاصله جلوی در نصب 

اهش در نگاه سپهر گره شده بود را کنار زد اما کسی را ندید چند قدم جلوتر رفت و به اطراف سرک کشید.نگ

خورد.کت شلوار بسیار شیکی به رنگ نوک مدادی به همراه یک کراوات سفید مشکی به تن داشت که هیکلش را از 

همیشه چهارشانه تر نشان میداد.سپهر بدون هیچ حرفی به سمت فرشته آمد.هر دو متعجب به یکدیگر چشم دوخته 

 د باشد گفت:بودند.فرشته بدون اینکه متوجه حرفی که میزن

 چقدر دلم برات تنگ شده بود -

 سپهر لبخندی زد و با لحن شیطنت آمیزی گفت:

 سالم از بنده اس.نمیدونستم تو هم از این حرفا بلدی ناقال تا حاال رو نکرده بودی. -

 فرشته به خودش آمد.کمی خودش را جمع و جور کرد و گفت:
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 نه منظورم اینه که چقدر خوش تیپ شدی. -

اِاا... تو چقدر عجیب منظورتو میرسونی.منم دلم برات تنگ شده بود ولی من منظورم همون دلتنگیه...یه لحظه  -

 احساس کردم واقعا یه فرشته جلوم وایستاده.

 ممنون.کی رسیدی؟ -

 سپهر به ساعت مچی اش نگاهی انداخت و گفت:

 یه ساعتی میشه.رفتم خونه دوش گرفتم و فوری اومدم. -

تان فرشته را در دست گرفت.بوسه ای بر روی آن نشاند و به چشمانش خیره شد.فرشته به آرامی دست هایش دس

 را از میان دستان سپهر بیرون کشید و گفت:

 چیکار داشتی صدام زدی.اگه مامان بیاد ببینه هنوز اینجا وایستادی سرمونو میکنه. -

 نمش.هیچی دلم برای عشقم تنگ شده بود خواستم ببی -

 یواش تر.نمیگی یه وقت کسی بشنوه.بعد مراسم همدیگه رو میبینیم. -

 باشه ولی میگم چقدر خوبه که مراسم مختلط نیست.اینجوری خیالم راحته که غیر خودم کسی نمیبینت. -

 بی مزه.من باید برم فعال -

 خداحافظ -

ه باغ برای بدرقه عروس و داماد ایستاده باالخره مراسم عروسی به پایان رسید و همگی در بیرون از محوط

 بودند.سپهر از میان جمعیت فرشته را پیدا کرد.

 خب خانمی افتخار میدید که این بنده حقیر شوفریتونو بکنه؟ -

 وایسا ببینم مامان میخواد چیکار کنه.اونهاش کنار عمه و زن عمو وایستاده.بیا بریم پیشون. -

 آنها رفتند.سپهر بعد از حال و احوال پرسی رو به روشن خانم گفت:و هر دو به همراه هم به سمت 

 مادر جون میخواید چیکار کنی؟با منو فرشته میاید. -

 نه من با آرش و نازنین میرم خونه عمه... -

 و معصومه خانم در ادامه ی حرف روشن خانم ادامه داد

ه رفتی نمیخوای یه شب پیش ما بمونی یه دل سیر آره سپهرجان شما هم بیاید خونه ما اون هفته که نیومد -

 ببینیمت؟

 مریم زن عموی فرشته در ادامه حرف معصومه خانم گفت:

 من و عموتم هستیم -

 سپهر خنده ای کرد و گفت:

 وااای زلزله هم هست -

 اگه منظورت شکوفس بله اونم هست -

 سپهر در حالی دستش را برروی یک چشمش میگذاشت گفت:

 ه روی چشم عمه جون من حرفی ندارم.ب -

 چشمت بی بال -

 فرشته به روشن خانم نگاهی کرد و گفت:
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 اما من که نمیتونم با این سر و وضع بیام باید برم دوش بگیرم -

 باشه مادر برو خونه دوشتو بگیر و زود بیا خونه عمه... -

 تر میپوشم.خفه شدم تو این کت شلوار.آره منم هم میرم فرشته رو میرسونم هم خودم یه لباس راح -

 معصومه خانم نگاهی به سر تا پای سپهر انداخت و گفت:

 عمه قربونت بشه امشب برای خودت یه پا داماد شدی.انشاا... کت شلوار دامادیتو بپوشی -

سمت در  و روشن خانم با صدای بلندی آمین گفت.سپهر و فرشته به نزدیکی ماشین رسیدند.فرشته دستش را به

 ماشین برد که سپهر با عجله گفت:

 خواهش میکنم خانم این وظیفه ی منه. -

 سپس در ماشین را باز کرد و با دست به داخل ماشین اشاره کرد.

 وا این حرکات چیه سپهر چقدر بی مالحظه شدی من میترسم آخرش تو با این کارات اطرافیارو به شک بندازی. -

 روشن میکرد گفت: سپهر در حالی ماشین را

آخه عزیزم شتر سواری که دوالدوال نمیشه.من که رسوا و سرگردونت هستم بذار بقیه هم بفهمن دیگه چه فرقی  -

 میکنه.

 فرشته از این حرف سپهر شوکه شد و با ترس گفت:

 بخواد دوالدوال بره تو واقعا این طوری فکر میکنی.یعنی برات فرقی نمیکنه؟...اما من شتری رو سوار نشدم که حاال -

 برای همینم نمیخوام مورد سرزنش بقیه قرار بگیرم.

ولش کن حیف شب به این قشنگی نیست که بخوایم با این حرفا خرابش کنیم.بعد یه هفته داریم همدیگرو  -

 میبینیم.از خودت بگو من نبودم چیکارا کردی؟

 اقم بودم.من بیشتر روزا رو یا با نازنین خرید بودیم یا تو ات -

 راستی گفتی خرید.لباس سلیقه تو بود یا نازنین. -

 بستگی داره. -

 به چی؟ -

 به اینکه نظرت در مورد لباسم چیه؟ -

من که همون موقع گفتم عین فرشته ها شده بودی خیلی قشنگ بود البته این صاحب لباس بود که لباسو قشنگ  -

 کرده بود.حاال بگو سلیقه کی بود؟

 ه خودمسلیق -

 سپهر قهقه ای زد و گفت:

 اونوقت اگر خوشم نیومده بود جوابت چی بود؟ -

 خب معلومه سلیقه نازنین -

 سپهر دوباره خنده ای کرد و گفت:

 ای بدجنس.واقعا که خواهر شوهری ها! -

 فرشته که گویی به یاد چیزی افتاده باشد گفت:

 ی داشته باشی.خیلی بهت میومدآهان راستی من یادم نمیاد همچین کت شلوار -
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ممنون از نظرت عزیزم.از اونجایی که میدونستم جنابعالی حسابی به خودتون میرسید،بنده هم تالفی کردم تا در  -

 خوشتیپی دوشادوش شما باشم.آخه میدونی...

 چیه آقای خوشتیپ چرا حرفتو قطع کردی؟ -

 یه چیزی میگم جون سپهر نزن تو بُرجکم. -

 چی میخوای بگیباز  -

 گفتم جون سپهر... -

 خیله خب قسم نده.حرفتو بزن هیچی نمیگم. -

آخه وقتی دختری به این قشنگی قراره در آینده عروس باشه دومادم نباید چیزی کم بذاره، حداقل تو خوشتیپی  -

 باید هم سطح عروس خانم باشه دیگه.باید همه اعتراف کنن که به هم میایم.

عرق سردی بر تن فرشته نشست یک آن خودش را در لباس عروس کنار سپهر که لباس دامادی به تن از این حرف 

دارد تصور کرد حس عجیبی داشت شاید یک احساس شیرین.اما به سرعت این افکار را از خود دورکرد خواست 

وت فرشته را دید اعتراض کند اما به خاطر قولی که به سپهر داده بود سکوت کرد و چیزی نگفت.سپهر که سک

 لبخندی زد و گفت:

 اییییول.پس حاال که چیزی نگفتی بذار اینو هم بگم.دیوونتم فرشته عاشقت... -

 فرشته با اخم میان کالمش پرید و گفت:

 دِد... دیدی جنبه نداری.همینجا پارک کن زود برمیگردیم.تو هم زودتر برو لباستو عوض کن بریم. -

ر رابست.فرشته پا به داخل اتاق گذاشت کت لباسش را از تن خاج کرد و خودش را روی سپهر به اتاقش رفت و د

 تخت انداخت.

آخی مُردم از خستگی.پاشم زودتر حموم کنم خستگی از تنم بره بیرون ولی اول باید از شر این گیره های سمج که  -

 توی موهامه خالص بشم.

موهایش میبرد و به سختی گیره ها را بیرون میکشید سپهر به آرامی برخاست و روبه روی آینه ایستاد دستش را بین 

در اتاق را باز کرد اما فرشته اصال متوجه حضور سپهر نشد.سپهر پاورچین پاورچین به فرشته نزدیک شد و دریک 

حرکت ناگهانی دستانش را به دور کمر فرشته قالب کرد شروع به چرخیدن به دور خود کرد.فرشته مدام جیغ 

 یکشید.م

 سپهر ولم کن دیوونه...مسخره بازی در نیار...سپهر بذارم زمین -

اما گوش سپهر بدهکار نبود و همچنان در حالی که میخندید به چرخیدن ادامه میداد.فرشته احساس تهوع کرد و 

 اینار با فریاد بلندی گفت:

 سپپپپپپهههههر -

 دی؟خیله خب بد اخالق.بَده چرخ وفلک مجانی سوار ش -

و فرشته را به آرامی رها کرد فرشته سعی کرد بایستد اما نتوانست تعادلش را حفظ کند خواست به زمین بیافتد که 

سپهر دستش را دور کمرش حلقه کرد.او را در آغوش گرفت و به سمت تخت برد.فرشته هنوز احساس سرگیجه 

 گفت:داشت چشمانش را بست تا کمی آرام شود.سپهر لبه ی تخت نشست و 

 هنوز سرت گیج میره؟ -
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-... 

 باز قهر کردی؟ -

-  ... 

 جدیدا خیلی لوس شدی ها.میدونی من نازتو میخرم تو هم هی برام ناز میکنی.چشمای قشنگتو باز کن ببینم. -

 فرشته با عصبانیت چشمهایش را باز کرد و گفت:

 یکنم.خیلی پر رویی سپهر...داشتم سکته میکردم تازه میگی ناز م -

 شوخی کردم اخمالو خانم -

 به اینم میگن شوخی هنوزم سرگیجم خوب نشده -

 باشه ببخشید دیگه تکرار نمیشه.حاال پاشو برو زودتر دوش بگیر تا بریم دیر شد ها.من که حاضرم -

فرشته روی تخت نشست و نگاهی به سپهر انداخت یک شلوار شیری رنگ به همراه تیشرت سفید چسبان که 

ضالتش را به خوبی نشان میداد به تن داشت.حتی در همین لباس ساده نیز بسیار شیک به نظر میرسید.یک ابرویش ع

 را باال انداخت و گفت:

 منم میخواستم همین کارو بکنم که یه خروس بی محل مزاحم شد. -

 سپهر با دلخوری گفت:

 دست شما درد نکنه حاال ما شدیم خروس بی محل...برگرد -

 رشته با تعجب گفت :ف

 برگردم؟ -

 آره برگرد...پشتتو به من کن.تا موهاتو باز نکنی که نمیشه بری. -

 آهان...نمیخواد خودم باز میکنم -

 برگرد اینجوری ما تا فردا هم به خونه عمه اینا نمیرسیم -

 باشه ولی رو تختم که نمیشه میرم رو به روی آینه میشینم -

 رجا دوست دارید بشینید.بله قربان شما ه -

 بی مزه -

 خواهش میکنم.این همه بنده رو شرمنده نکنید. -

 

  
 

  
 

  
 

 فرشته با ترس به نیمرخ سپهر چشم دوخت و گفت:

 وای یواشتر.خیلی سرعتت زیاده -

تموم شد تازه  آخه دیر شده فکر کنم تا االن همه خواب باشن.همش تقصیر توئه من یه فیلم سینمایی رو دیدم -

 داشتی آماده میشدی که بریم.
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 من که زود آماده شدم.احتماال دقیقه های آخر فیلمو دیدی...ترو خدا آرومتر برو. -

 چشم.اینم آرومتر -

 بعد از گذر از خیابان های تاریک داخل کوچه شدند.فرشته سرش را کمی خم کرد و به بیرون نگاه کرد.

 میدونم خواب باشن مخصوصا که بچه ها همه جمعن.چراغاشون که روشنه.بعید  -

 آره حتما شب زنده داری دارن -

سپهر انگشتش را روی زنگ قرار داد و بعد از مدتی در باز شد. به همراه فرشته وارد حیاط شدند.حیاط نسبتا بزرگی 

پر از بوته های گل بود که در سمت راست آن باغچه ای از انواع سبزیجات قرار داشت در سمت چپ باغچه ای 

سرخ.بعد از طی مسیری به ساختمان اصلی رسیدند.شکوفه که به همراه ماندانا و مانی روی تختی که در نزدیکی 

 ساختمان قرار داشت نشسته بود با دیدن فرشته و سپهر سوت بلندی کشید و گفت:

 بچه ها به افتخارشون.چه عجب. -

 لبخندی زد و گفت: همزمان همگی شروع به کف زدن کردند.سپهر

 باز تو شروع کردی زلزله -

 و فرشته رو به جمع گفت:

 بهههه میبینم که اکیپ جمعن -

 سپهر به سمت مانی رفت و دستش را به سمتش دراز کرد

 چطوری مانی سر به هوای خودمون -

 چاکر پسر دایی حال و احوال چه طوره -

 خدا رو شکر میگذرونیم ماهان کجاس -

 ساختمونه االن میادتو  -

 ماهان وارد حیاط شد و گفت:

 چه عجب دیگه داشتیم از اومدنتون ناامید میشدیم. -

 همه در کنار هم نشستند و فرشته رو به ماهان گفت:

 بقیه کجاین.من هنوز عمو محمد و ندیدم. -

 م تو حیاطفکر کنم تا االن خوابیده باشن.ما دیدیم دیگه دارن چرت میزنن پاشدیم اومدی -

 پس من میرم ببینم در چه حالن -

 فرشته وارد حال شد.

 سالم عمو چرا تنهایی؟ -

-... 

 عمو؟...وااا... خوابه. -

 به سمت تلویزیون رفت.کنترل را برداشت و آن را خاموش کرد.شکوفه با سرعت به سمت فرشته آمد و گفت:

 فرشته بدو بیا... -

 کجا؟چی شده؟ -

 لی که آستین لباس فرشته را می کشید گفت:شکوفه در حا



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

8 1  

 

 بدو هنوز که سوژه از دست نرفته... -

 سوژه چیه؟خیله خب اومدم. -

 شکوفه با چشم اشاره ای به سمتی که سپهر نشسته بود کرد.

 اونجا رو داشته باش -

 کجا؟خب که چی؟ -

 اَااه...چقدر دو زاریت کجه. ببین چه فیس تو فیسی شدن. -

به سپهر که در حال صحبت با ماندانا بود نگاهی انداخت.سپهر میان ماهان و ماندانا نشسته بود.حرف میزد و  فرشته

ماندانا و مانی با صدای بلند می خندیدند.برای لحظه ای احساس بدی در وجودش پیدا شد.حسی شبیه حسادت.چهره 

 اش را در هم کشید وگفت:

 مینمگه چیه؟دارن با هم صحبت می کنن.ه -

همین؟!یا نمیفهمی یا خودتو زدی به نفهمیدن.اگه بدونی االن ماندانا چه حالی داره.نگاش کن داره با چشاش سپهر  -

 رو درسته میخوره.

 فرشته با حرصی که سعی در مخفی کردنش داشت گفت:

 برو بابا تو هم.باز توهم زدی؟ -

 ت:و با این حرف از شکوفه جدا شد. کنار ماهان نشست و گف

 چی میگید که اینقدر خنده داره؟ -

 سپهر داشت از خاطرتش با علی تعریف میکرد. -

 ماندانا با هیجان گفت:

 پس این دوستت علی باید خیلی بامزه باشه. -

 آره دلقکی برای خودش -

 مانی: جلو خودشم جرات داری بگی.

 همیشه بهش میگم -

 شکوفه به سمت ماهان آمد.

 برو اون گیتارتو بیار سپهر میخواد برامون چه چه بزنهماهان پاشو  -

 بیخیال شکوفه مگه من بلبلم که برات چهچه بزنم. -

 بعد از سال و ماهی دیدیمت حاال واسم نازم میکنی؟پاشو دیگه ماهان تو که باز نشستی. -

 باشه االن میرم -

 این وقت شب.همسایه ها بیدار میشن. -

 ا بود ها.مگه میخوای هوار بکشی.وااا... از اون حرف -

 تورو خدا دست از سرم بردار به جاش برو آلبوم بیار تا با هم عکسای سری قبل و ببینیم -

بعد از رفتن ماهان،سپهر جایش را گرفت و کنار فرشته نشست.به صورت فرشته نگاهی انداخت و لبخندی بر لب 

را به سمت دیگری چرخاند.از رفتار فرشته متعجب شد و با  نشاند اما فرشته در جواب سپهر اخمی کرد و نگاهش

 خود گفت:
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 خدا بخیر کنه.باز معلوم نیست چی شده. -

ماهان با آلبومی که در دست داشت بازگشت و آن را به سمت سپهر گرفت.سپهر شروع به ورق زدن کرد چشمش 

 به یکی از عکس ها که افتاد گفت :

وی باغ ارم گرفتیم اونجا رو گذاشته بودیم رو سرمون اینقدر مسخره بازی در می بچه ها این عکس و یادتونه ت -

 آوردیم که همه چپ چپ نگاهمون میکردن.

 شکوفه گفت:

آره ولی پارسال مهتاب و کیوانم بودن توی این عکس نیستن ورق بزن توی این یکی عکس دسته جمعیمون  -

 هستن.

 فرشته:

ت یه آقایی تا ازمون عکس بگیره بیچاره ده دفعه بیشتر عکس گرفت ولی هربار یکی یادتونه دوربین و دادیم دس -

 ادا در میاورد و عکس خراب میشد.

 مانی با لبخندی که از یادآوری خاطره بر لبش نشسته بود گفت:

انشاا.. بعد از ده دوازده بار باالخره تونست یه عکس درست حسابی بگیره. وقتی دوربین و بهم داد گفت خدا  -

 شادیتونو بیشتر کنه.بهتون غبطه میخورم

 سپهر آهی کشید وگفت:

 توی این مدتی که گذشت چقدر اتفاق افتاد -

 شکوفه با لحن شیطنت آمیزی گفت:

 چه اتفاقی بال؟راستشو بگو؟ -

 ایی متالشی شده.هیچی همین که دیگه مهتاب و کیوان نیستن منم که دیگه زیاد نمیتونم بیام کال گروهمون یه جور -

 نه بابا تا شکوفه هست غمت نباشه مگه من میذارم گروه متالشی بشه -

سپهر در فکر بود و نگاهش به جایی خیره مانده بود اما فرشته احساس کرد که سپهر به ماندانا خیره شده با چهره 

 ای در هم برخاست و گفت:

 من میرم بخوابم خسته ام -

 ت :سپهر دستش را کشید و گف

 کجا؟ هنوز نشستیم. -

 ماهان:

 آره بابا کجا میری واسه خواب وقت داریم. -

 فرشته دوباره نشست و رو به مانی گفت :

 مشغول به کار شدی یا نه؟ -

نه بابا تا سرمایه نداشته باشی که نمیشه.سپهر که میبینی کار پیدا کرده واسه ی اینکه سرمایه داشته و خودش آقای  -

 خودشه.

 البد عمه و ناصر خان همش بهت گیر میدن -

 آی گفتی سپهر  -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

8 3  

 

 شکوفه رو به فرشته گفت:

پاشو بریم بخوابیم با این اخمی که تو کردی معلومه حسابی خوابت میاد.اینا هم که دیگه زدن تو بحث بیزینس من  -

 حوصله این حرفا رو ندارم

 هر دو شب بخیری گفتند به داخل ساختمان رفتند.

 شکوفه در حالی که دستش را تکیه گاه سرش قرار می داد گفت:

 آخی جای مهتاب خیلی خالیه. یادته چقدر شبا رو توی این اتاق باهم صبح کردیم همش میزدیم تو سروکله ی هم. -

نصفه شب چنان  5آره یادته یه سری پاش خورد به عسلی و پارچ آب یخ از باالی عسلی ریخت روش. ساعت  -

 کشید که همه ریختن تو اتاق.جیغی 

 چه روزای خوبی بود.اون که شوهر کرد رفت موندیم منو تو...راستی فرشته؟ -

 فرشته در حالی که در کنار شکوفه دراز کشیده بود صورتش را به سمتش چرخاند و گفت:

 جانم ؟ -

 نظرت راجع به ماندانا و سپهر چیه؟ -

 فرشته کمی فکر کرد و زیر لب گفت:

 ماندانا و سپهر؟! چی بگم... -

 تو چطوری متوجه رفتارای ماندانا نشدی. -

 آخه من زیاد کنارش نبودم که بخوام متوجه بشم. -

 یکم دوگولَتو به کار بنداز مگه نمی بینی چقدر دور و بر سپهر می چرخه؟به نظرت سپهرم به ماندانا فکر می کنه؟ -

- .... 

کردم از رفتار ماندانا راحت میشه فهمید از سپهر خوشش میاد ولی از رفتار سپهر  من خیلی به رفتاراشون دقت -

 چیزی دستگیرم نشد.خیلی هم سعی کردم اصال نمیدونم تو سر سپهر چی میگذره.آهان...یادم اومد...

 باز چی تو اون سرته زلزله؟ تو وقتی اینطوری نگاه میکنی یعنی یه نقشه ایی داری. -

 میتونی زیر زبون سپهر و بکشی ببینی نظرش درباره ماندانا چیه؟میگما...تو  -

 نه تو رو خدا شکوفه من و از این کاراگاه بازی ها معاف کن. -

 فرشته، جان من؟ یه جوری بپرس که فکر نکنه از سمت ماندانا داری میگی. -

 شکوفه دست از سر کچل من بردار. الکی قسم نده. -

 ووون...تو رو خدا فرشتههه ج -

 دِدِ...میگم قسم نده.باشه ببینم چیکار میتونم بکنم. -

 شکوفه به سرعت فرشته را در آغوش گرفت و بوسه ی محکمی بر گونه اش زد:

 ایول عاشششقتمم. -

 و نیم نصفه شبه. 5خیله خب حاال اگر اجازه میدی بخوابیم ساعت  -

 شکوفه یک دستش را روی فرشته انداخت و گفت :

 شم شب بخیرچ -

 دستت و بردار خفه شدم -
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در این مورد شرمنده تم من عادت دارم بالشتمو بغل کنم و از اونجایی که االن بالشتم نیست شما جورشو  -

 میکشی.شب بخیر

 عجب گیری افتادم ها...شب بخیر -

 فرشته چشمانش را بست و به این فکر کرد:

تا حاال به این موضوع دقت نکرده بودم...چرا هیچ وقت زندگی اون جوری یعنی سپهرم از ماندانا خوشش میاد چرا  -

که ما میخوایم پیش نمیره...من نباید سد راه خوشبختی سپهر بشم.باید این مانع رو از سر راه سپهر بردارم حتی اگه 

 قرار باشه به خودم صدمه برسه.

 فرشته با همین افکار به خواب رفت.

 

 که لبه ی تختش نشسته بود چشمانش را باز کرد. سپهر با صدای فرشته 

 پاشو سپهر.صبحونه آمادس.چقدر میخوابی؟ -

 سپهر لبخندی زذ و گفت

سالم صبح بخیر خانمی.چقدر خوبه که هر روز با صدای یه فرشته مهربون و خوشگل از خواب بیدار شم.دوست  -

 ینم تو باشی.دارم هر روز صبح که چشمامو باز میکنم اولین نفری که میب

 فرشته صورتش را در هم کشید و در حالی که بر میخاست گفت

 من میرم توهم زودتر بیا همه منتظرن -

سپهر دست فرشته را کشید و مانع برخاستنش شد.فرشته نشست و به چشمان سپهر خیره شد.نگاه گیرای سپهر 

 فت:توان هر حرکتی را از او گرفته بود.سپهر با لحن معصومانه ای گ

 فرشته از چیزی ناراحتی؟چیزی شده؟ -

 فرشته در دل گفت:

 سپهر تو ماندانا رو... دوست داری؟!... -

 اما بر زبانش چیز دیگری جاری شد.

 نه چیزی نشده واسه ی چی؟ -

 آخه احساس کردم از چیزی ناراحتی. -

 نه احساست اشتباهه -

 خیالم راحت شد.پس تو برو عزیزم منم میام. -

 باشه -

سپهر سالم بلندی به خانواده ی سمیعی کرد و کنار آقا ناصر نشست.همه جواب سالم سپهر را دادند.آقا ناصر رو به 

 سپهر گفت:

 خوبی سپهر جان گفتیم دیگه برای نهار بیدار میشی.بس که دیشب دیر خوابیدین همتونو با مکافات بیدار کردیم. -

 رف آقا ناصر گفت:محمد آقا عموی فرشته در تایید ح

ناصر خان راست میگه من نمیدونم این چه رسمیه شما برای خودتون راه انداختین.هر وقت به هم میرسید تا صبح  -

 بیدار میشینید.واسه بیدار کردن شکوفه یه ساعت باال سرش نشستمو نازشو کشیدم که بیدار بشه.
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 م به خواب تا شما بیدارم کنیداِ... بابا...من خیلی وقت بود بیدار بودم خودمو زد -

 سپهر: بروووو...تو گفتی ما هم باور کردیم

 به جااان تو سپهر... -

 فرشته حرف شکوفه را قطع کرد و گفت:

 جون خودت چرا جون سپهر... -

با این حرف فرشته همه زدند زیر خنده.سرش را پایین انداخت و زیر چشمی نگاهی به سپهر انداخت.سپهر به 

 ه خیره شده بود و لبخندی بر لب داشت.در دل گفت:فرشت

 عجب حرفی زدم ها.نگاه کن چطوری میخنده...خیاالتی نشه. -

 در مسیر برگشت روشن خانم رو به فرشته که صندلی عقب ماشین نشسته بود گفت

 فرشته باالخره میخوای چیکار کنی فکراتو کردی؟ -

 درباره ی چی؟ -

 گه؟درباره خواستگارت دی -

 فرشته نگاهی به آینه ماشین که چشمهای سپهر در آن پیدا بود انداخت. متوجه چهره ی برافروخته ی سپهر شد.

 آخه مامان االن چه وقت این حرفاست -

 مگه االن چشه میخوای جواب منو ندی چرا وقت و بهونه میکنی. -

 نمیدونم...هنوز فکرامو نکردم. -

 وای پسر مردم و چشم انتظار بذاری؟یعنی چی فرشته تا کی میخ -

من همون اول به خودش گفتم که احتیاج به زمان دارم تا فکر کنم و اونم قبول کرد.پس نباید از من انتظار بیجا  -

 داشته...

در همین لحظه سپهر به سرعت پایش را روی ترمز گذاشت و سپس ماشین در دست انداز افتاد.فرشته با اعتراض 

 گفت:

 پهر این چه طرز رانندگیه. اینی که از روش رد شدی اسمش دست انداز بود... سرم خورد به سقف ماشین.آخ س -

 آره مادر یواش تر دنبالت نمیکنن که -

 سپهر با دستپاچگی گفت:

 ببخشید اصال ندیدمش شرمنده ام.چیزیتون نشد؟ -

 به سقف شکسته نه فقط حواستو جمع رانندگیت کن اگه یه دفعه دیگه سرم بخوره -

 چشم -

 ماشین سپهر و آرش جلوی در متوقف شد. آرش به سمت روشن خانم آمد و گفت:

 مامان ما داریم میریم کار نداری؟ -

 کجا؟ -

 نازنین وقت دکتر داره اومد اول وسایلشو برداره بعدش بریم -

 باشه برین به سالمت -

 اون سری بدون خداحافظی نرید.سپهر خان نیام ببینم جا تر و بچه نیست.مثل  -
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 نه خیالت راحت بی خداحافظی نمیریم -

 آرش ونازنین رفتند و روشن خانم گفت:

 سپهر جان من میرم داخل قربون دستت اون وسایل من و از صندوق عقب بده فرشته بیاره. -

 چشم مادر جون االن براتون میارم. -

رداشتن وسایل بود که احساس کرد فرشته با شخصی صحبت می سپهر در صندوق عقب را باز کرد و در حال ب

کند.سرش را بلند کرد و فرشته را دید که با مرد جوانی در حال احوال پرسی است. وسیله ها را برداشت و در 

 صندوق را بست.به سرعت به سمت فرشته رفت.سرش را تکان داد و گفت:

 سالم.فرشته جان آقا رو معرفی نمیکنی؟ -

 در حالی که دستپاچگی به وضوح در حرکاتش مشخص بود گفت: فرشته

 بله بله...ایشون آقای فرهاد نصرتی هستن -

 سپهر دستش را به سمت فرهاد دراز کرد

 بههه آقا فرهاد تعریفتونو زیاد شنیدم. -

 فرهاد نیز دست سپهر را فشرد و گفت

 نظر لطفتونه بنده هم از آشنایتون خوشبختم. -

 تش را بین انگشتان ظریف فرشته قفل کرد طوری که فرهاد به خوبی این صحنه را ببیند و گفت:سپهر دس

 خب عزیزم بریم دیر میشه. -

 و سپس رو به فرهاد گفت

 ببخشید آقا فرهاد ما یه کم عجله داریم با اجازه -

 فرهاد که رنگ صورتش به سرخی گراییده بود گفت:

 وقتتونو نمیگیرم به خانواده سالم برسونید.خواهش میکنم.بیشتر از این  -

 فرشته با حالتی مستاصل گفت:

 شما هم ... -

 سپهر دست فرشته را کشید و به داخل برد.فرشته با عصبانیت دستش را از دست سپهر بیرون کشید:

 این چه رفتار زشتی بود...سپهر واقعا که خیلی...خیلی... -

 رشته نگاه میکرد گفت:سپهر در حالی که با لبخند به ف

 خیلی چی؟بی شعورم؟ -

 نخیر... -

 بی فهم و شعورم؟؟ -

 نخیر... -

 بی ادب و بی شعورم؟ -

 اَااه...نخیر، بی فرهنگی.اصال ازت توقع این رفتارو نداشتم. -

 صورتش را از سپهر برگرداند.سپهر دستش را زیر چانه فرشته برد و صورتش را به سمت خودش چرخاند.

 میدونستی حتی وقتی اخم هم میکنی خیلی قشنگی؟ -
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 دستتو بردار نمیگی یه وقت مامان ببینه. -

چشم.آخه عزیز دلم توقع داشتی با رقیبم چه رفتاری داشته باشم.باور کن حتی اگه تو هم از من بخوای نمیتونم در  -

 برابرش خونسرد باشم...یه کم به من حق بده

 ر کمی آرام شده بود گفتفرشته که با حرفهای سپه

 باز شروع کردی؟ بیا بریم تو که االن مامان میاد دنبالمون.فقط خواهش میکنم از این به بعد مودبانه تر رفتار کن. -

 چشم سعیمو میکنم. -

  
 

  
 

 ت:فرشته در حال ریختن چای بودکه موبایلش به صدا در آمد.روشن خانم از داخل پذیرایی با صدای بلندی گف

 فرشته گوشیت زنگ میخوره. -

 باشه مامان االن میام. -

 اینبار سپهر با صدای بلند گفت:

 می خوای برات بیارمش؟ -

 آره دستت درد نکنه. -

 بفرمایید.خدمت شما -

 فرشته با فنجان چایی که در دست داشت گفت:

 کیه؟ -

 آقای نصرتی؟!! اسمش آشناس... -

 ار داد و از پشت همان دندانهای قفل شده گفتدندانهایش را روی هم فش

 آهان... بهتر نبود به اسم آقا فرهاد سیو می کردی؟ -

 بس کن سپهر؟ -

 فنجان را داخل سینی قرار داد

 گوشی رو بده -

 یعنی میخوای جواب بدی؟ -

م سپهر تمام چیزایی پس میخوای جواب ندم؟اصال واسه ی چی نباید جواب بدم؟ چی فکر میکنی؟بذار راحتت کن -

توی ذهنت میگذره فقط خیاالته.من هیچ تعهدی نسبت به تو ندارم به مادرت قول دادم که مواظبت باشم به قولم 

 عمل کردم تو دیگه خودت میتونی زندگیتو اداره کنی پس بهتره منو...

 سرش را پایین انداخت و با لحن آرامتری ادامه داد:

 بهتره منو فراموش کنی. -

 صدای موبایل قطع شد و اینبار سپهر با لحن غمباری گفت

 فراموش کنم؟! به همین راحتی؟... بعضی وقتا احساس میکنم اصال قلب توی سینه نداری؟... -

 میدونم راحت نیست اما... -
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تنهایی و سپهر بدون اینکه باقی حرفهای فرشته را بشنود گوشی را کنار سماور گذاشت و به اتاقش رفت.دوباره حس 

غربت به سراغش آمده بود.درد بی کسی را در بند بند وجودش احساس میکرد.لبه ی تخت نشست کمی خودش را 

جمع کرد.در هوای گرم خرداد ماه، احساس سرما میکرد.لرزه ای بر بدنش افتاد.دراز کشید و ملحفه را روی سرش 

 کشید.

ت آدم بی کس و کار فراموش شدنه.چرا یادم نبود که من فراموش کنم یا فراموش بشم؟چرا یادم نبود که عاقب -

پاشایی ام و اونا سمیعی.اصال چطور به خودم اجازه دادم عاشق یه آدم خانواده دار بشم.معلومه که فرهاد و به من 

 ترجیح میده اون از همه لحاظ بهتر از منه حداقل کسی رو داشت که براش پا پیش بذاره.

 ه شدروشن خانم وارد آشپزخان

 تو رفتی یه چایی بریزی پس چرا اینجا نشستی؟سپهر کو؟سر چی بحث میکردین؟ -

 هیچی مامان ولش کن. -

 یعنی چی؟ برای هیچی اینطوری سگرمه هات رفته تو هم؟ -

 سپهر فهمیده که به این خواستگارم جدی تر فکر میکنم و این ناراحتش کرده. -

اینقدر به خودت وابسته نکن.حرف تو گوشت نمیرفت.حاال دیدن همچین یادته چقدر بهت گفتم این بچه رو  -

 رفتاری از سپهر جای تعجب نداره...سپهر تا وقتی زن نگیره نمیتونه از تو دل بکنه باید به فکرش باشیم.

 فرشته با خود گفت:

 درد منم همین زن گرفتنه سپهره -

 االن کجاس؟رفت تو اتاقش؟ -

 بله تو اتاقشه. -

باید باهاش صحبت کنی و بهش بگی که نمیتونی همیشه مجرد بمونی.با دعوا که چیزی درست نمیشه.راضیش کن  -

 تا اونم به فکر زندگیش بیافته.

 فرشته چند ضربه به در زد و وارد شد.سپهر همچنان روی تخت دراز کشیده بود.

 سپهر...خوابی؟ -

 سپهر با چشمان بسته جواب داد:

 بیدارم -

 عنی اینقدر ناراحتی که نمی خوای چشماتو باز کنی و منو ببینی؟ی -

- ... 

 ببین سپهر اومدم باهات صحبت کنم ولی قبلش می خوام که آشتی کنیم باشه؟ -

 سپهر چشمانش را باز کرد و گفت:

 قهر نیستم که بخوام آشتی کنم. -

 فرشته لبه ی تخت نشست و گفت:

 پس بخند -

 ته نشست به چشمانش خیره شد و سپس لبخند غمگینی بر لب نشاند.سپهر در کنار فرش
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اِا... این چه طرز خندیدنه.این که از گریه هم بدتر بود.سپهر میخوام باهات صحبت کنم ازت خواهش میکنم که  -

حرفای منو به عنوان کسی که بزرگت کرده گوش بدی نه به عنوان کسی که دوسش داری.مثل همون فرشته ی 

 قدیم.

 سپهر با لحن آرامی گفت:

 باشه حرفتو بزن.گوش میدم -

 معلومه خیلی از دستم ناراحتی...من نمیتونم این طوری حرف بزنم -

 دستان سپهر را در دست گرفت.با این حرکت سپهر در چشمان فرشته خیره شد

 درباره چی میخوای حرف بزنی؟ -

 زرنگی...اول بخند -

فرشته نیز جواب سپهر را با لبخندی داد و سپس به آرامی سپهر را در آغوش  سپهر لبخندی بر لب نشاند.

کشید.آرامش عمیقی در جان سپهر ریخت و غصه هایش را فراموش کرد. صورتش را بین موهای طالیی رنگ فرشته 

 پنهان کرد و نفس عمیقی کشید و در گوش فرشته زمزمه کرد.

 فرشته ی سنگ دل من -

 کرد و گفت: فرشته سپهر را رها

 هی یادت نره که االن فرشته ی قدیمم.پس فکرای ناجور نکنی. -

 سپهر لبخندی زد و گفت:

 امان از دست تو.مهارت خاصی توی حالگیری داری -

 خب حاال که خندیدی میگم.فقط باید قول بدی بذاری تموم حرفمو بزنم -

 چشم.کشتی منو حرفتو بزن دیگه -

 رباره یه نفر بدونمدوس دارم نظرت رو د -

 کی؟فرهاد؟ -

 نخیر یه نفر دیگه -

 خب چرا نسیه صحبت میکنی درست بگو کی؟ -

 درباره ی...ماندانا -

 سپهر با چهره ی متعجبی گفت:

 ماندانا؟! ماندانای عمه؟ -

 آره نظرت چیه؟ -

 . خب حاال یعنی چی؟درست نمیدونم منظورت چیه ولی دختر خوبیه سرزنده و شاداب، خیلی هم مودبه -

 خوشحالم که نظر مثبتی در موردش داری منظورم اینه که بد نیست به عنوان همسر آیندت بهش فکر کنی. -

 سپهر با صدای بلندی قهقه زد و بریده بریده گفت

 ماند...ماندانا...شوخی میکنی... -

 فرشته اخمی کرد و گفت

 شوخی نکردموااا...کجای حرفم خنده دار بود.اصال ام  -
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 آخه عزیز دلم من کجا و ماندانا کجا.فرق بین من و اون زمین تا آسمونه. -

 میشه بگی چه فرقی بینتونه. -

ماندانا هنوز بچه اس چیزی از زندگی مشترک نمیدونه حتی درسشم تموم نشده فرشته تو چقدر بی رحمی به خاطر  -

 خودت می خوای اون بیچاره رو قربونی کنی؟

 ونی چیه؟الکی آسمون ریسمون نباف.من اگه از سمت ماندانا مطمئن نبودم که این پیشنهاد و بهت نمیدادم.قرب -

 سپهر با تعجب گفت:

 نمی خوای بگی که...ماندانا خودش ازت خواسته... -

 هی آقا ترمز کن...ماندانا روحشم از این موضوع خبر نداره.من از روی رفتارش اینو فهمیدم -

 شته جان، خواهش میکنم دیگه حرفشم نزن.نه فر -

 اما سپهر تو هم باالخره باید ازدواج کنی. -

 سپهر لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت:

درصد قضیه حله فقط میمونه رضایت عشقم که اگه ایشونم بله  21انشاا... ازدواج هم میکنم. من که راضی ام پس  -

 درصد بقیه اشم حل میشه 21رو بدن 

 من چیکار کنم از دست تو. دیگه باید چی بگم تا بفهمی این قضیه...آخه  -

 ازدواج... -

خیله خب این ازدواج نشدنیه...راستی خودت بهتر میدونی که دیگه باید برگردیم تهران فکری برای خونه  -

 کردی؟جایی گیر آوردی؟

 غم چند لحظه ی پیش دوباره در چهره ی سپهر نمایان شد

 از بچه های دانشگاه سپردم.یکیشون موافقت کرد و قرار شد خبرم کنه.به چند تا  -

 ممنونم که منطقی رفتار میکنی. -

 سپهر پوزخندی زد و زیر لب گفت:

 منطقی! -

 

  
 

  
 

  
 

 فردای آن روز با به صدا در آمدن زنگ خانه سپهر در باز کرد

 بهه سالم  -

 ز کرد و گفت:ناصر خان دستش را به سمت سپهر درا

 سالم خوبی از آرش شنیدیم امروز میرید تهران گفتیم قبل رفتن ببینیمتون و باهاتون خداحافظی کنیم -

 ای بابا شرمنده کردید که...بفرمایید داخل.عمه جان شما خوبی؟ -

 قربونت خوبم. -
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 ا دیدن ماندانا لبخند تمسخر آمیزی زد:بعد از معصومه خانم و آقا ناصر ماهان و ماندانا به ترتیب وارد شدند.سپهر ب

 خوبی؟ -

 ماندانا بعد از کمی سرخ شدن گفت:

 مرسی شما خوبین آقا سپهر؟ -

 سپهر با همان لبخند جواب داد:

 آقا سپهر؟!چی شد شدم آقا؟ -

 ماندانا با لکنت گفت:

 نه...هیچی...یعنی... از دهنم پرید. -

 سپهر خنده ی بلندی سرداد و گفت:

 اشکال نداره حاال چرا اینجا وایستادی بیا تو. -

فرشته بین چهارچوب در ساختمان اصلی ایستاده بود و با ابروهای گره خورده سپهر و ماندانا را تماشا میکرد.ماندانا 

سالم آرامی گفت و از کنار فرشته عبور کرد.فرشته به سمت سپهر که در حال حرکت به طرف ساختمان اصلی بود 

 با دیدن فرشته گفت:رفت.

 یا خدا... -

 سپس رو به فرشته گفت:

 باز که اخمات تو همه!جانم؟چی شده؟ -

 و دستهایش را به نشانه ی تسلیم باال گرفت و ادامه داد

 من آماده ی توبیخم -

 از این حرکت فرشته نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد

 من که هنوز چیزی نگفتم -

 کردی معلوم بود که میخوای دعوام کنیبا این اخمی که  -

 مگه تو بچه ای که من دعوات کنم. -

 ایول آفرین تموم حرف منم همینه.پس قبول داری که دیگه بچه نیستم. -

 واقعا نمیدونم چه رفتاری باهات داشته باشم که ازش به نفع خودت استفاده نکنی. -

 حاال نگفتی با این جذبه چی میخواستی بگی؟ -

آهان.. بس که حرف تو حرف میاری.یادم رفته بود چی میخواستم بگم...دیشبم بهت گفتم ماندانا روحشم از  -

 پیشنهادی که بهت دادم خبر نداره پس تو هم هیچی به روی خودت نمیاری.شتر دیدی ندیدی.

ندیدی تکلیف منو  فرشته حرفات باهم تناقض داره از یه طرف میگی بهش فکر کنم از یه طرف میگی شتر دیدی -

 روشن کن.

مگه تو نگفتی که دیگه در این مورد حرف نزنم و نمی خوای بهش فکر کنی پس وقتی ماندانا رو میبینی باید مثل  -

 همیشه رفتار کنی نه اینکه یه کاری کردی دختر بیچاره از خجالت سرشو انداخت پایین و رفت.

 ازجویی تموم شد؟بریم داخلچشم من که کاری نکردم خودش هول شده بود. ب -

 با هم به سمت ساختمان حرکت.فرشته به نیمرخ سپهر نگاهی انداخت و گفت:
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 راستی وقتی میبینیش اون لبخند مسخره رو نزن. -

 آی آی حسادت؟ -

 نه عزیزم لبخند تو باعث حسادت من نمیشه ولی باعث دستپاچگی ماندانا میشه. -

 گفت : سپهر اخمهایش را در هم کشید و

 اینطوری خوبه؟ -

 این چه قیافه ایه -

 فرشته کنار ماندانا نشست و گفت:

 پس مانی کو؟ -

 مانی با دوستاش بیرونه -

 معصومه خانم در ادامه حرف ماندانا گفت:

 خبر نداره اومدیم اینجا بهش نگفتیم -

یطنت خاصی جواب نگاه ماندانا را با لبخند ماندانا سرش را بلند کرد و نگاهش در نگاه سپهر گره خورد.سپهر با ش

داد.ماندانا خجالت زده دوباره سرش را پایین انداخت.این حرکت از چشمان فرشته دور نماند اخمی پنهانی به سپهر 

 کرد و به آشپزخانه رفت بعد از ریختن چایی سپهر را صدا زد

 سپهر یه دیقه بیا -

 سپهر برخاست و به آشپزخانه رفت.

 م؟جان -

 فرشته با صدای آرامی گفت:

 بیا اینجا ببینم -

 بله؟ -

 این مسخره بازی ها چیه؟چرا اینقدر اذیتش میکنی؟ -

 مگه چیکار کردم! -

 فکر کردی ندیدم چیکار میکنی؟ -

ی خب آخه دست خودم نیست.ماندانا رو می بینم خندم میگیره.واقعا از انتخابت تعجب میکنم هیچ تفاهم و اشتراک -

 بین منو اون نیست.

 آهان اینکه هیچ اشتراکی بینتون نیست خنده داره...همه چیو به شوخی میگیری.بگیر این چایی ها رو ببر -

 سپهر با تعجب گفت:

 من؟!! -

 پس کی؟من؟ -

 آخه ماندانای بیچاره گناه داره. -

 چه ربطی به اون داره -

بره داماد هول میشه چایی رو میریزه رو خودش حاال اگه من چایی رو مگه تو این فیلما ندیدی عروس که چایی می -

 ببرم ماندانا هول میشه چایی رو میریزه رو خودش.باالخره خوشگلی و هزار دردسر.
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 اووه چه از خود راضی.بهونه نیار سینی رو ببر -

 سپهر سینی چایی را به دست گرفت وگفت:

 باشه.از ما گفتن بود -

 .بده خودم میبرم نخواستم تو بیارینه وایستا.. -

بعد از گپ و گفتگوی کوتاهی آقا ناصر به همراه خانواده عزم رفتن کردند.همگی در حیاط مشغول خداحافظی 

بودند.آرش در حال صحبت با آقا ناصر و ماهان بود و روشن خانم به همراه فرشته در حال صحبت با معصومه خانم 

 زدیک شد و گفت:بودند.سپهر کمی به ماندانا ن

 دختر عمه...ماندانا...-

 ماندانا با تعجب به سپهر نگاهی انداخت و گفت:

 بله؟کار داری؟ -

 البد کارت دارم که صدات میزنم -

فرشته با اینکه کنار معصومه خانم ایستاده بود اما نگاهش حرکات سپهر و ماندانا را دنبال میکرد.هر دو در گوشه ای 

د.فرشته گوشهایش را تیزکرد تا شاید چیزی بشنود اما از طرفی صدای معصومه خانم و از سمت مشغول صحبت بودن

 دیگر آرام صحبت کردن سپهر مانع رسیدن صدا به گوشش می شد.فرشته دچار دلشوره شده بود و با خود غر میزد

ده شکوفه که این نون رو تو معلوم نیست این سپهر داره چه غلطی میکنه.وای..چی داره بهش میگه...خدا خیرت ن -

 گذاشتی تو کاسم.

به چهره ی هردو دقیق شد سپهر در حال صحبت بود وماندانا با دقت گوش میداد.بعد از مدتی لبخند عمیقی روی 

صورت ماندانا نقش بست و بعد از گفتن چند کلمه از هم فاصله گرفتند. سپهر به سمت بقیه رفت و با همگی خدا 

 حافظی کرد.

 

  
 

  
 

  
 

  
 

روز جمعه، فرشته مشغول جمع آوری وسایلش برای برگشت به تهران بود اما ذهنش هنوز درگیر  88ساعت 

 گفتگوی چند ساعت پیش ماندانا و سپهر بود. نازنین در چهارچوب در ظاهر شد و گفت:

 سپهر میگه اگه آماده ای بریم...چقدر زود گذشت خیلی دلم برات تنگ میشه. -

 فرشته برخاست و نازنین را در آغوش گرفت

 منم همینطور عزیزم.مواظب جیگر عمه باش... -

 باشه مواظبم... -

 چی میگین شما دو تا خلوت کردین -

 هر دو با صدای آرش به عقب برگشتند.نازنین گفت
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 داشتیم خداحافظی میکردیم از االن دلتنگشم -

ودتون باشید نرید سال بعد پیداتون بشه.بعضی اوقاتم یه زنگ بزنی بد آره منم دلم برات تنگ میشه مواظب خ -

 .منتظره در جلوی سپهر ببرم بده چمدونتو…نیست

خانواده ی سمیعی فرشته و سپهر را بدرقه کردند.روشن خانم بعد از کلی سفارش ظرف آب را پشت سرشان خالی 

 ده بود گفتکرد.بعد از طی کردن مسیری سپهر در حالی که نگاهش به جا

 باز تا نشستیم تو ماشین روزه ی سکوت تو هم شروع شد؟ -

 چی بگم؟ -

 نمیدونم هرچی؟ -

 یه سوالی ازت بپرسم جوابمو میدی؟ -

 تا چی باشه؟ -

 صبح توی حیاط، چی داشتی به ماندانا میگفتی؟ -

 لبخندی بر لب سپهر نشست

 م.آخ شرمندتم عزیزم.این مورد و نمیتونم بهت بگ -

 فرشته با اخم گفت:

 باشه حاال من نا محرم شدم؟اشکال نداره نگو؟ -

 و صورتش را برگرداند و به مناظری که با سرعت عبور میکرد خیره شد.سپهر با لحن مهربانش گفت:

شوخی کردم قربونت بشم...نا محرم چیه؟تو تموم زندگی منی.من چیزی ندارم که از تو پنهون کنم...اونشب و  -

دته خونه عمه شما رفتید خوابیدین من و مانی یه کم در مورد کار صحبت کردیم.مانی از اینکه کار پیدا نکرده بود یا

می نالید منم بهش گفتم یه دوستی توی شیراز دارم که شاید بتونه براش کاری بکنه.با دوستم تماس گرفتم و جریان 

کنه فقط ازم خواست تا خود مانی باهاش تماس  و بهش گفتم اونم گفت توی شرکت خودش میتونه استخدامش

بگیره.منم به ماندانا گفتم تا به مانی بگه که براش کار پیدا شده و به من یه زنگ بزنه...ماندانا هم از این بابت خیلی 

 خوشحال شد و کلی ازم تشکر کرد...همین

 فرشته نفسش را بیرون داد و گفت:

 م که نری ماجرا رو بهش بگیآخی خیالم راحت شد همش نگران بود -

 مگه مغز خر خوردم برای خودم دردسر درست کنم...ولی ناقال راستشو بگو نگرانیت فقط واسه ی همین بود؟ -

 پس میخواستی برای چی باشه؟ -

 هیچی بیخیال. -

 دوباره سکوت بینشان حکمفرما شد.سپهر نگاه گذرایی به فرشته انداخت و گفت:

 چشماتو باز نگه داری.بگیر بخواب نمیخواد به زور -

 آخه تو همیشه از اینکه میخوابم گله میکنی -

 نه عزیزم بخواب میدونم عادت داری تو ماشین بخوابی نگران نباش من خوابم نمیاد -

فرشته به خواب رفت و سپهر در افکارش غرق شد.به آینده ی نا معلومش می اندیشید به اینکه سرنوشت چه خواهد 

 ه عشقش و به عاقبت این عاشقی.شد.ب
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فرشته کمی چشمانش را باز کرد.نمیدانست چه مدت است که به خواب رفته و یا چقدر از مسیر را طی کرده اند.از 

بین پلک های نیمه بازش به صورت سپهر چشم دوخت.از چیزی که دید دلش گرفت.سپهر به جاده چشم دوخته بود 

م بر روی گونه اش میغلطید.آنقدر غرق در افکارش بود که متوجه ببداری و قطرات اشک به آرامی از گوشه چش

 فرشته نشده بود.دوباره چشمانش را بست و در دل گفت

برای چی گریه میکنه؟...طاقت دیدن اشکاشو ندارم.خدایا چی داره به سر ما میاد...چه گناهی کردم که زندگیم  -

 غصه خوردنشو ببینمجهنم شده...خدایا خودت کمکمون کن.نمی خوام 

بعد از مدتی سپهر ماشین را در کنار یکی از استراحتگاه های بین راهی نگه داشت فرشته چشمانش را باز کرد و 

 گفت

 اینجا کجاست؟ -

 ساعت خواب.ساعت یه ربع به دوِ. هم خسته شدم هم گرسنه نگه داشتم برای تجدید قوا -

ی روی آن قرار داشت رفتند و نشستند.لحظه ای نگذشته بود که مردی هر دو به سمت تختی که فرش کهنه و مندرس

 چاق با ظاهری ساده و چهره ی مهربان به سمتشان آمد.

 سالم خوش اومدین -

 سالم ممنون چایی تازه دم داری؟ -

 بله دارم قلیونم میخوای بابا -

 نه دستت درد نکنه غذا داری؟ -

 فقط نیمرو و املت. بیارم؟ -

 همون چایی رو بیار خوبه. نه -

 بعد از رفتن مرد فرشته رو به سپهر گفت:

 مگه نگفتی گرسنته؟ -

 یه رستوران همین نزدیکیا هست برای نهار میریم اونجا -

 مرد با دو استکان چای به سمتشان آمد

 چیز دیگه ای نمی خوای پسرم -

 دستتون درد نکنه -

آنها را تنها گذاشت. سپهر چند جرعه از چای را نوشید. دستانش را کمی دوباره به سمت ساختمان کوچک رفت و 

عقب برد و ستون بدنش قرار داد.به منظره ی سر سبزی که روبه رویشان قرار داشت خیره شد.فرشته با نگرانی به 

 نیم رخ سپهر چشم دوخت.سکوت سپهر آزارش میداد.با مهربانی گفت:

 چرا اینقدر ساکتی؟...سپهر؟ -

 جانم؟ -

 چی شده؟ناراحتی؟ -

 ناراحت نیستم ولی دلم گرفته -

 از چی؟ -

 سپهر با چهره ای مغموم گفت:
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همیشه وقتی از شیراز به سمت تهران حرکت میکردیم دلم میگرفت ولی یه کم که دور میشدیم و مسیر و پشت  -

 سر میذاشتیم دوباره حالم رو به راه میشد اما اینبار...

شک در چشمانش حلقه زد. دوست نداشت فرشته اشک هایش را ببیند.برخاست و کنار اتوموبیلش سکوت کرد و ا

که کمی آن طرف تر پارک بود رفت و به آن تکیه زد. بادی که بر اثر سرعت باالی ماشین های عبوری به وجود 

لرزانی که سعی در آمده بود موهای لخت و مشکی سپهر را بر روی پیشانیش به حرکت در آورده بود.با صدای 

 کنترلش داشت ادامه داد:

 اما اینبار فرق میکنه...همه چی داره تغییر میکنه...نمیدونم میتونم تحمل کنم... -

 قطره ای اشک بر روی گونه اش جاری شد.

 آینده ای که می بینم تلخه...خیلی تلخ -

.به شدت احساس گناه می کرد و خودش را با حرفهای سپهر بی اختیار اشک از چشمان فرشته نیز جاری شده بود

مسبب این حال سپهر میدانست.بر خاست؛ مقابل سپهر ایستاد و به چهره ی غمگینش خیره شد.با بغضی که گلویش 

 را به شدت می فشرد گفت:

 سپهر به خدا حال منم بهتر از تو نیست... -

 و با اشکهای روان شده اش ادامه داد

م...حکایت من شده قصه ی اون آدمی که یه مسیر یه طرفه رو رفته و هیچ راه دیگه ای پیش باور کن چاره ای ندار -

 روش نیست حتی راه برگشتی هم نداره.مجبورم سپهر...ایکاش...ایکاش...

نتوانست حرفش را ادامه دهد.گریه اش به هق هق تبدیل شده بود رویش را از سپهر برگرداند و چند قدم از او 

 پهر به سمتش آمد و دستش را دور شانه ی فرشته حلقه کرد.فاصله گرفت.س

میدونم عزیز دلم...من که چیزی نگفتم ازم پرسیدی چته منم برات گفتم اگه میدونستم دوباره میخوای چشمای  -

قشنگتو بارونی کنی اصال حرفی نمیزدم گفتم یه کم درد دل کنم شاید دلم باز شه...آخه خودت که بهتر میدونی من 

 ز خودت کسی رو ندارم.ج

با دست اشکها را از روی گونه ی فرشته پاک کرد دستش را زیر چانه اش برد و سرش را باال گرفت.لبخند غمگینی 

 بر لب زد و ادامه داد

 چقدر بگم که جلوی من گریه نکن...اگه میدونستی که اشکات چی به سرم میاره هیچ وقت گریه نمی کردی. -

 ریم.اینجا ساکته دلم میگیره.یه حس غربتی داره...سپهر از اینجا ب -

 باشه عشق من.تو برو تو ماشین بشین تا برم حساب کنم وبیام. -

 سپهر خواست برود که با صدای فرشته متوقف شد.

 سپهر؟ -

 جانم؟ -

 ازت معذرت میخوام...هیچ وقت نخواستم ناراحتت کنم...تو وضعیت بدی هستم...منو میبخشی؟ -

 پهر دستان فرشته را دست گرفت و بوسه ای روی آن نشاند.س -

 تو که کاری نکردی.دیگه هیچ وقت این حرفو نزن.برو بشین تا زودتر بریم -
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 و چهل دقیقه به تهران رسیدند و وارد خانه شدند.فرشته کش و قوسی به خود داد و گفت : 1ساعت 

 آخی خیلی خسته شدم -

 باشی خانومی شما که همش خواب بودیخسته ن -

 شما هم خسته نباشی تا من شام درست میکنم تو هم برو یه دوش بگیر. -

 نمی خواد چیزی درست کنی خسته ای.زنگ میزنم بیارن -

 نه درست میکنم.ظهر هم غذای بیرون رو خوردیم. -

 باشه پس من رفتم. -

 بعد از صرف شام فرشته رو به سپهر کرد و گفت

 سپهر پیگیره خونه باش.نمیخوام رفتنت بیشتر از یه هفته طول بکشه. -

 سپهر با عصبانیت گفت:

 چقدر راحت درباره ی رفتنم صحبت میکنی -

 برخاست و به اتاقش رفت و در را محکم به هم کوبید.فرشته یک دستش را مشت کرد و گفت:

 اشه.نمیدونم تا کی می خواد این بدبختی ادامه داشته ب -

 روز از بازگشتشان به تهران میگذشت.سپهر در اتاقش مشغول کار بود که تلفن همراهش به صدا در آمد. 6

 الو... -

 سالم سپهر خوبی؟ -

 سالم مچکر... -

 نشناختی؟ بهرامم -

 آهان...خوبی؟چه خبر؟ -

 در بین صحبتهای سپهر علی ضربه ای به در زد و وارد اتاق شد

 رونـ...سپهر این پ -

 سپهر با دست به علی فهماند که سکوت کند.

 سالمتی زنگ زدم بگم من مشکلی ندارم میتونیم بریم برای دیدن خونه. -

 باشه فقط یادت هست که چه شرطی داشتم -

 آخرش نفهمیدم برای چی میخوای اطراف جایی که االن هستی خونه بگیری ولی با این حال باشه قبول دارم -

 دانشگاه میبینمت پس تو -

 فعال بای -

 علی باالی سر سپهر ایستاد و گفت:

 کی بود؟ -

 بهرام بود.دیگه باید بریم دنبال خونه -
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 آدم بهتر از این گیر نیاوردی که باهاش همخونه بشی؟ -

 مگه چشه؟ -

 م چیزی میزنه.یه جوراییه اصال آدم جالبی نیست.هر روز با یه دختر میچرخه قیافشم مشکوکه غلط نکن -

تو عادته وقتی از یه نفر خوشت نمیاد میگی طرف یا دزد یا قاچاقچی.به هر حال برای من فرقی نمیکنه پولم برای  -

 گرفتن خونه کافی نبود و مجبور شدم که با یه نفر همخونه بشم...اون برای خودش زندگی میکنه من برای خودم.

 یه نفر دیگه رو پیدا کن...من نمیدونم این خرجشو از کجا در میاره؟ از من میشنوی بیخیال این پسره شو برو -

بچه پولداره.وقتی بهش گفتم باید تو محله خودم خونه بگیریم گفت چرا اینجا بریم باال شهر از اینجا خوشم  -

کرده... منم نمیاد...خالصه نشستن تو این محله رو بی کالسی میدونست.حاال هم نمیدونم چی شده که شرط منو قبول 

دیگه وقتی ندارم که بخوام دنبال همخونه بگردم.از وقتی از شیراز برگشتیم فرشته دوباره رفتارش باهام سرد 

شده.روزی چند بار مستقیم و غیر مستقیم بهم میفهمونه که باید از پیشش برم.واسم تحمل این وضعیت سخته.با 

 طر اینکه هنوز تو اون خونه هستم اینطوری رفتار میکنه.خودم میگم شاید وقتی برم اوضاع بهتر بشه حتما بخا

 اینکه عشق نیست.آتیشه که به زندگی تو و فرشته افتاده. -

 تو هم شاعر شدی...راستی چیکارم داشتی؟ -

 این پرونده چند تا امضا میخواست -

 چرا تو آوردی میدادی خانم مرادی بیاره؟ -

 ت شدم.زودتر امضا بزن بده ببرممثال عجله داشتم.اومدم سرگرم صحب -

فرشته این روزها برخالف میل باطنی اش رفتار میکرد.هر ثانیه برایش به اندازه یک ساعت میگذشت و تمام 

کارهایش از روی بی حوصلگی و رخوت بود.فقط سه روز در هفته به مدرسه میرفت.زمانی که به خانه بر میگشت 

.شب ها با اشک میخوابید و صبح ها با سردرد از خواب بر میخواست.به بیشتر اوقات را در اتاقش سپری میکرد

خودش قول داده بود محبتی به سپهر نکند تا راحتر از او دل بکند.اگر سپهر قصد حرف زدن با او را داشت، خواب را 

شنگی کرد بهانه میکرد و به اتاق پناه میبرد.پشت میز تحریرش نشسته بود و کتابی را مطالعه میکرد احساس ت

برخاست و ار اتاق خارج شد.سپهر را دید که روی مبل نشسته بود و سرش را بین دستانش گرفته بود.با لحن سردی 

 گفت:

 سالم.کی اومدی؟-

 سالم نیم ساعتی میشه. -

 به آشپزخانه رفت و بعد از نوشیدن لیوانی آب به سمت اتاقش رفت در بین راه با صدای سپهر از حرکت ایستاد

 صبر کن کارت دارم -

 فرشته بدون هیچ حرفی کنارش ایستاد و سپهر با حالتی عصبی گفت:

 بشین.قصد نداری که از اول تا آخر حرفم همین طور باالی سرم وایستی؟ -

 فرشته روبه روی سپهر نشست و در حین اینکه خودش را جابه جا میکرد گفت

 بگو.می شنوم -

 سپهر نفس عمیقی کشید وگفت:
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نمیدونم دلیل این رفتارت چیه؟ازم خواسته بودی که از اینجا برم منم دارم همینکارو میکنم اما حرف من این  -

نیست...امروز بهرام باهام تماس گرفت و ازم خواست که بریم دنبال خونه شرط گذاشته بودم که همین اطراف خونه 

 خیال خودمم راحت تره... بگیریم اونم قبول کرد نمی خوام زیاد ازت دور باشم اینطوری

 نگران من نباش من خودم از عهده کارام بر میام... -

 گفتم که اینجوری خودم راحت ترم  -

 خیله خب هر جور راحتی... اگه کار نداری برم -

 نه برو -

 82ت بعد از فرشته به اتاق رفت و در را بست. به در تکیه زد.اشک بی اختیار از چشم هایش روان شده بود نمیتوانس

سال، جدایی از سپهر را باور کند.که خودش باعثش شده بود. با صدای زنگ تلفن اشک هایش را پاک کرد و گوشی 

 را برداشت.

 بله؟ -

 سالم فرشته جونم چطوره؟خوبی؟ -

 شکوفه تویی؟سالم چی شده یاد من کردی تو حال و احوال پرسیت فقط با اس ام اس بوده. -

 فرق میکنه...چی شد با سپهر صحبت کردی؟چیزی متوجه شدی یا نه؟آخه این دفه  -

 بله صحبت کردم ولی میگه احساسی بهش نداره میگه ماندانا بچه اس و هنوز آماده ی زندگی مشترک نیست. -

 همین؟خوب تو یه کم باهاش صحبت میکردی. راضیش میکردی تا بهش فکر کنه. -

 گفتم ولی گفت دیگه حرفشم نزن -

 چه حییییف...فرشته ناراحتی؟ -

 نه -

 بروو از صدات تابلوه گریه کردی؟ -

 شکوفه باور کن چیزی نیست.ولم کن. -

 نه دیگه یقین پیدا کردم یه چیزی شده تا نگی تلفن و قطع نمیکنم. -

 وای شکوفه به خدا حوصله ندارم -

 دیدی حدسم اشتباه نبود...یاال بگو -

 نه.سر یه فرصت مناسب میگم باشه میگم ولی االن -

 باشه ولی فکر نکنی دست از سرت برمی دارم ها.دوباره باهات تماس میگیرم -

 قبوله پس خداحافظ -

 داری محترمانه میگی گمشو دیگه -

 ای خداااا...من کی همچین حرفی زدم -

 خیله خب بابا قاطی نکن خداحافظ به سپهر سالم برسون -

 چشم خداحافظ -

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

1 1 1  

 

پهر بعد از پرس و جو از چند بنگاه معامالت ملکی خانه ای را که دو خیابان با محل سکونت فرشته فاصله داشت س 

 اجاره کرد.بهرام تمام اثاثیه اش را به خانه جدید منتقل کرده بود اما سپهر هنوز از رفتنش چیزی به فرشته نگفته بود. 

 د خانه شد.فرشته در آشپزخانه مشغول آشپزی بود.شب بود.کلید را در قفل در چرخاند و وار 7ساعت 

 سالم -

 سالم خسته نباشی. -

 شما هم خسته نباشی چه بویی راه انداختی؟دلم ضعف رفت -

 تقریبا آمادس. -

سپهر به اتاقش رفت و لباس راحتی به تن کرد.آبی به دست و صورتش زد و پشت میز نهار خوری که در آشپزخانه 

 .به چهره ی فرشته خیره ماند.فرشته با پارچ آبی که به دست داشت گفت:قرار داشت نشست

 چرا به من خیره شدی؟ -

- ... 

 دستش را جلوی صورت سپهر تکان داد و گفت:

 هی...با توام -

 ها...بله -

 فرشته که کسالت و ناراحتی را از نگاه سپهر خوانده بود گفت:

 ها بله چیه؟میگم اتفاقی افتاده؟ -

 نه چیزی نیست -

 انگار میخوای حرفی بزنی.خب بگو من گوش میدم. -

 سپهر آهی کشید و گفت:

 نمیدونم باید چه طوری بگم گفتنش برام خیلی سخته. -

 مگه چی شده؟ -

 راستش...به خواستت رسیدی...برای خونه قرار داد بستم...فردا از اینجا...میرم... -

که در دستان فرشته قرار داشت رها شد و تکه های شکسته آن بر کف زمین پخش با شنیدن این حرف پارچ بلوری 

شد. شقیقه هایش به شدت می زد و قلبش به سینه می کوبید. بدنش کر گرفته بود و دیگر نای ایستادن را 

 نداشت.همان جا نشست و به تکه های شیشه چشم دوخت.سپهر با سرعت برخاست و با نگرانی گفت:

 لت خوبه؟فرشته عزیزم!چی شد؟حا -

جوابی از فرشته نشنید.کنارش نشست و شروع به جمع کردن تکه های بزرگ شیشه کرد. فرشته به خود آمد آب 

 دهانش را به سختی قورت داد و گفت:

 دست نزن بذار خودم جمع میکنم. -

برداشتن یکی از تکه ها برش  خیلی سعی می کرد که لرزش دستهایش پیدا نباشد اما تالشش بی نتیجه بود.در هنگام

 عمیقی روی دستش افتاد.دستش را به سرعت عقب کشید

 آیی... -

 قطرات خون به دنبال هم روی زمین می چکید. سپهر با دستپاچگی گفت:
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چیکار کردی؟ داره خون میاد.پاشو از این جا برو بیرون خودم خرده شیشه ها رو جمع می کنم...دستتو محکم نگه  -

 یه چیزی بیارم ببندیمش باید بریم بیمارستان.دار تا 

 چیزی نیست خونش بند میاد. -

 فرشته را با احتیاط از روی خرده شیشه ها گذراند و توسط باند دستش را بست.

 زودتر آماده شو بریم.خیلی داره ازت خون میره.تا حاضر بشی من آشپزخونه رو تمیز کردم. -

 سپهر نگاهی به فرشته که به بیرون خیره شده بود انداخت و با شوخ طبعی گفت:در مسیر بازگشت از بیمارستان 

معلوم بود که بخیه میخوره بد جور بریده بود. اما من نفهمیدم که از خوشحالی زیاد یهو این طوری شدی یا از  -

 ناراحتی؟!

در آن قرار داشتند توقف کرد. کمی  جوابی از او نشنید.سرعت اتومبیل را کم کرد و در گوشه ای از خیابان پهنی که

 به سمت فرشته چرخید.

 فرشته...به من نگاه کن. -

 فرشته با احساس دردی که در دست راستش داشت به سپهر خیره شد.

 آفرین دختر خوب.حاال بگو چرا اخم کردی؟ هنوز درد داری؟ -

 با سر حرف سپهر را تایید کرد.

ت آروم میشه باید تحمل کنی...نگفتی از خوشحالی بود یا از ناراحتی ولی دکتر مسکن داده وقتی بخوری درد -

 ایرادی نداره خودم جوابشو می دونم.

 و با لحن پر از محبت و نگاهی مهربان ادامه داد:

منو نه می خوام و نه دوست دارم که با حرفام اذیتت کنم. اما واقعا برام سواله که چرا وقتی خودتم از رفتنم ناراحتی  -

مجبور به این کار میکنی؟ یا اینکه من خوب میدونم که ازم بدت نمی یاد ولی سعی میکنی یه جوری رفتار کنی که 

 خالف این رو نشون بدی.اصال چی باعث شده که خالف واقعیت و احساست رفتار کنی؟

اشین تکیه داده و به چشمان آرامشی که در لحن سپهر بود به فرشته نیز انتقال پیدا کرده بود.سرش را به صندلی م

 عسلی رنگ سپهر نگاه میکرد.سپهر همچنان برایش سخن می گفت:

فرشته عزیزم، من و تو تازه به هم نرسیدیم که نتونیم حرف همو بفهمیم ما سالهاست که داریم با هم زندگی می  -

تنها چیزیکه نمی فهمم اینه که مانع کنیم. من به خوبی از رفتارت میفهمم که چه موقعی ناراحتی و چه موقع خوشحال. 

بین من و تو چیه. مطمئنم که همین مانع باعث میشه که منو از خودت ترد کنی و ازم فاصله بگیری. مشکلت چیه؟ 

مشکلت آدمای اطرافتن یا اصال ایراد از منه بهم بگو تا بدونم دلیل این همه عذابی که به من و خودت میدی چیه؟ 

 اید بشه به این وضعیت خاتمه داد.شاید بشه کاری کرد ش

 سپهر سکوت کرد و منتظر جواب فرشته شد.فرشته با زبان لبهای کویری اش را تر کرد و به آرامی گفت:

تو درست میگی من نمیتونم سر تو یا خودم رو شیره بمالم. تمام حرفات رو قبول دارم ولی سپهر مشکل تو نیستی.  -

قبول خواستت میشه...تو بهترینی و من مطمئنم هر دختری با تو ازدواج کنه  خیلی مسائل هست که مانعم برای

 خوشبخت میشه...

 سپهر میان کالمش دوید و گفت:

 طفره نرو...پس مشکل چیه؟ -
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سال  85،  82خودم...آره مشکل اصلی خودمم...من نمی تونم با خودم کنار بیام و این مسئله رو قبول کنم...سپهر  -

ت.من توی تمام این سال ها به تو به چشم برادر کوچیکم یا حتی بعضی اوقات به عنوان فرزند نداشتم مدت کمی نیس

نگاه کردم. برام خیلی سخته که بعد این همه مدت یه دفعه تو رو به عنوان خواستگارم قبول کنم...بعد از اون روزی 

لحظه هایی که با هم داشتیم برام تبدیل به یه که ازم درخواست ازدواج کردی همه ی این سال ها و تموم خاطرات و 

 عالمت سوال شد.سوالی که هر وقت از خودم می پرسم یه حس بد، یه عذاب وجدان عین خوره به جونم می افته.

 سکوت کرد و نفس عمیقی کشید. نگاهش را از سپهر گرفت و ادامه داد:

ل کردم؟...سپهر من نمی خوام در حق امانتی که از خودم می پرسم من به قولی که به مادرت دادم درست عم -

 مادرت به من سپرده خیانت کرده باشم...

ناگهان سرش را از روی صندلی بلند کرد و کمی به جلو خم شد. چهره اش را درهم کشید و ناله ی کوتاهی سر داد. 

 سپهر با نگرانی گفت:

 تو باید استراحت کنی. چی شد؟ باشه...باشه...فعال صحبت بسه بهتره بریم خونه. -

 و سپس اتوموبیل را روشن کرد و به سمت خانه به راه افتادند.

  
 

  
 

  
 

  
 

فردای آن روز فرشته کالس نداشت و در خانه بود صدایی را از اتاق سپهر شنید.به طرف اتاقش رفت در باز بود و 

ود و با سرگردانی به لوازمش نگاه می کرد. به سپهر در میان وسایلی که در وسط اتاق پخش شده بود نشسته ب

 چارچوب در تکیه زد و گفت:

 داری چیکار می کنی؟ این چه وضعیه. -

 سپهر با چهره ای گیج و گنگ جواب داد:

ها...نمیدونم چیکار کنم از کجا شروع کنم؟کدوم یکی از وسیله هامو ببرم. همشونو نمی خوام فقط یه چمدون از  -

 وسیله هامو با خودم می برم.آخه تقریبا بهرام تمام لوازم خونه رو کامل کرده.لباس و باقی 

 با چهره ای غمگین داخل اتاق شد و لبه ی تخت نشست.سپهر خودش را به فرشته نزدیک کرد و گفت:

 تو رو خدا این قیافه رو به خودت نگیر.مگه می خوام برم بمیرم که اینطوری عزا گرفتی؟ -

 نکنه زبونتو گاز بگیر... اِاا...خدا -

فرشته هنوزم دیر نشده باور کن من فقط منتظر یه کلمه ام، تو فقط بهم بگو نرو. تمام قرار مدارامو بهم میزنم  -

 برامم مهم نیست بقیه چی میگن...

 حرف سپهر را قطع کرد و گفت:

 نــه...تو حال من و می بینی بازم می خوای اشکم رو در بیاری. -

 دستانش را به نشانه ی تسلیم باال آورد و گفت:سپهر 
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نه...قربونت...من غلط بکنم بخوام همچین کاری کنم. تو هر بالیی دوست داری سر من بیار ولی خواهشا آب غوره  -

 نگیر.

 فرشته بالش روی تخت را به سمت سپهر پرتاب کرد و گفت:

 من آب غوره میگیرم! بچه پرو... -

 اعتراض گفت:جا خالی داد و با 

 به جای اینکه بالش تو سروکله ی من بکوبی بیا یکم کمکم کن تا اتاقم از این وضع در بیاد...البته لطفا. -

 فرشته با لبخندی بر لب جواب داد:

لطفا رو خوب اومدی...حاال از این وسط پاشو ببینم...نچ نچ نگاه کن لباسارو با کتاباش قاطی کرده همه جور وسیله  -

 این وسط پیدا میشه فکر کنم باید تموم لباساتو دوباره اتو کنی...شلخته..ای 

 مگه من چند دفعه اسباب کشی کردم که بدونم چیکار باید بکنم -

 فرشته برخاست و قدمی به جلو گذاشت که ناگهان وسیله ای زیر پایش آمد.

یگه این وسط چیکار می کنه...بازم که نشستی آخ... خدا بگم چیکارت نکنه سپهر، پاهام داغون شد.آخه ساعتت د -

 پاشو برو بیرون تا یه کم اینجا رو مرتب کنم بعدش بیا تو ببینم چه چیزایی میخوای برداری.

 مواظب باش پاهاتم عین دستت نشه. -

 مراقبم نگران نباش. -

صدای فرشته برخاست و به اتاق سپهر از اتاق خارج شد و روی کاناپه داخل پذیرایی دراز کشید. بعد از مدتی با 

 بازگشت.

بفرمایید اینم اتاقت ترو تمیز.حاال بگو چه چیزایی رو میخوای تا برات بذارم تو چمدون.اول از توی لباسات انتخاب  -

 کن

 دستت درد نکنه...اومم...اینو، با این یکی، این تی شرت سبز رو هم میخوام خودت واسم گرفتی... -

 را به یاد آورده باشدفرشته گویی چیزی 

 راستی...این همخونت چه جور آدمیه؟اخالق و رفتارش چه طوره؟ -

تا جایی که من میدونم آدم بدی نیست.به حال من چه فرقی داره که چه جور آدمیه من که صبح تا شب یا  -

 دانشگاهم یا سرکار فکر نکم زیاد باهاش برخورد داشته باشم.

 تلفنتو بهم بدی.نمی خوای آدرس و شماره  -

 چه دور و زمونه ای شده. توی روز روشن از پسر نامحرم شماره می گیرن. -

 دستش را به کمر زد و گفت:

 میشه بگی پسر نامحرم توی روز روشن تو این خونه چیکار می کنه. -

 ه گرفت:و سپس هردو با هم خندیدند. سپهر تکه کاغذی را برداشت و چیزی روی آن نوشت و به سمت فرشت

 بفرما. آدرس و شماره تلفن، خوشحال میشم صدای قشنگت رو بشنوم. -

بود فرشته مشغول دیدن تلوزیون بود که  2هر دو تا عصر در کنار هم بودند و اوقات خوبی را گذراندند.ساعت 

 فرشته گفت: سپهر با چمدانی که در دست داشت از اتاقش خارج شد. آن را در کنار در خروجی قرار داد و رو به

 خب دیگه وقت رفتنه. -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

1 1 4  

 

 فرشته با حس دلتنگی که به سراغش آمده بود برخاست و مقابل سپهر ایستاد:

 داری میری؟ -

بله دیگه باالخره باید رفت.مراقب خودت باش.اگه مشکلی پیش اومد حتما باهام تماس بگیر فرق نمی کنه که چه  -

 برسونم. موقعی هست فقط کافیه خبرم کنی تا خودمو

 سپس آهی کشید و ادامه داد:

ازت به خاطر همه ی این سال هایی که کنارم بودی و ازم نگه داری کردی ممنونم...همیشه یادم می مونه که چقدر  -

 بهت مدیونم.

 این حرفا چیه تو هیچ دِینی به من نداری.یه جوری صحبت می کنی انگار قراره دیگه همدیگرو نبینیم. -

ی که سپهر از خانه خارج شد او را همراهی کرد. سپهر بعد از طی مسیر کوتاهی اتوموبیلش را داخل و تا زمان

پارکینگ آپارتمان ده طبقه ای متوقف نمود و در حالی که چمدانش را به دنبال خود می کشید وارد آسانسور شد و 

از بودن ساختمان اغلب آنها خالی از واحد وجود داشت که به علت نوس 5را فشرد. در هر طبقه  1دکمه ی طبقه ی 

رفت و زنگ خانه را به  82از حرکت ایستاد.به سمت واحد شماره ی  "طبقه هشتم  "سکنه بودند. آسانسور با گفتن 

صدا در آورد. اما کسی در باز نکرد.دستش را جیبش فرو برد و دسته کلیدی را از آن خارج کرد.وارد خانه شد ولی 

 کسی را ندید.

 پسره کجاس؟ این -

 و با گفتن این حرف به اتاقش رفت و چمدان را در گوشه ای از اتاق قرار داد.

درسته اینجا بزرگته ولی مثل اتاق خودم نمیشه. من نمیدونم بهرام این همه پولو از کجا آورده حتی وسیله های اتاق  -

 خانواده اش جدا زندگی گنه. منم کامل کرده این که بابای به این باحالی داره برای چی میخواد از

چمدانش را باز کرد و شروع به چیدن وسایل در اتاق نمود. اولین چیزی که جابه جا کرد عکس دو نفره ی خودش و 

فرشته بود که در باغ خانه شان در شیراز و در حالی که به هم تکیه داده بودند گرفته بود.سرگرم همین کار بود که 

د. بهرام را دید که به سمت یکی از مبل ها رفت و دسته کلیدش را روی میز پرتاب صدای در توجهش را جلب کر

 کرد و همان جا نشست.

 سالم -

 بــــه سالم اومدی؟گفتم البد منصرف شدی که خبری ازت نیست. -

 نه یکم کارم زیاد بود وقت نمی کردم وسایلم و جمع کنم بیام -

 وش اومدی شریک.اِ...پس باالخره اسباب کشی کردی. خ -

 ممنون. نبودی؟ -

 آره با رفقا رفته بودیم صفا سیتی. از این به بعد به تو هم خبر میدم که بیای. -

 فکر نکنم بتونم همراهیتون کنم امروز و مرخصی گرفتم وگرنه از صبح تا شب درگیرم. -

بر، بگرد، بخور، بپوش و خوش ای بابا این چه اوضاعیه که برای خودت درست کردی.یکم از زندگیت لذت ب -

 بگذرون. خسته نمی شی همش یا کار یا درس؟

 ولی من از زندگیم راضی ام و مشکلی ندارم -

 حاال بذار با بچه ها آشنات کنم اون موقع می فهمی زندگی یعنی... -
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لحنی که سپهر  کالمش با به صدا در آمدن زنگ تلفن همراهش قطع شد نگاهی به صفحه ی تلفن انداخت و سپس با

 اصال از آن خوشش نیامد جواب داد.

سالم عزیزم.خوبی قربونت برم؟...به جان آیدا نمی تونم...خسته ام...آخه...خیله خب چون تویی باشه...پس سی  -

 یو...بای.

 و بعد از قطع تماس رو به سپهر که در مقابلش نشسته بود گفت:

نه.فکر کنم امشب و نیستم... برو حالشو ببر. زنگ بزن دوست دخترت می بینی وقتی گیر میده دیگه نمیشه بگی  -

 بیاد پیشت...خوش بگذ...

 سپهر میان حرفش پرید و گفت:

 اهلش نیستم -

 یعنی تا این حد پاستوریزه ای. باشـــــه تو فکر کن من باور کردم. -

سته بود و در افکارش غرق گشته بود. به فرشته بعد از رفتن سپهر حال هیچ کاری را نداشت تنها در گوشه ای نش

خاطراتش با سپهر می اندیشید. از به یاد آوری آن ها گاهی لبخندی بر لبش می نشست و گاهی نیز حلقه اشک در 

 چشمانش پدیدار می شد. احساس گرسنگی می کرد اما حتی حوصله ای برای آشپزی نداشت. با خود گفت:

 نم تا کی میتونم یه گوشه بشینم هیچ کاری انجام ندم. باید با تنهاییم کنار بیام.دیگه باید به این زندگی عادت ک -

 برخاست تا به آشپزخانه برود که زنگ تلفن به صدا در آمد.

 بله؟ -

 سالم. فرشته ی من چطوره؟ -

 سالم خوبم. تو که هنوز دو ساعت نیست رفتی؟ -

 رات تنگ شده. هر ثانیه برام یک سال میگذره.من از همون ثانیه ای که از تو جدا شدم دلم ب -

 پس چه جوری می خوای زندگی کنی؟ -

 نمیتونم که یه روزه به همه چی عادت کنم باالخره طول می کشه. -

 قبول دارم. حاال خودت چطوری؟ وسایلت رو چیدی؟ -

 خوبم. آره همه اش رو چیدم. -

 رم ببینم چه شکلیه.میشه یه روز بیام خونتو ببینم.خیلی دوست دا -

 سپهر بعد از کمی تعلل گفت:

 باشه ولی باهات هماهنگ می کنم تا یه روز که بهرام نیست بیای. دوست ندارم وقتی اون هست بیای. -

 چشم آقای غیرتی. -

 خب دیگه کار نداری؟ -

 نه مرسی که زنگ زدی -

 پس خداحافظ -

 خداحافظ -

 فرشته...فرشته -

 بله؟ -
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 چی خداحافظهی -

 خداحافظ-

 بعد از قطع تماس فرشته گوشی را روی تلفن قرار داد اما بالفاصله دوباره تلفن به صدا در آمد

 بله؟ -

 سالم -

 سالم باز که تویی -

 می خواستم بگم تو هم بهم زنگ بزن بی معرفت نباش -

 چشم دیگه فرمایشی نیست -

 نه خداحافظ عزیزم -

از هم صدای زنگش در فضا پخش شد.اینبار فرشته با کالفگی و با سرعت گوشی را برداشت و با گذاشتن گوشی ب

 بدون اینکه منتظر شنیدن صدا باشد گفت:

 ای بابا...چته سپهر...خوبه همش دو تا خیابون اونورتر زندگی میکنی...کشتی منو؟ -

 چی میگی فرشته حالت خوبه. مگه سپهر جدا از تو زندگی میکنه؟ -

 فرشته با دستپاچگی گفت:

 شکوفه تویی؟ سالم -

 شکوفه و کوفت. معلوم هست اونجا چه خبره؟ -

 

  
 

  
 

  
 

 جواب سالم واجبه ها... -

 فرض کن علیک سالم. خب بگو ببینم این قضیه دو تا خیابون اونورتر چیه؟ -

 هیچی چیزی نیست -

 رفایی که درباره ماندانا بهش زدی قهر کرده و خونه شو جدا کردهتو کتم نمیره...نکنه به خاطر ح "هیچی"من  -

 نه چرا داستان و جنایی می کنی -

 پس چی زود باش بگو -

 آخه نمیشه چه جوری بگم -

 فرشته اگه نگی به خدا زنگ می زنم از خود سپهر می پرسم. -

 آرشخیله خب میگم ولی قول بده به هیچکس چیزی نگی حتی به مامانم و  -

 باشه نمی گم... -

 میدونی...سپهر...سپهر... -

 جون به لبم کردی سپهر چی؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

1 1 7  

 

 سپهر...ازم خواستگاری کرده... -

- ... 

 الو شکوفه؟ -

 نَــــــــه دروووووغ میگی؟ -

 چه دروغی دارم که بگم؟ -

 کنم اگه سر به سرم گذاشته باشی.یا خدا...اینو کجای دلم جا بدم...کی؟کجا؟...باورم نمیشه. فرشته خفت می  -

 متاسفانه عین واقعیته. حدود یک ماه پیش قضیه اش مفصله. -

 یعنی وقتی شیرازم بودی بـــله؟ -

 بله -

 بله و بال...خیلی بی شعوری هیچی به من نگفتی. -

 چقدر بی ادب شدی شکوفه؟ -

ان ببینم اونجا چه خبره باید از سیر تا پیازشو برام نه پس میخوای قربون صدقه ات بشم. واجب شد خودم بیام تهر -

 تعریف کنی.

 فکر میکنی عمو راضی بشه؟ -

 از امشب رو مخش کار میکنم. به مامان میگم بابا رو راضی کنه. -

 یه وقت جریان سپهر رو نگی؟ -

 نه یه بهونه ای جور میکنم...پس خودت خواستی از خونه ات بره؟ -

 میشد پیش هم باشیم...آره آخه دیگه ن -

 باشه فعال خداحافظ مامان داره صدام میکنه. -

 خداحافظ -

روز دوشنبه اوایل تیرماه بود فرشته در کالس های فوق العاده ای که تنها چند روز در هفته تشکیل می شد تدریس 

فن همراهش توجهش را می کرد. در حال نوشتن معادالت ریاضی بر روی تخته ی سفید رنگ کالس بود که لرزش تل

جلب نمود. کمی به سمت میزش خم شد و نام سپهر را بر روی صفحه ی گوشی مشاهده کرد. چیزی به اتمام کالس 

نمانده بود از این رو ترجیح داد که پاسخش را ندهد. بعد از پایان کالس نگاهی به صفحه ی گوشی انداخت. پیامی که 

 از طرف سپهر بود را خواند.

ق من. زنگ زدم جواب ندادی. با خودم گفتم حتما سر کالسی. می خواستم بگم اگه بخوای امروز میتونی سالم عش -

 شب نمیاد. 9و  1بیای و خونه رو ببینی. چون بهرام تا ساعت 

 بعد از ظهر بود. در جواب سپهر نوشت. 5فرشته به ساعتش نگاهی انداخت. ساعت  -

 کجایی؟سالم. بله میام چه ساعتی؟تو االن  -

 بعد از دقایقی با صدای کوتاهی جواب پیام به دستش رسید

 تموم میشه می یام دنبالت. 2من شرکتم کارم ساعت  -

 و نیم جلوی در خونه اتم. 2نه خودم میام پس من ساعت  -

 باشه منتظرم عزیزم. -
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از تن خارج کرد و مانتوی  فرشته پس از رسیدن به خانه مانتوی رسمی که برای محل کارش در نظر گرفته بود

مشکی که با دوخت هایی به رنگ سفید بر روی جیب ها و سر شانه و آستین هایش تزیین شده بود را به تن کرد به 

همراه شالی سفید که تضاد زیبایی را به وجود می آورد. آرایش مالیمی کرد و خودش را در آینه برانداز کرد. به 

ده دقیقه را نشان می داد. حسی مانند دلهره به سراغش آمده بود و باعث می شد  و 2ساعت نگاهی انداخت که زمان 

که ضربان قلبش لحظه به لحظه بیشتر شود. گویی برای اولین بار و یا بعد از سال ها دوری به دیدار کسی میرفت که 

به سمت خانه ی سپهر به  همه ی لحظاتش پر از خاطره ی او بود. از در خارج شد و کفش های سفیدش را به پا کرد و

 راه افتاد.

سپهر با اشتیاق فراوان خودش را برای آمدن معشوقه اش آماده کرده بود و دل در دلش نبود. تیشرت سبز رنگ به 

همراه شلوار جین مشکی به تن داشت. با به صدا در آمدن زنگ خانه لبخند زیبایی برلبش نشست. آیفون را 

 هربانی گفت:برداشت. و با لحن بی نهایت م

 بفرمایید -

فرشته با شنیدن صدای سپهر، ضعفی عجیب در بدنش احساس کرد. سعی کرد بر احساسش غلبه کند. تمام نیرویی 

را که داشت به کار گرفت و با جعبه ی شیرینی که در دست داشت به سمت آسانسور حرکت کرد. بعد از خروج از 

د. صدای ضربان قلبش را که مانند پتکی پی در پی هم بر سینه اش آسانسور با چهره ی خندان سپهر رو به رو ش

 کوبیده می شد به وضوح می شنید لبخندی بر لب نشاند و برای رهایی از این حالت گفت:

 سالم آقا سپهر -

 سالم فرشته خانم...بفرمایید خواهش می کنم. کلبه حقیرانمونو منور کردین؟ -

نگاهی به اطراف انداخت. خانه ی بزرگ و شیکی بود که با یک دست مبل استیل با  فرشته با هدایت سپهر وارد شد و

روکشی طوسی و بنفش و پرده های با حریر سفید و واالنی به رنگ بنفش تزیین شده بود. در میان دو مبل یک 

ی یک زن  گرامافون بسیار زیبا قرار داشت و در گوشه ای از حال گلدان بزرگ و زیبایی که بر روی آن مجسه

طراحی شده بود نور پردازی خوب خانه باعث شده بود که همه چیز زیبا تر و شکیل تر به نظر برسد. ابرویی باال 

 انداخت و گفت:

 خونه ی قشنگیه چه خوش سلیقه چیده شده. -

 سپهر در حالی که در را می بست گفت:

 کار بهرامه من که نبودم همه چیو خریده و چیده -

 دونم این سلیقه ی یه مرد باشه به هر حال تبریک میگمبعید می -

 و سپس جعبه شیرینی را به سمت سپهر گرفت.

 چرا زحمت کشیدی خانمی. بشین راحت باش. چی میل داری بیارم چای، قهوه، شربت؟ -

 توی این هوای گرم هیچی جز آب خنک نمی چسبه. -

 حال شد و لیوان را پر از آب کرد و به سمت فرشته گرفت. بعد از لحظاتی سپهر با ظرف آب خنک و لیوان وارد

 ممنون. دوستت کجاس؟ -

شب نمیاد. خیلی کم همدیگرو می بینیم یا من خونه نیستم یا اون. بیشتر شبا هم  9نمی دونم بهم زنگ زد گفت تا  -

 دیر وقت میاد خونه.
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 ام و محبت آمیزی گفت:کنار فرشته نشست و نگاه خیره ای در چشمانش کرد و با لحن آر

 نمی دونی چقدر دوری از تو برام سخته. هنوز به این وضعیت و این خونه عادت نکردم. -

 فرشته از نگاه مستقیم سپهر گر گرفته بود نگاهش را از چشمان سپهر گرفت و به میز جلوی رویش خیره شد.

 آخه هنوز مدت زیادی نیست که اینجا اومدی؟ -

 چهره اش به شدت سرخ شده. سپهر دستانش را در دست گرفت و گفت: احساس می کرد که

چرا نگاهتو ازم میدزدی؟ بدونه این چشمای قشنگت شب و روز ندارم. از خودم و این زندگی بدم میاد...فرشته به  -

 من نگاه کن...

کمی که در صدایش  فرشته کمی احساس ترس می کرد و حتی برای لحظه ای از آمدنش پشیمان شده بود. با لرزش

 بود گفت:

 ولی هم تو و هم من باید به دوری از هم عادت کنیم. برای منم زیاد آسون نیست. اما تالشمو میکنم. -

اما من فکر نمی کنم هیچوقت بتونم به دوری از تو عادت کنم. هر لحظه به یادتم.تو شرکت، تو دانشگاه، تو خونه،  -

 نه و می تونم بخوابم.شبا فقط یاد توئه که آرومم می ک

فرشته دوست نداشت چیزی بگوید و از این می ترسید که لحن کالم و لرزش صدایش آنچه که در دل پنهان می کند 

را فاش کند. از اینکه سپهر از عالقه اش به خود با خبر شود هراس داشت زیرا این امر باعث امیدوار شدن سپهر به 

 ز همیشه به فرشته نزدیکتر شده بود ادامه داد.این عشق می شد. سپهر در حالی که ا

 فرشته تو چشمام نگاه کن...بگو چه حسی نسبت به من داری؟ بهم بگو که تو هم منو دوست داری. -

صدای نفس های تند سپهر در گوش فرشته تنین انداخته بود و باعث دلشوره ای عجیب در وجودش شده بود. با 

 لکنت جواب داد:

ورتو نمیفهمم. خب معلومه مگه میشه بعد این همه مدت که با هم بودیم...هیچ حسی ب بهت ن نداشته م من...منظ -

 باشم.

اما تو خوب میدونی که منظورم چیه...میتونم از چشمات بخونم که تو هم به من عالقه داری.پس واسه چی بهم نمی  -

 گی و خالصم نمی کنی.

می کرد. از هیجانی که به آن مبتال شده بود قلبش فشرده می شد.  گرمای نفس های سپهر را بر صورتش احساس

دستانش که اکنون دیگر مانند تکه های یخ شده بود همچنان در دستان سپهر قرار داشت. با صدای باز شدن در 

ورودی سپهر به سرعت از فرشته فاصله ای گرفت و دستانش را رها کرد. بهرام با بهت نگاهی به فرشته و سپهر 

 نداخت.ا

 

  
 

  
 

  
 

 فرشته با سرعت از جا برخاست و با صدایی که به زحمت شنیده می شد گفت:

 سالم -
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و سپهر که گویی تازه به خود آمده به تبعیت از فرشته سالمی داد. بهرام نیشخندی برلب زد و با لحن تمسخر آمیزی 

 گفت:

 م مهمون داری.سالم انگار مزاحمتون شدم ببخشید سپهر نمیدونست -

 فرشته به جای سپهر پاسخ داد 

 نه دیگه داشتم می رفتم -

 و سپس رو به سپهر گفت:

 خب سپهر جان اگه کار نداری من برم -

 با ماشین اومدی یا پیاده؟ -

 نه ماشین و نیاوردم. -

 پس صبر کن تا خودم برسونمت -

 نه خودم میرم -

 بیامیه دیقه صبر کن گوشیمو بردارمو  -

 بعد از مدتی سپهر به همراه فرشته از خانه خارج شدند. در راه فرشته رو به سپهر گفت:

 شب میاد؟ 9مگه تو نگفتی ساعت  -

 با دلخوری جواب داد.

 آره نمی دونم چی شد که یهو سررسید. -

 و سپس زیر لب گفت:

 بر خر مگس معرکه لعنت. -

ه ایی که سپهر برایش ایجاد کرده بود خالصی یافته و از طرفی نیز ناراحت فرشته از سویی خوشحال بود که از مخمص

بود که توسط بهرام در خانه شان دیده شده است. در باقی مسیر سپهر بدون هیچ حرفی به فکر فرو رفته بود. فرشته 

 از تماشای چهره ی دمق سپهر خنده اش گرفت و در دل گفت:

 و خدا رسوند وگرنه نمی دونستم چی باید بگم.خوب حالت گرفته شد... این بهرام -

 هنگامی که به خانه ی فرشته رسیدند سپهر گفت: 

 خوب دیگه من برم اگه کاری داشتی زنگ بزن -

 باشه دستت درد نکنه که تا اینجا اومدی -

 لبهایش را به گوش فرشته نزدیک کرد و گفت:

مجبورت می کنم به چیزی که توی دلت میگذره اعتراف کنی. باید ایندفعه رو در رفتی ولی باالخره گیرت میارمو  -

 از دهن خودت بشنوم که تو هم عاشقمی.

 و بدون اینکه منتظر جوابی از سوی فرشته باشد خداحافظی کرد و رفت. فرشته با خود فکر کرد

مام سعیمو کردم که از یعنی تا این حد از عالقه من به خودش مطمئنه...این اصال نشونه ی خوبی نیست. من ت -

 احساسم با خبر نشه ولی انگار کامال ناموفق بودم.

 نفسش را بیرون داد و زمزمه وار گفت

 خدا بخیر کنه -
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 و به داخل خانه رفت.

سپهر کلید را در قفل چرخاند و وارد شد. بهرام که روی مبل نشسته بود و با تلفن همراهش بازی می کرد سرش را 

 دیدن سپهر قهقه ای زدبلند کرد و با 

ماه طول  8پس گفتی اهلش نیستی؟ من ساده رو بگو چه باور کردم، تو که از منم هفت خط تری. من کمه کمش  -

 می کشه که دوست دخترمو راضی کنم بیاد خونم. تو چطوری توی دومین روزی که من نبودم کشوندیش اینجا.

 سپهر اخمهایش را در هم کشید و گفت:

 شتباه می کنی.داری ا -

 بهرام دوباره خنده ی بلندی سر داد و گفت:

 باشه داداش ما که حسود نیستیم...ولی خوشم اومد خیلی خوش سلیقه ای. -

 اینبار با صدای بلندتری گفت:

 گفتم که داری اشتباه میکنی -

 ی ادامه داد.و کالفه از حرفهای بهرام به اتاقش رفت و در را بست. بهرام با صدای فریاد مانند

 فقط سپهر جان اینبار کسی رو آوردی، قربونه دستت یه ندا به من بده که یهو جفت پا نپرم تو الو پارتیت. -

 سپهر با عصبانیت زیر لب غر میزد

پسره ی نفهمه چشم چرون. شیطونه میگه پاشم دهنشو گل بگیرم. حرف حالیش نمیشه فکر میکنه همه مثل  -

 خودشن.

 ای به در زد و سرش را داخل اتاق کرد. بهرام ضربه

 راستی من یکی دو ساعت دیگه میرم -

 میای 9مگه نگفته بودی ساعت  -

ساعت عقب افتاد منم گفتم بیام خونه یه دوش  5مگه من علم غیب داشتم که بدونم کسی رو آوردی خونه. قرارم  -

 یم خوش میگذره.بگیرم بعد برم. یکی از بچه ها مهمونی گرفته تو هم بیا بر

 نه نمیام حوصله ندارم. -

پاشو بابا خسته نمیشی عین پیرمردا کنج خونه نشستی؟ پاشو یکم از جوونیت لذت ببر. بهت قول میدم ازشون  -

 خوشت میاد.

 امشب و بیخیال یه شب دیگه میام. -

د بر لبانش نقش می بست. آن شب فرشته خوشحال و سرزنده تر بود و همچنان از یادآوری حرفهای سپهر لبخن

 تلفن همراهش را برداشت و شروع به نوشتن چیزی کرد.

 سالم زلزله. چه خبر عملیات مخ زنی در چه مرحله ایه؟ تونستی عمو رو راضی کنی؟ -

سالم. اوضاع اصال خوب پیش نمیره تازه یه کم مامان راضی شده. برعکس عجله ای که من دارم همه چی به کندی  -

 ه. خدا نکشتت اگه تو شیراز ماجرا رو گفته بودی من این همه بدبختی نمی کشیدم.پیش میر

 اشکال نداره باالخره فضولی هم یه تاوانی داره. چه بهونه ای آوردی که بیای تهران؟ -

 گفتم تو حالت خوب نیست می خوام بیام پرستاری هم اینکه حال و هوای خودم عوض بشه. -

 و در دل گفت:فرشته خنده ای سرداد 
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 عجب فیلمی تو دختر -

 و سپس در جواب پیام شکوفه نوشت

 زن عمو هم باور کرد؟! -

آره گفتم که فرشته نخواسته به مامانشو و آرش بگه و الکی نگرانشون کنه. اولش قبول نمی کرد ولی بعدش راضی  -

 شد حاال مونده بابا...

 فقط باید بودی و می دیدی.امروز رفته بودم پیش سپهر یک افتضاحی شد  -

 فرشته منتظر رسیدن پیام از سمت شکوفه بود که تلفن همراهش به صدا درآمد.

 الو سالم -

 سالم کی رفتی پیشش؟ چی شد؟ -

 خوبم تو خوبی؟ ازت ممنونم که نگران حالمی؟ -

 اِاا...مسخره بازی در نیار. یاال بگو ببینم چی شده. -

 کنی. هر وقت اومدی پیشم ماجرا شو برات تعریف می کنم. نمیگم تا از فضولی دق -

 بگو دیگه لـــــوس. -

 نه خودتو بکشی هم نمیگم. اینجوری یه انگیزه ای میشه تا زودتر عمو رو راضی کنی و بیای.  -

 باشه اگه منم یه جا تالفی نکردم حاال ببین...کاری نداری؟ -

 نه سالم برسون. خداحافظ -

مه شب بود و سپهر روی تختش غلط میزد تا بلکه افکاری که پر از یاد فرشته بود اجازه سنگین شدن ساعت یک نی

پلک هایش را به او بدهد. اما صدای بی امان زنگ خانه خواب را به کل از سرش پراند. با سرعت برخاست به سمت 

 ه در خانه تکیه زده بود. سپهر متعجب گفت:در ورودی رفت و در را باز کرد. بهرام با ظاهری آشفته به دیوار مجاور ب

 چی شده؟ این چه ریختیه؟ -

تلو تلو خوران چند قدم به جلو برداشت نتوانست گام هایش را کنترل کند اما سپهر بازویش را گرفت و تا رسیدن به 

 هم کشید و گفت:یکی از مبل ها یاریش کرد. سپهر از بوی تند و زننده ای که از دهانش می آمد چهره اش را در 

 چی به سر خودت آوردی؟ من نمی دونم این کوفتی چی داره که شماها رو اینطوری جذب خودش می کنه. -

 بهرام قهقهه ی مستانه ای زد و با لحن کش داری جواب داد.

... بهت گفتم بیا همیـــن دیگه... به قوول یکی از ایــــن بزرگان حلــــوای تنتنانی... تا نــــــخوری نـــــدانی -

 خوششش میـــــگذره.

 مهمونی که می گفتی این بود پس چه خوب که... -

هنوز حرفش تمام نشده بود که بهرام با همان حالت گیج و تلو تلو خوران برخاست و به سرعت به دستشویی رفت و 

 صدای عق زدن مداوش می آمد. سپهر با صدای بلندی گفت:

 ی داره...من رفتم بخوابم...پسره ی دیوونه خواب و از سرم پروند.آخه این حال بد چه لذت -

--------------------------------------------------------------------- 
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 سپهر با رخوت از تختش بیرون آمد و به ساعت نگاهی انداخت.

 اوه اوه داره دیر میشه -

 به اتاق بهرام انداخت در اتاق باز بود و بهرام همچنان در خواب بسر می برد. از اتاق بیرون آمد و نگاهی

 بهرام...بهراااام...پاشو دیگه -

 پا به داخل اتاق گذاشت و با یک دست چند تکان به بهرام داد

 بهرام...پاشو مگه تو کالس نداری؟...بهرام -

 اممممم...چیه بذار بخوابم... -

 کالس نمی رسیم هاداره دیر میشه به  -

 ول کن بابا...کالس چی...من نمیام... -

 سپهر زیر لب گفت:

 به درک...خدا خیرت نده که دیشب اون بساط و راه انداختی. -

با سرعت حاضر شد و به سمت دانشگاه به راه افتاد. با دیدن علی دستی برایش تکان داد. علی با لبخندی بر لب به 

 طرفش آمد

 د مستقل ما.درود بر مر -

 سالم چطوری؟ -

 باز چی شده؟ ای مرد چرا وا رفته ای؟ -

 

 بدبختیای من یکی و دو تا که نیست. پسره ی...ولش کن بیا فعال بریم سر کالس. -

 نشد یه روز با لب خندون بیای. دیگه منم دارم از دستت دپرس میشم.آخه اینم رفیقه که من دارم... -

 یق مثل من گیرت نمیاد.خیلی دلتم بخواد رف -

درس کسل کننده و عمومی استاد کلهر بر حس خواب آلودگی سپهر دامن میزد. استاد در حالی که قدم میزد و 

 قسمتی از درس را توضیح می داد کالمش را قطع کرد و رو به سپهر گفت:

پیش بره صدای خروپفتون بلند آقای پاشایی فکر کنم بهتره برید و آبی به صورتتون بزنید چون اگه همینطوری  -

 میشه.

 صدای خنده ی بلند دانشجویان فضای کالس را پر کرد. سپهر خودش را جمع و جور کرد و گفت:

 ببخشید استاد با اجازه برم بیرون -

 بفرمایید. بهتره وسیله هاتونو ببرید چون چیزی به آخر کالس نمونده. -

شد آبی به صورت زد و بر روی یکی از نیمکتهای محوطه به انتظار علی سپهر کیفش را دست گرفت و از کالس خارج 

 نشست و با خود گفت:

 دمت گرم خب زودتر بیرونم میکردی.مردم اینقدر از اول کالس چرت زدم. -

 صبح بود 81به ساعت مچی اش نگاهی انداخت. ساعت 
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 خوب خوش میگذره ها این ده دقیقه رو پیچوندی دیگه. -

 لی به سمت او چرخید و گفت:با صدای ع

 کی باشه این ترمم تموم بشه راحت شیم. -

بعد از ظهر تو شرکت تشریف داشته  2آی گفتی. ولی فکر نکنی من مثل استاد بیخیالت میشم باید تا راس ساعت  -

 باشی.

 اگه بدونی چقدر خوابم میاد اراده کنم همین وسط حیاط خوابم میبره. -

 بیدی...راستی این پسره بهرام کجاست فکر کنم اونم این درس و داشت!خب زودتر می خوا -

هر چی میکشم از دست خود گردن شکسته اشه. دیشب ساعت یک نصفه شب آقا مست و پاتیل دستشو گذاشته  -

بود رو زنگ و ول کن نبود. حالمو بهم زد. فکر کنم تا صبح تو دستشویی اطراق کرده بود. صبحم هر چی صداش زدم 

 بیدار نشد.

 بکش حقته. هر چی بهت گفتم برو بگرد با یه آدم حسابی همخونه شو مرغت یه پا داشت حاال هم دندت نرم حقته. -

 اگه هرشب بخواد این برنامه رو پیاده کنه که نمیشه زندگی کرد. -

 واسه همین چیزا ازش خوشم نمیومد... -

 علی با آرنج به پهلوی سپهر کوبید و گفت:

 ونجا رو... خانم تاجیـــک... استاد عشوه و ادا دارن نزول اجالل میکنن.ا -

 ساکت بابا االن می شنوه حوصله درگیری ندارم.  -

 البد باز جزوه می خواد.  -

 تاجیک به همراه دختری که به نظر می آمد همسن و سال خودش باشد سالمی داد و گفت:

 و ازتون بگیرمآقای پاشایی میشه جزوه ی این جلسه ر -

 با این حرف علی خنده ای کرد. سپهر تنه ای به او زد و طوری که فقط علی بشنود گفت:

 کوفت -

 و سپس با لبخند مصنوعی بر لب گفت:

 شما که دیدین من تا آخر جلسه نبودم... علی جان شما جزوه تون رو به خانم تاجیک بدین. -

 علی از روی اجبار گفت:

 صبر کنید بله یه لحظه -

 ممنون. آقای پاشایی امروز زیاد سرحال نبودین. مشکلی پیش اومده؟ -

 نه مشکلی نیست. یه کم دیشب دیر خوابیدم. -

 علی برگه هایی را که از جزوه اش جدا کرده بود به سمت تاجیک گرفت و گفت:

 د.بفرمایین جون شما و جون جزوه هام خواهشا به جای سینی ازش استفاده نکنی -

 خنده ای کرد و گفت:

 نه خیالتون راحت صحیح و سالم بهتون برمی گردونم. -

 با اجازه ما باید بریم شرکت دیرمون شده. -

 بازم تشکر میکنم خداحافظ -
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 خدانگهدار -

 بعد از رفتنشان علی رو به سپهر گفت:

 بیا بریم دیر شد چه سریشم بود ول نمی کرد.  -

 لوزیون بود که صدای تلفن توجهش جلب کرد.فرشته در حال دیدن ت

 الو... -

 سالم فرشته جونم باالخره بابا راضی شد. -

 راست میگی خیلی خوبه -

 اگه بدونی با چه بدبختی راضیش کردم مجبور شدم هر شرطی بذاره قبول کنم. -

 حاال کی میای؟ چه جوری میای؟ -

 باشه. امروز میام.فقط به شرطی گذاشته بیام که سفرم هوایی  -

 آخ جون ساعت چند؟...داشتم تنهایی دق می کردم. -

 تهرانم 6و نیم یا  2پرواز دارم احتماال  5اگه تاخیر نداشته باشه ساعت  -

 فرشته با شعف گفت:

 باشه پس من خودم میام دنبالت... -

 به سپهر نگو -

 چرا؟! -

 می خوام غافلگیرش کنم. نگی ها... -

 منتظرتم قربونت برم.چشم.  -

 خیلی کیف می کنی دارم میام پیشت. نه؟ -

 خب معلومه. -

 پس خوش باش تا من بیام. فعال خداحافظ -

 سالم برسون خداحافظ -

فرشته بی صبرانه منتظر شکوفه بود و در سالن انتظار فرودگاه قدم میزد هواپیما با نیم ساعت تاخیر به زمین نشست 

وفه با چمدانی در دست بیرون آمد. فرشته از دور دستی تکان داد و با سرعت به سمت شکوفه و بعد از مدتی شک

 رفت و او را در آغوش کشید.

 چقدر خوشحالم که اومدی -

 داری خفم میکنی ولم کن خوبه تازه همدیگرو دیدیم -

 شکوفه را رها کرد و گفت:

 دادم رسیدی. ولی ایندفعه خیلی فرق می کنه با اومدنت واقعا به -

 فعال بیا بریم که دیگه نمی تونم صبر کنم باید زودتر همه چی رو برام تعریف کنی. -

 فرشته در حین رانندگی و بدون این که نگاهش را از خیابان های شلوغ پیش رویش بردارد گفت:

 میخوای همین االن برات تعریف کنم. -

 تعریف کن.نه بذار برسیم با خیال راحت الم تا کامشو  -
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 صدای تلفن همراهش در فضای کوچک اتومبیل پخش شد. فرشته بدون اینکه نگاهی به تلفنش بیندازد گفت:

 فکر کنم سپهره چون امروز اصال زنگ نزده. -

 شکوفه نیشخندی زد و گفت:

 مگه هر روز زنگ می زنه! -

 تازه بعضی اوقات روزی دو سه بار زنگ می زنه. -

 خوب جواب بده -

 فرشته در کنار خیابان جایی برای پارک پیدا کرد و اتومبیل را متوقف کرد.

 الو سالم...مرسی تو خوبی؟...خبر؟ -

 شکوفه با دست به فرشته فهماند که از بودنش چیزی به سپهر نگوید.

 نه خبری نیست.تو چیکار می کنی؟...ممنون که زنگ زدی...خداحافظ -

 رد و به راه افتاد. شکوفه یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت:دوباره اتومبیلش را روشن ک

 خدا شانس بده...تو از بچگی خرشانس بودی -

 چی می گی شکوفه؟ زندگیم ریخته بهم اصال این وضعیت و دوست ندارم. -

پهر نشنوم تو ولی فرشته به همه کس فکر میکردم غیر از تو هنوزم باورم نمیشه راستشو بخوای تا از دهن خود س-

 کَتَم نمیره.

 با ناراحتی گفت:

 یعنی حرفای منو قبول نداری دیگه... -

 نه منظورم این نبود...بهم حق بده که قبولش برام سخت باشه. -

 می دونم چون حتی برای خودمم باور نکردنی بود. -

 

 شکوفه در حالی که مانتویش را از تن خارج می کرد گفت: 

 پهر چقدر سوت و کوره. چطوری تنهایی سر می کنی؟اینجا بدون س -

 آره خیلی. ولی مجبورم چاره ای ندارم. -

 حاال زود بیا بشین برام تعریف کن. -

 می خوام شام درست کنم همینطوری برات تعریف می کنم. -

 باشه فقط تمام ماجرا رو با جزئیات بگو -

 چشم... -

 فرشته صدایی صاف کرد و گفت:

دو سالی بود که احساس می کردم سپهر عوض شده. خیلی کم صحبت شده بود و تو خودش بود. بعضی  یکی -

اوقات رفتارای عجیبی ازش می دیدم. حساسیت هایی که به نظر من بیشترش بی مورد بود. حتی چند باری از طرز 

دم می گفتم فرشته دیوونه نگاهش و رفتارش به شک افتاده بودم اما بعدش از تصوراتم خندم می گرفت و با خو

 شدی؟ این وضعیت ادامه داشت تا اردیبهشت. آخه میدونی که تولد سپهر تو اردیبهشته.

 آره. خوب... -
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به سپهر پیشنهاد دادم که با خانواده ی علی دوستش بریم شمال. اونم قبول کرد و ما با علی و کمند راهی شمال  -

 شدیم.

 کمند؟ -

ی دختر خوب و فهمیده ایه. خالصه اونجا بود که گفت بهم عالقه داره شکوفه نمیدونی چه حال آره خواهر علی، خیل -

بدی داشتم دنیا رو سرم خراب شد همش فکر میکردم همه ی اینا یه خوابه و هیچکدومش واقعیت نداره. اصال 

 نمیدونستم باید چیکار کنم جرات نکردم به هیچکس چیزی بگم...

 م شام ادامه داشت.صحبت هایشان تا هنگا

اَاه...فرشته ماکارونیت شوره من نمی دونم این سپهر عاشق چی چیه تو شده. آشپزیت که افتضاحه، اخالق که  -

 نداری. البد به خاطر قیافت می خوادت.

 سرگرم صحبت بودیم نفهمیدم چقدر نمک زدم یه کم با نمک شده. تازه مگه اخالقم چشه به این خوبی. -

 دی جدی ای...فرشته! نمی خوای به زن عمو و آرش بگی.یکم زیا -

 نه فعال نمیشه بذار یکم بگذره شاید سپهر نا امید بشه و بره پی زندگی خودش. -

 بعد از صرف شام فرشته گفت:

 تا کی پیشم می مونی؟ -

 یه هفته ای هستم. -

 همش یه هفته؟ -

 پس چقدر؟ میخوای برای همیشه پیشت بمونم. -

 گه می شد چقدر خوب بود.ا -

 راستی فرشته نگفتی وقتی رفته بودی دیدن سپهر چی شد. -

خیلی دوست داشتم ببینم خونه اش چه جوریه. سپهر گفت وقتی دوستش نیست می تونم برم. باالخره یه روز رفتم  -

دفعه دوستش سر  دیدنش سپهر جوگیر شده بود و همش حرفای عاشقانه می زد منم خیلی معذب شده بودم که یه

 رسید حسابی حالش گرفته شد. کلی دلم خنک شد.

واا...بی احساس... بیچاره سپهر...ولی وقتی فکر می کنم سپهر حرف عاشقانه میزنه خندم می گیره پس از این  -

 حرکاتم بلده!

 تو طرف منی یا سپهر؟ -

 سپهر با هم بریم بیرون. من میانه دارم طرف شخص خاصی نیستم...فرشته فردا یه زنگ بزن به -

 خودمون میریم دیگه -

 نه میخوام سپهر رو ببینم -

 باشه بخواب دیگه ساعت یکه نصفه شبه... -

 نور صفحه ی تلفن همراه فرشته توجه هردویشان را به خود جلب کرد.

 فکر کنم برات اس ام اس اومده. -

 چشمانش را ریز کرد و ادامه داد:

 ؟ بده من بخونماین وقته شب کیه -
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 نه شاید خصوصی باشه -

 ما اینجا چیز خصوصی ندارم -

 و خیزی به سمت تلفن فرشته برداشت اما فرشته قبل از رسیدن او تلفن را برداشت و گفت:

 شرمندتم نمیشه -

 بده دیگه جون من -

 خیله خب چون نمی خوام دلتو بشکونم میدم بخونی ولی همین یه دفعه -

 ه تلفن را فشرد و گفت:شکوفه دکم

 اِا...سپهره -

 و سپس شروع به خواندن کرد.

 من و یاد تو و یک سینه تنگ

 شبی تار و سه تاری خسته آهنگ

 کمی با چشمهایم مهربان باش

 مزن ای دوست بر آیینه ات سنگ . . .

 سپس خنده ای سر داد و گفت:

 بابا عاشـــــــــق... چی بنویسم -

 ز بیداری؟بنویس هنو -

 ارسال کردم...جواب داد -

 و دوباره با صدای بلند خواند:

 بله عزیزم دلتنگتم خوابم نمیبره تو چرا بیداری؟ -

 شکوفه با لحن دلسوزانه ای گفت:

 الهی بمیرم دلش برات تنگ شده...ولی فرشته قضیه از اونی که من فکر میکردم بیخ دار تره ها -

 ل طرح میکردمبراش بنویس داشتم سوا -

 چرا دروغ میگی بیچاره گناه داره -

 پس چی؟ بگم شکوفه نذاشته بخوابم؟ -

 نه همونو می نویسم... -

 دوباره پیام از سمت سپهر رسید.

 چشمای قشنگتو خسته نکن عشق من.  -

 اوه اوه فرشته داره کم کم خصوصی میشه... صبر کن االن خودم خاتمش می دم. -

 چی نوشتی؟-

 نوشتم شب بخیر -

 چی جواب داده -

 هیچی اونم نوشت شب بخیر. حال کردی؟ اگه همینطوری پیش میرفت تا صبح باید اس ام اس بازی می کردی. -

 دستت درد نکنه حاال بخواب -
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 شکوفه چشم هایش را بست و یک دستش را روی فرشته انداخت. فرشته با اعتراض گفت:

 ه هر شب دستت رو من باشه.نکنه میخوای توی این هفت -

 دقیقا...دلیلشم بهت گفتم. -

 مدتی سکوت کرد و دوباره ادامه داد.

 فرشته یه چیزی بگم -

 بگو -

فکر نمی کردم تا این حد دوست داشته باشه. وقتی برام از ابراز عشقش حرف می زدی نمی تونستم تصور کنم که  -

 الن می بینم برخالف تصور من سپهر یه آدم با احساسه.سپهر چطوری بهت ابراز عالقه میکنه. اما ا

 تو تمام اینا رو از روی پیاماش فهمیدی؟ -

خب وقتی منطقی فکر می کنم می بینم نه تنها من بلکه هر کس دیگه ای جای اون بود با رفتارایی که تو باهاش  -

 ات میذاشت.داشتی و حتی اونو از خونت بیرون کردی ازت ناامید می شد و شاید تنه

 با حرفهای شکوفه بی اخیار بغضی در گلوی فرشته چنگ انداخته بود.

 من هیچی نمی دونم شکوفه نمیدونم چی درسته و چی غلط نمی دونم حق با منه یا با سپهر -

 و در حالی که صدایش می لرزید اضافه کرد:

و ناراحت می بینم دلم می گیره...خوب میدونم  من نمیدونم باید چیکار کنم از هیچکارم مطمئن نیستم وقتی سپهر -

 که ناراحتیش به خاطر رفتار منه اما...

 گریه میکنی؟! -

 در تاریکی دستی بر گونه ی فرشته کشید و خیسی اشک هایش را با انگشتانش لمس کرد.

مان همه چیو حل بمیرم برات خیلی غصه خوردی می دونم ولی این چیزی نبوده که بخواد دست تو باشه بذار ز -

کنه.قربونت برم گریه نکن. تو االن جز تحمل و صبر چاره ی دیگه ایی نداری با گریه و غصه خوردن تو چیزی 

 درست نمیشه.

 فرشته گونه هایش را از اشک پاک کرد و شب بخیر گفت.

  
 

  
 

  
 

ی تختش دراز کشیده و کم کم روز پنجشنبه بود و شرکت زودتر از روزهای دیگر تعطیل شده بود. سپهر رو

چشمهایش در خواب فرو میرفت که با لرزش تلفن همراهش دوباره چشمانش را باز کرد. به صفحه تلفنش نگاه کرد 

 فرشته بود.

 سالم عزیزم -

 سالم خوبی؟ خواب بودی؟ -

 زدین؟ نه تازه می خواستم بخوابم تو خوبی چه خبر؟ چه عجب باالخره یه دفعه شما به بنده زنگ -

 سالمتی می خواستم بگم امشب وقت داری بریم بیرون. -
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 تمام وقت من متعلق به عشقمه.  -

 ناگهان سپهر صدای خنده ایی را از آن طرف خط شنید. با تعجب پرسید:

 فرشته کسی پیشته؟ انگار یه صدایی شنیدم -

 و فرشته با دستپاچگی جواب داد:

 ی خواستم بهت بگم که این دوستم هم امشب با من میاد.آره یکی از دوستامه. اتفاقا م -

 دوستت؟!!...مگه تو دوستی داری که تا این حد باهاش صمیمی باشی؟ -

 بله دارم پس چی؟ فکر میکنی فقط خودت دوست صمیمی داری -

 سپهر با لحنی ناراضی گفت

 باشه.پس امشب تنها نیستی -

 نه.کجا همدیگه رو ببینیم؟ -

 ع دستور شما هستم خانومی شما فقط امر بفرمایید.من تاب -

 پارک رو بروی رستوران همیشگی. خوبه؟ -

 منتظرتون هستم. 6بله. رأس ساعت  -

 پس فعال خداحافظ -

 خدانگهدار -

 سپهر با خود اندیشید:

با این حال بهتر از  تا جایی که من یادمه فرشته دوستی تا این حد صمیمی نداشته!...ولی ایکاش خودش تنها بود -

 ندیدنشه...

و پنج دقیقه بود که فرشته اتومبیلش را مقابل پارک متوقف نمود و به همراه شکوفه وارد پارک شدند  6ساعت 

 شکوفه رو به فرشته گفت:

 خب حاال چه جوری پیداش کنیم -

 ا بریم اون سمتهیه نیمکت هست که بیشتر اوقات روی اون می نشستیم احتماال اونجا باشه... بی -

 شکوفه در کنار فرشته به راه افتاد

 پس کو؟ -

 اونهاش روی اون نیمکت نشسته. -

از دور سپهر را دید که دست به سینه روی نیمکت پارک نشسته بود و به زمین خیره شده بود و در فکر بود. سوت 

 کوتاهی کشید و گفت:

تیغ کرده. آی فرشته داره کم  6میخواسته بره عروسی که اینطوری  آن تایم... راس ساعت...چه تیپی هم زده انگار -

 کم بهت حسودیم میشه ها...

 ولی اصال خوشش نیومد گفتم دوستمم هست -

 نبایدم خوشش بیاد چون دیگه نمیتونه تریپ عاشقی بیاد. -

ه بود سرش را بلند کرد و هردو به سپهر رسیدند و روبرویش ایستادند. سپهر از سایه ای که در مقابلش ایجاد شد

 همان طور با بهت به شکوفه خیره شد.
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 سالم آقا خوشتیپه. -

 ش..شکوفه...تو... اینجا چیکار میکنی؟ -

 شکوفه لبخندی زد و گفت:

 خب دیگه اومدم به دوست صمیمیم سر بزنم. اشکال داره؟ -

 کی اومدی؟ چه بی خبر! -

 فرشته تک سرفه ای کرد و گفت:

 ینجا ما رو تحویل بگیره منم هستمایکی ا -

 سپهر خواست بگوید سالم عزیز دلم اما با توجه به حضور شکوفه جمله اش را تغییر داد و گفت:

 سالم فرشته خوبی؟ -

 ممنون. نمی خوای جا باز کنی تا ما هم بشینیم؟ -

ا لبخندی بر لب چشمکی به سپهر به سمت راست نیمکت حرکت کرد و شکوفه با سرعت بین او و فرشته نشست.ب

 فرشته زد.

 نگفتی کی اومدی؟ عمو و زن عمو خوبن؟ -

 بله خوبن سالم رسوندن دیروز بعدازظهر رسیدم. -

 پس دوست صمیمی که قراربود امشب با ما باشه تو بودی. -

 با اجازه مزاحم که نیستم -

 ون بشه.خواهش میکنم شما مراحمید کم پیش میاد از این سعادتا نسیبم -

 اون که صد البته  -

 خیلی خوشحال شدم دیدمت -

 با کنایه پاسخ داد

 مطمئنی؟! -

 منظورت چیه؟ -

 هیچی خواستم یه چیزی گفته باشم. پاشین یکم راه بریم هوا خیلی خوبه جون میده واسه پیاده روی. -

پارک با خنده و شادی سر کردند و شب در همان  1و سپس هرسه برخاستند و به آرامی حرکت کردند. تا ساعت 

پس از آن به همان رستوران مقابل پارک برای صرف شام رفتند. بعد از قرار گرفتن پشت یکی از میزها فرشته 

 گفت:

 من میرم دستامو بشورم شکوفه تو نمیای؟ -

 نه بابا حیف نیست میکروب نمکه غذامه برم بشورم دیگه غذا مزه نمیده. -

 من رفتمشلخته. باشه  -

 بعد از رفتن فرشته کمی به سمت سپهر خم شد. با صدای آرام و نیشخندی بر لب گفت:

 خب آقای عاشق پیشه در چه حالن؟ -

 سپهر نگاه متعجب و پرسشگرانه ای به او انداخت و بعد از مکث کوتاهی گفت:

 عاشق پیشه؟!... -
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 همه چی رو می دونم.بله. عاشق پیشه. الزم نیست چیزی رو ازم پنهان کنی  -

 پس ماجرا رو برات گفته... -

 خیلی بی معرفتی اون حرفی نزد تو چرا بهم نگفتی... -

 هیس داره میاد... -

شکوفه به صندلی تکیه زد و سکوت کرد. سپهر دوباره در افکارش غرق شده بود. فرشته نگاهی به هردوی آنها 

 انداخت و گفت:

 کت شدین.چرا شما دو تا یه دفعه سا -

 با این حرف نگاهش را از چهره ی سپهربه فرشته حرکت داد و گفت:

 خب سر غذا که نباید صحبت کرد. -

 ما که هنوز چیزی سفارش ندادیم...  -

کالمش با صدای تلفن همراهش قطع شد تلفن را از کیفش خارج کرد و به صفحه ی آن نگاه انداخت. از صدای آن 

 به فرشته جلب شده بود. در دل گفت:توجه شکوفه و سپهر هم 

اَااههه...خروس بی محل. نمیدونم چرا هروقت کنار سپهرم زنگ میزنه. خدا بگم چیکارنکنه این بتول خانمو که  -

شماره ی منو داد دست این فرهاد سمج...تون به تون بشی فرهاد که وقت نمیشناسی. حاال معلوم نیست چیکار داره 

 که ول کنه ما نیست...

و سپس به سرعت صدای تلفن را قطع کرد. سپهر از اضطرابی که در حرکات فرشته بود متوجه شد که چه کسی در 

 حال تماس با اوست و با خود گفت:

فکر کنم بازم این پسره فرهاده...معلومه رابطه ی خوبی دارن که اینقدر باهاش تماس میگیره. هیچ ازش خوشم  -

 اگه اون نبود فرشته خیلی راحت تر راضی می شد...نمیاد...پسره ی مزاحم شاید 

 پوزخندی برلب زد و با لحن سردی گفت:

چرا جوابشو نمی دی؟ حتما کار واجبی داره که داره پشت هم زنگ میزنه. اگه ما مزاحمیم میتونی بری بیرون و  -

 باهاش حرف بزنی تا راحت باشی.

ود و احساس می کرد صورتش در کوره ای از آتش می سوزد. با فرشته از حرف های کنایه دار سپهر عصبی شده ب

 لحن عصبی گفت:

 بس کن سپهر... -

اما تلفن فرشته از لرزش نمی افتاد و مدام در حال زنگ خوردن بود. سپهر لبخند تمسخر آمیزی زد و نگاهش را از 

از تماسهای مکرر فرهاد گوشی را چهره فرشته به سمت دیگری چرخاند و در سکوت فرو رفت. عاقبت فرشته کالفه 

 برداشت و به بیرون از رستوران رفت.

 شکوفه که در سکوت و تعجب به حرکات آن دو خیره شده بود رو به سپهر گفت:

 اینجا چه خبره؟!...مگه تو میدونی کی پشت خط بود. -

 و سپهر با صدای غمگینی پاسخ داد.

 فهمیدنش زیاد سخت نیست. -

 نم بدونمخب بگو تا م -
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 بهتره از خودش بپرسی -

 لوس نشو بگو ببینم کی بود که اینطوری شما دو تا زدین به تیپ و تار هم  -

 خواستگارش... -

 آقای نصرتی؟ -

 سکوت کرد و چیزی نگفت و شکوفه ادامه داد.

 اون شماره ی فرشته رو از کجا آورده؟ -

 کمه پاسخگویی را فشرد.فرشته با سرعت از در خارج شد و با عصبانیت د

 بله؟ -

 سالم فرشته...خانم... خوب هستین؟ -

 مچکر بفرمایید. -

 نصرتی هستم. -

 بله شناختم امرتون. -

 ببخشید مثل اینکه بد موقع تماس گرفتم. فقط خواستم حالتونو بپرسم. -

 ا بشید.ممنون بنده خوب هستم. در ضمن شما می تونید حال بنده رو از خانوادم جوی -

 بله درست می فرمایید. ببخشید خدانگهدار -

 خداحافظ -

تماس را قطع کرد و ریه اش را پر از هوای تازه ای که مربوط به پارک مقابل رستوران بود کرد. چشمانش را لحظه 

ی نشست ای برهم نهاد تا آرامش از دست رفته اش را بدست بیاورد و به میز سه نفره شان بازگشت. بدون هیچ حرف

 و نگاهی به چهره ی مغموم سپهر انداخت. شکوفه با اعتراض گفت:

اخماتونو وا کنید بعد مدتها اومدم پیشتون حاال دعواهاتونو گذاشتین واسه همین امشب...یاال همین االن باید  -

 جفتتون اخماتونو وا کنید.

م غذای مورد عالقه ی خود را سفارش دادند. اما با گفته ی شکوفه هردو لبخندی از سر اجبار بر لب نشاندند و هرکدا

 علیرغم تالش های شکوفه همچنان جو سنگینی بین آن دو برقرار بود.

 

  
 

  
 

  
 

  
 

شب بود که سپهر از آنها جدا شد و به سمت خانه اش حرکت کرد وارد خانه شد اما صدای ناشناسی را  88ساعت 

ی نازک زنانه ای بود که با بهرام در حال صحبت بود و با حالت کریهانه ای می شنید کمی گوشهایش را تیز کرد صدا

 خندید. سرفه ای کرد که باعث شد صدای صحبت قطع شود و سپس صدای بهرام در فضا پیچید:

 سپهر تویی؟ بیا تو -
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کوتاه جین در کنار سپهر وارد شد و سالمی داد. از چیزی که میدید متعجب بود. دختری با تاب قرمز رنگ و دامن 

بهرام ایستاده بود. با همان نگاه گذرایی که به دختر انداخت دریافت که بسیار وقیح و بی شرم است صورت و بدن 

سبزه ای داشت و آرایش تند و زننده ایی کرده بود و موهای بلندش را در اطرافش ریخته بود با عشوه ای که در 

 به سمت سپهر دراز کرد و بهرام همزمان گفت:صدایش ریخته بود سالمی داد و دستش را 

 معرفی می کنم، تینا...تینا جان ایشون هم سپهر هستند -

 سپهر بدون توجه به دست تینا، نگاه خشمگینی به بهرام انداخت و گفت:

 نگفته بودی مهمون داری وگرنه مزاحم نمی شدم. -

 ق شد.و به اتاقش رفت و در را بست. بهرام بدنبالش وارد اتا

 چیه ناراحتی؟ -

 قرار نبود این برنامه ها رو داشته باشیم -

 مگه تو اون دختر رو آورده بودی من چیزی گفتم که حاال واسه من ترش می کنی. -

 همون دفعه بهت گفتم که داری اشتباه می کنی اون دوستم نبود -

ی هنوز دیر نشده سهمتو میدم برو دنبال یه جای دیگه آره گفتی منم باور کردم حاال هم این به اون در خیلی ناراحت -

 باش 

و از اتاق خارج شد. دستش را بین موهایش فرو برد و با کالفگی لبه ی تخت نشست. بعد از مدتی ضربه ای به در 

 خورد و در پی آن صدای تینا از پشت در شنیده شد.

 .سپهر نمیای پیش ما؟بهرام فیلم گذاشته بیا دور هم باشیم -

 سپهر زیر لب گفت:

 رو که نیست سنگه پایه... شما که این باشین فیلمتون معلومه چیه -

 و سپس با صدای بلند و لحن خشکی گفت:

 نه شما ببینید من خسته ام -

بعد از اطمینان از رفتن تینا تلفن همراهش را برداشت و شروع به گرفتن شماره کرد. پس از دو بوق شکوفه تلفن را 

 داد. جواب

 سالم شکوفه -

 سالم...سپهر! ما که تازه از هم جدا شدیم -

 و سپس با لحن شیطنت آمیزی گفت:

 آهان...با فرشته کار داری؟ االن صداش میزنم... -

 سپهر با سرعت میان کالمش پرید و گفت:

 نه شکوفه...صبر کن باخودت کار دارم... -

 با من! -

 آره یه خواهشی ازت دارم... -

 و سپس سکوت کرد.شکوفه گفت:

 خب بگو دیگه -
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 سپهر با حالت ملتمسانه ای ادامه داد:

 فرشته رو راضی کن تا امشب و بیام پیش شما...یه مشکلی برام پیش اومده که نمیتونم اینجا بمونم... -

 چه مشکلی؟! -

 اگه نگم ناراحت میشی؟ -

 ایی هست که نمیشه به کسی گفت.نه داداشی چرا ناراحت بشم. بعضی اوقات چیز -

سپهر از شنیدن این حرف شکوفه احساس امنیت شیرینی را تجربه کرد و خوشحال بود که شکوفه هم همین حس 

 خواهرانه را نسبت به او دارد.

 ممنونم که درک میکنی. -

 خواهش می کنم. پس من با فرشته صحبت می کنم و نتیجه رو با اس ام اس بهت خبر میدم. -

 باشه منتظرم.خداحافظ -

 فرشته با تعجب پرسید:

 کی بود؟ -

 شکوفه روی مبل و در کنارش نشست و گفت:

 فرشته...یه چیزی میگم نه نگو -

 تا چی باشه -

 نه دیگه نشد...به خاطر من -

 حاال چی هست -

 سپهر می خواد امشب بیاد اینجا بمونه -

 فرشته دوخت. و نگاه خواهش وارانه اش را به چشمان

 واسه ی چی؟ مگه اتفاقی افتاده؟ -

 نه چه اتفاقی...فقط امشب میخواد اینجا باشه... -

اما شکوفه من نمی خوام همه چی برگرده سر جای اولش و دوباره بشه روز از نو و روزی از نو...می ترسم براش  -

 عادت بشه

 نه گفتم که یه امشب... -

 خود گرفت و گفت:سپس قیافه ی مظلومانه ای ب

 روی منو زمین میندازی؟ -

 مگه میشه تو چیزی بگی و من بگم نه...باشه بگو بیاد -

 شکوفه با خوشحالی بوسه ای برگونه ی فرشته زد و گفت:

 خیلی فرشته ای فرشته -

 تو هم خیلی زلزله ای شکوفه -

ا حلقه بود و هردویشان روبروی تلویزیون سپهر از اتاق خارج شد. بهرام در حالی که یک دستش دور گردن تین

 نشسته بودند به سمت سپهر چرخید و گفت:

 جایی میری؟ -
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 آره امشب برنمیگردم. -

 بهرام با پوزخندی بر لب گفت:

 خوش بگذره. -

 زنگ خانه به صدا در آمد و فرشته در را باز کرد. دقایقی بعد سپهر وارد شد و سالم بلندی داد.

 وفه خوابهیواشتر شک -

 چه زود خوابیده -

ساعت دوازده و نیمه کجا زوده...میتونی تو اتاقت بخوابی همونطوریه. به وسایلت دست نزدم...منم میرم بخوابم  -

 شب بخیر.

 سپهر نفس عمیقی کشید و گفت:

 شب بخیر -

اده بود می اندیشید. هر چه تالش فرشته به اتاق رفت و در کنار شکوفه دراز کشید و به اتفاقاتی که در این شب رخ د

میکرد که خواب مهمان چشمهایش شود بی فایده بود حدود یک ساعت بود که تالش فرشته برای خوابیدن بی ثمر 

بود. احساس تشنگی می کرد. بر بی حسی اش غلبه کرد و از جا برخاست تا به آشپزخانه برود. وارد پذیرایی شد و 

مبل ها نشسته بود. سرش را به آن تیکه داده بود و چشمانش را بسته بود. با خود سپهر را دید که برروی یکی از 

 گفت:

 چرا نرفته تو اتاقش بخوابه. -

 چند قدم برداشت که باعث شد سپهر چشمانش را باز کند.

 چرا نخوابیدی؟ -

 خسته ام ولی خوابم نمیبره -

یرایی بازگشت و کنار سپهر نشست. به چهره ی جذابش خیره فرشته لیوانی را از آب پر کرد و آن را سرکشید. به پذ

 شد و گفت:

 چی شد که امشب اومدی اینجا؟ -

 سپهر به چشمان فرشته نگاهی انداخت و پاسخ داد:

 از اینکه اینجام ناراحتی؟ -

 عوض گفت:فرشته متوجه شد که سپهر میلی به گفتن جواب سوالش ندارد بنابراین بیش از این اصرار نکرد و در 

 نه... -

 سپس سرش را پایین انداخت و با لحن دلجویانه ای گفت:

سپهر باور کن تا حاال دو سه دفعه بیشتر تماس نگرفته که اونم همش پیش خودت بوده...من از وقتی از شیراز  -

 برگشتیم اصال خبری ازش نداشتم...امشبم جواب دادم تا بهش بگم دیگه به من زنگ نزنه...

 باره سرش را بلند کرد. سپهر لبخند زیبایی برلب نشاند و نگاه مهربانی به او انداخت.و دو

 مگه من چیزی گفتم؟ -

 نه ولی با نگاهت به من میگی گناهی رو انجام دادم که تو رو ناراحت کرده. -

 من هیچوقت همچین حسی رو نسبت به تو نداشتم... -
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انی فرشته بود کنار زد و با صدایی که حکایت از عشق بی نهایتش به او را و با دست چند تار مویی را که روی پیش

 داشت ادامه داد.

 تو فرشته ی منی. فرشته ایی که پاک و معصومه و نمیتونه گناهی کرده باشه...پس دیگه اصال همچین فکری نکن... -

ته را در آغوش گرفت و او را به خود دقایقی را هردو در سکوت به هم خیره شده بودند. عاقبت سپهر به سرعت فرش

 فشرد. با یک دست خرمن موهای لطیفش را نوازش کرد و گفت:

 فرشته زیر این نگاه دارم ذوب میشم...بهم رحم کن... -

فرشته بدون هیچ حرکتی خودش را به آغوش گرم سپهر سپرده بود. فرشته را از آغوشش بیرون کشید و کمی از او 

 را به نقطه ی نامعلومی دوخت و گفت:فاصله گرفت. نگاهش 

 برو بخواب...خواهش می کنم فرشته برو...بیشتر از این اذیتم نکن. -

 سپس برخاست و بدون اینکه نگاهی به فرشته بیاندازد گفت

 شب بخیر -

فتار سپهر او و به اتاقش رفت و در را بست. فرشته دوست داشت تا صبح در کنار سپهر بماند و با او سر کند اما با ر

 هم ناامیدانه برخاست و برای خواب به اتاقش بازگشت و با خود فکر کرد.

 دارم چیکار میکنم...تا کی میتونم جلوی احساسم وایستم...خدایا پس این وسط تکلیف دل خودم چی میشه. -

----------------------------------------------------------------------- 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 شکوفه ضربه ای به در زد و از همان پشت در گفت:

 سپهر بیدار شو بیا صبحونه بخور -

 دست از سرم بردار سر صبحی -

 با این حرف شکوفه در را باز کرد و وارد اتاق شد ولی همزمان گفت:

 هییی... -

 و دوباره بیرون رفت و در را بست. و با اعتراض گفت:

 ضعیه پاشو پیرهنتو تنت کن...این چه و -

 و سپهر در جواب گفت:

 فکر کنم اون در و گذاشتن که اول اجازه بگیری بعد وارد بشی... -

 تو خونه ای که دو تا خانم متشخص هستن که یه مرد اینطوری نمی خوابه... -

ه بپره تو اتاقم...پوشیدم بیا ببخشید آخه نمیدونستم یکی از این خانم های متشخص می خواد کله سحر بدون اجاز -

 تو
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 شکوفه دوباره وارد اتاق شد و با دیدن سپهر گفت:

 اِاا...تو که باز خوابیدی -

 من صبحونه نمی خوام حاال برو بذار بخوابم... -

 پاشو مسخره... -

 ه بود گفت:اما سپهر چشمهایش را بسته بود و هیچ حرکتی نکرد و شکوفه در حالی که اخمهایش را درهم کشید

 اصال نیا چیکارت کنم. -

 روی صندلی کنار فرشته نشست و گفت:

 هر چی صداش زدم بیدار نشد...میگه صبحونه نمی خوام. -

 فرشته برخاست و صبحانه را در سینی چید و رو به شکوفه گفت:

 ببر تو اتاقش تا بخوره. -

م اگه می خواست پا میشد میومد عین ما سر میز می برو بابا ولم کن...همینم مونده برم ناز سپهر رو بکش -

 خورد...چه تحویلشم گرفته کره و عسل و شیر و آب میوه و نیمرو ...رو دل نکنه

 برو دیگه... -

 شکوفه میتن کالمش پرید و گفت:

 اصرار نکن...هیچ رقمه نمیشه. خودت ببر -

 خیلی لجبازی شکوفه... -

 نه به سمت اتاق سپهر رفت تقه ای به در زدو خودش برخاست و با سینی صبحا

 گفتم که نـ می خوام -

 حاال شما اجازه بده من بیام تو -

 بفرمایید -

 وارد اتاق شد و سپهر با دیدنش برخاست و لبه ی تخت نشست. سینی را کنار تخت قرار داد و گفت:

 خوردی صدام کن تا بیام ظرفاشو ببرم -

 ود که سپهر مچ دستش را گرفت و او را به سمت خود چرخاند. قصد داشت از اتاق خارج ش

 چرا خودت بیدارم نکردی؟ -

 مگه فرقی داره -

 برای منی که چند وقته بدون صدای قشنگت بیدار میشم آره...فرق داره...نباید امروز صداتو از من دریغ می کردی. -

 صدای شکوفه بلند شد

روده بزرگ رو خورد...خوبه این سپهر خوابش میومد...آخه مگه االن وقته دل دادن فرشته بیا دیگه...روده کوچیکه  -

 و قلوه گرفتنه

 سپهر دست فرشته را رها کرد و گفت :

 برو صدای زلزله در اومد. -

 فرشته از اتاق خارج شد و کنار شکوفه نشست

 چقدر غر میزنی..خب بخور شکمو -
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 دیشب ساعت چند اومد؟شکم من عشق و عاشقی سرش نمیشه... -

 دوازده و نیم بود که اومد ولی نمیدونم چرا ناراحت بود. تو نمیدونی چی شده بود. -

 نه بهم نگفت فقط گفت یه مشکلی پیش اومده که نمیتونم اینجا بمونم -

 بعد از صبحانه سپهر از اتاق خارج شد و سینی صبحانه را روی اپن آشپزخانه قرار داد و گفت:

 من دارم میرم خانما مراقب خودتون باشید.خب  -

 شکوفه با تعجب گفت:

 اِ...امروز که جمعه اس الزم نیست بری شرکت. -

 بله ولی من اینجا حکم مهمون رو دارم باالخره باید برم قبل از اینکه صاحب خونه بندازم بیرون. -

 فرشته دوست داشت بگوید:

 هم آرامش میده...نه سپهر نرو...همینجا بمون حضورت ب -

اما سکوت کرد و چیزی نگفت. سپهر که گوئی از سکوت فرشته دلخور شده بود خداحافظی کرد و از خانه خارج شد. 

 بعد از رفتنش شکوفه رو به فرشته گفت:

 خیلی سنگدلی فرشته حداقل بهش یه تعارف میزدی که بمونه.. -

 غضی گلویش را چنگ می انداخت.اما فرشته در سکوت به نقطه ای خیره شده بود و ب

 شکوفه رو به رویش ایستاد و دستانش را در دست گرفت. با لحن خواهرانه ای گفت:

 فرشته به من نگاه کن... -

 فرشته سرش را بلند کرد و در چشمان مشکی رنگ شکوفه خیره شد. و شکوفه ادامه داد:

ام و از برق چشمات وقتی که درباره سپهر صحبت می درست فهمیدم؟!... تو هم دوستش داری؟...من همجنس تو -

کنی، یا از شوری که تو وجودت هست وقتی در کنار سپهر هستی میتونم بفهمم که تو هم عاشقش هستی ولی داری 

 ... چون دلیلش رو می دونم. درسته فرشته؟ تو عاشقشی؟"چرا"این حس رو سرکوب می کنی. نمی پرسم 

 ر حالی که سعی می کرد بغضش را مهار کند. گفت:فرشته با صدایی لرزان و د

چه اهمیتی داره که من چه حسی دارم...احساس من روی اصل قضیه تاثیری نمیذاره...نمی خوام سپهر بفهمه که این  -

 یه حسه دو طرفه اس...نمی خوام به یه عشق نشدنی امیدوارش کنم...

نداشته باشین و به عشقتون یقین داشته باشین چی میتونه  داری اشتباه می کنی اگه تو و سپهر با هم مشکلی -

 مانعتون بشه...

 نه نمیشه حتی اگه من و سپهر همدیگرو قبول کنیم بقیه نمیتونن با این ازدواج کنار بیان... -

بقیه یعنی کی؟ اگه واقعا دوستش داری باید پای تمام مشکالتش وایستی بذار مردم هر چی دوست دارن بگن  -

اونا همیشه هست...خانواده ات هم وقتی ببینن شما واقعا عاشق هم هستید و باهم خوشبخت می شین راضی  حرف

 میشن...

ولی سپهر االن احساسی برخورد می کنه و تصمیمش از روی عقل نیست. میدونی که وصال این عشق آتشین رو  -

قل جای دلشو می گیره...من میترسم شکوفه خاموش میکنه اونموقعه که دیگه احساس گرمش رو به سردی میره و ع

ساله چه طور میتونم اینقدر  82از این میترسم که بعداز ازدواج از کارش پشیمون بشه فاصله ی سنی مون کم نیست 

 ساده با همه چی برخورد کنم.
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ریشه دار تر نه مطمئن باش اگه سپهر یه عاشق حقیقی باشه حتی بعداز ازدواج هم این عشق خاموش نمیشه بلکه  -

میشه و این تویی که باید تشخیص بدی آیا سپهر تا این حد دوستت داره یا نه...درنهایت تویی که تصمیم میگیری که 

چیکار کنی اما فرشته، عزیزم، خوب فکراتو بکن دوست ندارم یه زمانی برسه که ببینم داری افسوس لحظه ها و 

 خوشبختیت رو ببینم. فرصت های از دست رفتت رو میخوری. آرزو میکنم

----------------------------------------------------------------------------------

----- 

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

هوای گرم و آفتابی تابستان جای خودش را به هوای ابری و گرفته پاییز داده بود و روزهای پر کار فرشته از نو آغاز 

ر و فرشته تقریبا به دوری از یکدیگر عادت کرده بودند و کمتر از ماههای پیش با هم مالقات می شده بود. سپه

کردند. اما سپهر همچنان سعی می کرد حداقل روزی یکبار را با فرشته تماس تلفنی داشته باشد و حالش را جویا 

 شود.

ول استراحت بود و لیوان چایی را که عصر روز یکشنبه بود و فرشته در زنگ تفریح آخر در اتاق دبیران مشغ

آبدارچی لحظاتی قبل به دستش داده بود را سر می کشید. با یکی از همکارانش مشغول صحبت بود که با صدای تلفن 

 همراهش کالمش را قطع کرد و گفت :

 ببخشید... -

 کلید پاسخ گویی را فشرد و با صدای آرامی گفت:

 الو... -

 التون خوبه؟سالم فرشته خانم. ح -

 سالم تشکر... -

 به جا نیاوردید؟ علی هستم دوست سپهر. -

 آهان... بله. شما خوب هستید. کمندجان و خانواده خوبن؟ -

 بله الحمدا.. همه خوبن و سالم دارن خدمتتون. قرض از مزاحمت...می خواستم اگه امروز وقت دارین ببینمتون... -

 فت:فرشته متعجب از خواسته ی علی گ

خواهش می کنم ولی من تا ساعت پنج مدرسه ام و کالس دارم. بعد از اون وقتم آزاده و می تونم در خدمتتون  -

 باشم.

 بله خوبه چون منم تا همون ساعت شرکتم. فقط نمی خوام سپهر چیزی از این مالقات بدونه. -

 پیش اومده!بله متوجه ام...فقط میشه بپرسم چی شده؟...مساله ای برای سپهر  -
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نه نه نگران نباشید فقط من به عنوان دوست صمیمی سپهر، وظیفه ی خودم می دونم که یه سری مسائل رو با شما  -

 در میون بذارم...منتها نمیشه همه چیز رو تلفنی گفت.

 باشه. من حرفی ندارم. کجا ببینمتون؟ -

 و نیم. خوبه؟ 2توی کافی شاپ آسمان ساعت  -

 .بله حتما.. -

 پس فعال خدانگهدار -

 خداحافظ -

تلفن علی، ذهن فرشته را درگیر افکار ناخوشایندی کرده بود. ساعت آخر کالس را هرطور بود تدریس کرد و بعد از 

و ده دقیقه را نشان  2خوردن زنگ پایانی، با سرعت از مدرسه خارج شد. به ساعت نگاهی انداخت عقربه ها ساعت 

مبیلش به سمت کافی شاپ که یکبار دسته جمعی یعنی با سپهر و کمند و علی به آنجا رفته بودند، می داد. سوار بر اتو

 حرکت کرد. در راه به موضوعات مختلفی می اندیشید و مدام با خود تکرار می کرد:

 یعنی چی شده که علی می خواد باهام صحبت کنه؟! -

ار رسیده بود و پشت میزی که در مقابل در ورودی کافی شاپ از اتومبیلش پیاده شد. علی زودتر از او به محل قر

قرار داشت نشسته بود. آرنج هایش را روی میز قرار داده و انگشتانش را در هم قفل کرده بود. پیشانی اش را به 

می دستان گره خورده اش چسبانده بود. فرشته وارد شد و کنار علی ایستاد و با آرامش گه در کالمش ریخته بود سال

 داد. علی با دیدن فرشته برخاست و گفت:

 سالم بفرمائید. -

 و به صندلی روبرویش اشاره کرد. فرشته مطیعانه روی صندلی نشست و علی ادامه داد:

 چی می خورین سفارش بدم؟ -

 یه قهوه تلخ، ممنون... -

 علی دستی تکان داد و پیشخدمت کافی شاپ باالی سرشان حاضر شد. -

 هوه، تلخ باشه لطفا...تا ق 5 -

 بله -

بعد از رفتن پیشخدمت، فرشته با نگاهی منتظر به علی چشم دوخت. علی سنگینی نگاه فرشته را احساس می کرد اما 

 نمی دانست که چگونه حرفش را آغاز کند. در نهایت فرشته کالفه از سکوتی که حکمفرما بود گفت:

 من منتظرم... -

 نگاهش را به میز رو به رویش انداخت.علی نفس عمیقی کشید و 

نمی دونم از کجا باید شروع کنم ولی گفتنی رو باید گفت...سپهر برای من مثل یه برادر می مونه فکر کنم شما اینو  -

خوب بدونید...شاید جسارت باشه ولی من تا یه حدی از قضایایی که این مدت برای شما و سپهر پیش اومده با 

 به شما حق میدم که با سپهر اینطوری رفتار کنید این رو همون اوایل به سپهرم گفتم...خبرم... و البته 

 فرشته با دلواپسی که در چهره اش نمایان بود گفت:

بهتر نیست برین سر اصل مطلب... راستش از وقتی که خواستین باهام صحبت کنین دلشوره ی عجیبی تو دلم  -

 افتاده.
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ولی چشم سعی می کنم اصل موضوع رو بگم...وقتی که قرار شد سپهر همخونه ای رو  من که گفتم مشکلی نیست -

برای خودش پیدا کنه زیاد تعجب نکردم که داره از شما جدا می شه چون خودم یه جورایی حدسش رو می زدم ولی 

از این لفظ استفاده می وقتی فهمیدم که اون همخونه قراره یکی از ارازل دانشگاهمون باشه، البته معذرت می خوام که 

کنم ولی به نظر من واقعا برازندشه، باهاش مخالفت کردم و گفتم دنبال شخص دیگه ای برای شراکت باشه ولی 

 سپهر به حرفای من توجه نکرد و توجیحش هم این بود که زیاد نمی بینمش و باهم در ارتباط نیستن اما...

 وباره افزود:علی به چشمان نگران فرشته نگاهی انداخت و د

اما... حاال احساس می کنم که رفتارای بهرام داره روی سپهر تاثیر میذاره...فکر کنم بیشتر از هر کسی وقتش رو  -

در کنار من میگذرونه و من دارم می بینم دیگه تمام کارایی که توی شرکت انجام میده از روی بی میلی و بی 

ی شرکت نداره. بعضی از روزا زنگ میزنه و خیلی راحت میگه که نمی حالیه...هیچ اشتیاقی برای انجام سفارش ها

تونم بیام شرکت یا حال اومدن به شرکتو ندارم این موضوع فقط برای شرکت نیست...نمی دونم اطالع دارین که منو 

می کنه سپهر برای پروژه ی پایانی هم گروه هستیم وقتی استاد یه روز خاصی رو برای راهنمایی و توضیح تعیین 

سپهر یه بهونه ای جور می کنه و نمیاد...توی تمام دوران دوستیمون تا این حد سپهر رو بی مسئولیت ندیده بودم االن 

دو روزه هیچ خبری ازش ندارم نه شرکت اومده نه کالس توجیحی دیروز رو...انگار دیگه هیچ چیزی براش اهمیت 

هم دیدم که چه خوش وبش صمیمانه ای با بهرام داشته در نداره و عاقبت کاراش براش مهم نیست. چند باری 

صورتی که قبال اصال از بهرام خوشش نمی یومد. تمام این رفتارای سپهر باعث شده که نگرانش باشم. نه برای خودم 

یا شرکت نه...فقط به خاطر خودش... سپهر شخصیت استثنایی داره که توی کمتر کسی این رو دیدم یه پسر زحمت 

ه قدر تمام داشته هاش رو می دونه و قدر تمام کسایی رو که براش زحمتی کشیدن... من اینجام تا از شما کش ک

 خواهش کنم بیشتر هوای سپهر رو داشته باشین باهاش صحبت کنین شاید شما بتونید از این حال درش بیارید...

 قابل باور بود و در دل می گفت: فرشته در سکوت به گفته های علی گوش می داد. حرفهای علی برایش غیر

 یعنی تا این اندازه ازش دور شدم! -

 و سپس رو به علی گفت:

 من اصال از این مطائل خبر نداشتم...نمی تونم باور کنم آخه تا حاال سپهر رو اینجوری ندیدم. -

 چهره فرشته ناخودآگاه در هم کشیده شده بود و سکوت کرده بود. علی گفت:

خشید که وقتتون رو گرفتم ولی وظیفه ی خودم می دونستم که همه چیز رو به شما بگم. امیدوارم سپهر من و بب -

دوباره همون سپهر قبلی بشه کسی که حتی از برادر هم بیشتر بهش عالقه داشتم...این روزا تمام فکر و ذکرم شده 

 دلواپسی هایی که برای اون دارم...

نم که به سپهر اهمیت میدین و نگرانش هستید خداکنه سپهر قدر دوست خوبی خواهش می کنم من از شما ممنو -

 مثل شما رو بدونه...نمی دونم چطوری ازتون تشکر کنم که من رو در جریان گذاشتید...

بعد از مدتی علی و فرشته از یکدیگر خداحافظی کرده و هر کدام به سمت خانه راهی شدند. با شنیدن حرفهای علی 

تا این حد سپهر  "ی طول روز در بدنش مانده بود. کلمه ی بی مسئولیت مدام در ذهنش تکرار می شد...تمام خستگ

 ...خواست با سپهر تماس بگیرد و از او بخواهد که دیداری داشته باشند اما پشیمان شد:"رو بی مسئولیت ندیده بودم 

رون دیگه چیکار به کارم داری؟ چی جوابشو وقتی دیدمش چی بهش بگم...اگه بهم بگه تو که منو انداختی بی -

 بدم...چطور می تونم بازخواستش کنم باید بیشتر فکر کنم تا یه راه حل درست و عاقالنه پیدا کنم.
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 و دوباره فکر شرکت و دانشگاه، نگرانی را برایش به ارمغان آورد.

باد میده هر دوی اینا مربوط به سرنوشتش  چرا داره نتیجه این همه زحمتی رو که توی این چند سال کشیده رو به -

 میشن...چطور میتونه سرنوشتش رو به بازی بگیره؟!

 

بعدازظهر بود. فرشته تازه از محل کارش به منزل آمده بود در تمام مدتی که تدریس می کرد  6روز دوشنبه ساعت  

یش نیافته بود. روی مبل نشست تلفن حواسش به سپهر و حرفهای علی بود. هنوز هیچ راهی را برای بیان گفته ها

 همراهش را برداشت و نگاهی به آن انداخت.

 دو سه روزه خبری ازش نیست. چرا زنگ نزده؟! -

 در حال گرفتن شماره سپهر بود که گوشی تلفن خانه به صدا درآمد.

 فکر کنم خودش باشه... -

 با عجله برخاست و گوشی را برداشت

 الو؟ -

 خش خش نشنید. اینبار با صدای بلندتری گفت:ولی صدایی جز 

 الو؟ بفرمایید... -

 صدای بم مردانه ای که به دل می نشست و به زحمت شنیده می شد گفت:

 الو سالم فرشته جان... -

 فرشته کمی کمی تمرکز کرد صدا برایش بسیار آشنا بود. دوباره صدا شنیده شد:

 فرشته خانوم... -

انگلیسی مرد او را شناخت. بسیار متعجب بود بعداز شش ماه. قبل از اینکه صدا دوباره بلند شود با فرشته از لهجه ی 

 هیجانی که در صدایش بود گفت:

 سالم...آقای پاشایی!! شمایید؟! -

 بله عزیزم خودم هستم حالت خوبه؟ سپهر چطوره؟ -

س گرفتین! سپهر چندباری زنگ زد ولی نتونست ممنونم بله خوبم سپهر هم حالش خوبه باالخره بعد مدتها تما -

 پیداتون کنه...دیگه نا امید شده بود...

بله همکاران بهم اطالع داده بودند ولی یک سری مشکالت پیش اومد که نتونستم تماس بگیرم... ماجرای مفصلی  -

زنم جواب نمیده! خطش رو  داره...راستش االن هم کار خیلی واجبی با سپهر دارم. هرچه به تلفن همراهش زنگ می

 عوض کرده؟

 نه هنوز همون شمارس... -

 می تونم باهاش صحبت کنم؟ -

 فرشته با دستپاچگی جواب داد:

 حقیقتش رو بخواید...سپهر دیگه با من زندگی نمی کنه. -

 و با خود گفت:

 خداکنه نپرسه برای چی. چون اصال نمیدونم چی باید بگم. -
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 موی سپهر گفت:و داریوش پاشایی ع

زندگی نمیکنه؟!... بله درک می کنم باالخره سپهر هم جوان و دوست داره برای خودش زندگی مستقلی رو داشته  -

 باشه. حاال چه طوری می تونم پیداش کنم؟

 شماره تماس جدیدش رو بهتون میدم... -

 لطف می کنی دخترم -

کرد و تماس را پایان داد. اما دقایقی بعد دوباره صدای تلفن در بعد از دادن شماره جدید، آقای پاشایی خداحافظی 

 فضا پیچید.

 بله؟ -

 باز هم منم فرشته جان... -

 چیزی شده آقای پاشایی!! -

من هرچی با این شماره تماس می گیرم متاسفانه کسی جواب نمیده. شما می تونید از یه طریقی به سپهر اطالع  -

 ه؟بدین که با من تماس بگیر

 بله حتما... -

 پس شماره تماس منو یاداشت کن... -

 بله یه لحظه صبر کنین. -

فرشته بعد از قطع تماس به تلفن همراه سپهر زنگ زد ولی سپهر پاسخ نمی داد. اینبار شماره ی خانه ی سپهر را 

 گرفت ولی بی فایده بود. باز هم کسی جواب نداد. در دلش آشوبی به پا شد.

 اب نمیده؟ دو روزه ازش خبری ندارم...جو چرا –

برخاست و با عجله آماده شد تا به خانه سپهر برود. هوا تاریک شده بود با گامهای بلند و سریع که باعث میشد راه 

رفتنش بیشتر شبیه دویدن باشد به سمت خیابانی که خانه سپهر در آن قرار داشت حرکت کرد. متوجه نشد که کی 

 ت زنگ خانه را به صدا در آورد ولی کسی جواب ندادبه مقصد رسیده اس

-------------------------- 

  
 

  
 

  
 

زنگ خانه را به صدا در آورد ولی کسی جواب نداد دوباره و دوباره این کار را تکرار کرد عاقبت کسی اف اف را 

 نازک و پرعشوه ی زنانه ای گفت:برداشت صدای موزیک بلندی از اف اف شنیده می شد و به دنبال آن صدای 

 بله؟ -

 فرشته از شنیدن صدا جا خورد.

 ببخشید با آقای پاشایی کار داشتم!!... -

 آقای پاشایی؟ -

 سپهر پاشایی... -
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 آهان...شما؟ -

 از آشناهاشون هستم. -

 بفرمایید. -

 در باز و فرشته با ناباوری پا به داخل ساختمان گذاشت.

 کیه؟! سپهر رو می شناخت!...نه یعنی حرفای علی واقعیت داشت... این دختره -

نم نم باران آغاز شده بود و هوا حکایت از باران شدیدی داشت و صاعقه های پیاپی این امر را قطعی می کرد. افکار 

 منفی مانند خوره به جانش افتاده بود و باعث خشمش می شد.

 تر؟خدا کنه همش دروغ باشه...پس اون دخ -

وارد آسانسور شد و بعد از دقایقی جلوی در واحد ایستاد. صدای موزیک واضح تر شده بود. فرشته متعجب بود که 

چرا همسایه ها اعتراضی نمی کنند. زنگ زد، در باز شد و بهرام در آستانه در ظاهر شد. چهره ی آشفته ای داشت و 

مار آلودش نگاهی به سرتا پای فرشته انداخت که باعث چشمانش از شدت مستی سرخ شده بود. با همان چشمهای خ

 شد فرشته از ترس چند قدم به عقب بردارد. با لحن کش دار و بی شرمی گفت:

 بَــــــه خشگل خانم...خوش اومدی...بـــفرمــــا تو... -

 لرزه ای بر اندامش افتاده بود. با لکنت جواب داد:

 هر کار دارم.بــ ببخشید...ولی...م من ب با سپ -

 سپهر هم هست... بیـــا مجلس خودمونیـــــــه -

 صدای های عجیب و نورهای رنگی که در تاریکی خانه دیده می شد ترس فرشته را بیشتر کرده بود.

 ایـ اینجا چه خبره؟ -

 بیا تو می بینی چه خبره؟ -

 دیگری آن را در فضا محار کرد. دستش را به سمت فرشته برد تا او را به داخل بکشد که ناگهان دست

 گمشو عوضی...مگه نمی بینی با من کار داره... -

 با دیدن سپهر کمی آرام شد ولی بدنش همچنان می لرزید. بهرام دستش را از دست سپهر بیرون کشید و گفت:

 خیله خب بابا...ما رفتیم... -

 با صدای بلندی گفت: بعد از رفتن بهرام سپهر نگاه خشمگینی به فرشته انداخت و

 تو اینجا چیکار می کنی؟... قبال بهت گفته بودم که وقتی بهرام خونه اس نمی خوام بیای اینجا. حاال ... -

حرف سپهر با صدای تینا قطع شد. فرشته به چشمانش اعتماد نداشت. دختری با پیراهن مشکی چسبان و دکلته که 

هر ایستاده بود. روی چهره اش آرایش غلیظ و عجیبی نشسته بود و موهای کوتاهی آن تا باالی زانو بود پشت سر سپ

 بلندش را باالی سرش بسته بود.

 سپهر عزیزم چی شده؟ -

 و در حالی که پشت چشم برای فرشته نازک می کرد با صورت اشاره ای به فرشته کرد و گفت :

 آشناتون اینه؟ -

 زد:سپهر به سرعت به سمت تینا چرخید و فریاد 

 خفه شو. برو تو... -
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 وااا...مگه چی گفتم. -

و با اکراه آنها را تنها گذاشت. فرشته دیگر توانی در پاهایش ندید چند قدم به عقب برداشت و به دیوار پشت سرش 

تکیه زد...تمام چیزهایی که می دید مانند یک کابوس وحشتناک بود که هرلحظه آرزو می کرد از آن رهایی یابد. 

 ر با شتاب به سمتش دوید.سپه

 فرشته چی شد؟ -

 خواست دستش را بگیرد و بلندش کند که فرشته دستش را پس زد و گفت:

 به من دست نزن -

 و به سرعت برخاست و وارد آسانسور شد. قبل از اینکه سپهر هر حرکتی بکند از ساختمان خارج شد.

فرشته پی در پی بر گونه اش می غلطید و با قطرات باران روی  باران شدت گرفته بود و بی امان میبارید. اشک های

صورتش یکی می شد.با سرعت قدم بر می داشت نمی دانست که در آن تاریکی کجا می رود. بی هدف در پیاده روی 

 خیابانی که تنها با چند چراغ کم نور روشن شده بود راه می رفت.

می شد. جز تعدادی ماشین که با سرعت عبور می کردند صدای ترمز از شدت بارش باران کسی در خیابان ها دیده ن

 ماشینی آمد و در پی آن صدای پسر جوانی که می گفت:

 کامی عجب تیکه ایه...خو شگله تو این بارون کجا میری بیا برسونیمت سرما میخوری حیف تو نیست... -

ی داد و اصال متوجه اطرافش نبود. ماشین پا به پای فرشته بدون اینکه به حرفهایشان توجهی بکند به راهش ادامه م

 فرشته حرکت می کرد. ناگهان صدای سپهر از فاصله ی نزدیکی شنیده شد که در حال گفتن بد و بیراه به آن دو بود.

 اوه اوه صاحبش اومد...برو هنوز که نرسیده. -

می که از رفتنشان مطمئن شد به سمت فرشته و با سرعت از آنجا دور شدند. سپهر کمی به دنبالشان دوید و هنگا

 رفت. در حالی که پشت سرش حرکت می کرد گفت:

 فرشته وایستا... -

 اما فرشته با همان سرعت که بیشتر شبیه دویدن بود به راهش ادامه می داد.

 میگم وایستا... -

 به سرعتش افزود و با فریاد فرشته را صدا می زد.

 یه دیقه صبر کن... -

عاقبت با پرشی خودش را به فرشته رساند و آستین مانتویش را که از خیسی به بازویش چسبیده بود را کشید و 

 همزمان فریاد زد:

 دِ لعنتی میگم وایستا... -

 فرشته به سمتش چرخید. در حالی که با چشمهای سرخ از اشکش به سپهر نگاه می کرد با صدای جیغ مانندی گفت:

ی خوای... حاال می فهمم که چرا دو روزه هیچ خبری ازت نیست. حاال می فهمم که چرا جواب هیچ چی از جونم م -

 تلفنی رو نمی دی...سرت حسابی گرم بوده. آره سرگرم کثافت کاریت بودی... سرت تو آخور...

بود. دستش را ناگهان سیلی محکمی روی گونه اش نشست...گریه های فرشته به هق هق بلند و سوزناکی تبدیل شده 

 روی گونه اش قرار داد و در همان گوشه از پیاده رو نشست. اینبار سپهر با لحن آرامتری گفت:

 آخه بی انصاف هر چی به سر من میاد که به خاطر توئه... -
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باالی سر فرشته ایستاد، فرشته به خوبی صدای نفس های تند و عمیق سپهر را می شنید. دو دستش را روی 

 قرار داد و با لحن زجه مانندش گفت :گوشهایش 

 نمی خوام هیچی بشنوم...برو تنهام بذار -

 سپهر خم شد و به زور مچ دست فرشته را در دست گرفت و جواب داد:

 پاشو بریم خونه... -

 ولم کن... -

 و در حالی که با خشم او را بدنبال خود می کشید گفت:

 خودم می برمت خونه... -

 شدند. سپهر فرشته را کشان کشان تا اتاق برد و روی تخت رها کرد و تحکمانه گفت:وارد خانه 

 لباساتو عوض کن. -

و خودش از اتاق خارج شد و در را پشت سرش بست. فرشته دستش را روی گونه اش گذاشت ولی از سوزشی که 

هر روی صورتش مانده بود اشکی احساس کرد دستش را عقب کشید. برخاست و مقابل آینه ایستاد جای انگشتان سپ

از گوشه ی چشمش غلطید. از خیسی لباسهایش احساس سرمای شدیدی می کرد. لرزه به جانش افتاده بود تمام 

موهایش خیس شده بود. به زحمت مانتویش را از تن خارج کرد اما دیگر توانی برای تعویض باقی لباسهایش نداشت 

ه دیده بود اندیشید از یاد آوری آنها بغض کرد دراز کشید و سرش را در روی تخت نشست و به تمام صحنه هایی ک

 بالشت فرو برد و دوباره شروع به گریستن کرد. اما اینبار بی صدا.

 

  
 

  
 

  
 

نیمه شب بود که سپهر از صدای ناله مانندی چشمهایش را گشود. گوشهایش را تیز کرد تا بفهمد این چه صدایی 

 است.

 ه اس؟!فرشت -

برخاست و برق اتاق را روشن کرد و به آرامی وارد اتاق فرشته شد. چشمان فرشته بسته بود ولی در خواب با حالت 

 درمانده ای کلمات نامفهومی را به زبان می اورد. باالی سرش رفت و به آرامی صدایش زد.

 فرشته!... -

 می آورد.اما فرشته همچنان ناله می کرد و چند کلمه ای به زبان 

 نه...خیلی پستی...تقصیر من نبود... -

به آرامی دستش را روی بازوی فرشته قرار داد تا با تکانی او را از خواب بیدار کند اما متوجه شد که لباس فرشته نم 

 دار است.

 وای چرا لباسش نم داره...لجباز لباسشو عوض نکرده!... -
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ه از تب ناشی می شود. دستش را روی پیشانیش قرار داد. و زیر لب متوجه شد که حرفهای فرشته هزیانی است ک

 گفت:

 تب شدیدی داری دختر -

 و دوباره صدایش زد:

 فرشته؟...عزیزم... -

 فرشته چشمانش را تا نیمه باز کرد. به زحمت آب دهانش را بلعید و گفت:

 حالم بده... -

 تب داری پاشو باید بریم دکتر. -

تا روی تخت بنشیند. فرشته خواست از روی تخت بلند شود که سرش گیج رفت و دوباره همان  و سپس کمک کرد

 جا نشست.

 مثل اینکه حالت بدتر از این حرفاست همین جا بشین تا لباساتو بیارم تنت کنی. -

 فرشته با کمک سپهر لباسهایش را به تن کرد و با هم راهی دکتر شدند.

 

تاب صبحگاهی داخل اتاق را روشن کرده بود و دیگر بارش باران قطع شده بود. سپهر را چشمهایش را باز کرد. آف

دید که در کنار تختش، روی زمین نشسته بود و در حالی که سرش را به تخت تکیه داده بود به خواب رفته بود. 

گذرانده. کمی روی دلش به حالش سوخت می دانست که تمام طول شب را از او پرستاری می کرده و در کنار او 

تخت جا به جا شد که باعث شد سپهر بیدار شود. سرش را بلند کرد و به فرشته نگاه کرد و با صدای خواب آلودش 

 گفت:

 سالم صبح بخیر...حالت بهتره؟ -

 سالم آره بهترم...برو تو اتاقت بخواب -

 نه دیگه وقت صبحونه اس تو هم باید یه صبحونه مقوی بخوری. -

 ت تا به آشپزخانه برود که فرشته گفت:برخاس

 میل ندارم نمی خورم. -

 سپهر لبه ی تخت کنار فرشته نشست و گفت:

 یعنی چی میل ندارم؟ نمی شه باید بخوری. مریضی و بدنت ضعیف شده... -

 گفتم که نمی خوام. -

 سپهر نفس عمیقی کشید و گفت:

ز افتادی به خاطر لجبازی دیشبته که توی اون بارون معلوم نبود داری کجا بازم لجبازی؟!...اگه االن به این حال و رو -

 میری بعدش هم که با همون لباسای خیس خوابیدی...با کی لج کردی؟ با خودت؟

 فرشته با یادآوری اتفاقات شب گذشته اخمی به ابرویش انداخت و صورتش را از سپهر برگرداند و گفت:

 از اتاقم برو بیرون... -

گاه سپهر به گونه ی فرشته که هنوز جای سیلی دیشبش بر آن مانده بود افتاد. دستش را به سمت گونه اش برد اما ن

 فرشته سرش را عقب کشید. سپهر با لحن پشیمانی گفت:
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دستم بشکنه...جاش رو صورتت مونده...دیشب که تب داشتی به خاطر سرخی صورتت چیزی معلوم نبود برای  -

 وجه نشدم...من چیکار کردم...فرشته؟همین اصال مت

 اما جوابی از او نشنید. صورتش را به سمت خود چرخاند و با صدای محزونی ادامه داد:

به خدا اصال نفهمیدم دارم چیکار می کنم. اول بهرام بعدم اون دو تا...نمی دونی دیشب به خاطر کاری که کردم چه  -

 حالی داشتم از خودم بدم می یومد...

 شک در چشمان سپهر حلقه زده بود و صدایش می لرزید.ا

همش به خودم می گفتم چه جوری دلت اومد! اگه منو نبخشی زندگیم سیاه میشه...منو ببخش فرشته ازت معذرت  -

 می خوام.

 فرشته با چهره ایی که از غم بیرنگ شده بود جواب داد:

 سپهر چرا؟هیچ وقت فکر نمی کردم کارت به اینجا بکشه. چرا  -

 داری اشتباه می کنی همه چی رو برات توضیح میدم. -

 و فرشته منتظر به حرفهای سپهر گوش سپرد.

 اون دختری رو که دیشب دیدی اسمش تینا بود... -

 فرشته پوزخندی زد ولی سپهر ادامه داد.

بیرون و بعد از اینکه از شما جدا دوست بهرامه. چند ماه پیش رو یادته، که شکوفه اومده بود تهران، شب رفتیم  -

شدم و رفتم خونه بهرام رو دیدم که با تینا تو خونه بود. حسابی از بهرام کفری شده بودم و بهش گفتم که حق نداره 

کسی رو بیاره تو خونه ولی اون با کمال پررویی گفت اگه ناراحتم سهمم رو میده تا برم دنبال جای دیگه ایی...خیلی 

نمی دونستم باید چیکار کنم از طرفی هم انگار تینا قصد رفتن نداشت این شد که از شکوفه خواستم تا ناراحت بودم 

تو رو راضی کنه شب و اینجا بمونم. به زحمت بهرام رو راضی کردم تا کسی رو نیاره اما دو هفته پیش وقتی از 

بهرام داشتم. تصمیم گرفتم از بهرام  شرکت رفتم خونه دیدم دوباره همون آش و همون کاسه اس یه بحث مفصل با

جداشم و برم دنبال خونه ای بگردم که خودم تنها باشم اما به خاطر اینکه پول کافی نداشتم گفتم یکی دو هفته دیگه 

هم تحمل کنم تا بتونم مقدار پولی رو که کم دارم جور کنم می دونستم که اگه به تو بگم تمام پس اندازی رو که 

دی تا جای دیگه ایی رو پیدا کنم اما من نمی خواستم تو چیزی بفهمی. شنبه همین هفته از حرکات و داری به من می

تماس های جور و واجوری که بهرام داشت یه شکایی کرده بودم که قراره دوشنبه شب خبری باشه ولی هر چی سعی 

خونه اومدم...آخه دو روز بود نه شرکت کردم متوجه موضوع نشدم تا اینکه دوشنبه وقتی خسته و کوفته از بیرون به 

می رفتم و نه دانشگاه. تمام این دو روز رو دنبال جایی می گشتم که مناسبم باشه ولی به آدم مجرد اونم با این پول 

کم به این راحتی ها خونه اجاره نمیدن...خالصه وقتی خسته و کوفته رفتم خونه داشتم شاخ در می آوردم یه لحظه 

اشتباه اومدم ولی وقتی بهرام رو تو جمعیت دختر پسرایی که توی پذیرایی می لولیدن، دیدم تازه احساس کردم 

فهمیدم قضیه اون همه تماس و پنهان کاری بهرام چی بود. خون خونمو می خورد صداش کردم تو اتاق و دعوامون 

خانمی جلوی در کارت داره بعد شروع شد. داشت کارمون به زد و خورد می کشید که تینا اومد و گفت بهرام یه 

اینکه یه کمی باهم پچ پچ کردن بهرام یه نیشخند زد و رفت. حس ششمم بهم می گفت که تینا دروغ گفته و جریان 

چیز دیگه ایه ولی دلم نمی خواست فضولی کنم برای همین کاری نکردم اما یه لحظه احساس کردم که صدای تو 

 ر و باقی ماجرا رو هم که خودت می دونی...اومد با عجله خودمو رسوندم جلوی د
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فرشته در دل خوشحال بود که تمام چیزهایی که در مورد سپهر فکر می کرد اشتباه از آب در آمده ولی برای 

 اطمینان گفت:

 ."عزیزم"پس اون دختره تینا، به نظر نمی رسید که تو رو نشناسه. به اسم کوچیک صدات می زد حتی بهت گفت  -

 که متوجه حسادت فرشته شده بود لبخند زیبا و شیطنت آمیزی زد و گفت:سپهر 

چه خوب تمام حرفاش یادته...فکر می کردم از ظاهر و طرز حرف زدنش فهمیده باشی که یه دختر پررو و بی  -

رار مالحظه است. اون از همون لحظه ی اول مالقات، زود پسرخاله شد و به اسم کوچیک صدام می زد هر چی ازش ف

 می کردم یه جوری خودشو آویزونم می کرد.

 سپهر نفس را به بیرون فوت کرد و گفت:

 حاال بگو ببینم حاضری منو ببخشی؟ -

 فرشته احساس می کرد که دیگر هیچ کینه و ناراحتی از سپهر در دل ندارد. لبخند محوی بر روی لب نشاند و گفت:

 رتم پاک نشه نمی بخشمت.نه، تا وقتی جای سیلی که زدی از روی صو -

ناگهان غم بزرگی در چهره ی سپهر نشست و نا امیدانه سرش را پایین انداخت. اما وقتی فرشته ناراحتی سپهر را 

 دید خندید و گفت:

شوخی کردم بخشیدم ولی باید قول بدی که دیگه هیچ وقت روی من دست بلند نکنی...هیچ وقت...توی هر حالی  -

 که بودی.

 دوباره به لب های سپهر بازگشت و چشمانش از شادی برقی زد. دست فرشته را دست گرفت و گفت:لبخند 

 قول میدم عزیزم...قول میدم. ازت ممنونم حاال افتخار میدی که باهم صبحونه بخوریم؟ -

 صبر کن تا خودم بیام آماده کنم. -

 نفرمایید خانمی. شما فقط بیاین بشینید سر میز صبحانه. -

 باشه تو برو تا من بیام. -

 در بین صبحانه سپهر که گویی چیزی را به یاد آورده لقمه اش را با سرعت بلعید و گفت:

 نگفته بودی واسه ی چی اومده بودی دنبالم؟ -

 فرشته با دست روی پیشانی اش زد و گفت:

 وای پاک یادم رفت...پاشو پاشو همین االن یه زنگ به عموت بزن. -

 !عمو؟ -

 آره دیروز تماس گرفت وگفت که کار خیلی واجبی داره و حتما باهاش تماس بگیری. -

 ولی تلفنشو جواب نمیده منم که شماره تماسی ازش ندارم. -

 شمارشو داد خیلی هم عجله داشت. دیدی اصال یادم نبود.

 باشه بعد صبحونه باهاش تماس می گیرم. -

 گفت: فرشته به یاد حرفهای علی افتاد و

 راستی علی می گفت دیگه دل به کار نمی دی می گفت... -

اما ناگهان به یاد آورد علی خواسته بود که سپهر از مالقاتشان چیزی نداند. در نتیجه سکوت کرد. سپهر با تعجب به 

 فرشته چشم دوخت و گفت:
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 پس تمام این آتیشا از گور علی بلند می شه...تو کی علی رو دیدی؟ -

 ه در حالی که نگاهش را از سپهر می دزدید گفت:فرشت

 هیچی ولش کن... -

 من می دونم و علی...حاال میاد چقولی منو پیش تو می کنه؟ -

 فرشته قیافه ی ملتمسانه ای به خود گرفت و گفت:

 نه سپهر خواهش می کنم. بهم گفته بود چیزی به تو نگم اگه بفهمه که حرفی زدم خیلی بد میشه... -

 باشه به شرط اینکه بگی کی این حرفا رو به تو زده. -

یکشنبه مدرسه بودم زنگ زد و گفت می خواد ببینم. توی کافی شاپ قرار گذاشتیم و برام گفت که سپهر حال هیچ  -

 کاری رو نداره و خیلی عوض شده.

 عجب آدم فروشیه این سپهر... -

 :سپس نگاه عاشقانه ایی به فرشته انداخت و گفت

آخه عزیز دلم انتظار داری وقتی ازت دور میشم روز به روز پرکارتر بشم؟! من از وقتی از تو دور شدم این حال و  -

دارم و این مربوط به این هفته یا این روزا نمیشه. اشتیاقم رو به همه چی از دست دادم. تو تمام اشتیاق من بودی. 

از شرکت میومد خونه و تو رو می دیدم خستگی از تنم بیرون میرفت. وجود تو بود که بهم شور زندگی می داد. وقتی 

اما وقتی ازت دور شدم تمام این شور و هیجان از من دور شد. وقتی تو شرکت بودم دلم نمی خواست خونه برم و 

تم. وقتی خونه بودم دوست نداشتم شرکت یا دانشگاه برم. هیچ جایی آروم و قرار نداشتم و هیچ کجا آرامش نداش

 علی خیلی به پرو پام می پیچید که بفهمه دلیل این حالم چیه ولی درد من گفتنی نبود و گفتنش چه فایده ای داشت

 پس برای همین علی فکر می کرد که رفتارای بهرام روی تو هم تاثیر گذاشته.. -

 آره چون چیزی از بدبختیام بهش نگفتم -

 .ولی سپهر این درست نیست. اون نگرانته -

 چشم شما فقط امر بفرمایید...امروز باید برم برای خونه چند جایی سر بزنم. -

فرشته خواست چیزی بگوید اما در گفتنش شک داشت کمی حرفش را سبک سنگین کرد. عاقبت دلش را به دریا زد 

 وگفت:

 سپهر؟ -

 جانم -

 میتونی تا وقتی که یه جایی رو پیدا کنی بیای همین جا... -

که در حال نوشیدن چای بود با شنیدن این حرف شروع به سرفه های پیاپی نمود. بعد از مدتی که آرام گرفت  سپهر

 رو به فرشته گفت:

 چی گفتی؟ -

 فرشته که از این حالت سپهر به خنده افتاده بود دوباره گفت:

 میتونی فعال بیای اینجا. -

 من که از خدامه ولی نمی خوام تو معذب باشی -

 خودتو لوس نکن یه عمره داریم باهم زندگی می کنیم. -
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 سپهر با خوشحالی بی وصفی گفت:

 همین امروز میرم وسایلمو جمع می کنم و میام. -

از خوشحالی در آسمانها سیر می کرد. احساس می کرد که رفتار فرشته تغییر کرده و دوباره به روزهای قدیم 

شقانه تر از قبل. اگر تا به حال از عشق فرشته نسبت به خودش شک داشت از این بازمیگردد و یا حتی مهربانتر و عا

زمان به بعد این شک لحظه به لحظه به یقین نزدیک تر می شد اما تا هنگامی که از زبان خود فرشته نمی شنید نمی 

 توانست اقدامی بکند. بنابراین تصمیم گرفت بار دیگر خواسته اش را تکرار کند.

 

  
 

  
 

  
 

سپهر شماره تلفنی را که فرشته روی تکه کاغذی یادداشت کرده بود را کنار تلفن قرار داد و شروع به گرفتن شماره 

 کرد. بعد از مدتی صدای آقای پاشایی که به زبان انگلیسی صحبت می کرد بلند شد:

 الو؟ سالم. بفرمایید. -

 سالم عموجان. سپهرم -

 ن صدای سپهر با زبان فارسی جواب داد:و آقای پاشایی با شنید

 سپهر جان باالخره تماس گرفتی...از دیروز منتظر تماست بودم. -

 فرشته کنجکاوانه در نزدیکی سپهر نشسته بود و به حرفهای آنها گوش می داد. سپهر لبخند عصبی زد و گفت:

لی مسخره و مضحکه...نه، من اصال حرفتونو هه...عموجان منو ببخشید که این حرف رو می زنم ولی به نظر من خی -

قبول ندارم...اونا هیچ حقی ندارن من حتی مطمئن نیستم که اونا اسمم رو بدونن حاال چه طور می تونن چنین ادعایی 

داشته باشن...خواهش می کنم این بحث رو تموم کنید...اونا همون روزی که حاضر نشدن برای مراسم خاکسپاری 

 ردن...بیان، برای من م

 و دوباره برای مدتی سکوت کرد و به حرفهای آقای پاشایی گوش سپرد و سپس با عصبانیت گفت:

خواهش می کنم دیگه حرفش رو نزنید چون اصرارهای شما تاثیری روی نظر من نداره و غیر از اینکه شما از من  -

 برنجید چیزی عایدمون نمی شه.

را قطع کرد. فرشته بسیار دوست داشت که بداند چه اتفاقی رخ داده و دلیل و از هم خداحافظی کردند و سپهر تماس 

ناراحتی سپهر چیست. اما با توجه به حال سپهر ترجیح داد چیزی نگوید و در فرصت مناسب تری از جریان سر در 

 بیاورد. سپهر بدون هیچ حرفی به اتاقش رفت و بعد از مدتی که از اتاق خارج شد رو به فرشته گفت:

 با من کار نداری؟ -

 کجا داری میری؟ -

 می رم وسایلم رو از اون خراب شده جمع کنم و بیارم. -

فرشته به خوبی می دانست که آوردن وسیله بهانه است و سپهر نیاز به خلوت و تنهایی دارد. پس بدون هیچ مخالفتی 

 گفت:
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 نه، به سالمت. -

 سپهر رفت و فرشته با خود اندیشید.

چی هست مربوط به پدربزرگ و مادربزرگش میشه. بعد این همه سال چی شده که حرف اونا پیش اومده؟  هر -

 یعنی پیداشون شده؟

 هنوز ذهنش از این افکار خالی نشده بود که صدای تلفن بلند شد.

 الو؟ -

 سالم فرشته جان خوبی؟ -

 سالم آقای پاشایی!! -

ستم درباره مسئله مهمی باهات صحبت کنم و ازت کمک بخوام. ولی قبلش ببخش که باز هم مزاحم شدم. می خوا -

 می خوام بدونم از حرفایی که بین من و سپهر زده شده چیزی می دونی؟

 فرشته بعد از کمی مکث جواب داد:

 نه چیزی نگفت و من هم چیزی نپرسیدم. -

م مقدمه چینی کنم. فکر کنم این رو بدونی که ببین دخترم تو از همه زندگی سپهر خبر داری پس نیازی نمی بین -

پدر و مادر مسعود تو انگلیس زندگی می کنن. من هربار که خواستم درباره اونا با سپهر صحبت کنم با عصبانیت ازم 

خواست که حرفی دربازشون نزنم ولی اینبار فرق می کنه. شهناز مادربزرگ سپهر، توی بستر بیماریه و حالش روز به 

ر می شه. اصرار داره که سپهر رو ببینه. وقتی باهاش در این مورد حرف زدم حتی حاضر نشد به تمام صحبت روز بدت

هام گوش بده. االن که با تو تماس گرفتم، دوباره حالش وخیم شده و با گریه ازم خواست تا قبل از مرگش سپهر رو 

 ببرم پیشش. من هم چاره ای ندیدم جز اینکه با شما صحبت کنم.

 فرشته که از فکر دوری سپهر دلشوره ای در جانش افتاده بود. گفت:

ولی آقای پاشایی من به سپهر حق میدم که نخواد اونا رو ببینه. چون تا حاال حتی یکبار هم تالشی برای دیدن سپهر  -

اراحتی سپهر نکردند. حتی برای مراسم خاکسپاری تنها فرزندشون حاضر نشدن بیان ایران و من می دونم بیشتر ن

 هم بابت همین قضیه است.

بله می دونم حق با شماست. این موضوع دلیل داره که االن مجال گفتنش نیست. اما شما اینجا نیستین تا اشکهای  -

این زن رو با حال بدش ببینید. آیا شما راضی میشید که مادربزرگش با حسرت دیدن نوه اش از دنیا بره. دکترها 

 ن و حاال اون اول انتظار سپهر و بعد هم مرگ رو می کشه.ازش قطع امید کرد

 فرشته با خود فکر کرد:

 اما من نمی تونم دوری سپهر رو تحمل کنم...ولی آرزوی اون زن واجب تر از تنهایی منه. -

 و در جواب آقای پاشایی گفت:

این قول رو بهتون میدم که تمام سعی ام من نمی تونم قول صد در صد به شما بدم که بتونم سپهر رو راضی کنم اما  -

 رو برای راضی کردنش به کار بگیرم.

 آقای پاشایی با خوشحالی که در صدایش مشهود بود گفت:

واقعا ازت سپاسگذارم. تو همیشه نسبت به خانواده ما لطف داشتی امیدوارم بتونم یک روز تمام خوبی هات رو  -

 جبران کنم دخترم.
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 ن تا االن هر کاری کردم منتی بر کسی ندارم و تمامش رو یه وظیفه برای خودم تلقی می کردم.خواهش می کنم م -

 باز هم ازت تشکر می کنم. پس فعال خدانگهدار و منتظر خبرتون هستم. -

 بله خدانگهدار -

ند. اگر سپهر را فرشته خود را بین دوراهی می دید که باید هرچه زودتر تصمیم می گرفت که کدام راه را انتخاب ک

راضی به رفتن می کرد تحمل دوری را در خود نمی دید و اگر از او می خواست که به این سفر نرود چگونه با وجدان 

خود کنار می آمد. از اندیشیدن به این موضوع دچار کالفگی شده بود. حاال دلیل عصبانیت سپهر را متوجه می شد و به 

 ای بی کسی اش راضی به دیدن پدربزرگ و مادربزرگش نباشد.او حق می داد که بخاطر تمام ساله

دو ساعتی از تلفن آقای پاشایی می گذشت. ساعت سه بعدازظهر سپهر با چمدانی در دست به خانه بازگشت و 

مستقیم به اتاقش رفت. فرشته که تا آن ساعت از روز صبر کرده بود تا ناهار را با سپهر صرف کند برخاستو ضربه 

 در اتاق زد و گفت:ای به 

 سپهر ناهار خوردی؟ -

 نه نمی خورم اشتها ندارم.اگه کسی زنگ زد و با من کار داشت بگو خوابه. -

 فرشته دلیل این رفتار سپهر را خوب می دانست:

 باشه. -

 و به آشپزخانه رفت تا چیزی بخورد با خود می گفت:

 ه پیش پام گذاشتی.حاال چطوری بهش بگم. خدایا این چه راهی بود ک -

 فرشته مشغول مطالعه بود که سپهر از اتاق خا رج شد.

 ساعت خواب. چه عجب! -

 ممنون مگه ساعت چنده؟ -

 شب 7ساعت  -

 جدی می گی؟ -

 بیا خودت ببین. -

 بعد از شستن صورتش در کنار فرشته نشست و گفت:

 عشق من چیکار می کنه؟ حوصلت سر نرفت. -

 نهایی عادت کردم.نه من به ت -

 برعکس من که اصال نتونستم عادت کنم...چه خبر از کار؟ -

 هیچی مثل همیشه سرو کله زدن با دخترای شیطون...امروز و هم تلفنی مرخصی گرفتم. -

 منم از فردا صبح دوباره می رم شرکت... -

 ببینم تو گرسنه نیستی؟ از صبح هیچی نخوردی. -

 آره گشنمه -

 من برم غذاتو آماده کنمخب پس  -

 نمی خواد آماده شو تا بریم بیرون یه گشتی بزنیم اصال حوصله تو خونه موندن رو ندارم. -
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فرشته در دل از این حرف سپهر استقبال کرد و فکر کرد که شاید اینگونه راحت تر با سپهر حرف بزند. تمام لحظه 

با خودش در جدال بود که آیا کار درستی می کند؟ و هربار لحظه ای را که می گذشت در درونش غوغابود و مدام 

 راضی می شد تا از خواسته ی خود برای شهناز خانم بگذرد. 

 

  
 

  
 

با کسالت آماده شد. چینی که بر ابروهایش افتاده بود بی آنکه خودش بداند حالتی اخم آلود به چهره اش بخشیده 

 لی آن را به پای سکوت خودش درباره حرف های آقای پاشایی می گذاشت. بود. سپهر متوجه پژمردگی فرشته شد و

 بعد از کمی چرخیدن در خیابانهای شهر، سپهر رو به فرشته گفت:

 خب خانمی شام رو کجا صرف کنیم؟ -

 فرشته با بی حوصلگی گفت:

 فرقی نمی کنه. -

 باشه پس به انتخاب من. می برمت یه جای خوب. -

ی جلوی ساختمانی تجاری که رستوران بزرگی در طبقه همکف آن قرار داشت نگه داشت. و در حالی که و بعد از مدت

 ترمز دستی ماشین را به سمت باال می کشید گفت:

 بفرمایید. -

فرشته بدون هیچ حرفی پیاده شد فکر می کرد که با بیرون آمدن از خانه حال بهتری پیدا خواهد کرد اما حاال به این 

ه رسیده بود که حتی هم کالمی با سپهر و در کنار او بودن هم آرامش نمی کند. بی قراری که در وجودش بود نتیج

رهایش نمی کرد. از سپهر ناراحت بود با اینکه می دانست او نقشی در این ماجرا ندارد اما ناخودآگاه از او دلگیر شده 

 بود.

با صدای بلند و شاد دختری به سمت راستشان جلب شد. تاجیک  بعد از انتخاب مکانی برای نشستن توجه هردویشان

 به همراه دو دختر دیگر که سپهر یکی از آنها را قبال در دانشگاه دیده بود در همان مکان بود. سپهر با تعجب گفت:

 خانم تاجیک؟! -

 و تاجیک در حالی که به سمتشان می آمد با همان هیجان گفت:

ا اینجا! چه تصادفی خیلی وقته ندیدمتون فکر کنم از شروع ترم جدید که تحویل پروژه سالم آقای پاشایی! شم -

 شروع شده.

سپهر و فرشته نیز از جا برخاستند و احوال پرسی کردند. فرشته اصال حال خوشی نداشت از اینرو حوصله ای در خود 

صمیمیت این دختر، حسادتش را بر می نمی دید تا به تعارف های این دو همکالسی چشم بدوزد و از طرفی دیدن 

انگیخت. کمی به صورت تاجیک دقیق شد. چهره ی معمولی ولی با نمکی داشت و حرکاتش کمی با عشوه همراه بود. 

سپس نگاهی به سپهر انداخت وقتی لبخند زیبایی را که احساس می کرد فقط به روی خودش زده می شود، بر لب 

 هایش را در هم کشید. در همان لحظه تاجیک رو به سپهر گفت:سپهر دید حسادتش بیشتر شد اخم 

 خواهرتون هستن؟ -

 سپهر که از شنیدن این سوال هول کرده بود بود با خود گفت:
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 چی معرفی کنم؟ نمی تونم که بشینم داستان زندگیم رو اونم توی این موقعیت براش تعریف کنم. -

 بدون هیچ فکری گفت: با دیدن نگاه منتظر تاجیک با دستپاچگی و

 نخیر. از دوستان هستن. -

 تاجیک با تعجب و با حالتی که مشخص بود اصال از این پاسخ سپهر خوشش نیامده گفت:

 از دوستان؟! -

فرشته توقع چنین جوابی را از سپهر نداشت. بلکه انتظار این را می کشید که سپهر او را به عنوان نامزد خویش 

ش تبدیل به عصبانیت شده بود و دیگر منتظر شنیدن باقی حرفهای آن دو نشد و رو به تاجیک معرفی کند. دلخوری

 گفت:

 منو ببخشید زیاد حال خوشی ندارم. میرم بیرون یه کم هوا بخورم. -

 خواهش می کنم از آشنایتون خوشبخت شدم... -

در جوابش چشم غره ای رفت و از در خارج هنگامی که آنها را ترک می کرد متوجه نگاه متعجب و نگران سپهر شد. 

 شد. با خود می گفت:

برای من همش دم از عاشقی میزنه اونوقت نمی دونم تینا و تاجیک و غیره و غیره تو زندگیش چیکاره ان...خیلی  -

 راحت منو به عنوان دوستش معرفی می کنه...

اما آن شب از تمامی حرکات سپهر حرصش می  فرشته به خوبی می دانست که تمام حرفهایش بهانه ای بیش نیست

 گرفت و باعث دلخوریش می شد.

 بعد از مدت کوتاهی سپهر با سرعت به سمتش آمد و گفت:

 چی شد؟ برای چی اومدی بیرون؟ -

 گفتم که حالم خوب نیست می خوام برگردم خونه. -

 سپهر با عصبانیت و از پشت دندانهای قفل شده اش گفت:

 ه مشکلت من نیستم. چرا تا وقتی این دختره پیداش نشده بود حالت خوب بود.مطمئنی ک -

 یعنی می گی دروغ می گم؟... در رو باز کن می خوام بشینم. -

سپهر با ریموتی که در دست داشت درهای اتومبیل باز کرد و خودش نیز به تبعیت از فرشته پشت فرمان نشست. 

 گفت: فرشته نگاه سردی به سپهر انداخت و

 مزاحمت نمیشم همین جا می شینم تو برو شامت رو بخور...من اشتها ندارم. -

سپهر خواست چیزی بگوید ولی در این موقعیت سکوت را ترجیح داد. اتومبیل را روشن کرد و به سمت خانه هدایت 

نمی کرد که تا این  کرد. در دل خود را مواخذه می کرد و می دانست که حرفش باعث رنجش فرشته گشته اما تصور

حد او را عصبانی کند. باقی راه را هردو سکوت کرده بودند و حرفی نمی زدند. اتومبیل را جلوی خانه متوقف کرد و 

هر دو وارد حیاط شدند. فرشته با عصبانیت از سپهر فاصله گرفت تا داخل خانه شود که سپهر بازویش را گرفت و او 

 گفت:را به سمت خود چرخاند و با خشم 

 باز چته؟ دیگه شورشو در آوردی. -

 من شورشو در آوردم؟! برای چی گفتی من دوستتم؟ ازم می خوای جواب تلفنای فرهاد رو ندم ولی خودت... -

 سپس کمی مکث کرد و دوباره ادامه داد:
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 تینا و تاجیک و ... بعدش میخوای چه دختری رو بهم معرفی کنی. -

 ، عصبانیتش اوج گرفت و با فریاد گفت:سپهر با شنیدن نام فرهاد

 فرهاد؟! چه زود باهاش صمیمی شدی! -

 صمیمیت من به پای صمیمیت شما با خانم تاجیک نمی رسه. -

بغض راه گلویش را بسته بود و به سختی نفس می کشید. بیشتر ناراحتی اش از این بود که نمی تواند حرف دلش را 

ند تا به داخل خانه برود که دوباره سپهر مانعش شد و اینبار او را با سرعت در به سپهر بگوید. رویش را برگردا

 آغوش کشید و با حالت درمانده ای گفت:

چرا با من اینجوری رفتار می کنی؟ چرا از عذاب دادن من لذت می بری؟ تو می دونی که حتی شنیدن اسم فرهاد  -

 م حرف اونو پیش می کشی. خیلی بی معرفتی...منو ناراحت می کنه ولی توی کوچیک ترین بحثمون ه

 خودش را از آغوش سپهر بیرون کشید و گفت:

 ولم کن سپهر دیگه از این وضعیت خسته شدم... -

 خواست از او فاصله بگیرد که سپهر دستش را گرفت و گفت:

 منم خسته شدم فرشته. واسه ی چی اینجوری رفتار می کنی؟ -

هایش را بگیرد و عاقبت بغضش شکسته شد. قطرات اشک مانند جوی باریکی در پی هم  دیگر نتوانست جلوی اشک

 از چشمانش جاری می شد. با نگاهی بی تاب و صدای لرزان گفت:

 برای اینکه دوست دارم...می فهمی... -

ایستاده بود و و دوان دوان از سپهر دور شد و به داخل خانه پناه برد. سپهر برای لحظاتی همان طور گیج و منگ 

 حرف فرشته مدام در ذهنش تکرار می شد:

 برای اینکه دوست دارم...می فهمی... -

 قطره ی اشکی از گوشه چشمش روی گونه غلطید. با بهت و به آرامی گفت:

 دوستم داره... -

تاق فرشته رفت. و سپس لبخند ملیحی بر لبانش نقش بست. وارد خانه شد ولی فرشته را در پذیرایی ندید به سمت ا

در اتاق باز بود. فرشته لبه ی تخت نشسته بود و به آرامی می گریست. به چارچوب در تکیه زد و به فرشته خیره 

 شد. با لحن مالیم و مهربانی گفت:

می فهمم عشق من. می فهمم...می خوای برات بگم وقتی عاشق شدی چی به سرت میاد؟ میگم تا بدونی که می  -

 فهمم.

 حالی که اشکی از روی شوق در چشمانش حلقه زده بود شروع به گفتن کرد.و در 

وقتی عاشق شدی دوست داری که معشوقت همیشه جلوی چشمت باشه. از تک تک حرکاتش لذت می بری حتی  -

اخم و ترشرویی هاش هم برات شیرینه...ولی وای به روزی که احساس کنی به کسی بیشتر از تو اهمیت میده 

که طرف همجنس خودت باشه شب و روزت تیره و تار میشه بی طاقت میشی دوست داری بمیری ولی این مخصوصا 

 لحظه رو با چشم خودت نبینی...

سپس به سمت فرشته قدم برداشت و پایین پایش جای گرفت. دستش را در دست گرفت. فرشته با چشمان خیس 

 از اشکش به سپهر چشم دوخت و سپهر ادامه داد:
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ای بازم برات بگم؟...وقتی عشقت تو رو از خودش می رونه دیگه احساس می کنی غریب عالمی و هیچکسی می خو

رو نداری ولی بازم دلتو به دیدنش خوش می کنی...هی به خودت امید میدی که درست میشه باالخره یه روزی اونم 

ن موقع است که دیگه زندگی برات بی تو رو می خواد...وقتی عشقت ازت می خواد که کمتر هم دیگر رو ببینیم او

معنی میشه. نفس کم میاری و هر روز آرزو می کنی که ایکاش هیچ وقت به این دنیا نیومده بودی...هر روز صبح که 

چشمات رو باز میکنی و خودتو تنها می بینی صورتتو با اشک چشمات می شوری...آره عزیز دلم می فهمم...وقتی که 

برای معشوقته اگه اون نباشه می خوای دنیا هم نباشه...وقتی اون نیست از نفس کشیدن  عاشقی تمام کارات فقط

خودتم بدت میاد از خودت حالت بهم می خوره...یه فکر عین خوره می افته به جونت اینکه حتما ایرادی داری که 

ربون یه نشونه برام می نتونستی دل معشوقت رو بدست بیاری...بارها تا مرز خود کشی رفتم ولی هربار خدای مه

فرستاد و از این کار پشیمونم می کرد. وقتی عزم ام رو برای خودکشی جزم می کردم سرو کله ی تو پیدا می شد و 

 بازم به رسیدن به تو امیدوار می شدم...

 دوباره قطره ی اشک از چشمانش جاری شد و اضافه کرد.

فهمیدم که چقدر خدا دوستم داشته و نخواسته به معصیت  وقتی از زبون خودت شنیدم که دوستم داری تازه -

کشیده بشم...چقدر خوبه زنده هستم و تونستم زیباترین کلمه زندگیم رو از زبونت بشنوم. کلمه ای که تا عمر دارم 

 فراموشش نمی کنم.

زان و نفس های فرشته خودش را در آغوش سپهر انداخت و با هق هق بلندی گریستن را از سرگرفت و با صدای لر

 بریده اش گفت:

سپهر دوست دارم... تو این مدت که پیشم نبودی...خیالم راحت بود که همین نزدیکی هستی و هر وقت بخوام می  -

 تونم ببینمت...فقط به همین امید بود...که تونستم دوریت رو طاقت بیارم.

انش را بست و نفس عمیقی کشید. اینبار با سپهر در حالی که فرشته را با محبت بیشتری به خود می فشرد چشم

 خیالی آسوده و آرامشی بی وصف حرفش را زد:

 عاشقتم فرشته ی من... -

فرشته احساس می کرد از بار سنگینی که به دوش می کشید خالصی یافته. احساس سبکی می کرد و آرامش 

می ترسید. سرش را بلند کرد و به چشمان  جایگزین تَنِش درونی اش شده بود اما هنوز هم از آینده ی نامعلومش

 سپهر خیره شد.

سپهر بهم قول بده که هیچ وقت از این عشق پشیمون نشی...من می ترسم...می ترسم از اینکه یه روزی تنهام  -

 بذاری و از با من بودن خسته بشی.

اشک را از روی گونه ی فرشته سپهر همان طور که نگاه عاشقانه اش را به چشمان فرشته دوخته بود. با یک دست 

 زدود و گفت:

 فرشته عزیزم به تمام مقدساتم قسم، به عشق پاکمون قسم می خورم بهت ثابت کنم که لیاقت اعتمادت رو دارم... -

 صورتش را نزدیک تر آورد و در گوش فرشته زمزمه کرد:

 دوستت دارم...قول میدم که هیچ وقت تنهات نذارم. قول میدم... -

 شته چشمانش را بست. سرش را به سینه ی سپهر چسباند و گفت:فر

 دلم می خواد همیشه کنارت باشم. -
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 سپهر بوسه ای بر پیشانی فرشته نشان و گفت:

 منم همینطور. تو همه کس منی. تمام زندگی و هستی منی. -

 ر آرام گرفت.فرشته با نفس عمیقی عطر تن سپهر را به جان کشید و برای لحظاتی در آغوش سپه

 

 با حرفهای سپهر کمی از دلهره اش کاسته شده بود. احساس گرسنگی کرد. از سپهر فاصله گرفت و گفت: 

 آخ بمیرم اصال یادم نبود که تو نه ناهار خوردی نه شام من پاشم یه چیزی آماده کنم تا بخوریم. -

دی نگذشته بود که فرشته سپهر را به آشپزخانه از اتاق خارج شد و سپهر او را با نگاهش بدرقه کرد. مدت زیا

 فراخواند. فرشته رو به سپهر گفت :

 بیا شام بخور که فکر کنم داری تلف می شی. -

 ممنون خوشگل خانم. -

 رو به روی سپهر نشست. و در حالی که روی صندلی جا به جا می شد گفت :

 بعد از شام باید باهات صحبت کنم. -

 وشای من برای شنیدن صدای قشنگت همیشه آمادس.باشه عزیزم گ -

بعد از شام سپهر در جمع آوری ظرف های روی میز به فرشته کمک کرد. زمانی که فرشته قصد داشت تا ظرف های 

 شام را بشوید سپهر گفت:

 تو دست نزن امشب من می خوام ظرفا رو بشورم. -

 نمی خواد برو کنار. -

االن ثابت کنم من از این مردایی نیستم که دست به سیاه سفید نمی زنن و به خانمشون  امکان نداره می خوام از -

 کمک نمی کنن.

 فرشته خنده ای کرد و در جواب حرف سپهر گفت:

 همچین میگی انگار تازه دیدمت. -

و هرکار می کنم این سپهری که االن می بینی زمین تا آسمون با سپهر قبال فرق داره. برای عشقم زندگی می کنم  -

 به خاطر توئه.

 خب حاال من چیکار کنم. -

 شما بشین حرفی رو که قرار بود بعد از شام بگی، بگو. بنده هم در حین ظرف شستن سراپا گوشم. -

دوباره نشست و برای مدتی با لبخند به ظرف شستن سپهر خیره شد. سپهر که متوجه سکوت فرشته شد به سمت او 

 گفت: چرخید و با تعجب

 پس چرا حرف نمیزنی بگو دیگه من منتظرم. -

 فرشته به خود آمد و گفت :

 داشتم به کار کردن تو نگاه می کردم. قشنگه.  -

 اِ چه خوب پس نگاه کن لذت ببر ولی حرفتو هم بزن. -

به گفتن  و دوباره مشغول شستن شد. فرشته کمی جمالت را در ذهنش جا به جا کرد. نفس عمیقی کشید و شروع

 کرد:
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 امروز که رفته بودی بیرون آقا داریوش زنگ زد و همه چیز رو بهم گفت. -

 سپهر شیر آب را بست و به سمت فرشته چرخید. در حالی که اخم هایش را در هم کشیده بود گفت:

 خب... -

 می خوای چیکار کنی سپهر؟ -

 گفته که چه جوابی بهش دادم.وقتی همه چیز رو برات تعریف کرده حتما اینو هم بهت  -

 ولی سپهر تو نمی تونی به این راحتی اونا رو نادیده بگیری. -

 سال برای فراموش کردن کافی نیست؟  55کدوم راحتی؟  -

پس چه فرقی بین تو و پدر بزرگ، مادربزرگت هست. درسته اونا توی این سالها یادی از تو نکردن ولی تو هم  -

 ی برای دیدنشون برداری.هیچ وقت نخواستی قدم

 من برای کارم دلیل داشتم ولی اونا چی؟  -

 آخه تو که هیچ وقت ندیدیشون شاید اونا هم دلیلی برای این همه فاصله و دوری از نوه شون دارن. -

م برای ندیدمشون و نمی خوام که ببینمشون. هیچ دلیلی نمیتونه این همه بی رحمی رو توجیح کنه... اصال من نمیفهم -

 چی عمو پای تو رو به این ماجرا باز کرد.

 حاال من نامحرم شدم. -

 نه... فقط نمی خوام دردسرای من دامن تو رو هم بگیره. -

 چه دردسری... پیرزن بیچاره داره می میره. اونا پدر بزرگ و مادربزرگ توان و االن بهت احتیاج دارن. -

ی. کدوم پدربزرگ و مادربزرگ؟ همونایی که توی مراسم خاکسپاری پدر و فرشته تو دیگه چرا این حرف رو میزن -

مادرم نبودن؟ همونایی که حتی یه دفعه هم سراغی از من نگرفتن تا بفهمن اصال زنده ام یا مرده؟ مگه میشه به 

رگ و آدمایی که فکر نمی کنن تو این سالها تنها نوه شون چه جوری زندگی می کرده یا کجا بوده گفت پدربز

 مادربزرگ؟

 نمی خوای بگی که داری تالفی می کنی؟ -

 تالفی!...نمی دونم -

 نه سپهر تو نباید مثل اونا باشی. -

 سپهر با کالفگی گفت:

 فرشته منو به حال خودم بذار. شاید حق تو باشه ولی حرف زدن در این باره ناراحتم می کنه. -

ند به سمت اتاق حرکت کرد. فرشته با سرعت خودش را به سپهر رساند و بدون اینکه منتظر شنیدن حرف فرشته بما

 و به صورتش خیره شد و با لحن التماس گونه ای گفت:

 سپهر به حرفام فکر کن. کاری نکن که با یه تصمیم اشتباه تا ابد عذاب وجدان داشته باشی.  -

 سپهر نگاه مغمومش را از فرشته گرفت و به اتاق رفت.

 ای فرشته چشمانش را گشود.صبح با صد

 سپهر پاشو از امروز دیگه تنبل بازی نداریم. -

 لبخندی زد و گفت:

 سالم صبح بخیر -
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 صبح شما هم بخیر. بجنب هنوز که دیرم نشده. صبحونه آمادس. -

 چشم تو برو منم میام. -

 بعد از مدتی سپهر سر میز صبحانه حاضر شد. 

 ه رو باهم می خوریم. اصال زندگی من با تو یه جور دیگه اس.بعد از مدتها داریم صبحون -

 برای منم تنهایی خیلی سخت بود. -

فرشته خواست تا دوباره درباره پدربزرگ و مادربزرگ سپهر از او سوال کند اما بعد از کمی سبک سنگین کردن به 

رفها تلخ کند بنابراین حرفی از این ماجرا این نتیجه رسید که دوست ندارد روز سپهر را از همان اول صبح با این ح

 نزد.

 بعد از خوردن صبحانه سپهر رو به فرشته گفت:

 امروز خودم می رسونمت. -

 اگه همکارا ببینن... -

خب ببینن مگه داریم جرم می کنیم...فرشته یه چیزی رو بدون... تو از امروز فقط مال منی...هیچ چیزی هم نمیتونه  -

 به هم بشه... پس نگران هیچی نباش. باشه؟ مانع رسیدن ما

 فرشته لبخندی از روی رضایت زد و گفت:

 ولی اگه ماشین نبرم برای برگشتنم سخت میشه. -

 خودم میام دنبالت. می خوایم بریم بیرون. البته خداکنه این دفعه مزاحمی پیدا نشه. -

ت هفت وارد شرکت شد و مستقیم به اتاقش رفت. هر دو خانه را به سمت محل کار ترک کردند. سپهر راس ساع

بعد از پنج دقیقه علی نیز رسید و توسط منشی شرکت متوجه حضور سپهر شد. ضربه ای به در زد و در پی آن صدای 

 سپهر بلند شد:

 بفرمایید. -

 علی با لبخند عمیقی وارد اتاق شد:

 گم کردی اینورا پیدات شده؟ بَـــه سالم رفیق شفیق. پارسال دوست امسال آشنا؟ راه -

 سپهر برخاست و در حالی که با علی دست می داد گفت:

 دیگه دیگه چه کنیم...ما اینیم... -

 نه قربان شما تشریف هم نمیاوردی غالمتون همه کارا رو راست و ریست می کرد. -

 نه من از این اربابای بی رحم نیستم که به رعیت زیر دستم زور بگم. -

 قعا من موندم تو این اعتماد به نفس کاذب رو از کجا آوردی...ماشااهلل رو که نیست سنگ پاست.وا -

 سپهر خنده ای سر داد. با دست اشاره ای به یکی از مبل های مقابل میزش کرد و گفت:

 بشین ببینم چه خبر؟ تو این دو سه روزی که نبودم چیکار کردین؟ -

 هم قرار باشه بازجویی بشه اونی که سوال می پرسه منم و اونی که جواب میده تو. آهان... بازجوییه دیگه؟ اگر -

من اگه بخوام تعریف کنم باید تمام روز رو بشینیم اینجا و حرف بزنیم. فعال تو بگو چه خبر تا بعد منم واست  -

 تعریف کنم.

 : ساعت دوازده و نیم بود که خانم مرادی با ضربه ای به در وارد اتاق شد
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 آقای پاشایی می تونم برم برای ناهار؟ -

 سپهر نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و گفت:

 بله بفرمایید خسته نباشید. -

 ممنون شما هم همچنین. -

 سپهر برخاست و به طرف اتاق علی حرکت کرد و بعد از در زدن وارد شد:

 خسته نباشی. پاشو آقای پشتکار وقته ناهاره... -

 ..بیا بشینمرسی. -

 سپهر روی یکی از مبل ها نشست. علی رو به سپهر گفت:

 چه خبر؟ ما که گزارش کار دادیم. شما نمی خوای حرف بزنی؟ از فرشته خانم چه خبر؟ -

 به لطف آدم فروشی های شما سالمتی. -

 ی بهت نگه ها!!اون که حقت بود. داشتی میزدی جاده خاکی...ولی من تا جایی که یادمه گفته بودم چیز -

 نمی خواست بگه از دهنش پرید.  -

پس باهات حرف زده که االن اینجایی و سرعقل اومدی. من که از اول گفتم روی این عشق و عاشقی حساب باز  -

 نکن.

 اِ پس چه خوب شد که به حرفت گوش ندادم. -

 ت:علی چشمانش را ریز کرد و با حالتی که گویی به چیزی شک کرده باشد گف

 چطور؟ مگه خبری شده؟ -

 حاال... -

 علی از جا برخاست و باالی سر سپهر ایستاد و در حالی که دستهایش را به کمرش زده بود گفت:

 حاال یعنی چی؟ عین آدم صحبت کن ببینم چی شده! -

 سپهر سرش را بلند کرد و در جوابش گفت:

 تا بگم.خیله خب بابا، مثل شمر باال سرم وایستادی بشین  -

 نشست و به جلو خم شد. آرنج هایش را بر روی ران پایش قرار داد و دستانش را در هم قفل کرد. سپهر ادامه داد :

 باالخره راضی شد. -

علی که تا آن لحظه نفس در سینه اش حبس شده بود به مبل تکیه داد و همزمان نفسش را با صدا بیرون داد دستش 

 با بهت گفت : را بین موهایش فرو برد و

 پسر تو دیگه کی هستی؟ چی میگی؟ یعنی قبول کرد؟ -

 با اجازتون... -

 برو بچه پرو تنها چیزی که این وسط مهم نیست اجازه ی منه... چطوری راضی شد؟ خانواده شم خبر دارن؟ -

 نه هنوز هیچکس خبر نداره. -

 پس مکافاتی دارین سر راضی کردن اونا... -

 خته بهم ولی باید هرچه زودتر خواستگاریم رو علنی کنم.همه چی ری -

 به به پس حاال بشین فکر کن چطوری بگی که اونا هم کُپ نکنن. -
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 خدا بزرگه. فعال پاشو بریم ناهار. -

 بریم امروز ناهار مهمون توام. -

 الکی خودتو مهمون نکن من یه پاپاسی هم واسه تو خرج نمی کنم. -

 ی. مگه دست خودته.تو غلط می کن -

 و در حین اینکه با هم صحبت می کردند از اتاق خارج شدند.

  
 

  
 

  
 

زنگ تفریح دوم خورده بود و فرشته در سالن شلوغ مدرسه قدم بر میداشت. صدای تلفن همراهش بلند شد. گوشی 

 را از جیب مانتویش بیرون کشید و متوجه شد که پیام از طرف سپهر است.

ساس خوبیه وقتی یه نفر دلتنگت میشه، احساس بهتریه وقتی یه نفر عاشقت میشه، اما بهترین احساس اینه که اح -

 بدونی یه نفر هیچوقت فراموشت نمی کنه.

 فرشته لبخندی زد و در جوابش نوشت:

 آره خیلی احساس خوبیه. -

 خوشگل خانم من در چه حاله؟ تو کالس نیستی؟ -

 که جوابتو نمی دادم. کارم تموم شده میرم خونه. اگه تو کالس بودم -

 تو مدرسه نیستی؟ 2مگه تا ساعت  -

 نه ساعت آخر کالس ندارم. -

 اینبار تلفنش به صدا در آمد و فرشته جواب داد.

 سالم چطوری؟ -

 سالم خوبه خوب. جایی نرو دارم میام دنبالت. -

 بازه. 2رکت تا ساعت نه الکی از زیر کار در نرو من که می دونم ش -

 در نمیرم یه ربع دیگه اونجا ام. میایم شرکت تا وقتی کار من تموم بشه. چی بهتر از این که کنارم باشی. -

 حرفشم نزن. بیام شرکت چیکار کنم حوصلم سر میره. -

 فرشته وارد اتاقی که رفت و آمد کمتری در آن بود شد تا بتواند با خیال آسوده حرف بزند.

 باشه خانم معلم حداقل یه امروز رو اجازه بده زودتر از شرکت بیام بیرون آخه امشب فرق داره. -

 خیله خب ولی همین یه بار دوست ندارم زیر کار در رو باشی. -

 چشم. خیلی ماهی فرشته...دوستت دارم. -

می کرد که ایکاش اکنون در با هر بار شنیدن این جمله احساس عالقه اش نسبت به سپهر شدت می گرفت و آرزو 

کنار سپهر بود. به خوبی حس می کرد که وابستگیش به سپهر بیشتر از تمام این سالها شده در حدی که گاهی او را 

بی تاب می کرد. نگاهی به اطرافش انداخت و مطمئن شد که کسی در اتاق نیست. نفس عمیقی کشید و با صدای آرام 

 و لحن بیقرارش گفت:
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 دوستت دارم.منم...  -

 آخ... -

 چی شد!... -

 قلبم... -

 قلبت چی شد؟ -

داره وایمیسته... فرشته با من اینکارو نکن قلبم طاقت نداره. قبلش یکم مقدمه چینی کن اگه دو سه دفعه دیگه  -

تو عادت  اینجوری بگی دوستم داری سکته رو میزنم. بذار یکم بگذره تا به شنیدن این حرفای قشنگ اونم از زبون

 کنم. وگرنه ذوق مرگ میشما...

 ترسیدم سپهر...این چه شوخی ایه. -

 شوخی نکردم عزیزم عین واقعیته. -

 خیله خب اگه می خوای بیای زودباش چون نمیتونم زیاد اینجا عالف بشم. -

 باشه باشه اومدم. پس فعال خداحافظ عشق من. -

 خداحافظ. -

 ه دوباره تلفن فرشته به صدا در آمد.بعد از گذشت بیست و پنج دقیق

 بله؟ -

 بیا من جلوی مدرسه ام فقط زودتر چون بد جایی وایستادم. -

 باشه. -

تماس را قطع کرد. با سرعت کیفش را بر روی دوشش انداخت و از مدرسه خارج شد. اتومبیل سفید رنگ سپهر را 

 دید دوان دوان به سمت او رفت و داخل نشست.

حالی که اتومبیل را به حرکت در می آورد نگاهی به فرشته انداخت. به نظرش چهره ی فرشته شاداب تر و سپهر در 

 زیباتر از همیشه بود. گفت:

 دیر کردم؟ -

 آره ولی نه زیاد. -

 معذرت می خوام. -

 اشکال نداره... حاال داریم کجا میریم؟ -

 .جایی که هیچ مزاحمی نباشه تا شبمونو خراب کنه -

 خدا کنه... -

 سپس به سمت سپهر چرخید و کمی چشمانش را ریز کرد و ادامه داد:

ولی سپهر بیا و راستشو بگو اگه دختر دیگه ایی رو می شناسی االن از زبون خودت بشنوم بهتره تا با چشم خودم  -

 ببینم.

 سپهر قیافه ی متفکرانه ای به خود گرفت و گفت :

 اسم زیادن...واال دخترایی که میشن -

 فرشته که متوجه جدی نبودن حرف سپهر شده بود یک دستش را به کمر زد و گفت:
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 چشمم روشن... -

 بله ولی یکیشونو شناخت بیشتری نسبت بهش دارم... -

 فرشته کنجکاو شد و پرسید:

 اونوقت میشه بگی این دختر کیه؟ -

 عجله نکن میگم... داشتم میگفتم -

 جان ساختگی ایی شروع به گفتن کرد.و دوباره با هی

وای فرشته نمیدونی وقتی با چشمای قشنگش بهم نگاه می کنه دیوونه میشم. دلم میخواد محکم بغلش کنمو بگم  -

 دیوونتم دیوونه...

 فرشته متوجه شده بود که منظور سپهر خود اوست گفت:

زنی. ولی یه چیزی رو باید به اطالعت برسونم آقا بعید وااا چه بی حیا...خیلی پرویی که این حرفا رو جلوی من می -

 میدونم اون دختر اجازه همچین کاری رو بهتون بده.

 مگه تو می شناسیش. -

 یه حدسایی میزنم...ببینم احیانا اسمش فرشته نیست. -

 اِ تو از کجا میدونی؟ ولی اون اجازه میده. -

 نمیده... -

 اجازه میده... -

 ازه نمیده؟دِ میگم اج -

 آخه چرا؟ -

 چون گذشت زمان جاهلیتم... اوضاع عوض شده بنابراین خیلی چیزا هم عوض میشه. -

 بی خیال فرشته... -

 همین که گفتم بیشتر هم اصرار کنی محدودیت بیشتر میشه و ممکنه وقتی تو هستی حجابمو رعایت کنم. -

 وای نه غلط کردم. -

 :فرشته خنده ای سرداد و گفت

 پس اعتراض ممنوع. -

 سپهر سری تکان داد و در حالی که با یک دست بر روی فرمان می کوبید گفت:

 هی بدبختی... -

فرشته که به کل ماجرای آقای پاشایی را از یاد برده بود با یادآوری آن آرامش خاطر و شعف از درونش پرکشید و 

 پس با لحن جدی ایی روبه سپهر گفت:جای آن را نگرانی دلشوره گرفت. کمی سکوت کرد و س

 سپهر؟ -

 جانم؟ -

 به حرفام فکر کردی؟ -

 سپهر کمی چهره اش را درهم کشید و حرفی نزد.
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فکر می کنی از این که این حرفا رو بهت میزنم خوشحالم؟ نه به خدا... برای منم سخته. هروقت یادش می افتم  -

زم خواسته راضیت کنم و هم اینکه طاقت دوریت رو ندارم. ولی اینجوری دلشوره می گیرم هم به خاطر اینکه عموت ا

 نمیشه...

 اینبار سپهر با لحن ناراحتی گفت:

 چه جوری؟ مگه برای تو مشکلی درست شده خودم از عمو می خوام که دیگه در این باره حرفی بهت نزنه. -

 نه اصال منظورم این نبود... -

همین راحتی او را مغلوب کند بنابراین تصمیم گرفت از حربه ی خاص خودش یعنی می دانست که نمی تواند به 

 محبت و عالقه برای راضی کردن سپهر استفاده کند.

سپهر، عزیزم، ما از هیچی خبر نداریم نمیدونیم که چرا نخواستن تو رو ببینن یا اصال هیچ تماسی باهات نداشتن.  -

خواد زندگیمون با آه و حسرت یه پیرزن شروع بشه. اونا تو اون کشور غریبن  بذار حرفمو رک بهت بزنم... دلم نمی

شاید دلیل قانع کننده ای داشتن که سالهاست پاشونم توی خاک وطنشون نذاشتن. نمی خوام همیشه یه ترس تو 

 وجودم باشه که مبادا آه مادربزرگت زندگیمونو خراب کنه... به خاطر من سپهر خواهش می کنم.

 که تحت تاثیر حرفهای فرشته قرار گرفته بود گفت: سپهر

فرشته عزیزم من نمیذارم که هیچ چیزی زندگیمونو خراب کنه...ولی با این حال برای اینکه خیالت راحت بشه  -

میگم که امروز خیلی به حرفات فکر کردم. هنوزم میگم، فکر نمیکنم که وظیفه یا مسئولیتی در قبال اونا داشته باشم 

خودمو راضی کردم تا ببینمشون اول همه به خاطر تو که برام تو دنیا عزیزترینی و بعد هم به خاطر وظیفه ی  ولی

 انسانیم همین و بس...

 فرشته با خوشحالی گفت:

 می دونستم سپهر...تو بهترینی... -

 سپهر حرفش را قطع کرد و گفت :

 ولی شرط دارم... -

 با تعجب گفت: لبخند روی لبهای فرشته خشکید و

 چه شرطی؟ -

 االن نمیگم وقتی برگردیم میگم. -

 اِ چرا بگو دیگه. -

 صحبت در این مورد بسه گفتم که آخر شب میگم. -

 فرشته با اعتراض به صندلی تکیه زد و سکوت کرد. خودش هم ترجیح داد تا دیگر حرفی نزند. 

اطق خوش آب و هوای اطراف تهران قرار داشت متوقف کرد. اتومبیل را مقابل یک باغ رستوران که در یکی از من

 فرشته درحالی که پیاده می شد گفت:

 نه خوشم اومد خوش سلیقه ایی. -

 سپهر نیز بعد از مدتی پیاده شد و به سمت فرشته رفت.انگشتانش را بین انگشتان ظریف فرشته قفل کرد.

 سپهر زشته؟ -

 ... بابا نگران چی هستی؟ بذار همه عالم و آدم بدونن که تو فقط مال منی.تو رو خدا امشب رو نزن تو برجکم -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

1 5 7  

 

 فرشته دهانش را باز کرد تا دوباره اعتراض کند که سپهرگفت:

 فرشته، جان من اذیت نکن. -

از گرمای دست های سپهر در آن سرمای شب لذت می برد. کمی لرز بر تنش افتاده بود. خودش را جمع کرد و به 

نزدیک تر شد. با هم داخل شدند. نورهای سبز رنگ ورودی را روشن کرده بود و بوی اشتهاآور انواع کباب سپهر 

های ایرانی فضا را پر کرده بود. با هر گامی که بر می داشتند صدای خرد شدن برگهای خشکیده پاییزی بلند می 

وارد سالن زیبا و سنتی که در  شد. خالی بودن تخت های محوطه حکایت از سرمای همیشگی محیط می کرد.

ساختمان اصلی باغ بود شدند. با ورودشان گرمای لذت بخشی صورتشان را نوازش داد و بوی غذا شدیدتر شد. داخل 

سالن هم تخت های متعددی چیده شده بود چیدمان سنتی به همراه نوای موسیقی اصیل ایرانی محیط گرم و 

 دست تختی را نشان داد و گفت:دلپذیری را فراهم کرده بود فرشته با 

 اونجا بشینیم کنار اون سماور زغالیه. -

تمام مدتی را که در آن مکان می گذراندند هردو با شوخی و خنده سر به سر هم می گذاشتند و از با هم بودنشان 

ز پنجره لذت می بردند. در همان ابتدای بازگشتشان باران شدیدی شروع به باریدن گرفت. فرشته دستش را ا

 ماشین بیرون برد و گفت:

 بارون رو دوست دارم. -

 پس شبمون با این بارون قشنگ تر شد. -

 داریم بر می گردیم؟ -

 چیه دلت نمی خواد برگردیم؟ -

 نه منظورم این بود که نمی خوای شرطت رو بگی. -

 ذهنت رو مشغول کرد نباید اون موقع بهت می گفتم. -

 بگو. ولی گفتی پس االن -

 باشه -

 و سپس کمی در سکوت فکر کرد و شمرده شمرده شروع به گفتن کرد.

 اگه قرار باشه برم خارج از کشور میخوام که قبل از رفتنم خیالم از بابت تو راحت باشه. -

 یعنی چی؟ -

 یعنی اینکه قبل از رفتنم باید تو رو از آرش خواستگاری کنم. -

به لرزیدن کرد و مانند تکه های یخ شد. قلبش به سرعت میزد و از فکر کردن دراین دستان فرشته به سرعت شروع 

 باره سرش سوت کشید.

 نه تو رو خدا سپهر... بذار برای بعد -

 بعد یعنی کی؟ -

 بعد از اینکه از سفر برگشتی... -

 غیر اینصورت نمیتونم برم. گفتم که شرط من برای رفتن همینه میخوام یه جورایی با خیال راحت راهی بشم در -

------------------- 
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 فرشته با کالفگی گفت:

 آخه االن اصال وقت مناسبی برای اینکار نیست. -

ایرادش چیه؟ آخرش که چی؟ باید مادرجون و آرش هم اطالع پیدا کنن. اینجوری حداقل خیالم راحت میشه که  -

خبر دارن و هر دقیقه نگران این نیستم که مادر جون بهت فشار میاره تا جواب فرهاد رو اونا هم از عالقه من به تو 

 بدی.

 فرشته یک دستش را روی پیشانی اش قرار داد و به آن تکیه زد و دوباره گفت:

و نمیدونم چی بگم... می ترسم... وقتی بهش فکر میکنم انگار تو دلم رخت می شورن حال بدی پیدا می کنم... ت -

 اصال نگران نیستی؟ 

 نگران چی عزیز من؟ خواستگاریه دیگه. -

همه چیز رو باید بهت گفت؟ یعنی تو خودت نمی دونی که به احتمال خیلی زیاد اونا مخالفت می کنن؟ از همین االن  -

 تمام تنم می لرزه اصال روم نمیشه که تو روشون نگاه کنم.

خلوت متوقف کرد و به سمت فرشته چرخید. نگاه پر مهرش را به چشمان  سپهر اتومبیل را در یکی از خیابان های

 فرشته دوخت و گفت:

منم نگرانم ولی نه تا این حد که از گفتن خواستم منصرف بشم... فرشته، مگه گناه کردیم که عاشق هم شدیم. مگه  -

ونه اما عزیز دلم وقتی تو منو خواستگاری از تو جرمه؟ می فهمم چی میگی بازم همون بحث تکراری فاصله سنی م

قبول کردی و بهم اطمینان کردی دیگه چرا باید اونا مخالفت کنن مگه غیر از اینه که من و تو قراره باهم زندگی 

کنیم پس نگرانیت بی مورده... قبال گفتم بازم میگم فرشته ی من بهت قول میدم که هیچ وقت تنهات نذارم... باور 

وام برم به اصرار خود توئه وگرنه دلم نمی خواد لحظه ای از کنارت دور بشم... اصال کن این سفر هم اگه میخ

 فراموشش کن پشیمون شدم نمیرم تو هم این همه خودتو اذیت نکن...

 فرشته میان کالمش پرید و گفت:

 نه سپهر خودت گفتی میرم نزن زیرش...  -

 گفت: و بعد از مکث کوتاهی با حالت مستاصل و نگاه نگرانی

باشه قبوله ولی بذار اول خودم یه چیزایی به مامان بگم که در جریان باشه بعد اگر خواستی به آرش بگی ایرادی  -

 نداره بگو.

 سپهر لبخند ملیحی بر لب نشاند و یک دستش را بر روی دست فرشته قرار داد:

 همین طوری قشنگ بمونه. باشه اینطوری خیلی بهتره... پس دیگه غصه نخور و بخند بذار شبمون -

 فرشته لبخندی بر لب نشاند و سپهر در حالی که دوباره اتومبیل را به حرکت در می آورد گفت:

 آفرین دختر خوب... -

 قبل از خواب رو به سپهر گفت :

 سپهر فردا زنگ بزنم به آقای پاشایی و خبر رفتنت رو بهش بدم؟ فکر کنم خیلی خوشحال بشه. -
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ر بده ولی خودمم باید باهاش تماس بگیرم تا ببینم کی و چه جوری ببینمش. تو کی با مادرجون صحبت می باشه خب -

 کنی؟ 

 فرشته با چهره ای ناراحت گفت:

 نمی دونم... -

 همین فردا تماس بگیر و بهش بگو چون با عجله ای که عمو داشت فکر نکنم رفتنم بیشتر از یک هفته طول بکشه.  -

 ... خیله خب می گم... دیگه برم بخوابم وگرنه صبح خواب می مونیم. شب بخیرفردا؟! -

 شبت بخیر عزیزم. -

بعدازظهر بود و فرشته خسته از کار روزانه به طرف اتومبیلش حرکت کرد تا به خانه بازگردد. درگیری  2ساعت 

به فرمان تکیه داد و چشمانش را  ذهنی اش نیز به این خستگی دامن زده بود. پشت فرمان ماشین نشست. سرش را

بست حتی توان بازگشت به خانه را نیز در خود نمی دید. مدتی نگذشته بود که احساس کرد کسی به شیشه ضربه 

می زند. سرش را بلند کرد و چهره ی بشاش و شیطنت آمیز یکی از شاگردانش را دید. دختر سبزه و بذله گویی که 

 ای کالس را می خنداند. شیشه را پایین داد و با تعجب به دخترک خیره شد.همیشه با تکه کالمهایش، بچه ه

 دوباره سالم خانم. -

 علیک سالم -

 دیدیم سرتنو به فرمون ماشین تکیه دادین فکر کردیم چیزی شده. حالتون خوبه؟ -

 فرشته لبخندی زد و گفت:

 خوبم. ممنون. از خستگی بود. -

 خسته نباشید. -

 اشی.سالمت ب -

 پس اگه کار ندارید من برم خداحافظ. -

 خداحافظ -

 دخترک هنوز مسیر زیادی را طی نکرده بود که فرشته صدایش زد:

 رحمانی... -

 دختر برگشت و گفت :

 بله خانم. -

 یه دیقه بیا. -

 دوباره کنار اتومبیل ایستاد و خم شد. سرش را روبه روی شیشه نگه داشت و گفت:

 بله -

 مشکلی داری؟ -

 نه خانم چه مشکلی؟ -

 منظورم اینه که تو خانوادتون مشکلی هست؟ -

 دخترک چهره اش را درهم کشید و با کمی لکنت جواب داد:

 نه مشکلی نداریم. مگه چیزی شده؟ -
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ز پس چرا درس نمی خونی تو دختر مهربون و خیلی باهوشی هستی. اصال دوست ندارم تو هم جزو اون دسته ا -

 دانش آموزایی باشی که توی کالس های تابستونی می بینمشون. 

 به خدا سخته... -

بله وقتی درسی رو نخونی و براش وقت نذاری سخت میشه تو امتحان کن چند وقت بچسب به درس اونوقت  -

 میبینی که ریاضی چه درس شیرینیه.

 چشم خانم. -

داشتی بیا و ازم بپرس تو زنگ تفریح یا موقع هایی که می دونی  می تونی رو کمک منم حساب کنی هرجایی ایراد -

 بیکارم فرصت رو از دست نده حتما بیا سراغم...

 دختر لبخندی بر لب زد و با لحن سپاسگذارانه ای گفت:

 چشم. قول میدم . شما خیلی خوبین خانم سمیعی. -

 تو خودت خوبی... -

 رف تر ایستاده و با نگاه متعجب به آن دو خیره شده بودند کرد و گفت:سپس اشاره ای به دو دختری که کمی آن ط

 برو مثل اینکه دوستات منتظرتن. -

 و دختر با خوشحالی گفت:

 خداحافظ -

 خداحافظ -

 بعد از رفتن دختر فرشته زیر لب و با خود گفت:

پنهون می کنی. دختر بیچاره. امان از  من که می دونم تو خونه مشکل داری. یعنی همه دبیرا می دونن دیگه چیو -

 دست این پدر مادرایی که یه ذره هم به آینده بچه شون فکر نمی کنن.

و سپس به راه افتاد. در طول مسیر مدام به این فکر می کرد که چگونه موضوع را با مادرش در میان بگذارد. شیوه 

 لیلی رد می کرد. های مختلف را بررسی می کرد و هربار یکی از آنها را به د

وارد خانه شد و بعد از تعویض لباس تصمیم گرفت که با روشن خانم تماس بگیرد اما دوباره منصرف شد و با خود 

 گفت:

 بهتره اول یکم استراحت کنم خیلی خسته ام بعد که بیدار شدم زنگ می زنم. -

هایش افکار دلهره آور به ذهنش هجوم روی تخت دراز کشید و چشمانش را بست اما همزمان با بسته شدن چشم 

می آوردند و مانع به خواب رفتنش می شدند. حدود نیم ساعت گذشته بود و تالش های فرشته برای خوابیدن بی 

 فایده بود عاقبت کالفه وار روی تخت نشست با لحن عصبانی گفت:

 بی خوابی...اَه چرا این فکرای لعنتی دست از سرم برنمی داره...دارم می میرم از  -

 باصدای در سکوت کرد. بعد از مدتی صدای سپهر در خانه پیچید.

 فرشته جان...فرشته؟ -

 جانم... -

 سپهر در چارچوب در ظاهر شد و گفت:

 سالم... خوبی؟ -
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 سالم...نه اصال خوب نیستم. -

 و سپهر در حالی که در کنار فرشته روی تخت می نشست گفت:

 چرا؟  -

 العمل مامان و آرش داره دیوونم می کنه. فکر عکس -

آخه قربونت برم من که گفتم بذار خودم با آرش صحبت کنم و همه چیو بهش بگم. تو هم این همه اذیت نشی.  -

 خودت نذاشتی.

 نه اینجوری نمیشه. خودم اول به مامان بگم بهتره. اگه نگم امکان داره از دستم ناراحت بشه که چرا همون اول به -

 خودش نگفتم... االنم خیر سرم اومدم بخوابم بس که دلشوره دارم خوابم نمیبره. 

از قیافت معلومه اصال حال خوشی نداری. رنگت پریده... به هیچی فکر نکن و راحت بخواب...دلشوره نداره که یه  -

 چیزی میشه دیگه... من میرم یه دوش بگیرم.

 باشه برو... -

 ه با خود اندیشید.بعد از رفتن سپهر فرشت

 بهتره االن که سپهر نیست به مامان زنگ بزنم. -

و هنگامی که از رفتن سپهر مطمئن شد گوشی تلفن را برداشت و شروع به شماره گیری کرد. با هر بوقی که می 

أت شنید ضربان قلبش تندتر می شد و لرزش اندامش بیشتر. خودش هم نمی دانست که این حال بد از چه چیزی نش

 می گیرد. بعد از سه بوق آزاد روشن خانم پاسخ داد:

 الو؟ -

 سالم مامان؟ -

 سالم قربونت برم؟ خوبی؟ -

 خداروشکر خوبم شما خوبین چه خبر؟ آرش و نازنین خوبن؟ -

 همه خوبن. سالمتی تو چیکار می کنی چه عجب فکر کنم دو هفته ای باشه که ازت خبری نیست. -

 بود نرسیدم زنگ بزنم. شما که دیگه باید عادت کرده باشین. یه کم سرم شلوغ -

 آره دیگه عادی شده. از سپهر چه خبر؟ -

 سالمتی اونم خوبه سالم می رسونه. -

فرشته نمی دانست که چگونه حرفش را بزند. سکوت کرد و روشن خانم از لحن و سکوت او پی برد که فرشته برای 

 گفتن چیزی شک دارد.

 مادر ساکت شدی! چیزی شده؟ خبریه؟فرشته  -

 نه مامان چه خبری؟ -

من مادرتم از روی صداتم می فهمم که یه چیزیت هست. پس سعی نکن چیزی رو از من پنهون کنی. حاال بگو  -

 ببینم چیزی شده؟

 گفتم که مامان چیز خاصی نیست. فقط... فقط... -

 و دوباره سکوت کرد

 لبم کردی.فقط چی بگو دیگه جون به  -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

1 6 2  

 

 آخه... روم نمیشه بگم. -

 نکنه درباره فرهاده؟ قبولش کردی؟ -

 فرشته با دستپاچگی جواب داد:

 نه نه... ربطی به اون نداره. -

 پس چیه که روت نمیشه بگی؟ خواستگار جدید پیدا شده؟ -

 فت:فرشته احساس کرد که با این سوال کمی کارش راحت تر شده و در پاسخ روشن خانم گ

 راستش... آره... -

 روشن خانم خنده ی کوتاهی کرد و گفت:

 خب اینکه خجالت نداره. خواستگاره دیگه. حاال کی هست؟ تو واسه هیچ خواستگاری اینقدر خجالتی نبودی! -

قلب فرشته با شدت به سینه می کوبید. دستانش به حدی سرد شده بود که دیگر احساسشان نمی کرد. به لکنت 

 ده بود و دیگر نای ایستادن نداشت. با خود می گفت:افتا

 خدایا کمکم کن چه جوری بگم. خدایا خواهش می کنم...چی بگم؟ -

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 و سپس با کلمات بریده بریده پاسخ داد:

 خـ خودش با آرش تـ تماس میگیره -

 اینقدر هول کردی فرشته.کی با آرش تماس میگیره؟ خود خواستگاره؟ نگفتی کیه؟ چرا  -

فرشته احساس می کرد که هر آن احتمال شکستن بغضش وجود دارد. آب دهانش را به سختی بلعید و با لبهایی که 

 از فشار عصبی بیرنگ و خشک شده بود گفت:

 خود سـ سـ سپهر با آارش صحبت مـ می کنه. -

 روشن خانم با تعجب گفت:

 ؟!سپهر؟! یعنی از دوستای سپهره -

فرشته سکوت کرده بود و روشن خانم تنها صدای نفس های تند فرشته را می شنید. بعد از کمی تفکر از حال عجیب 

 فرشته به موضوع پی برد. و با صدای نسبتا بلندی گفت:

 خدا مرگم بده... فرشته خواستگاری که می گی سپهره؟! -

خانم به یقین تبدیل شود. با همان تن صدا و تعجبی که با  و بازهم جوابی نشنید و این سکوت باعث شد تا شک روشن

 عصبانیت همراه بود ادامه داد.

سپهر غلط کرد. همیشه گفتن اول حرف و مزه مزه کن بعد بگو. پسر عقلشو از دست داده.... چقدر بهت گفتم  -

و پسر جوون نامحرم زیر فرشته اینقدر این بچه رو دنبال خودت نکشون. گفتم بزرگ شده خوب نیست دیگه دختر 
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یه سقف باشن... آمد به سرم از آنچه می ترسیدم... حاال چه جوری به آرش بگم...اگه داداشت بفهمه فرشته خدا 

بخیر کنه...یادته می خواستی بری تهران و سپهر و باخودت ببری چقدر باهات مخالفت کرد... سپهر لقمه بزرگتر از 

 دهنش برداشته...

 ماما.... -

مامانو یامان. فرشته این پنبه رو از گوشت بیرون کن که بخوای به سپهر جواب بدی... صداتم در نمیاد و به  -

 هیچکس هیچی نمیگی...فهمیدی؟

 اما... -

همین که گفتم... تا االن به حال خودت رهات کردم و آزاد گذاشتمت تا خودت تصمیم بگیری ولی دیگه زیر بار  -

باه کردم. فرهاد بیچاره رو بگو که چند ماهه آزگاره که عالف تو شده... ازت نمیگذرم اگه این حرف نمیرم... اشت

 روی حرفم حرف بزنی...

فرشته نمیتوانست هیچ دفاعی از خود یا سپهر بکند و تنها با بغضی در گلو به سرزنش های روشن خانم گوش 

 سپهرده بود.

 کسی بشنوم از چشم تو می بینم... نا امیدم کردی فرشته... از این به بعدم اگه این قضیه رو از زبون هر -

 و با لحن تند و خشنی خداحافظی کرد و بدون اینکه منتظر پاسخ فرشته بماند تماس را قطع کرد.

فرشته روی یکی از مبل ها جای گرفت و کمی خودش را جمع کرد. تا به حال این همه تندی و این لحن سرد را از 

د. به سختی راه اشک هایش را سد کرده بود تا سپهر متوجه موضوع نشود. دوست نداشت فعال مادرش ندیده بو

چیزی به او بگوید. به حرفهای مادرش می اندیشید. سپهر در حالی که حوله ی کوچکی روی سرش انداخته بود وارد 

 پذیرایی شد و گفت:

 اِ تو هنوز بیداری؟ پس چرا نخوابیدی؟ -

 ند تلخی زد و گفت:فرشته به زحمت لبخ

 آره خوابم نبرد... -

 برو بخواب خانمی. خستگی از صورتت میباره... اینجوری ضعیف میشی ها... -

 فرشته نگاه غمگینش را به میز روبرویش دوخت و گفت:

 نگران نباش چیزیم نمیشه. خوبم. -

 معلومه خوبی! -

 و را به اتاق خوابش برد و گفت:و سپس به سمت فرشته رفت و دستش را گرفت. با اصرار ا

 بخواب تا خیالم راحت بشه. -

فرشته روی تخت و به پهلو دراز کشید. سپهر پتو را رویش کشید و خودش در کنار تخت روی زمین نشست و به 

 چهره ی فرشته خیره شد.

 ز اینجا تکون نمی خورم.خب چشماتو ببند و به هیچی هم فکر نکن... من اینجا کنارتم و تا وقتی خوابت نبره ا -

 فرشته چشمانش را بست و زیر لب گفت:

 چقدر خوبه که کنارم هستی... -

 سپهر در جوابش گفت:
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 بخواب عزیز دلم ... بخواب فرشته ی زمینی من. -

 و فرشته با شنیدن همین کلمات زیبا از زبان سپهر به خواب رفت.

وجه باریکه ی نوری که از بین در عبور کرده و وسط اتاق نقش چشمانش را گشود ولی جز تاریکی چیزی ندید مت

بسته بود شد و بعد از کمی دقت صدای شرشر آب که گویی از آشپزخانه می آمد را شنید. برخاست و برق اتاق را 

و نیم شب را نشان می داد. خستگی اش از بین رفته بود  1روشن کرد و به ساعت نگاهی انداخت. عقربه های ساعت 

لی همچنان دلهره و غصه در دلش جای داشت. تمایلی به گفتن آنچه که از زبان مادرش شنیده بود را نداشت اما و

این را خوب می دانست که در نهایت سپهر باید در جریان این تماس و حرفهای روشن خانم قرار بگیرد. دوست 

ریش نباشد و همه چیز روال عادی و داشت هنگامی که از خواب برمی خواست دیگر اثری از کابوس های بیدا

شیرین خودش را داشته باشد. با رفتار مادرش احساس تنهایی می کرد و به شدت نیاز داشت تا با شکوفه درد دل 

کند اما حتی جرات اینکار را هم نداشت چون حرف روشن خانم به خوبی در ذهنش مانده بود که از او خواسته بود تا 

 د. از اتاق خارج شد و سپهر با دیدن فرشته گفت:موضوع را به هیچکس نگوی

 سالم خانوم ساعت خواب. -

 ممنون داری چیکار می کنی؟ -

دیدم خیلی خسته ای حسابی تو خواب ناز بسر می بری. گفتم نمیشه شکم مبارک رو که چشم انتظار گذاشت این  -

 شد که آستین و باال زدم و خودم آشپزی کردم.

 ـه معلومه حسابی آقا شدی دیگه وقت زن دادنته.باریکال...نـــ -

 مگه شک داشتی عزیزم. -

 حاال چی درست کردی؟ -

 یه غذای من درآوردیه. حاال وقتی خوردی نظرتو بگو. -

 راهی بیمارستان نشیم! -

 ی...حاال ببینا یه شب من کاری شدم اومدم تو آشپزخونه. ببینم میتونی استعداد من رو در نطفه کور کن -

 خیله خب آقای استعداد...چه خبر؟ -

 سالمتی...مگه تو قرار نبود به عمو زنگ بزنی و جریان رو بهش بگی؟ -

 آخ یادم رفت. اینقدر امروز روز خسته کننده ای بود که نای هیچ کاری رو نداشتم. حاال چی شد خودت زنگ زدی؟ -

 نه عمو زنگ زد. -

 خب چی شد؟ -

 شام بنده رو نوش جان کنیم بعد مفصل همه رو برات تعریف کنم.اجازه میدی اول  -

 باشه منم موافقم چون به شدت گشنمه. -

 بفرمایین خانم شما بشینید تا من شام رو آماده کنم. -

 بذار کمکت کنم. -

 نه نمیخواد خودم صفر تا صدشو انجام میدم. -

 وخی تعارف کرد:فرشته در حالی که روی صندلی نشسته بود دوباره با ش

 نه تو رو خدا بذار بیام کمک آخه اینجوری که زشته... -
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 سپهر خنده ای کرد و گفت:

فعال مثل اینکه صندلیه شما چسب داشته شما چسبیدین بهش و کاری از دستتون بر نمیاد پس مجبوری منتظر  -

 بشینی تا بنده شام رو آماده کنم.

 ..چاره ای نیست دیگه... پس زودباش. -

 چشم خانمی. -

بعد از مدتی سپهر ظرفی از غذا را که در آن محتویاتی که بیشتر سفید رنگ بود را روی میز قرار داد. فرشته کمی 

 نگاه کرد و سپس در حالی که چهره اش را درهم کشیده بود گفت:

 وایییی سپهر این دیگه چیه؟ -

 هنوز اسم براش انتخاب نکردم. -

 شنگ نیست. میشه بگی چی توش ریختی؟قیافش که اصال ق -

 اول بخور ببین چه جوریه بعد اه و واه کن. بعد از اینکه خوردی میگم توش چی ریختم. -

و فرشته با اکراه شروع به خوردن کرد و سپهر به چهره ی فرشته خیره شد تا عکس العملش را مشاهده کند. کمی 

 لقمه را در دهان جا به جا کرد و گفت:

 بابا خوش مزه اس آفرین...نه  -

 سپهر لبخندی زد و گفت :

 خواهش میکنم خیالم راحت شد حاال با روانی آسوده شروع به خوردن می کنیم. -

 و با سرعت شروع به خوردن کرد.

 یواش تر االن خفه میشی... -

 بعداز صرف شام فرشته رو به سپهر گفت :

 ببینم به آقای پاشایی چی گفتی؟خب حاال که گرسنگی برطرف شد تعریف کن  -

تقریبا نیم ساعتی بود که تو خوابیده بودی تلفن زنگ خورد ولی تو از خستگی اصال متوجه نشدی وقتی گوشی رو  -

برداشتم دسیدم عمویه می خواست با تو صحبت کنه ولی من که می دونستم قضیه از چه قراره گفتم فرشته خوابه و 

دن باهاش صحبت کنین باید بگم که من موافقم ولی فقط به اصرار فرشته و به عنوان یه اگر می خواین در مورد اوم

 وظیفه ی انسانیم قبول کردم که ببینمشون.

 خب عموت چــ... -

حرف فرشته با صدای تلفن همراه سپهر قطع شد سپهر از روی مبل برخاست و گوشی را از روی اپن آشپزخانه 

 ت و با تعجب رو به فرشته گفت:برداشت و نگاهی به آن انداخ

 فرشته آرشه؟! -
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فرشته با سرعت از جا برخاست و با یک دست ضربه ای روی گونه اش نواخت. با چشمانی که از شدت ترس از 

 حدقه بیرون زده بود گفت:

 وای... خاک بر سرم شد. سپهر جواب ندی ها... -

 سپهر با تعجب پرسید:

 ا؟! مگه چی شده؟!چر -

 فرشته به سمت سپهر رفت و بازویش را گرفت و با چهره ی ملتمسانه ای گفت:

تو رو خدا سپهر. جواب نده... آرش همیشه به خونه زنگ میزد خودت تعجب نکردی که چرا به گوشیت زنگ  -

 زده؟

 خب بگو چی شده؟ چرا اینجوری می کنی؟ االن قطع میشه. -

 ه...آخه... امروز زنگ زدم به مامان و جریان خواستگاری تو رو براش گفتم.بهتر بذار قطع ش -

 خب اینکه خیلی خوبه قرارمون همین بود مگه غیر از اینه؟ -

نه ولی مامان خیلی ناراحت و عصبانی شد. گفت دیگه حق ندارم دراین مورد صحبت کنم. تازه تهدید کرد که اگه  -

 آرش بفهمه شر به پا می کنه.

 دای زنگ تلفن همراه دیگر قطع شده بود. سپهر اخمهایش را درهم کشید و گفت:ص

 انتظار نداشتی که همون اول موافقت کنند خب معلوم بود مخالفت می کنن ولی ما نباید به این راحتی کوتاه بیایم. -

 یره شد و گفت:رو بروی فرشته ایستاد و دستانش را روی شانه های فرشته قرار داد. به چشمان فرشته خ

فرشته قول بده که تا آخرش بامن باشی و هرچقدر هم سختی کشیدیم هیچکدوم کم نیاریم. قول بده رفیق نیمه  -

 راه نباشی...

 فرشته پاسخ نگاه سپهر را که پر از عشق وعالقه بود با لبخندی داد و گفت:

 قول میدم عزیزم... همیشه در کنارتم. -

 ه سپهر به صدا در آمد و فرشته با دستپاچگی گفت:دوباره صدای تلفن همرا

 خدایا... دوباره آرشه؟ -

 آره ناراحت نباش... حاال که خیالم از تو راحت شد دیگه با اطمینان حرفمو میزنم. -

 می خوای چیکار کنی؟ -

 و سپهر بدون اینکه جوابی بدهد دکمه گوشی را برای پاسخگویی فشرد.

 جان. اتفاقا خودم می خواستم بهت زنگ بزنم. خوبی؟.....الو؟.... سالم آرش  -

فرشته با ترس به حرفهای آن دو گوش سپرده بود و مدام در دل دعا می کرد که اتفاق ناگواری رخ ندهد. لحن 

 سپهر کمی خشک و جدی شد و گفت:

اینقدر بی منطق برخورد بله درست شنیدی......من کاری نکردم که بخواد حرمت بینمون شکسته بشه..... چرا  -

 میکنی آرش...

 فرشته احساس می کرد که لحظه به لحظه برخشم سپهر افزوده می شود و صدایش اوج می گیرد.

 گناه نکردم که فرشته رو دوست دارم..... آرش صداتو بیار پایین اون هیچ تقصیری نداره.....  -
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 می زد.صدای سپهر از شدت خشم دو رگه شده بود و شقیقه هایش 

من هیچ وقت از اعتمادت سوء استفاده نکردم...... کدوم اشتباه تو به عاشق شدن میگی اشتباه........آرش دیوونه  -

 بازی درنیار ......الو؟...الو؟

فرشته سرش را بین دستانش گرفت. همان جا نشست و قطرات اشک از چشمانش جاری شد. سپهر که حال فرشته 

 و او را برروی یکی از مبل ها نشاند و خودش در کنارش جای گرفت.را دید دستش را گرفت 

 واسه چی گریه می کنی؟ چیزی نشده. -

 دیگه می خواستی چی بشه. از این بدتر که تو و آرش دعواتون بشه؟ -

 دعوا چیه قربونت برم یه بحث مردونه بود همین. تو خودتو ناراحت نکن مطمئن باش همه چی درست میشه... -

 چه جوری درست میشه؟ معلوم بود آرش خیلی عصبانیه صدای هوار زدنشو منم می شنیدم. -

مگه تو قول ندادی کنارم باشی و با هر مشکلی جا نزنی؟ پس قوی باش هنوز چیزی نشده ما هنوز روزای سخت  -

 تری رو پیش رو داریم. 

کدام در خلوت خود به مشکالت پیش رویشان آنشب خانه سکوت غمباری به خود گرفته بود و فرشته و سپهر هر 

می اندیشیدند. سپهر روی تختش دراز کشیده بود و یک دست را زیر سرش قرار داده بود. با صدای تقه ای که به در 

 خورد نیم خیز شد و گفت:

 بفرمایید... -

 فرشته وارد شد و گفت:

 خواب که نبودی؟ دیدم برق اتاقت روشنه گفتم حتما بیداری. -

 نه بیدار بودم. تو چرا نخوابیدی؟ -

 هم به خاطر فکرو خیال هم اینکه امروز یکی دو ساعتی خوابیدم. -

 سپهر لبه ی تخت نشست و گفت:

 بیا بشین. -

 فرشته در حالی که کنار سپهر می نشست گفت:

 بگو ببینم چی شد؟داشتی می گفتی عموت چی گفته که آرش زنگ زد. دیگه بقیه شو تعریف نکردی... حاال -

وقتی به عمو گفتم که قبول کردم تا ببینمشون خیلی خوشحال شد و کلی از من و تو تشکر کرد. بهم گفت که از  -

این کارم پشیمون نمی شم و جواب تمام سواالتمو می گیرم. گفت هرچه زودتر خودش شخصا پیگیر کارم میشه تا 

 بتونم تا هفته ی دیگه اونجا پیششون باشم.

 امروز چند شنبه اس؟ -

 چهارشنبه. -

 وای چقدر زود یعنی توی این هفته که میاد امکان داره بری؟ -

 بله. -

 من دق می کنم تا تو برگردی سپهر. -

 منم اصال دلم نمی خواد تنهات بذارم ولی چیکار کنم. -

 فرشته با صدای آرام و غمگینی گفت:
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 د وقت این سفر طول می کشه؟حاال تکلیف شرکت چی میشه؟ اصال چن -

برای شرکت با عمو صحبت کردم. گفت ترتیب یه دوره آموزشی رو میده تا توی سفر بیکار نباشم و از طرفی  -

ضرری به شرکت نخوره. غیر از اون هم گفت با نفوذی که توی شرکت های خارجی داره شاید بتونه چند شریک 

جور کنه. اگه بشه خیلی خوبه چون میتونیم هم خدماتمون و هم خود خارجی برای سرمایه گذاری تو شرکت برامون 

شرکت رو توسعه بدیم.... نمیدونم چقدر سفرم طول میکشه بستگی به حال مادربزرگم داره ولی عزیز دلم مطمئن 

 باش تمام تالش من اینه که هرچه زودتر خودمو به تو برسونم و درکنار تو باشم.

 دست خودم نیست از همین االن وقتی به رفتنت فکر می کنم دلم میگیره... میدونم که همینطوره ولی -

فرشته اینطوری منم ناراحتم. دارم میرم دیار غربت بعد اگه تو اینجوری غمبرک بزنی که یه روزم نمیتونم طاقت  -

 بیارم... می خوای نرم؟

 اِ تا من هرچی میگم تو بگو نَرم. با تو نمیشه درد دل کرد. -

 ربون دلت بشم اخم نکن.ق -

 فرشته برخاست و همزمان گفت:

 بگیر بخواب. مثل اینکه دیگه خوابت میاد شب بخیر. -

 سپهر خنده ی کوتاهی کرد و گفت:

 شب بخیر. خوابای خوب ببینی. -

 با اتفاقای امروز حتما خوابای خوب می بینم. -

 و از اتاق خارج شد.

و نیم فرشته در  5روز کاری سبک تری را نسبت به روزهای قبل داشتند. ساعت  روز پنجشنبه بود. فرشته و سپهر

حال جمع آوری وسیله هایش برای بازگشت به خانه بود که تلفن همراهش به صدا در آمد. همین طور که به سمت 

الب درب خروجی مدرسه حرکت می کرد نگاهی به صفحه ی گوشی انداخت و نام آرش را مشاهده کرد. از ترس ق

 تهی کرد و رنگ چهره اش به سفیدی گرایید. با عجله از مدرسه خارج شد و داخل اتومبیلش نشست.

 الو؟ -

 سالم. -

 سالم داداش. خوبی؟ -

مگه تو حال خوبم واسه آدم میذاری... سپهر هنوز دهنش بو شیر میده حالیش نمیشه داره چیکار میکنه تو که مثال  -

 شعورت میرسه واسه چی قبول کردی؟هیکل بزرگ کردی و عقل و 

 آرش با من اینجوری حرف نزن. -

 اِ میخوای قربون صدقه ات برم... -

فرشته نفس عمیقی کشید و سعی کرد بر اعصابش مسلت شود. تصمیم داشت از انتخابش دفاع کند و همانگونه که 

 داد:سپهر از او خواسته در برابر خواسته اش کوتاه نیاید. در نتیجه پاسخ 

 بچه که نیستم. کاری رو کردم که فکر میکنم درسته...  -

 صدای آرش به فریاد تبدیل شد و گفت:
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سال روی من و سپهر  81 87تو مگه فکرم میکنی؟ اگه فکر کرده بودی االن روزگار ما این نبود که بخواد بعد از  -

 بهم باز بشه...

 بود گفت:درحالی که صدای فرشته نیز ناخوآگاه بلند شده 

 آخرش که باید خودم تصمیم می گرفتم تا با کی زندگی کنم. خوب من تصمیمو گرفتم و میخــــ.... -

 آرش با فریاد بلندی حرف فرشته را قطع کرد و گفت:

دهنتو ببند... چشم مامان، روشن. کجاست تا بیاد ببینه چطور دختر دسته گلش به خاطر سپهر تو روی داداش  -

تاده... یه دفه دیگه اسم این پسره رو از زبونت بشنوم من میدونم و تو. از اولش قبول این پسره اشتباه بزرگش وایس

 بود... وسایلتو جمع می کنی تو همین هفته میام دنبالت و بر میگردی شیراز...

 

 فرشته از این حرف آرش جا خورد. تصور همه چیز را می کرد اال اینکه به شیراز بازگردد. 

 حالت خوبه؟ من تموم کار و زندگیم اینجاست اگر تو هم بخوای من نمی تونم بیام. -

دو هفته مرخصی بگیر. خودم آشنا دارم کارای انتقالی تو به شیراز ردیف میکنه. اون خونه رو هم بذار همونجوری  -

 باشه تا بعد فعال سپهر میتونه همونجا زندگی کنه.

 فس های تندش گفت:فرشته با صدای فریاد مانند و ن

 یعنی چی آرش؟ خودت می بری و می دوزی؟ من نمیام شیراز... -

تو غلط می کنی. می خوای اونجا باشی که هرکار دلت خواست بکنی هیچکس هم نباشه که ازت ایراد بگیره؟ کور  -

 خوندی....همین که گفتم توی همین هفته میام دنبالت.

 اند تماس را قطع کرد.و بدون اینکه منتظر پاسخ فرشته بم

حال فرشته بسیار بد بود سرش را روی فرمان قرار داد و شروع به هق هق کرد. بعد از لحظه ای با اشک هایی که 

امانش نمی داد اتومبیل را روشن کرد و به راه افتاد مسیر زیادی را طی نکرده بود اما روحیه ی خراب و چشمان اشک 

باعث شده بود تا چندباری به مرز تصادف برسد. عاقبت در یکی از خیابان ها توقف آلودش دیدش را تار کرده بود و 

 کرد و شماره ی سپهر را گرفت. بعد از چند بوق صدای سپهر شنیده شد:

 سالم فرشته خانم... -

 فرشته با صدای لرزان گفت:

 سالم -

 فرشته داری گریه می کنی؟ چی شده؟ -

 م تا خونه رانندگی کنم.سپهر حالم خیلی بده نمیتون -

 تو االن کجایی؟ آخه چی شده عزیز دلم. -

 آرش زنگ زده بود... -

 و با این حرف دوباره چانه اش شروع به لرزیدن کرد و هق هقش شروع شد.

 گریه نکن. باشه بگو کجایی تا بیام دنبالت من تو راه خونه ام. -
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ه سپهر داد و بعد از مدتی سپهر خودش را به آنجا رساند. با فرشته آدرس محلی را که در آن توقف کرده بود ب

صدای ضربه ای که به شیشه خورد سرش را بلند کرد و چهره ی مهربان و نگران سپهر را مشاهده کرد. هنگامی که 

 شیشه را پایین داد سپهر بالفاصله گفت:

ماشین من میریم. خودم بعدا میام ماشینتو تو که هنوز داری گریه میکنی؟ چشمات شده کاسه خون. بیا پایین با  -

 برمیگردنم خونه.

 مطیعانه پیاده شد و به همراه او داخل اتومبیل نشست. سپهر به سمتش چرخید و گفت:

 کی زنگ زد؟ -

 وقتی داشتم از مدرسه میومدم بیرون؟ -

 خب حرف حسابش چیه؟ -

 با لحن گریانش گفت:

 .کدوم حرف حساب همش حرف زور بود -

 خیله خب بعدا که حالت بهتر شد دربارش صحبت می کنیم.  -

 سپس دستش را پیش برد و اشک های فرشته را پاک کرد:

 دیگه گریه نکن. باشه؟ -

 و به سمت خانه به راه افتادند.

س سرگیجه هنگامی که وارد حیاط خانه شدند. فرشته از اتومبیل پیاده شد. هنوز چند قدمی بیشتر نرفته بود که احسا

کرد و نتوانست کنترلش را حفظ کند و به زمین افتاد. سپهر که در حال بستن در اتومبیل بود با دیدن این صحنه با 

 شتاب به سمت فرشته رفت. بازویش را گرفت و او را بلند کرد:

 داری چی به روز خودت میاری؟ -

وض کن و استراحت کن. بعد از مدتی سپهر چند ضربه و به او کمک کرد تا به اتاقش برود. من میرم بیرون لباستو ع

 به در کوبید و با اجازه ی فرشته وارد اتاق شد. فرشته روی تخت نشسته بود و زانوهایش را در آغوش گرفته بود. 

 نگاه کن چه جوری غمبرک زده! نمی خوای بگی آرش چیکار داشت؟ -

 و فرشته با چهره ی مغمومش گفت:

 دم شیراز... میخواد همین هفته خودش بیاد دنبالم.میگه باید برگر -

 سپهر با ناراحتی گفت:

 چرا آرش اینجوری می کنه؟... پس کارت چی؟ -

 میگه آشنا داره که انتقالیم رو برای شیراز بگیره... -

 خبر دارن که منم دارم میرم؟ -

 نه هیچکس خبر نداره. -

 میخوام یه چیزی بگم قول بده ازم دلخور نشی!فرشته، عزیزم، میدونم که ناراحتی ولی  -

 چی؟ -

منم با این کار آرش موافقم نه به خاطر دالیلی که اون داره نه فقط به این دلیل که اینجوری تو دیگه توی این شهر  -

ا وقتی که بزرگ که ممکنه برات هزار تا مشکل و دردسر پیش بیاد تنها نیستی و خیال منم راحت تره... البته موقتا و ت
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خودم از سفر برگردم...راستش بیشترین دغدغه ام برای رفتن همین تنها موندن تو بود ولی اگه با آرش بری حداقل 

 میدونم که خانوادت در کنارتن.

 فرشته با عصبانیت گفت:

 اد؟تو و آرش فقط به خودتون فکر می کنین...پس من چی؟...اصال براتون فرقی میکنه که چی به سر من می -

چرا عصبانی میشی؟ باور کن من برای خودت نگرانم قربونت برم. به این فکر کردی تو این مدتی که من نیستم  -

 تک و تنها چه جوری میخوای سر کنی...

 مگه اون چند وقتی که تو نبودی چه جوری گذشت؟ االنم همون کار رو می کنم. -

دم ولی همین دور و اطراف بودم و هروقت اراده می کردم اونموقع فرق داشت. درسته با تو زندگی نمی کر -

میتونستم بیام و ببینمت... فرشته جان به فکر منم باش اگه یه بار زنگ بزنم و به هردلیلی جواب ندی دلم هزار راه 

 میره تا وقتی که بفهمم کجایی؟ ولی وقتی برگردی شیراز حداقل میتونم سراغتو از بقیه بگیرم.

 یه از من به تو اطالعات میدن اونم با این جریانات.چقدر هم بق -

 به من میگن سپهر پاشایی اگر هم خبری ندن خودم خبرگیر میارم. -

 یه کم خودتو تحویل بگیر... -

 پس قبول کردی که بری؟! -

 من کی همچین حرفی زدم. اصال معلوم نیست با مرخصیم اونم برای دو هفته موافقت بشه یا نه. -

همینکه بهش فکر میکنی خوبه... ولی مواظب خودت باش تو دیگه فقط مال خودت نیستی تموم هستی و  خب -

 زندگیه منی.

 سپهر اینطوری حرف نزن فکر میکنم االن میخوای بری دلهره میگیرم. -

گفت  خیله خب پس دیگه تو هم زانوی غم بغل نکن چون من دلهره میگیرم... راستی عمو باهام تماس گرفت و -

 احتماال بلیط ام برای چهارشنبه این هفته اُکی بشه...

 نه چقدر زود... سپهر تو بری من چیکار کنم. -

 شما خودتو برای خواستگاری رسمی من که در اولین فرصت بعد از سفرم انجام میشه آماده میکنی. -

 فکر میکنی با این اوضاع بشه؟ -

 من به وضع موجود کاری ندارم. -

 ه نگاه مظلومانه اش را به صورت سپهر دوخت و گفت:فرشت

 سپهر؟ -

 جان سپهر؟ -

 دلم برات تنگ میشه... -

 منم همینطور قشنگ من... -

 و به سمت فرشته رفت تا او را در آغوش بگیرد اما بالفاصله فرشته دستانش را سپر قرار داد و گفت:

 هی آقا کجا؟ -

 سپهر با اعتراض گفت:

 فرشته؟ -
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 جان فرشته؟ -

 جونت بی بال چرا حالگیری میکنی؟ -

 من که قبال تذکر داده بودم محض یادآوری دوباره میگم که دیگه این قبیل حرکات تا اطالع ثانوی تعطیله. -

 سپهر لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت:

 اطالع ثانوی یعنی کی؟ -

 جواب داد:فرشته درحالی که به زحمت لبخندش را پنهان کرده بود 

 خیلی پررویی سپهر پاشو برو بیرون... -

 مگه من چی گفتم؟ خب دارم معنی حرفی که خودت زدی رو ازت میپرسم. -

 حاال یه چیزی از دهنم پرید تو باید زودی بل بگیری؟ -

 سپهر خنده ی کوتاهی کرد و گفت:

 من که میدونم حرف دلت بود... -

خت بیرون آمد و به سمت سپهر دوید و سپهر دوان دوان از اتاق خارج شد. با با این حرف فرشته با سرعت از ت

 خروجش فرشته در اتاق را بست و آن را قفل کرد.

 فرشته وا کن درو... -

 نمی کنم... خیلی پررویی.... -

 سپهر دهانش را نزدیک در برد و گفت:

 وا نمی کنی؟ -

 نه  -

 دام نمیشه.باشه پس منم میرم و تا یه ماه پی -

 دیگر صدایی از سمت فرشته نشنید. اینبار به آرامی صدایش کرد:

 فرشته؟ -

بازهم صدایی نشنید ولی بعداز مدت کوتاهی قفل در باز شد. سپهر وارد شد و فرشته را دید که لبه ی تخت نشسته و 

 با چهره ی غمگینی به زمین خیره شده است. کنارش نشست و گفت:

 یهو؟! فرشته؟ چی شد -

-..... 

 قهری؟ -

 خیلی بدی سپهر. از نقطه ضعفم استفاده می کنی تا اذیتم کنی. -

 و سپهر متعجب گفت:

من غلط بکنم به خدا منظوری نداشتم شوخی کردم همین. من اگه یه ماه از تو دور باشم که دیگه جنازم میاد  -

 ایران... قربونت برم تو که اینقدر زود رنج نبودی.

 یمونی؟ هنوزم دیر نشده...پش -

ای بابا چرا همچین میکنی فرشته. من هر چی میگم تو باز یه جوری میزنی تو پرم. اینی رو که میگم آویزه گوشت  -

کن. دنیا به این بزرگی رو میبینی؟ با این همه آدمای جور و واجور . توی تمام این آدما تو فقط و فقط مال خود خود 
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ارم هیچ وقت این حرف رو ازت بشنوم. من و تو به هم قول دادیم که به پای هم وایستیم منی. پس دیگه دوست ند

 درسته؟

 فرشته با سر حرف سپهر را تایید کرد و سپهر با لحن جدی گفت:

 پس خودت جواب حرفت رو دادی. -

 و برخاست و از اتاق خارج شد.

اعث شد تا دچار عذاب وجدان شود. خودش هم نمی فرشته متوجه شد که باعث رنجش سپهر شده است و این امر ب

دانست که چرا تا این حد حساس شده بود اما این را خوب می دانست که فکر دوری از سپهر بی تاثیر بر این موضوع 

 نیست.

====================== 

  
 

  
 

  
 

ه بود و از طرفی آرش در تماس دیگری روز یک شنبه اواسط آبان ماه بود. رفتن سپهر در روز چهارشنبه قطعی شد

 که با فرشته گرفته بود به او اطالع داد روز دوشنبه برای بازگرداندن فرشته به تهران خواهد آمد. 

فرشته وارد خانه شد و مشغول تعویض لباس شد. به یاد هدیه ایی که شاگردش رحمانی به عنوان قدرشناسی از 

. بسته ی کادو پیچ شده را از کیفش بیرون کشید و با لبخندی بر لب مشغول باز مهربانی هایش به وی داده بود افتاد

 کردن آن شد. یک تاپ نیم تنه ی مشکی رنگ بود. فرشته در دل گفت:

 دستت درد نکنه عزیزم ولی من که نمی تونم اینو بپوشم. -

تا لباس مناسبی را نزد او به تن کند و با اینکه در تمام این سالها با سپهر زندگی می کرد اما همیشه سعی می کرد 

اغلب تیشرت و یا تونیک به تن داشت مگر مواقعی که استثنا بود مانند مجالس که در این مدت زیاد پیش نیامده 

بود. لباس را به تن کرد و موهایش را در اطرافش ریخت و با همان شلوار جین مقابل آینه ایستاد. کامال اندازه بود 

را قالب گرفته باشد. رنگ مشکی آن سفیدی تنش را بیشتر نمایان می کرد و موهای طالیی رنگش گویی که بدنش 

زیبایی دوچندانی به ترکیب لباس هایش می بخشید. در حال تماشای خود بود که تلفن به صدا در آمد. به ناچار برای 

 اینکه تماس قطع نشود مجبور شد با همان لباس وارد پذیرایی شود.

 بله؟ -

 سالم خانم خوش معرفت. -

 سالم شکوفه خوبی؟ -

 ممنون از احوال پرسی های شما... -

 عجیبه زنگ زدی تا جایی که من یادمه تو از این کارا بلد نبودی! حاال آفتاب از کدوم طرف دراومده؟ -

 آفتاب از سمت خبرای تازه در اومده... -

 کدوم خبر؟ -

 داری میای شیراز؟ بروووو... خودتی! قضیه چیه که -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

1 7 4  

 

 چه زود خبرا میرسه؟ تو از کجا میدونی؟ -

 کالغه خبرا رو میرسونه. تفره نرو یاال جواب منو بده. -

 وقتی اومدم بهت میگم... -

 سپهر وارد خانه شد. فرشته پشت به در ورودی مشغول صحبت بود و متوجه حضور سپهر نشد.

 سالم خوشگل خانم... -

 شد و بدون اینکه حرکتی کند گفت: چشمان فرشته گرد

 وای خدا نکشتت شکوفه...  -

 چی شد؟ -

 زهر مار...بعدا خودم باهات تماس میگیرم. -

و تماس را قطع کرد. با سرعت به سمت اتاقش حرکت کرد ولی در بین راه سپهر دستش را گرفت و او را به سمت 

 خود کشید.

 سالم کردما خانوم خانوما. -

 که سعی میکرد مچ دستش را از بین انگشتان قوی سپهر بیرون بکشد گفت:در حالی 

 علیک سالم... ولم کن. -

 کجا میری؟ -

 سپهر ول کن. میخوام برم اتاقم لباس عوض کنم. -

 سپهر با جبر او را در آغوش کشید و گفت:

 مگه لباسات چشه به این قشنگی؟ -

 جدا کند. و فرشته تقال می کرد تا خود را از سپهر

 مسخره بازی درنیار سپهر ولم کن. -

 محشر شدی عزیزم. بذار یکم نگات کنم. -

سپهر با دستی که دور کمر فرشته حلقه کرده بود او را بیشتر به خود فشرد و با دست دیگرش صورتش را به سمت 

شمان سپهر خیره شد. نگاه ملتهب خود چرخاند و با نگاه عاشقانه ایی به او نگریست. فرشته از حرکت ایستاد و به چ

 سپهر او را جادو کرده و توانایی هر حرکتی را از او سلب کرده بود.

 فرشته باورت میشه فردا قراره از هم دور بشیم؟ -

 و فرشته همچنان مسخ چشمان سپهر بود.

 من بدون چشمای قشنگت چطوری طاقت بیارم؟... دوستت دارم فرشته... -

ب سپهر را به وضوح می شنید. و همزمان با آن سرعت گرفتن ضربان قلب خود را نیز حس صدای طپش های قل

 میکرد. سینه اش گنجایش نفس های تند و عمیقش را نداشت. گرمای دست سپهر را بر کمرش احساس میکرد.

 منم دوستت دارم سپهر... -

پاسخش را داد. شالق نفس های داغ سپهر را که سپهر لبهایش را به آرامی به فرشته نزدیک کرد و فرشته بی اختیار 

بر پوستش نواخته می شد به خوبی حس می کرد. زمان زیادی نگذشته بود که دوباره صدای تلفن در فضا پخش شد. 
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هردو به سمت تلفن نگاه کردند. فرشته با سرعت خود را از آغوش سپهر بیرون کشید و به اتاقش پناه برد و سپهر با 

 را برداشت.کالفگی تلفن 

 الو؟ -

 سالم چطوری؟ -

 سالم قربانت تو خوبی؟ -

 خوبم.چه خبرا؟ -

 سالمتی با فرشته کار داری؟ -

 آره... -

 مگه نگفت خودش باهات تماس میگیره؟ -

وا چرا شما همچین می کنین خب یهو بگو مزاحمی دیگه... اصال تو اونجا چیکار میکنی؟ مگه خودت خونه زندگی  -

 ؟نداری

فرشته بدون توجه به حرفهای آن دو پشت میز تحریرش نشست. آرنج هایش را روی میز قرار داد و سرش را بین 

 دستانش گرفت.

 این چه کاری بود کردم... بچه شدی فرشته... کنترل حرکات خودتم نداری... اَه...لعنتی... -

سپهر متوجه این حرکت او شد سری تکان داد و به  با اتمام حرفهای سپهر با سرعت برخاست و در اتاق را قفل کرد.

 اتاق خودش رفت. 

 یک ساعت بعد از اتاقش خارج شد و متوجه شد که فرشته همچنان در اتاقش بسر می برد. با صدای آرامی گفت :

 فرشته؟ خوابی؟ -

 نه بیدارم. -

 کمی صدایش را بلندتر کرد:

 ه روز دیگه پیش همیم میخوای این یه روزم تو اتاقت بگذرونی؟پس چرا خودتو حبس کردی بیا بیرون همش ی -

فرشته شرم داشت تا دوباره با سپهر روبرو شود اما از طرفی می دانست که نمی تواند تمام مدت را در اتاق بماند. به 

 ناچار از اتاق خارج شد. سپهر با دیدنش لبخند معنی داری زد و گفت:

 ت برده که نمیای بیرون...به چه عجب! گفتم البد خواب -

 سپهر سر به سرم بذاری میرم تو اتاقم...-

 دستهایش را به نشانه تسلیم باال برد و گفت:

 باشه باشه... فقط جان من بیا به این شکوفه یه زنگ بزن که منو کچل کرد بس که سین جیمم کرد. -

 و سپس زیر لب گفت:

 خروس بی محل... -

 مودب باش... -

 یادم نبود دوست جون جونیته... چشم -

 تلفن به صدا درآمد.

 آه بیا خودشه میگی نه نگاه کن. -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

1 7 6  

 

 و گوشی تلفن را برداشت.

 بله؟..... سالم.... بازم تویی زلزله....خیله خب بابا گوشم کر شد چرا جیغ جیغ می کنی؟ -

 و سپس گوشی را به سمت فرشته گرفت و گفت:

 بفرما نگفتم. -

 وشی را از سپهر گرفت:فرشته گ

 الو؟ سالم؟ -

 سالم. چرا این سپهر اینجوری میکنه. -

 چه جوری؟ -

نگهبان برا خودت گذاشتی؟ یه جوری رفتار میکنه انگار باید اول از اون اجازه کتبی بگریم بعد زنگ بزنیم با تو  -

 صحبت کنیم.

 ولش کن اون خسته اس. -

 ری؟به من چه که خسته اس. خودت چطو -

 مرسی. مگه من بهت نگفتم که خودم باهات تماس میگیرم؟ هنوز یک ساعت نشده سه دفه زنگ زدی. -

خب اون جوری که تو قطع کردی اصال فضولی اجازه نداد از پای تلفن جنب بخورم. راستی اون سپهر اونجا چیکار  -

 میکنه مگه خودش خونه نداره که همش اونجا پالسه...

 سپهر ها شکوفه... موقتا اینجا زندگی می کنه. کلید کردی رو -

 اِ چرا؟ -

 وای اومدم شیراز قول میدم بشینم همه چیز رو برات اعتراف کنم. قبوله؟ -

 با این که تا اون موقع من از فضولی می ترکم ولی چه کنم چاره ایی نیست...باشه. پس فعال خداحافظ -

 خداحافظ. -

روبروی تلویزیون داراز کشیده و شبکه های تلوزیون را به دنبال برنامه نامعلومی  سپهر درحالی که روی کاناپه

 جستجو می کرد گفت:

 باالخره بی خیال شد. -

 اوهمم -

 دِ باز کجا داری میری؟ -

 میرم شام درست کنم. -

 سپهر نشست و گفت:

کلمه ایی باهم حرف بزنیم. مثال تا تو بخوای  نمی خواد بیا بشین. فردا که آرش برسه بعید میدونم بذاره دیگه حتی -

 بگی سپهر یه دفعه میپره وسط حرفت و میگه...

 و در حالی که کمی صدایش را کلفت کرده بود ادای آرش را در آورد:

 هیس ...دخترم دخترای قدیم اسم شوهر می یومد هزار تا رنگ عوض می کردن. -

 و هردو با هم زیر خنده زدند.

 آرش نگفتم اداشو در میاری.اگه به  -
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 به ضرر خودت میشه چون آرش میزنه شل و پلم میکنه تو هم مجبوری یه عمر با شوهر چالق سر کنی. -

 فرشته خنده ایی سرداد و گفت:

 دیوونه... -

ت و فدای خنده هات. بخند عزیزم بخند میخوام لبای خندونت خوب یادم بمونه. قراره تو سفرم فقط با یاد نگاه -

 لبای خندونت سر کنم.

 سپس آهی کشید و سکوت کرد. فرشته کنار سپهر نشست. دستش را روی دست او قرار داد و گفت:

 دلم برات تنگ میشه سپهر.  -

 سپهر بوسه ای بر دستان فرشته نشاند و گفت:

که چه ساعتی از  قول میدم هرروز بهت زنگ بزنم. تو هم هر وقت دلت تنگ شد زنگ بزن فرقی هم نمی کنه -

شبانه روزه... مواظب خودت باش قربونت برم... اصال نباید غصه بخوری... تمام تالشمو می کنم که هرچه زودتر 

برگردم پیشت. شاید این سفر خیلی چیزا رو معلوم کنه و تکلیفم با خودم روشن بشه. بدون که لحظه لحظه به یادتم 

 و همیشه دیوونه وار دوست دارم... 

 ته سرش را پایین انداخت و با لحن غمباری گفت:فرش

 هیچ وقت فکر نمی کردم دوری از تو اینقدر برام سخت باشه.... -

 سپهر برای اینکه جو موجود را عوض کند لبخند شیطنت آمیزی زد و گفت:

 اِ لباس قشنگت کو؟ درش آوردی؟ -

 پس چی می خواستی همون تنم باشه... -

 وش قشنگ بود.آره برو همونو بپ -

 اِ رو دل می کنی آقا... همون دفعه که پوشیدم بسه. -

 چرا؟ مگه چی شد فقط یه بوسه بود همین. -

 خیلی پررویی سپهر... دیگه نباید اینکارو بکنی... -

 تو که اول و آخرش مال خودمی پس از چی می ترسی... -

 مساله ترس نیست تو خودت باید بفهمی چی میگم. -

 تو درست میگی... جهنم و ضرر این چند وقتم صبر میکنم تا وقتی محرم بشیم...  بله -

 فرشته لبخندی زد:

 ممنون که درک می کنی. -

 خواهش می کنم خانمی... راستی مرخصی گرفتی؟ -

م وای آره با هزار بدبختی موافقت نمی کردن می گفتن دوهفته خیلی زیاده... خالصه بعد کلی التماس تونست -

 مرخصی بگیرم.

منم تقریبا دیگه تمام کارای شرکت رو سپردم به علی. یه جلسه با اعضای شرکت گذاشتم و وضعیت رو براشون  -

 توضیح دادم.... آرش کی از شیراز راه میوفته؟

 واال گفت فردا صبح آفتاب نزده راه میوفته فکر کنم طرفای ظهر برسه. -

 من دیو دو سرم یکم دیرتر برسه آبجی دسته گلشو می خورم. چرا اینقدر عجله می کنه؟ انگار -
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 بعیدم نیست. -

 ای بد جنس حاال من شدم دیو دو سر؟ -

 خب دیگه... -

 آنشب سپهر مدام حرف هایش را به فرشته گوشزد می کرد و از او می خواست تا در دوری او شکیبایی به خرج دهد.

 

  
 

  
 

  
 

  
 

و نیم صبح  6صدای تلفن همراهش گشود و با عجله صدایش را قطع کرد به ساعت نگاهی انداخت  با را چشمانش

بود از جا برخاست و بعد از شستن دست و صورت صبحانه را آماده کرد. سپس به اتاق سپهر رفت. در اتاقش باز و 

ره ی زیبایش خیره شد. با سپهر در خواب غرق بود. به آرامی کنارش نشست طوری که سپهر بیدار نشود و به چه

 خود می گفت:

چطوری میتونم ازت دور باشم... دلتنگم سپهر دلتنگ این صورت معصومت وقتی خوابی، دلتنگ شیطنتات، خنده  -

هات، حتی غیرتی شدنت همشون برام شیرینه. حاال تو میخوای بری ...انتظار داری غصه نخورم! ناراحت نباشم!... ما 

 از هم دور نبودیم... همیشه باهم بودیم...که تا حاال اینقدر 

سپهر که گویی سنگینی نگاه فرشته را احساس کرده باشد تکانی خورد و به آرامی چشمانش را باز کرد. فرشته کمی 

 خودش را جمع کرد و سالم داد و سپهر در جوابش لبخندی زد و گفت:

رفت باال چرا خواب از سرم پرید؟ پس بگو...عشقم کنارم  اِ تو این جایی؟... هی با خودم میگفتم چرا ضربان قلبم -

 بوده ... علیک سالم عزیزم صبحت بخیر.

 به جای این همه زبون ریختن بهتره هرچه زودتر بلند شی چون داره دیرت میشه -

 دیرم نمیشه... -

 یعنی چی؟ ساعت ده دیقه به هفته پاشو  -

ه عزیزترین کسم داره ازم جدا میشه من با خیال راحت پاشم برم سرکار؟ یعنی اینکه شما انتظار ندارید امروز ک -

 همچین توقعی داری؟

 بله دقیقا. -

 پس خیلی توقع بیجایی داری قشنگ من. -

 همش دنبال بهونه ای از کار دربری... واقعا که... -

 رشته به سمتش چرخید و گفت:برخاست تا از اتاق خارج شود که سپهر با سرعت نیم خیز شد و دستش را گرفت. ف

 دیگه چیه؟ -

 قهر نکن... -

 قهر نکردم... صبحونه آمادس تو هم پاشو خواب بسه. -
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 عاشقتم... چشـــم -

 سپهر در حالی که در جمع آوری میز صبحانه به فرشته کمک می کرد رو به فرشته گفت:

 از آرش چه خبر زنگ نزده؟ -

 تماس میگیرم ببینم کی میرسه.. نه خودم یه ساعت دیگه باهاش -

 تو اصال وسایل سفرتو جمع کردی ؟ -

 بله دیشب که شما تو خواب ناز بسر میبردی بنده تا نصفه شب داشتم وسایلمو جمع میکردم... -

 زیاد نازم نبود بعد کلی فکر و خیال خوابم برد -

دربزرگ و مادربزرگت و میبینی انشااهلل به سالمتی فکر و خیال نداره مگه میخوان اونجا به صالبه بکشنت؟ میری پ -

 برمیگردی همین...

 آره ولی نمیدونم چرا دلشوره دارم. -

 خب معلومه برای اینکه اولین باره که می بینیشون... -

 سپهر برای آنکه این نگرانی به فرشته نیز انتقال پیدا نکند گفت:

 آره راست میگی حتما واسه همینه. -

ش سپهر تاثیری نداشت زیرا با حرف او فرشته دلهره اش بیشتر شده بود. هردوی آنها لحظات سخت و اما تال

دلگیری را سپری می کردند. بعد از مدتی فرشته با آرش تماس گرفت و موقعیتش را جویا شد و تماس را قطع کرد. 

 د به سمت فرشته چرخید و گفت:چهره اش درهم بود و سکوت کرده بود. سپهر که روی یکی از مبل ها نشسته بو

 چی شد؟ -

 و او با بغض گفت:

 یکی دو ساعت دیگه میرسه... -

 باز که تو بغض کردی فرشته ی من. -

 تا یک ساعت دیگه از هم جدا میشیم سپهر... حالم خیلی بده...  -

 و شروع به گریستن کرد. سپهر برخاست و در مقابلش ایستاد.

آرش میرسه معلوم نیست که کی راه بیوفتید... منم حال خوشی ندارم عزیز دلم ولی تو بگو یک ساعت دیگه تازه  -

 من چیکار کنم تا حالت بهتر بشه...هان؟

 فرشته اشک هایش را با پشت دست پاک کرد و گفت:

 سپهر؟ -

 جان دلم؟ -

 برام بخون خیلی وقته نخوندی... می خوام صداتو بشنوم آرومم می کنه. -

 د غمگینی به لب نشاند و گفت:لبخن

 چشم. تو بشین تا من بیام. -

و با این حرف به اتاق رفت و بعد از مدتی با گیتاری که در دست داشت کنار فرشته نشست. نگاهی به فرشته انداخت 

به  قصد داشت از او بپرسد که چه آهنگی را بخواند اما با دیدن حلقه ی اشک در چشمان او بدون هیچ حرفی شروع

 نواختن آهنگ بسیار غمگینی کرد:
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 الهی بمیرم اگه باز ببینم غمی توی چشمات -

 الهی که باشه برای دل من تمومی دردات

 الهی بمیرم واسه اون نگاهت که اینقدر نجیبه

 الهی بمیرم واسه اشک چشمات که خیلی غریبه

 بمیرم الهی واسه تو واسه تو، تو که گریه کردی

 ظه تموم غما رو با من سر میکردیتو که لحظه لح

 دیگه گریه بس کن بذار واسه ی من تموم غماتو

 بذار من بمیرم که طاقت ندارم ببینم چشاتو

 گریه ی فرشته شدت گرفته بود و سپهر با همان سوز ادامه داد:

 الهی بمیرم اگه باز ببینم غمی توی چشمات

 الهی که باشه برای دل من تمومی دردات

 بمیرم واسه اون نگاهت که اینقدر نجیبهالهی 

 الهی بمیرم واسه اشک چشمات که خیلی غریبه

 سپس گیتار را کنار گذاشت. فرشته را در آغوش گرفت و موهایش را نوازش کرد. 

اشکاتو پاک کن فرشته ی من. چشمای تو همیشه باید برق شادی داشته باشه. این چشما هدیه خدا به منه زیباترین  -

 یه ایی که گرفتم. تو باید از هدیه من خوب مراقبت کنی.هد

و اشکی از گوشه ی چشمش غلطید. فرشته کمی در آغوش سپهر آرام گرفته بود اما هنوز هم از فکر دوری او آتش 

 به جانش می افتاد و غم مهمان دلش می شد. فرشته با لحن محزونش گفت:

 ر تا تو برگردی من میمیرم...هیچ وقت اینقدر از هم دور نبودیم... سپه -

 سپهر به چشمان فرشته خیره شد و گفت:

فرشته با من میای؟... خودم آرش و مادرجونو راضی می کنم. حتی اگه تا دو سه ماه هم طول بکشه صبر می کنم تا  -

 باهم بریم.

ه تو اینقدرا وقت نداری مگه عزیزم، تو که میدونی نمیشه... نه آرش و مامان رضایت میدن نه میشه که بیام تاز -

 یادت رفته که داری واسه چی میری هر آن امکان داره حال مادربزرگت بد بشه... 

 سپهر آهی کشید و سکوت کرد. فرشته برای شاد کردن او ادامه داد.

 .من اینجا کارای مهمتری دارم باید مامان و آرش رو قانع کنم بهشون بگم که تو بهترینی و منم عاشقتم -

 سپهر لبخند شیرینی زد و گفت:

 آره منم وقتی برگشتم کت شلوار دامادی می پوشم و میام خواستگاری... خانمی بنده رو به غالمی قبول می کنین؟ -

 نَـــــــــــخیر -

 اِ چرا؟ -

 آخه شما سرورین غالمی در شأن شما نیست. -

 وای مردم چقدر همسر آینده شونو تحویل میگیرن... -

 بله پس چی...  -
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 خب اینجوری که من طاقت نمیارم... نمیگی پاشم بیام شیراز قبل رفتنم مراسم خواستگاری رو انجام بدم. -

 شما نمی تونی همچین کاری رو انجام بدی... -

 چرا؟ -

 چون اونموقع به جای جواب مثبت اردنگی نصیبت میشه. -

 عد سفرم خدمت برسم.آره حاال که فکر می کنم میبینم بهتره ب -

 در همین حین صدای زنگ خانه به صدا درآمد. فرشته با تعجب گفت:

 یعنی آرشه؟ اون که گفت یکی دو ساعت دیگه میرسه... -

 نمی دونم االن میرم ببینم کیه. -

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 سپهر رو به فرشته گفت:

 خواهر علی! -

 کمند؟ -

 آره... -

 سمت در ورودی حرکت کرد تا به استقبال کمند برود.فرشته به 

 سالم فرشته -

 سالم کمند جان خوبی؟ -

 قربان تو خوبم تو چطوری؟ شنیدم راهی شیرازی؟ -

 فرشته در حالی که او را به داخل راهنمایی می کرد گفت:

 تو هم خبر داری؟ -

 بله مگه آلو تو دهن علی خیس می خوره.  -

 گفت:سپهر با خنده 

 ای بگم چی نشه این علی... سالم -

 سالم آقا سپهر خوب هستید؟ -

 ممنون به لطف شما... -

 و کمند رو به فرشته گفت:

 چند وقته می خوام بیام ببینمت نمیشه از علی که شنیدم داری میری شیراز گفتم قبل رفتن بیام پیشت. -

 مرسی کمند جان بیا بریم تو اتاق من... -
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 بریم... باشه -

 کمند پشت میز تحریر فرشته نشسته بود و در حالی که کتاب روی میز را ورق میزد لحظه ایی مکث کرد و گفت:

 فرشته دو هفته برای مسافرت زیاد نیست؟ اصال این سفر یدفعه ایی دلیلی داره؟ -

 فرشته نفس عمیقی کشید و گفت:

 ی کنم.بذار برم دوتا چایی بریزم میام برات تعریف م -

 نمی خوام بیا بشین... -

 صبر کن زود میام -

 تعارف نمیکنم که میل ندارم. ببینم مسافرتت بخاطر همین قضایای اخیره؟ منظورم خواستگاری سپهر... -

 چهره ی فرشته کمی غمگین شد. لبه ی تخت نشست و گفت:

 خیلی تابلوهه نه؟ -

 که داداشت داره میاد دنبالت...آخه میدونی برای دو هفته زیاده مهمتر این -

می بینم که داداش جونت چیزی رو هم جا ننداخته و جزئیاتم خبر داری... درست حدس زدی به مامان و آرش  -

 گفتم اگه بدونی چه اوضاعی شد بد مخمصه ایی شده...

اقا این جوری بهتره غصه نخور شما که بهر حال به خاطر سفر سپهر از هم جدا می شدین پس چه فرقی داره اتف -

 تنها نیستی.

نه دوست داشتم تنها باشم ولی خب دیگه چاره ایی نیست تازه آرش گفته میخواد انتقالیم رو برای شیراز بگیره  -

 ولی من بعید میدونم موفق بشه.

ساعت  بعد از ساعتی کمند از فرشته و سپهر خداحافظی کرد و دوباره آن دو با هم تنها شدند. سپهر نگاهی به

 انداخت و گفت:

 دیگه کم کم باید سروکله ی آرش پیدا بشه. -

 نگو دلشوره میگیرم. -

 بیا هنوز که نیومده یه دل سیر نگاهت کنم. -

 فرشته کنار سپهر نشست و گفت:

 خب حاال تا وقتی آرش بیاد میخوای همین جوری بهم زل بزنیم؟ -

 نه تو صحبت کن من گوش میدم. -

 چی بگم؟ -

 هرچی فقط برام حرف بزن اصال از همکارات تعریف کن. -

 تو چیکار به همکارای من داری؟ -

 خب از شاگردات تعریف کن. -

 چشمم روشن تو چیکار به شاگردای من داری؟ -

 ای بابا خب هرچی دوست داری بگو. -

 بخشید آقای نصرتی صحبت کنیم.باشه بذار یکم فکر کنم...اومممم... آهان... می خوای درباره فرهاد... ب -

 سپهر اخم هایش را درهم کشید و گفت:
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 می خوای لج منو در بیاری؟ -

 جدی میگم سپهر وجود اون یکم نگرانم می کنه. -

 چرا؟ کسی که باید نگران باشه منم نه تو... همش به این فکر می کنم که مزاحمت نشه و آزارت نده. -

 ظر مثبتی روی اون داشتن حاال با وجود این مشکالت... آخه مامان و آرش از اول ن -

 چی می خوای بگی ؟ -

 هیچی اصال ولش کن من و تو این همه حرف نگفته داریم چرا وقتمون رو سر این موضوع تلف کنیم. -

 اما سپهر با همان اخمهای در هم کشیده ادامه داد:

 ت کنه...فرشته تا تو چیزی رو نخوای هیچکس نمیتونه مجبور -

 فرشته که احساس میکرد بحث بیهوده ایی را آغاز کرده و حاصل آن جز ناراحتی سپهر نیست با عجله گفت:

 آره تو راست میگی حق باتوئه... -

 سپهر نگاه نگرانش را به چشمهای فرشته دوخت و با حالت التماس گونه ایی گفت:

 ذار با یال راحت ازت جدا بشم...بهم بگو که منتظرم میمونی و نظرت عوض نمیشه. ب -

سپهر چه فکری درباره ی من کردی؟ با اینکه چندین بار بهت اطمینان دادم که باهاتم ولی تو بازم باشک و تردید  -

 حرفت رو تکرار میکنی... این یعنی چی؟ یعنی بهم اعتماد نداری؟...

 و سپهر فورا پاسخ داد:

فقط آرش یا حداقل مادرجون موافق من بود خیالم جمع بود و بدون هیچ  نه نه منظورم این نبود میدونی اگر -

 دلواپسی می رفتم ولی وقتی هیچکدوم از اطرافیانت با ما موافق نیستن احساس خطر می کنم...

 صدای زنگ خانه شنیده شد فرشته با دستپاچگی برخاست و گفت:

 این یکی دیگه خود آرشه... -

 ما با صدای فرشته از حرکت ایستاد.سپهر به سمت آیفون رفت ا

 نه سپهر تو نرو خودم باز می کنم... -

 سپهر که دلیل نگرانی فرشته را می دانست روبرویش ایستاد و دو دستش را در اطراف صورت او قرار داد:

 نگران نباش هیچی نمیشه بهت قول میدم... باشه عزیزم؟ -

عد از باز شدن در به سمت در ورودی رفت و فرشته با اضطراب حرکات او را و او با لبخند جواب سپهر را داد. سپهر ب

دنبال می کرد. هیکل درشت آرش در آستانه در ظاهر شد و سپهر با لبخندی بر لب دستش را به سمت او دراز کرد 

و چهره  و سالمی گفت. اما تنها عکس العملی که مشاهده کرد سالم بسیار آرامی بود که به سختی شنیده می شد

درهم کشیده ی آرش که بدون توجه به دست دوستی او از کنارش عبور کرد. لبخند بر لب هایش خشکید و غبار غم 

بر چهره اش نشست. نگاهی به دستش انداخت و به آرامی آن را کنار کشید و بدون هیچ حرفی به دنبال آرش وارد 

 ری سالمی به آرش داد و آرش با لحن تندی گفت:خانه شد. فرشته که تا آن لحظه شاهد ماجرا بود با دلخو

 علیک سالم خانم مستقل. -

 فرشته با خود گفت:

 خدابخیر کنه... چطوری این چندوقت رو تحمل کنم... -

 و آرش ادامه داد:
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 وسیله هاتو جمع کردی؟ آماده ای؟ -

 آره مگه االن میریم؟ -

 و آرش با همان لحن سرد پاسخ داد:

 استراحت یکی دو ساعته می کنم و بعدش راه می افتیم. نه من یه -

 اینبار سپهر گفت:

 پس چرا وایستادی؟  -

 با این حرف نگاه خشمگین آرش به او دوخته شد ولی فرشته با عجله گفت:

 راست میگه بشین تا چایی بیارم خستگیت در بره... -

 نگاه خصمانه ی آرش بر روی صورت فرشته سُر خورد:

 اندازه ی کافی پذیرایی شدم  به -

 سپهر با اشاره به فرشته فهماند تا آرام باشد و سپس رو به آرش گفت:

 خب بیا تو اتاق من استراحت کن -

 همینجا خوبه... -

 و بدون اینکه منتظر جوابی باشد روی کاناپه دراز کشید. چشمانش را بست و با یک دست چشمانش را پوشاند.

ی مدتی سکوت کردند تا آرش به خواب برود. سپهر به اتاقش رفت و بادست به فرشته اشاره کرد فرشته و آرش برا

 تا او هم به اتاق بیاید. وارد اتاق شد و با صدای آرامی گفت:

 چیه؟ -

 عجب گیری کردیما چرا نیومد تو اتاق بخوابه؟ -

 اهت بذاره...هیس یواشتر االن بیدار میشه... خب معلومه مثال نخواست مارو ر -

 یه چیزی میگما... اینجوری که نمیشه حتی صحبت کرد. -

 هی آقا چی می خوای بگی به داداش من. -

 فعال که داداشت به خون بنده تشنه است. -

 هر که را طاووس خواهد جور هندوستان کشد. -

 احت با صدای بلند حرف بزنیم...بله بر منکرش لعنت... حاال خانم طاووسه درو ببند تا بتونیم دو تا کالم ر -

 حرف؟ اونم پشت درای بسته... اصال امکان نداره قضیه مورد داره. -

 خودم می بندم -

 نبند سپهر من باید برم ناهار رو آماده کنم -

 هنوز برای ناهار زوده -

ه ناگهان صدای آرش برای بستن در کشمکش می کردند و به طور ناخودآگاه صدای خنده هایشان بلند شده بود ک

 باعث شد تا هردو سکوت کنند و از حرکت بیایستند.
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 فرشته... -

 فرشته اخمهایش را درهم کشید و گفت:

 اَه بفرما بیدار شد نذاشتی بدبخت دو ساعت درست بخوابه... -

 ود.و از اتاق خارج شد. آرش همچنان با چشمهای بسته روی کاناپه داراز کشیده ب

 بله؟ -

 اینبار آرش با لحن برادرانه ایی گفت:

 یه لیوان آب میدی؟ -

 چشم. -

 بعد از مدتی با لیوان آب به سمت آرش آمد. آرش آب را یک نفس بلعید و با دست لبهایش را خشک کرد.

 خب اماده ایی بریم؟ -

 نگاه غمگینش را به زمین دوخت و به آرامی گفت:

 ستراحت نکردی؟ تازه می خواستم ناهار درست کنم...آخه تو که هنوز ا -

 تو راه یه چیزی میخوریم...دیر میشه -

 باشه بریم -

 پس وسایلتو بیار من میرم تو حیاط عالفم نکنی زود بیا -

 باشه بذار لباس بپوشم بریم...  -

می کرد که لحظه ی جدایی سپس به اتاقش رفت. روی تخت نشست و سرش را بین دستانش گرفت. هنوز هم باور ن

رسیده است. با صدای در سرش را بلند کرد. سپهر در آستانه در ایستاده بود و به او خیره شده بود. نفس عمیقی 

 کشید و گفت:

 داری میری؟ -

با تکان سر حرفش را تایید کرد. برخاست و مانتویش را به تن کرد. شال همرنگ مانتو را روی سرش انداخت و 

ینه ایستاد تا آن را مرتب کند اما با دیدن آینه نگاهش با نگاه سپهر گره خورد. چشمهای سپهر سراسر روبروی آ

عشق و التماس بود. فرشته به زحمت نگاهش را از او گرفت و شالش را مرتب کرد. نمی خواست سپهر برای رفتن او 

 .غصه دار شود اما به خوبی می فهمید که او هم از این بابت غمگین است

 چمدانش را در دست گرفت تا از اتاق خارج شود. ناگهان چهره ی غمگین سپهر خندان شد و گفت:

 با همین شلوار میخوای بری؟ -

 فرشته که تازه متوجه شده بود هنوز همان شلوار خاکستری رنگ راحتی را به پا دارد گفت:

 ه چی؟ برو بیرون...آخ همش تقصیر توئه اینجا وایستادی بروبر منو نگاه میکنی ک -

 با عجله شلوار جینش را به پا کرد و از اتاق خارج شد سپهر جلوی در اتاق انتظارش را می کشید. 

 خب آقا سپهر مواظب خودت باش. غذاتو به موقع بخور. نبینم تا لنگ ظهر میخوابی ها... -

خبر از احساسش میداد. برای فرار از با اینکه تمام تالشش را برای فرو بردن بغضش میکرد اما صدای لرزانش 

 نگاههای پرسشگر سپهر با عجله به سمت در خروجی حرکت کرد.
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 فرشته!... -

با صدای سپهر همان جا میخکوب شد. چمدان را رها کرد و به سمت سپهر چرخید با دیدن چشمهای خیس سپهر 

آغوش او جای داد. به صورتش خیره شد و توان مقاومت را از دست داد. با سرعت به سمتش دوید و خودش را در 

 گفت:

 خیلی دوستت دارم سپهر... مراقب خودت باش...من انتظارتو میکشم پس زود برگرد... -

 و با دست اشک های سپهر را پاک کرد و ادامه داد:

مال هم دیگه  نباید جلوی من گریه میکردی این تصویر از ذهنم پاک نمیشه و تو نبودت اذیتم میکنه... من و تو -

 هستیم پس هیچی نباید ناراحتمون بکنه حتی فاصله...

 سپهر بوسه ایی بر پیشانیش نشاند و گفت:

 باشه... تو هم مراقب خودت باش... باهات در تماسم ...به یادتم لحظه به لحظه... فرشته ی من عشق من -

ه ی آنها رفت. فرشته هنگامی که سوار اتومبیل سپس به آرامی از هم جدا شدند. سپهر با ظرفی آب و قرآن به بدرق

می شد دوباره نگاهی به سپهر انداخت و سپهر در جوابش لبخند زیبایی را تحویل داد. آرش که گویی متوجه غم 

 بزرگ آن دو شده بود با حالت شرمگینی گفت:

 فرشته دیر میشه سوار شو... -

 سپهر به آرش نزدیک شد و گفت:

 ب خودتون باشین... به مادرجون سالم برسون...خدانگهدار مواظ -

 و اینبار آرش با لحن مهربان تری گفت:

 خداحافظ -

پشت فرمان نشست و اتومبیل را به حرکت در آورد فرشته به سمت سپهر چرخیده بود و از شیشه پایین آمده 

 م بودند از هم چشم برنداشتند.اتومبیل او را نگاه می کرد و هر دو تا آخرین نقطه ایی که در تیررس نگاه ه

نیم ساعت از شروع حرکتشان گذشته بود و سکوت سنگینی بین فرشته و آرش حکمفرما بود. فرشته به مناظر بیرون 

چشم دوخته بود و با بغضی در گلو به تمام خاطرات تلخ وشیرینی که در این مدت داشت می اندیشید صحنه های آن 

مالقات کرده بود صحنه ی آشتی کنان بعد از آن هنگامی که باالخره فرشته به عشقش شب بارانی که فرشته تینا را 

اعتراف کرده بود...همگی مانند پرده ی سینما در پیش چشمانش نقش می بست. در افکارش غوطه ور بود که لرزش 

گاه کنجکاوی به تلفن همراهش توجهش را جلب کرد. به صفحه ی آن نگاهی انداخت پیام از طرف سپهر بود. آرش ن

 فرشته انداخت اما دوباره چشمانش را به جاده دوخت. 

 این قصه هم رسیده به پایان خداحافظ -

 جان شما و خاطره هامان خداحافظ

 من میروم بدون تو اما دعایم کن

 در اولین تراوش باران خداحافظ

 

د ولی اصال متوجه نم نم باران نشده بود شیشه را نگاهی به بیرون انداخت با اینکه تمام مدت به بیرون خیره شده بو

 پایین داد و بوی خاک نم خورده را با نفس عمیقی وارد ریه اش کرد. و شروع به نوشتن کرد.

 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

1 8 7  

 

 این چه طرز خداحافظیه تازه قصه شروع شده آقا -

 خداحافظ طلوعم

 خداحافظ غروبم

 خداحافظ تو ای تنها امیدم

 خداحافظی کنی حاال یاد گرفتی چه طوری

 بله خب باالخره تو خانم معلمی بیشتر از من بلدی.... فرشته زنگ بزنم؟ -

 نه جلوی آرش اصال راحت نیستم. نمیتونم صحبت کنم. -

 ای دختر شیطون مگه چی میخوای بگی که جلوی آرش نمیشه؟ -

 حاال هر چی... -

 خب با همین اس ام اس بگو االن که نمی شنوه -

 ار بود زنگ بزنی تو میخواستی حرف بزنی اونوقت من بگمتو قر -

 ای بابا چقدر چونه میزنی باشه من میگم... می خواستم بگم تو نفس منی از وقتی رفتی احساس خفگی می کنم. -

 تو هم هستی منی بدون تو هیچم... -

 هستی که دختره!! -

 خب پس دنیای منی... -

 خب اینم دختره... -

 فکر کنم... آهان... تو جهان منی!وایستا  -

 جهان کیه؟ اسم غریبه میشنوم! -

 دیگه جوابتو نمیدم سپهر مسخره... -

 باشه شوخی کردم... می خواستم بیشتر حرف عاشقانه بشنوم... بوس -

 خجالت بکش باز تو پر رو شدی؟ -

 کشیدم...  -

 سپهر؟ -

 جون دلم؟ -

 ی که از ایران بری...دلم از االن گرفته وای به روز -

 قربون دل فرشتم بشم... عشق من، بهت قول میدم تند تند بهت زنگ بزنم... -

 باشه قول دادی ها... بسه دیگه آرش داره مشکوک میشه...  -

 پس فعال خداحافظ -

کشید و دوباره به بیرون چشم دوخت. از جریان هوایی که به صورتش میخورد احساس سرما کرد. شیشه را باال 

 سرش را به تکیه گاه اتومبیل چسباند. چشمانش را بست اما با صدای آرش سرش را بلند کرد و به او چشم دوخت:

 سپهر بود؟ -

 با تعجب پاسخ داد:

 نه یعنی آره... -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

1 8 8  

 

 آرش با آرامشی که در صدایش ریخته بود گفت:

 یه چیزی خیلی برام عجیبه فرشته ؟ -

 چی؟ -

راحت مجاب شدی... اصال به موقعیت خودتو و سپهر فکر نکردی؟...وقتی مامان گفت که انگار خود چطوری اینقدر  -

تو هم راضی هستی باورم نشد و گفتم نه اشتباه میکنی... ولی زمانی که بهت زنگ زدمو اونطوری حرف زدی و گفتی 

 که باید خودت تصمیم بگیری...

 :حرفش را ادامه نداد. فرشته مکثی کرد و گفت

آرش تو برادر منی و بهتر از هرکسی منو میشناسی... نمی تونم همه چیز رو راحت برات بگم چون حرمت خواهر  -

برادری مانعم میشه... ولی اینو میدونی که من هیچ وقت آدم بی منطقی نبودم برای کارای کوچیک روزانم هزارتا 

. کم خواستگار نداشتم خواستگار ندیده هم نبودم که بگی برنامه ریزی می کنم تا همیشه به بهترین نحو انجام بشه..

خامی کردم... حاال من نمی فهمم چرا تو و مامان فقط به خاطر این تصمیمم تمام اعتمادی رو که توی این سی و چند 

 ..سال به من داشتین از دست دادید... برای منم سخته که شما اینطوری رفتار می کنید یعنی هنوز منو نشناختین؟.

نه با این تصمیمت فکر می کنم هنوز نشناختمت... سپهر اگه مثل بچه ی تو نباشه مثل برادر کوچیکته... هر جوری  -

 رفتار احساسی اینقدر ساله 81 – 87فکر می کنم نشدنیه از تو بعیده که اینطوری بچه گانه فکر کنی و مثل دخترای 

منطق نبودی شکه شدم... اصال برام قابل هضم نیست... میدونی چی  بی وقت هیچ دونم می اینکه خاطر به منم... کنی

 به سر زندگیت میاری؟

مطمئن باش قبولش برای منم آسون نبوده... نه تو نه مامان خبر ندارین که چند ماه آزگار چی به سر من اومد  -

فهمین اینکار چقدر برام سخت چقدر بدبختی کشیدم... سپهر و مجبور کردم که از خونم بره... جای من نبودین تا ب

بود حس باغبونی رو داشتم که با بیچارگی نشسته و خشک شدن گل باغچه اش رو مبینه و میدونه که خودش باعث 

پژمردگیش شده... نه آرش، تو و مامان حس منو نمی فهمین و انتظارم ندارم که بفهمین ولی ایکاش باهام همدردی 

ام می ذاشتین.... باور کنین منم عقل دارم می فهمم چی بده و چی خوب... رفتار می کردین ایکاش به تصمیم من احتر

 ساله برخورد می کنین... 87من بچه گانه نیست این شمایین که با من مثل دخترای 

 فرشته که به سرعت نفس هایش افزوده شده بود با لحنی عصبی ادامه داد:

تو این سن تو بخوای منو به خاطر عالقه ایی که به سپهر دارم از خود تو می پرسم آرش واقعا زشت نیست که  -

مواخذه کنی... منو از کارو زندگی انداختی و اومدی دنبالم که چی؟ ببری منو پیش خودت و زیر نظر داشته باشیم؟... 

کمی  من اینکاره نیستم دلم می خواد همه چی با رضایت تو و مامان باشه وگرنه فکر میکنی این چند سال فرصت

 برای عشق و عاشقی اونم نه با سپهر با هر کس دیگه ایی...

 آرش با عصبانیت میان کالم فرشته پرید و گفت:

 خیله خب بس کن... بحث ما بی فایده است االنم اصال جاش نیست. -

 فرشته رویش را برگرداند و در دل گفت:

 آره االن جاش نیست چون االن جوابی نداری که بهم بدی... -

شب بود و هوا کامال تاریک شده بود سپهر برای فرار از تنهایی خودش را مشغول کارهای شرکت کرده  7ساعت 

 بود. زنگ خانه به صدا درآمد سپهر با تعجب برخاست و به سمت آیفون رفت.
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 کیه؟...علیک سالم تو اینجا هم دست از سر من بر نمیداری؟ بیا تو... -

 نه شد و با صدای بلندی گفت:بعد از مدتی علی وارد خا

 به میبینم حسابی تنها شدی و حال میکنی برای خودت... -

 آره واقعا عجب حالی... چشمام در اومد پای سیستم بس که به مانیتور زل زدم... -

 ای بی وفا چشم فرشته رو دور دیدی نشستی چت میکنی؟ -

خودم انجام بدم رو روبهراه می کنم که دیگه وقتی نیستم برو خدا شفات بده چت چی؟ دارم کارایی که میتونم  -

 مشکل پیش نیاد...

 تا وقتی منو داری غمی نداری برو خیالت راحت... -

 تو خودت غمی می ترسم بزنی زحمت های این چند وقته رو به باد بدی -

ه وقتی هم می یومدم همه چی عجب رویی داری تو سپهر... من بودم یه هفته یه هفته تو شرکت پیدام نمیشد دیگ -

 سرجاش بود...

 خوبه حاال شوخی کردم اگه تو نبودی که تا االن شرکت خورده بود زمین... -

 از عموت خبری نشد -

 نه فعال خبری ندارم  -

 من گفتم االن نشستی زانوی غم بغل کردی و زار میزنی -

ه کمتر فکر کنم آخه از یه طرفم فکر و خیال این سفر حالم که خیلی بده ولی سعی کردم باکار سرگرم بشم بلک -

 ولم نمیکنه.

 مگه سفر فکر و خیال داره باالخره میری دیگه -

چرا خودتو به خنگی میزنی منظورم اینه که پدربزرگ و مادربزرگم چه جوابی دارن؟ چی باعث شده که منو تنها  -

 بذارن؟

و خیال بیخود نکن بشین پای کارات این بهتره... راستی شام  آهان خب تا نری پیششون که نمیفهمی پس فکر -

 خوردی؟

 نه هنوز هفت شبه چه خبره؟ -

 من گرسنمه... -

 خب پاشو برو خونتون شام بخور -

 زهی خیال باطل بنده امشب رو در جوار جنابعالی به صبح می رسونم -

 بیخود پاشو پاشو حوصلتو ندارم -

 

 ازنین باز کرد:چشمانش را با صدای ن 

 آی عمه ی تنبل پاشو دیگه چقدر می خوابی؟ -

 با دیدن نازنین به سرعت برخاست و او را در آغوش گرفت:

 نازنین... الهی عمه قربونش بشه -

 وای یواشتر االن بهار کوچولو پرس میشه -
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 فرشته در حالی که از نازنین فاصله می گرفت گفت:

 ه اسم قشنگی کی انتخاب کردین؟راستی سالم... بهار... چ -

 علیک سالم. دیروز باالخره به تفاهم رسیدیم...خوبی ؟ چه خبرا خانم عاشق پیشه؟ -

 نازنین! تو هم؟ خوبم تو خوبی -

 ای منم بدک نیستم. من غریبه بودم بهم نگفتی؟ -

 این چه حرفیه باور کن نمی تونستم... االنم که می بینی همه چی ریخته بهم -

 نگران نباش درست میشه... ولی داداشت حسابی قاطی کرده بود ها... -

 بله از داد و بیدادای پشت تلفن فهمیدم... -

 با صدای روشن خانم هر دو به سمت صدا چرخیدند:

 سالم -

 فرشته روشن خانم را در آغوش گرفت و گفت:

 سالم مامان جون خوبی؟ -

 چرا وقتی رسیدین بیدارم نکردین؟ خوبم خداروشکر تو خوبی دختر گلم -

 دیگه دیر وقت بود بد خواب می شدین گفتم صبح همو می بینیم. چه خبرا؟ -

 سالمتی... صبحونه حاضره بیاین... نازنین تو نباید به خودت گشنگی بدی... -

 چشم بریم -

 و هر سه از اتاق خارج شدند.

 بعد از صبحانه روشن خانم رو به فرشته گفت:

 سپهر چطوره خوبه؟ -

 بله اونم خوبه سالم رسوند -

 سالمت باشه... -

 سپس کمی مکث کرد و ادامه داد:

 هنوزم سر حرفش هست؟ -

 فرشته و نازنین به یکدیگر نگاهی کردند و فرشته با تردید جواب داد:

 منظورتون... -

 آره منظورم اینه که هنوزم می خوادت... -

 تنش بیاد پیش شما ولی من نذاشتم.می خواست قبل از رف -

 رفتنش؟ مگه داره کجا میره؟ -

 با لحن غمگینی گفت:

 انگلیس پیش پدربزرگ و مادربزرگش... -

 روشن خانم و نازنین با تعجب پرسیدند:

 چی؟ -

 فرشته درست شنیدم؟ -
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 بله...میره پدربزرگ و مادربزرگش رو ببینه... -

 تعجب گفت:روشن خانم با همان چهره ی م

 اما چه جوری؟ یهو از کجا پیداشون شد؟ -

عموی سپهر باهاشون در ارتباط بوده وقتی که حال ناهید خانم مادربزرگ سپهر بد میشه میگه که می خواد سپهر  -

 رو ببینه...

 و اینبار نازنین حرف روشن خانم را تکمیل کرد:

 پس تا االن چرا سراغی از سپهر نگرفتن؟ -

من و سپهر هم نمی دونیم در اصل برای جواب همین سوال داره میره... آقای پاشایی می گفت حال ناهید خانم اینو  -

 خیلی بده

 روشن خانم نفس عمیقی کشید و گفت:

 خدا شفاش بده... پس سپهر داره از ایران میره -

 و فرشته با غمی که در صدایش نمایان بود پاسخ داد:

 ی گفته زود برمیگردهآره داره میره... ول -

 نازنین که گویی چیزی را به یاد آورده با کنجکاوی بچه گانه ایی پرسید:

 راستی فرشته چی شد که راضی شدی؟ -

اما با چشم غره ی فرشته متوجه شد که اصال موقعیت خوبی را برای مطرح کردن این سوال انتخاب نکرده است. به 

 درهم کشیده شد و حالتی رنجیده به خود گرفت. فرشته زیر لب غرید: خوبی مشخص بود که چهره ی روشن خانم

 نازنین! امان از دست تو... -

 روشن خانم رو به نازنین گفت:

 نازنین جان دخترم میشه با فرشته تنها صحبت کنم... -

 نازنین که از این حرف کمی دلخور شده بود گفت:

 بله چشم پس من میرم باال -

 زم ببخشممنونم عزی -

 نه مادرجون این چه حرفیه... باالخره حرفای مادر دختریه دیگه -

و آن دو را باهم تنها گذاشت. روشن خانم بدون هیچ حرفی به فرشته خیره شده بود گویی منتظر بود تا خود فرشته 

 صحبت را آغاز کند. فرشته که از طرز نگاه مادرش حس بدی داشت. کالفه وار گفت:

 اره بازجویی کنید؟مامان قر -

نه من بازجو نیستم تو هم مجرم نیستی که بخوام بازجویی کنم ولی ازت انتظاردارم مثل همیشه برام صحبت کنی  -

 همون طوری که یه دختر برای مادرش صحبت می کنه همون جوری که دو تا دوست با هم صحبت می کنن.

ی نکنید...نمی دونستم دوستم داره یعنی از حرکات و خیله خب خودم میگم... فقط خواهش می کنم پیش داور -

 رفتارش می فهمیدم اما فکر می کردم فقط یه عالقه عادی که از روی وابستگی و عادته نه عشق نه به عنوان...

 اما سکوت کرد و روشن خانم ادامه داد:

 به عنوان همسر آینده اش؟ -
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عین دیوونه ها شده بودم اصال نمی دونستم باید چکار کنم؟ جرات  بله....تا روز تولدش نمی دونستم وقتی فهمیدم -

نکردم به شما بگم چون مطمئن بودم شما هم عصبانی میشین و ممکنه کاری بکنیم که اوضاع بدتر بشه بعد از اون 

 خواستم ازش فاصله بگیرم واسه همین اومدم پیش شما...

 قع هم؟همون سری که تا عروسی مهتاب موندی؟ پس اون مو -

آره ولی فایده نداشت مامان فقط همه چی بیشتر خراب میشد وقتی برگشتم مجبورش کردم برای خودش جایی رو  -

پیدا کنه و از کنار من بره اما فکر میکنی چی شد؟ فقط خبرای بد بود که می شنیدم. سپهر دانشگاه نیومده سپهر 

 گرده همخونه سپهر دختربازه همخونش معتاده...شرکت نیومده سپهر مشکوک شده سپهر با آدمای ناباب می

 بعد از مکث کوتاهی ادامه داد:

نمی تونستم وایستمو تماشا کنم. مامان من تمام سعیمو کردم تا اون از فکر من بیرون بیاد و بره دنبال زندگی  -

نم دوستش دارم هیچکس خودش حتی ماندانا رو بهش پیشنهاد دادم ولی مخالفت کرد... نمی خواستم قبول کنم که م

نمی فهمید من چه حالی دارم چقدر خودمو سرزنش کردم چقدر بهش بی محلی کردم... فایده نداشت مامان به خدا 

فایده نداشت زندگیم عوض شده بود هیچی سر جاش نبود... اره منم دوستش داشتم اینو وقتی قبول کردم که 

 مل ندارم ببینم به یه دختر محبت میکنه یا حتی اسمشو میاره...فهمیدم طاقت ندارم اونو با هیچ دختری ببینم تح

 خب فکر نمیکنی این رفتارا به خاطر سن کمشه؟ شاید اگه یکم پخته تر بود دیگه این رفتارو نداشت. -

بله شما درست میگین سنش کمه ولی نمی تونیم بگیم اقتضای سنشه من سالهاست که دارم باهاش زندگی میکنم  -

چ وقت اینطوری ندیده بودمش شاید هرکس دیگه ایی بود با این همه بی محلی و اذیت و آزار دست از ولی هی

عشقش می کشید اما باور کن سپهر تقریبا هر روز با من تماس میگرفت با این که از خونه بیرونش کرده بودم... آره 

 من قبول کردم چون به عشق پاکش ایمان دارم.

 نشست و گفت:روشن خانم کنار فرشته 

قبول؛ فرض می کنیم که اون واقعا تو رو دوست داره اما دخترم عزیز دلم فکر میکنی تا کی همینطوری عاشق  -

میمونه؟ من انتظار بیشتری از تو داشتم توقع داشتم فقط همین االن رو نبینی وقتی زندگی شروع شد و این آتیش تند 

میشه مهمترین مشکل شما فاصله ی سنیتونه که نمیشه نا دیده گرفت خاموش بشه اون موقعه که دیگه واقعیت دیده 

فکر میکنی این تفاوت همینطوری بی اهمیت باقی میمونه؟ نه نمیشه فرشته بیشتر فکر کن این حرفو من میزنم منی 

زدواج فکر که مادرم خوشبختی تو برام از همه چی مهمتره. خیر و صالح تو رو می خوام عجوالنه تصمیم نگیر به بعد ا

کن تو میگی سپهر عاشقه خب آدم عاشق عیب طرفش رو نمیبینه ولی تو عاقالنه رفتار کن دخترم... اصال خودت بعدا 

همین جوری فکر می کنی؟ عزیز دلم بعد از ازدواج خیلی چیزا عوض میشه نمیگم عشق از بین میره ولی همه چی به 

 یاد...واقعیت نزدیک میشه یه سری حقایق تازه به چشم م

 هردو برای لحظاتی سکوت کردند عاقبت فرشته سکوت را شکست و گفت:

 باشه مامان باز هم فکر میکنم به حرفای شما به همه چی بیشتر فکر می کنم... -

می دونستم تو هنوز همون فرشته ایی هستی که هیچ وقت بی گدار به آب نزده... خب من برم نازنین رو صدا بزنم  -

 یر شده از دلش در بیارم.فکر کنم دلگ

 و فرشته را با افکار و دغدغه های جدیدش تنها گذاشت. 

 ساعت چهار بعداز ظهر فرشته مشغول آماده شدن بود که ضربه ایی به در خورد:
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 بفرمایید؟ -

 روشن خانم وارد اتاق شد و گفت:

 جایی میری؟ -

 شده.آره می خوام برم خونه عمو اینا دلم براشون یه ذره  -

 برای عمو و زن عمو یا برای شکوفه؟ -

 برای همشون -

 در همین حین صدای تلفن همراه فرشته در فضا پیچید:

 وای مامان مگه این فرهاد میدونه من اومدم؟ -

چه میدونم واال! صبح بتول خانم رو دیدم انگار کشیک میکشه تو کوچه نمی دونم از کجا فهمیده بود که تو دیشب  -

 ی خب منم چی باید می گفتم؟اومد

 فرشته با نا رضایتی گفت:

 مامان! وقتی بتول خانم بفهمه خب معلومه که خواهر زادش هم میفهمه... اه حاال ول نمیکنه اصال حوصله شو ندارم. -

ه من نمی دونم هر جور صالح میدونی ولی فرشته این اصال درست نیست که چند ماهه این بدبخت و بالتکلیف نگ -

 داشتی گناه داره پسر مردم بشین درست حسابی باهاش صحبت کن...

 چشم صحبت می کنم ولی االن؟ همیشه بد موقع تماس میگیره... -

فرشته تماس را رد کرد و بعد از خداحافظی از خانه خارج شد هنوز چند قدمی از در خانه فاصله نگرفته بود که 

 دوباره تلفن به صدا درآمد:

 ..ای بابا. -

 نگاهی به صفحه ی تلفن انداخت این بار سپهر بود.

 سالم عزیزم -

 سالم به روی ماه فرشته ی خودم... اینقدر کیف می کنم اینطوری صحبت می کنی. -

 خوبه حاال زیاد ذوق نکن... چه خبرا؟ -

 خبر این که این عاشق دل خسته داره از دوری معشوقش دق میکنه... -

 ه چون یه نفر حسابی چشم انتظارشه که با اسب سفید بیاد و ببرشبهش بگو دق نکن -

 اسب سفید؟ آهان همون رخش خودمو میگی دیگه؟ -

 باشه بابا... لگن سفیدتو هم قبول دارم چیکار کنم دیگه چاره ایی نیست. -

 فرشته خونه نیستی؟ انگار سروصدای ماشین میاد. -

 نه دارم میرم خونه عمو... -

 سالم منو هم به همه برسون مخصوصا به زلزله... اِ پس -

 چشم میرسونم امر دیگه ایی نیست. -

 نه عزیزم عرضی نیست... فقط یه چیزی -

 چی؟ -

 خیلی دوست دارم و دلم برات حسابی تنگ شده. -
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 منم همین طور. وقتی برگشتم خودم باهات تماس میگیرم فعال خداحافظ سپهر من -

 ن.خداحافظ عشق م -

همزمان با قطع تماس تک سرفه ای شنید از شدت ترس با سرعت به عقب چرخید و با هیبت مردانه ایی روبرو شد. 

 فرهاد نیز از عکس العمل فرشته چند قدم به عقب برداشت و با دستپاچگی گفت:

 ببخشید نمی خواستم بترسونمتون. -

 باری به فرهاد انداخت و گفت:فرشته با چشمان بسته نفسش را بیرون داد. نگاه سرزنش 

 سالم خواهش می کنم مهم نیست. حال شما خوبه خانواده خوبن؟ -

ببخشید سالم ممنون سالم می رسونن شما خوب هستین؟ راستش چند دفعه تماس گرفتم آخه از خاله شنیدم  -

 اومدین ولی شما جواب ندادین...

 اصی داشتین؟بله معذرت می خوام نتونستم جواب بدم... کار خ -

 خب حقیقتش می خواستم ببینمتون و باهاتون صحبت کنم... -

 بله حتما فقط من االن دارم میرم جایی -

 پیاده میرید؟ -

 بله ماشین نیاوردم. -

 خب پس من می رسونمتون. -

 نه آخه نمی خوام زحمت بدم -

 خواهش می کنم خوشحال میشم -

 رهاد سوار بر اتومبیل به راه افتادند. بعد از طی مسیر کوتاهی فرهاد گفت:بعد از مدتی فرشته با راهنمایی ف

 می تونم یه جا نگه دارم و راحت تر حرف بزنیم قول میدم زیاد وقتتون رو نگیرم. -

 فرشته در دل گفت:

 ای خدا این از کجا پیداش شد...عجب گیری کردم ها... -

 و سپس رو به فرهاد گفت:

 نداره.باشه ایرادی  -

 اتومبیل را کنار خیابان متوقف کرد و به سمت فرشته چرخید:

منو ببخشید که بدون مقدمه میرم سر اصل مطلب نمی خوام تعارف های خسته کننده رو تکرار کنم.... اگر اشتباه  -

ه نظر شما نکنم از وقتی که با خانواده مزاحمتون شدیم حدود شش یا هفت ماه میگذره. حاال من یه سوال دارم ب

 اینقدر زمان برای انتظار کافی نیست یا بهتر بگم برای فکر کردن؟

 سپس در سکوت به فرشته خیره شد. فرشته که از سنگینی نگاه فرهاد احساس گرگرفتگی پیدا کرده بود گفت:

تی چندباری بله از همون اولش منظورتون رو فهمیدم. بهتون حق میدم... من خیلی وقته که تصمیمم رو گرفتم ح -

خواستم باهاتون تماس بگیرم و تلفنی باهاتون صحبت کنم اما احساس کردم که درست نیست بعد از این مدت 

 اینجوری جوابم رو بگم...

 فرهاد با چشمانی منتظر به لبهای فرشته چشم دوخته بود و فرشته ادامه داد:
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برای هر دختری که آرزوی خوشبختی رو داره هستین شما از هر لحاظ کیس مناسب و خوبی نه تنها برای من بلکه  -

 و مطمئنم هرکسی با شما ازدواج کنه حتما طعم خوشبختی رو می چشه... آقای نصرتی

 فرهاد... خواهش می کنم اینقدر رسمی صدام نکنید -

با کسی زندگی کنید که باشه... ولی آقا فرهاد من با بقیه خیلی فرق دارم شما الیق بهتر از من هستید شما حق دارید  -

عاشق تون باشه و آرامش رو بهتون هدیه کنه این از من ساخته نیست من نمی تونم این آرامش رو براتون فراهم 

 کنم..

اما فرشته... خانم... من مطمئنم انتخابم اشتباه نبوده من نمیتونم به این راحتی تو رو فراموش کنم آخه چرا بگید  -

 منفیه؟ قول میدم خوشبختت کنم.  مشکل کجاست؟ چرا جوابت

 گفتم که شما هیچ مشکلی ندارید این منم که نمی تونم همسر خوبی برای شما باشم... -

 فرهاد در حالی که اخم هایش را در هم کشیده بود به چشمان فرشته زل زد و با لحنی جدی گفت:

 کسی تو زندگیته؟  -

 رم...من داره دیرم میشه خودم بقیه راه رو می -

خواهش میکنم جوابمو بدین... جلوی در خونتون خیلی ناخواسته حرفاتونو شنیدم قبال فهمیده بودم که حس شما به  -

سپهر یه حس خواهرانه نیست اما هیچی با عقل جور در نمی یومد و به فکر خودم می خندیدم...با حرفایی که امروز 

 شنیدم شکم به یقین تبدیل شد...

 س می کرد فرهاد عشقش را به تمسخر گرفته است. با لحن تند و عصبی گفت:فرشته که احسا

حتی اگه شما حرفای منو شنیده باشید و مطمئن باشید که حدستون درسته حق ندارید اینطوری صحبت کنید این  -

د و به نهایت بی شرمی شما رو میرسونه که از وجود یه عشق مطمئن باشید و بازم در موردش اینطوری صحبت کنی

تمسخر بگیرینش.... آره دور از عقله ولی من با دلم تصمیم گرفتم نه با عقلم دقیقا به همین خاطر جوابم به شما منفیه 

چون همیشه انتظار داشتم همسرم کسی باشه که از ته قلب دوسش داشته باشم اونم همه چیز رو با عقل نسنجه... 

 جناب آقای نصرتی

ده شد و در را محکم بهم کوبید. فرهاد که از رفتار فرشته شکه شده بود اتومبیل را روشن و با سرعت از اتومبیل پیا

 کرد و به موازات او حرکت کرد. سرش را خم کرد و با چهره ی نادمی گفت:

 من اصال قصد توهین نداشتم.... معذرت می خوام... فرشته؟ -

 فرشته نگاه خشمگینی به فرهاد کرد و گفت:

 سمیعی... -

 خیله خب خانم سمیعی خواهش میکنم سوار شین...بده تو خیابون مردم نگاه می کنن. -

 تنهام بذارین... -

 بازم معذرت میخوام... بذارین برسونمتون -

 خودم میرم راضی به زحمت شما نیستم... می خوام تنها باشم. -

گه این آخرین مالقاتمونه اینجوری تمومش نکنین باور کنید نمی خواستم ناراحتتون کنم... خانم سمیعی... باشه ا -

 دیگه چه جوری خواهش کنم؟
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فرشته از حرکت ایستاد و نگاهی به فرهاد کرد و بدون هیچ حرفی سوار اتومبیل شد. تا رسیدن به مقصد هیچ حرفی 

 بینشان رد و بدل نشد. 

 همینجا نگه دارین پیاده میشم... -

قصد نداشتم خدایی ناکرده توهینی به شما یا به آقا سپهر بکنم اگر حرفی زدم بدون فرشـ... خانم سمیعی من اصال  -

 هیچ غرضی بوده با این حال بازم عذر می خوام...

 نگاهش را به کوچه خلوت روبرویش دوخت و با صدای محزونی ادامه داد:

ن بار به معنای واقعی به سپهر حسادت امیدوارم خوشبخت بشید... ولی یه حقیقتی رو بهتون میگم، امروز برای اولی -

 کردم... اون حتما الیق تر بوده که تونسته دل شما رو بدست بیاره...

 سپس نگاهی به چهره ی فرشته انداخت و با لبخندی تصنعی ادامه داد:

 از آشناییتون بسیار خوشبخت شدم به خانواده سالم برسونید... -

 فرشته گفت:

رای چند لحظه کنترلم رو از دست دادم... بزرگیتون رو میرسونم ... ممنون که زحمت شما هم منو ببخشید ب -

 کشیدین خدانگهدار

 خداحافظ -

فرشته از اتومبیل پیاده شد و منتظر ماند تا فرهاد از کوچه خارج شود. هوا رو به تاریکی می رفت و سوز سرما لحظه 

اییزی تمام زمین را پوشانده بود. احساس سرما کرد و لرز بر به لحظه بیشتر. نگاهی به کوچه انداخت برگ های پ

اندامش نشست یقه ی پالتویش را باال کشید و دست هایش را در جیبش فرو برد. به آرامی روی برگ های خشکیده 

اهی قدم میزد و به این فکر می کرد که آیا رفتار درستی را با فرهاد داشته؟ از حرکت ایستاد و به آسمان نیلگون نگ

انداخت و نفسش را با شدت بیرون داد. باز دمش مانند دود سیگار در فضا پخش شد. مستاصل بود و احساس می 

 کرد که بین دو راهی قرار گرفته است. با صدای بلندی گفت:

 خدایا راه درست رو نشونم بده... -

های فرهاد می اندیشید. نمی دانست که چرا و دوباره به راه افتاد هنوز چند قدمی تا خانه عمویش مانده بود. به حرف

در قبال او احساس گناه می کند. آرزو می کرد که ایکاش فرهاد را نمی دید. جلوی در بزرگی متوقف شد و زنگ 

 خانه را به صدا در آورد.

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

بود  88به راحتی بخوابد. ساعت حدود روز رفتن سپهر فرا رسیده بود و فرشته از شدت نگرانی نتوانسته بود شب را 

که زنگ خانه شان به صدا در آمد و به دنبال آن صدای شاد و بشاش شکوفه که در حال سالم و احوال پرسی با روشن 
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خانم بود در فضا پخش شد ولی فرشته بی حوصله تر از آن بود تا به استقبالش برود. هنوز صدای شکوفه شنیده می 

 شد:

 کجاست؟ زن عمو فرشته -

 تو اتاقش... از صبح نیومده بیرون نمی دونم چشه... -

 چند لحظه ی بعد شکوفه در اتاق را باز کرد و وارد شد.

 سالم خانم خوش خواب تا االن خواب بودی؟! -

 فرشته با بی حوصلگی نگاهی به چهره ی خندانش انداخت و گفت:

 خیر بنده از کله ی سحر بیدارمعلیک سالم باز تو بدون در زدن اومدی تو؟... ن -

 اوووه حاال نمی خواد به من گیر بدی بگو ببینم چرا قیافت عین عنق منکثره شده؟ -

- ..... 

 ضربه ی مالیمی به بازوی فرشته زد:

 بگو دیگه خودتو لوس نکن... -

 میدونی امروز چه روزیه؟... -

 هر تشریفشون رو ببرن...پس چی فکر کردی زبل خانم بله امروز قراره آقا سپ -

 فرشته پوزخندی زد و گفت:

 خوبه حداقل تو یادته... -

سرش را بین دستانش گرفت طوری که دسته ایی از موهای لختش بین انگشتان ظریفش اسیر شده بود و با لحن 

 خسته ای گفت:

هر داره میره؟ پس من اینجا دارم دیوونه میشم شکوفه... من اینجا طاقت نمیارم... همش از خودم میپرسم سپ -

 چیکار می کنم؟ من که االن باید کنارش باشم ؟ من باید تا آخرین لحظه همراهش باشم...

سرش را بلند کرد و به شکوفه که اکنون لبه ی تخت و در کنارش جای گرفته بود خیره شد. حلقه ی اشک چشمان 

 رفت و گفت:عسلی رنگش را احاطه کرد. دستانش را به بازوهای شکوفه گ

 شکوفه تو بگو من چرا اینجا ام... بگو شاید تو دلیلشو بدونی...  -

 قطره ی اشک روی گونه اش سر خورد و با صدای لرزان ادامه داد:

 من نمی فهمم سردرنمیارم... پس تو بگو واسه ی چی االن کنار سپهرم نیستم... -

 ر کرد:و با هق هقی که سعی داشت در نطفه خفه اش کند تکرا

 بگو شکوفه ...  -

 شکوفه نیز با چشمهای تر شده از اشک فرشته را در آغوش گرفت و گفت:

 فرشته چرا خودتو عذاب میدی؟ تو روخدا آروم باش... چرا خودتو سرزنش میکنی؟... مگه تو مقصری؟ -

این آرش کجاست تا ببینه داره آره من مقصرم اگه دنبال آرش راه نمی افتادم و نمیومدم االن کنارش بودم اصال  -

چی به روزم میاد کجاست تا ببینه سپهر چه غریب داره از ایران میره... این حق سپهر نبود شکوفه اون هیچکسو 

نداره میدونی وقتی به بی کسیش فکر می کنم دلم آتیش میگیره...مگه این همون آرشی نبود که تو روی عزیز خانم 
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مگه مامان نبود که می گفت سپهر مثل پسر خودم بزرگش می کنم... حاال هر کدوم  گفت سپهر مثل برادر خودمه...

 رفتن پی زندگی خودشون... 

 و با صدای ضعیف و ناالنی افزود:

 کجاین شکوفه...؟ بگو بیان فرشته رو ببینن همینو می خواستن؟  -

 شکوفه همان طور که دستش را به دور شانه ی فرشته حلقه کرده بود گفت:

نه تو مقصر نیستی...میدونم که مجبور شدی بیای چون کسی نبودی که بخوای تو روی خانوادت وایستی...فرشته به  -

خدا سپهر به سالمتی میره درسته اگه در کنارش بودی بهتر بود ولی حاال که نیستی هیچ اتفاقی نمیوفته میره و به 

 زودی برمیگرده... بهت زنگ زده؟

 د و اشک هایش را پشت دست پاک کرد و با سر جواب منفی دادفرشته از او جدا ش

دیدی من میدونم این مردا بیخیال تر از این حرفا هستن... تو داری اینجا خودتو دق میدی اون بشر عین خیالشم  -

وان نیست پس الکی خودتو اذیت نکن به جای غصه خوردن بهش یه زنگ بزن ببین چیکار میکنه... بذار برم اول یه لی

 آب بیارم تا آروم بشی بعدش زنگ بزن. باشه...

 فرشته سکوت کرد. در عوض شکوفه لبخندی زد و گفت:

 االن میام... -

و از اتاق خارج شد. در این فاصله فرشته به لحظه ی رفتن سپهر می اندیشید و بغض گلویش را بیش از پیش می 

 فشرد. شکوفه لیوان آب را جلوی فرشته گرفت و گفت:

 بخور آرومت می کنه -

 سپس کنار فرشته نشست. 

 خب بزن دیگه... بزار روی اسپیکر... -

 فرشته نگاه متعجبی به شکوفه انداخت و گفت:

 باز من به روت خندیدم پرو شدی؟ -

 اوال من که هرچی دیدم اشک و آه بود...خنده ای ندیدم دوما حاال مگه چی میشه منم بشنوم...  -

 هایش را ریز کرد و دستش را به کمر زد:ناگهان چشم

 هیییی نکنه از اون حرفا... -

 دِ بی ادب... اصال به من میخوره... اهلل اکبر ولش کن... باشه میذارم -

شروع به گرفتن شماره کرد با پخش شدن صدای بوق تلفن را روی بلندگو قرار داد. صدای مهربان سپهر در اتاق 

 پیچید:

 سالم عشقمسالم خانومم  -

فرشته با عجله قصد قطع کردن بلندگو را داشت اما شکوفه مانع شد و با حرکات و لب و دهان برایش خط و نشان 

 کشید و از او خواست تا سپهر متوجه حضور او نشود.

 الو فرشته؟ -

 با صدای سپهر اخم فرشته تبدیل به لبخند شد و گفت:

 جانم... سالم سپهر خوبی؟ -
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ی بال عزیزم... ای بد نیستم وقتی صدای تو رو می شنوم حالم بهتر میشه... خب چه خبر من و نمی بینی جونت ب -

 خوشی؟

 این حرفو نزن... خبری نیست سالمتی... -

 فرشته چیزی شده؟ -

 نه واسه چی می پرسی؟ -

 ه هالکشم...آخه یه جوری حرف میزنی انگار معذبی... دلم هوای حرفای قشنگت رو کرده همونا ک -

شکوفه با شنیدن این حرف سرش را را به طرفین تکان داد و با خنده ای که به زور مهارش کرده بود ضربه ای روی 

 گونه اش زد و به آرامی گفت:

 خاک عالم مگه چی بهش میگفتی؟ -

 از حرکات شکوفه به خنده افتاده بود اما صدایش را در گلو خفه کرد و گفت:

 که...نه... معذب  -

نگاه شیطنت آمیزی به شکوفه انداخت که با التماس از او می خواست تا حرفی به سپهر نزند. دوباره صدای سپهر 

 شنیده شد.

 فرشته؟ -

 جانم -

 کسی پیشته؟ -

 دوباره نگاهی به چهره ی شکوفه که حالتی مظلوم به خود گرفته بود کرد و با لحن خندانی گفت:

 کسی؟ نه... -

 با شکی که در صدایش مشهود بود گفت:سپهر 

 فرشته عزیزم تو که به من راست میگی مگه نه؟ -

 سپهر یه چیزی بپرسم؟ -

 بپرس فرشته ی من... -

 در حالی که زیر چشمی به شکوفه خیره شده بود گفت:

 به نظر تو زلزله هم کسی حساب میشه؟ -

 راض شکوفه که می گفت:و به دنبال آن صدای خنده ی بلندش شنیده شد و اعت

 خیلی مسخره ای فرشته مگه نگفتم نگو... -

 همزمان سپهر با صدای خندانش گفت:

فرشته از همون احوال پرسی اولت فهمیدم یه نفر کنارته... مطمئن بودم دوباره این زلزله داره حرفامونو گوش  -

 میده...

 شکوفه در حالی که برای فرشته شکلک در می آورد گفت:

 آره جون عمه نداشتت... میدونستی و اینجوری دل میدادی و منتظر قلوه بودی؟ -

 سالم عرض شد...الحق که زلزله ای -

 علیک سالم ...حاال من دارم برای این فرشته خانوم شما... -
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 هی زلزله کاری به فرشته ی من نداشته باش ها وگرنه... -

 وگرنه چی؟ -

 وگرنه منم برات دارم... -

 مثال چی کار میکنی؟ -

هیچی فقط چند وقت پیش یه اسمی شنیدم تو می شناسی طرف رو؟ اسمش چی بود؟......اوممم یادم اومد فکر کنم  -

 جمال بود نه جالل نه نه آهان جواد بود...

 شکوفه با چشمان گرد شده به فرشته خیره شد و سپس با اخم های گره خورده گفت:

 فتی همه چی رو گذاشتی کف دست سپهر؟خیلی دهنت لقه... ر -

 و با عصبانیت برخاست و از اتاق خارج شد.

 شکوفه... من چیزی نگفتم... شکوفه... -

 رفت؟ -

 فرشته تلفن را به حالت عادی بازگرداند و گفت:

 بله رفت... تو اینا رو از کجا میدونستی؟ -

 سپهر خنده ی کوتاهی سرداد و گفت:

 اینجوری بهتر شد حاال بگو ببینم عشق من چه طوره؟ حاال بماند... -

 فرشته احساس راحتی بیشتری می کرد. نفس عمیقی کشید و گفت:

 خداروشکر خوبم بد نیستم... -

 پس تو هم مثل من اوضاع و احوالت روبراه نیست... دلتنگتم فرشته بد دلتنگتم... -

 ا آخرین لحظه که داری از ایران میری... ولی...منم همینطور عزیزم دلم می خواست کنارت باشم ت -

 فرشته ی من، هستی من چرا دوباره گریه کردی؟ چرا اشک میریزی؟ -

 تو چطوری فهمیدی؟ -

 سپهر شعری را زمزمه کرد:

 می میرم از جنون تا گریه می کنی -

 با بغض هر شبت، با من چه می کنی

 

 سپس ادامه داد:

چیز رو لو میده... فرشته به خدا اشکات داغونم میکنه... تحمل کن عزیزم منم ناراحتم که  اون صدای گرفتت همه -

کنارم نیستی ولی صبر به خرج میدم به امید روزی که دوباره ببینمت دوباره دستات رو تو دستم بگیرم... برای من 

 سخت تر که جای خالیت رو توی خونه می بینم...

 رفهای سپهر گوش جان سپرده بود.فرشته سکوت کرده بود و به ح

 هیچی نمیگی؟ اشکال نداره من صدای نفساتم دوست دارم... -

 سپهر؟ -

 جون دلم... -
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زود برگرد... مواظب خودت باش بهم زنگ بزن...منتظرتم... نگران من نباش اینجا همه چی روبراهه فقط نگرانیم  -

 تو هستی پس مواظب خودت باش...

 ی اونجا مشکلی نداری؟فرشته جدی میگ -

نه عزیزم مشکلی نیست خیالت راحت... حواستو جمع کن تا چیزی جا نذاری لباس گرمم بردار چون شنیدم لندن  -

 هواش سرد و بارونیه... گفتی ساعت چند بلیط داری؟

 نصفه شب... 5اگه تاخیر نداشته باشه  -

 ی.پس حسابی استراحت کن و مراقب باش از پرواز جا نمون -

 چشــمــــ نازنین من چشم توصیه های ایمنی تموم شد؟ حاال اجازه هست منم یه چیزی بگم؟ -

 بفرمایید... -

 اون زنجیر رو یادته بهم داده بودی؟ روز تولدم؟ -

 خب... -

گذاشتم توی جیب کیف ات بنداز گردنت. اون زنجیر رو هزاران بار بوسیدم دوست دارم هروقت دلت تنگ شد  -

اد اون روز قشنگ بیوفتی... تا وقتی بر می گردم دستت امانت باشه... حلقه اشم هنوز تو دستمه و هروقت دلم تنگ ی

 بشه به اون نگاه می کنم و چشمای قشنگت رو به یاد میارم... 

 سپس صدای نفس عمیقش در گوشی پیچید و ادامه داد:

 دوستت دارم فرشته دنیا دنیا دوستت دارم... -

 م همینطور... حاال چیکار کنم با این شکوفه مگه باور میکنه که من نگفتم بهت...من -

خودم زنگ میزنم بهش براش توضیح میدم... وقتی داشتین تلفنی صحبت می کردین اسمشو شنیدم همه چی  -

 دستگیرم شد... ولی دلم خنک شد.

 ای بد جنس...خب دیگه برو به کارت برس. -

 تنم بهت زنگ میزنم... فعال خداحافظ عزیزمباشه بازم قبل رف -

 خداحافظ -

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 پاشو آماده شو... -

 فرشته چشمان متعجبش را به شکوفه دوخت و گفت:

 کجا؟ -

 پاشو بریم بیرون هم خرید هم یه هوایی عوض کنیم... -

 روی تخت دراز کشید و با چهره ی در هم کشیده ای گفت:
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 تو هم وقت گیر آوردی؟ همین امروز که من سرحال نیستم هوای خرید زده به سرت؟ ولم کن -

اتفاقا به همین خاطر میگم امروز روز اولیه که سپهر رفته تو هم هی می خوای بشینی اینجا اشک تمساح بریزی...  -

 پاشو زودباش...

 نمیام الکی اصرار نکن... -

 ه او را به اجبار می کشید گفت:شکوفه دست فرشته را گرفت و در حالی ک

فرشته خودت خوب میدونی که بیخیالت نمیشم پس واسم ناز نکن یاال دیر میشه می خوام قبل از تاریکی هوا  -

 برگردیم...

 اَه خیله خب ولم کن... -

ل سبز و برخاست و سراغ کمد لباسهایش رفت. مانتوی مشکی رنگ به همراه شلوار جین مشکی را انتخاب کرد. شا

 تیره ای را به سر کرد و رو به شکوفه گفت:

 خب بریم... -

 نگاهی به سر تا پای فرشته انداخت و گفت:

 می خوای همین طوری بیای؟ -

 مگه چشه؟ -

 چش نیست گوشه... قیافت عین مرده هاست... -

 فرشته میان کالمش پرید و گفت:

 رم عروسی؟تو رو خدا کوتاه بیا شکوفه... مگه می خوام ب -

 نخیر میخوای کنار من راه بری واسه همین دوست ندارم همه با این قیافه ی رنگ و رو رفتت بهمون زل بزنن...  -

فرشته با کالفگی سراغ لوازم آرایشش رفت. اصال میلی برای این کار نداشت بیشتر اوقات وقتی با سپهر برای گردش 

 بتی تمام آرایش مالیمی کرد و گفت:و یا خرید می رفت آرایش می کرد. با بی رق

 حاال رضایت میدی؟ بی کالسی نیست کنارت راه برم؟ -

 حاال ماه شدی... بریم که دیگه بیشتر از این خوشگل کنی میدزدنمون... -

 و هردو از اتاق خارج شدند. فرشته رو به روشن خانم که در حال دیدن برنامه آشپزی از تلویزیون بود گفت:

 کار نداری؟ من و شکوفه داریم میریم خرید... مامان -

 روشن خانم بدون اینکه از تلویزیون چشم بردارد گفت: -

 نه به سالمت؟ خوش بگذره... -

 پس خداحافظ -

از بین چند جفت کفش، کتانی هایی که با رنگ شالش همخوانی داشت را به پا کرد. سرش را بلند کرد. متوجه 

 نشسته بود شد: لبخندی که بر لب شکوفه

 چته؟ چرا اینجوری نگاه می کنی؟ -

 خدایی خوش تیپی... فکر کنم برای سپهر دیگه سنگ تموم میذاری نه؟ -

 امروز به من گیر دادی ها... بیا بریم مگه نگفتی دیر میشه. -

 تو هم همش حال منو بگیر... -
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ه خانه بودند. شکوفه با دیدن نیمکت خالی که در هوا رو به تاریکی میرفت و فرشته و شکوفه در مسیر بازگشت ب

 پارک سرسبز کنار خیابان قرار داشت گفت:

 وای فرشته بیا بریم اونجا بشینیم... مردم از خستگی... -

 هوا داره تاریک میشه میبینی که منم لباس گرم نپوشیدم. -

 ند پوشیدم....به خدا داره پام میشکنه با این کفشا... عجب غلطی کردم پاشنه بل -

 باشه ولی فقط چند دقیقه ها... -

 شکوفه استین مانتوی فرشته را گرفت و او را به سمت نیمکت هدایت کرد:

 باشه فقط یه کم... -

پارک کوچک و سر سبزی بود که بیشتر به گذرگاه عابرین شباهت داشت و کمی از حد معمول شلوغ تربود. شکوفه 

 در دست داشت خارج کرد و گفت:پیراشکی را از پالسیکی که 

 بفرما بخور هنوز که گرمه... -

و هردو با ولع شروع به خوردن کردند. فرشته در حالی که تکه ای از پیراشکی را در دهان می گذاشت نگاهی به 

 شکوفه انداخت اما با چهره ی متعجب شکوفه روبرو شد که به نقطه ای خیره شده بود.

 قورت بده االن خفه میشی. شکوفه؟ چته؟ لقمه رو -

 شکوفه لقمه ی نجویده را با سرعت بلعید و گفت:

 فرشته؟ -

 بله؟ -

 آقاهه مشکوک میزنه... -

 کدوم آقاهه؟ -

 و مسیر نگاه شکوفه را دنبال کرد. پسر جوانی که با کمی فاصله به آن دو خیره شده بود.

 ولش کن فکر کنم مزاحمه پاشو بریم... -

شت راهش رو میرفت اما از کنار ما که رد شد. یهو انگار چیز عجیبی دیده برگشت و بهمون خیره شد.... آخه دا -

 فرشته؟

 بله؟ -

 درست به من نگاه کن... -

 واسه چی؟ -

 میگم نکنه ما شاخ درآوردیم... -

 تو که شاخ نداری خودمو نمی دونم... -

 مون نمیشه...مطمئنی؟ پس شاید کج و معوجیم خودمون حالی -

تو آره یه کم کجی ولی من نه صافه صافم... پاشو اینجوری بهش خیره نشو زشته... هوا تاریک شده باید زودتر  -

 بریم خونه.

 هردو برخاستند و شکوفه رو به فرشته گفت:

 آخه نگاش کن تیپش اصال به مزاحما نمیخوره... با اون کت و شلوار و کیفی که دستشه... -
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 م شاخ داره یا دم... همین که اینجوری بهمون زل زده یعنی مزاحمه... محلش نده بیا بریم مزاح -

و به آرامی به راه افتادند ولی هردو به خوبی احساس می کردند که نگاه مرد همراهیشان می کند. هنوز چند قدمی از 

 او فاصله نگرفته بودند که هردو با صدایش متوقف شدند.

 .خانم سمیعی؟.. -

 هردو با چشم های گرد شده به هم خیره شدند و شکوفه با بهت گفت:

 با تو بود یا با من؟ -

 با صدای آرامی گفت:

 نمی دونم؟... -

 دوباره صدای مرد شنیده شد:

 فرشته خانم؟... -

 شکوفه با ترس به فرشته خیره شد و گفت:

 با توئه!... این کیه؟ تو رو از کجا میشناسه؟! -

 اریکه من که نمی بینمش... نکنه فرهاد؟... ولی نه صداش به اون نمیخوره...ت -

 ناگهان چراغهای کم سوی پارک روشن شد و شکوفه گفت:

 بیا روشن شد... می شناسیش؟ -

 نگاه گذرایی به صورت مرد انداخت اما به خاطر فاصله ایی که وجود داشت باز هم نمی توانست واضح ببیند.

 که خیره بشم تو صورتش ولی نه نمی شناسمش... این اسم منو از کجا بلده؟ نمی تونم -

 شکوفه با نگرانی ساختگی گفت:

 فرشته راستشو بگو من طاقت شنیدنش رو دارم... پس سپهر چی میشه؟ -

 بس کن مسخره بازی رو... داره میاد... -

 و هردو به سمت مرد چرخیدند.

 

  
 

  
 

  
 

-------------------------------- 

 فرشته قیافه ی جدی به خود گرفت و با لحن سردی گفت:

 با بنده بودید؟.... به جا نمیارم؟! -

مرد با لبخندی برلب به آنها نزدیک شد و روبروی فرشته ایستاد. اکنون فرشته به خوبی او را میدید. حس عجیبی 

نمی کرد تا به یاد بیاورد. مرد قد بلند و چار شانه با کت و  داشت گویی او را می شناخت اما ذهن خسته اش یاری

شلوار دودی رنگ. موهای حالت دار مشکی و چشمان براق و قهوه ای چهره ی معمولی ولی جذابی را برایش تشکیل 

داده بود. در حالی که کیف را در دست چپش گرفته بود بازهم نزدیک تر شد. فرشته با ترس یک قدم به عقب 
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ت و اینکار باعث قهقه ی کوتاه مرد شد. ضربان قلب فرشته از عصبانیت لحظه به لحظه بیشتر می شد و در آن برداش

سرمای هوا احساس گر گرفتی می کرد. یک دستش را مشت کرد و اخمهایش را درهم کشید. نگاه عصبیش را به 

 داشت گفت:مرد دوخت و با لحنی خشک تر از قبل و صدایی که به زحمت سعی در کنترلش 

 فکر نمی کنم چیز خنده داری گفته باشم!... لطفا مزاحم نشید آقا... -

 و رو به شکوفه با لحن آمرانه ای گفت:

 بریم شکوفه... -

 به مسیر خود برگشتند ولی هنوز چند قدمی فاصله نگرفته بودند که دوباره مرد گفت:

 فرشته سمیعی....فرزند داوود... شماره شناسنامتم بگم؟ یعنی برات مهم نیست که چطوری می شناسمت؟... خانم -

فرشته درجا میخکوب شد و بدون اینکه به سمت مرد بچرخد به حرفهای او گوش میکرد و شکوفه نیز به تبعیت از او 

 ایستاد و گفت:

 کنه؟فرشته این کیه؟ چقدرم بی حیا بهت خیره میشه آدم چندشش میشه انگار داره به معشوقش نگاه می -

 فرشته با کالفگی گفت:

 چه میدونم کدوم... اهلل اکبر شیطونه میگه هرچی از دهنم در اومد بهش بگم ها... -

با متوقف شدن آنها مرد دوباره به سمتشان آمد و روبروی فرشته ایستاد هنوز همان نیشخند را به لب داشت. دست 

زدن در گرد فرشته نمود و فرشته با تعجب و کالفگی به  آزادش را در جیب شلوارش برد و به آرامی شروع به قدم

حرکاتش چشم دوخته بود. تا زمانی که دوباره روبروی فرشته قرار گرفت نگاهی به سرتا پای فرشته انداخت. فرشته 

 با فریاد گفت:

به یه خانم خیره بس کن آقای نسبتا محترم شما هرکسی هم باشید این نهایت بی نزاکتیتون رو میرسونه که اینطور  -

 بشید...

و با سرعت به راهش ادامه داد و زیر لب غر غر کنان به مرد بد و بیراه می گفت. مرد خودش را به فرشته رساند. پا 

 به پای او گام بر می داشت. فرشته با خشم نگاهی به او انداخت و گفت:

 آقا مزاحم نشو وگرنه... -

 مرد میان کالمش پرید و گفت:

 نوزم رنگ سبز رو دوست داری؟...پس ه -

 با این حرف سرعت فرشته کم شد و با تعجب بیشتری به او نگاه کرد. لبخند مرد پررنگتر شد و ادامه داد:

 هنوزم خوش پوشی... -

 فرشته از حرکت ایستاد و روبروی مرد قرار گرفت. در چهره اش دقیق شد:

 ...خیلی آشناست کجا دیدمش؟... باید یادم بیاد -

ولی هرچه بیشتر فکر می کرد بی فایده بود. مرد که به شک فرشته پی برده بود یک دستش را به سمت پیشانی 

 فرشته برد ولی فرشته به سرعت خودش را عقب کشید؟

 هی چیکار می کنی؟ -

 هنوزم جای زخم روی پیشونیت هست... کمررنگ شده ولی هنوز پیداست... -
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فرشته زده شد و ذهنش به گذشته پرواز کرد. به زمانی که هنوز پدرش زنده بود و فرشته  ناگهان جرقه ایی در فکر

سال بیشتر نداشت. بلوز سفید رنگی به تن داشت که روی یقه ی آن با شکوفه های نارنجی رنگ تزئین شده بود و  9

درش موهای طالیی رنگش را دامن چین دار چارخانه ای که زمینه آن سفید و خطهای متقاطع آن قهوه ایی بود. ما

 بافته بود و روسری کوچک سبزی به سرش کرده بود. 

 عروسکی با چشم های آبی و موهای طالیی را در دست گرفته بود و زیر لب آواز می خواند.

 عروسک قشنگ من قرمز پوشیده... -

 ساله که در کنارش نشسته بود خیره شد: 85ناگهان کالمش را قطع کرد و به پسرک 

 وحید؟ -

 هوووم؟ -

 چرا تو عروسک نداری؟ همه اسباب بازیات یا ماشین یا تفنگ... -

 پسرک همان طور که به عروسک فرشته خیره شده بود گفت:

 خب واسه ی اینکه من پسرم... عروسک مال دختراس زشته من با عروسک بازی کنم...  -

 اصال تو چرا نمیری با آرش فوتبال بازی کنی؟ -

 من فوتبال دوست ندارم... خوشم نمیاد.. -

 سپس نگاهش را به چشمان عسلی فرشته دوخت و گفت:

 فرشته؟ -

 هووم؟ -

 چرا لباسات یه رنگه روسریت یه رنگ دیگه؟ -

خب مگه چیه؟ مامان می خواست اون روسری سفید که گالی نارنجی داره رو سرم کنه ولی من نذاشتم آخه من  -

 ی دوست دارم...این رنگی رو خیل

 وحید با سرعت برخاست و روسری را از سر فرشته کشید و فرشته با جیغ به دنبالش می دوید:

 اااااا.... مامان وحید و نگاه روسریمو نمیده....اااا ....مامان -

 نمیدم اگه تونستی بگیریش... -

ت و ال به الی درختان می دوید و فرشته نیز او را و دور تا دور حیاط را به دنبال هم می دویدند. وحید به داخل باغ رف

تعقیب می کرد. ناگهان صدای جیغ فرشته بلند شد و در پی آن صدای هق هق بچه گانه اش. وحید ایستاد و با لحن 

 مرددی گفت:

 فرشته چی شد؟ -

و دستش را به پیشانی  به عقب باز گشت و از بین درختان او را جستجو می کرد. فرشته را دید که روی زمین نشسته

 گرفته و گریه می کند. به سرعت به سمتش دوید و در کنارش نشست و با ترس گفت:

 چی شده فرشته؟ -

ولی فرشته با صدای بلندگریه می کرد و جوابی نمی داد. دست فرشته را از روی پیشانیش عقب کشید و با ترس 

 بیشتری گفت:

 خونی شده؟ -
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از باغ خارج شد. آقا داوود و آقا جالل پدر وحید به پشتی تکیه زده بودند و گرم صحبتهای  با سرعت از جا برخاست و

مردانه بودند و روشن خانم و به همراه زهرا خانم مادر وحید در آشپزخانه به سر میبردند و حین آشپزی حرف می 

همه به سمت در جلب شود. روشن خانم زدند. ناگهان در با شتاب باز شد و به دیوار برخورد کرد و باعث شد تا توجه 

 و مادر وحید به سرعت وارد پذیرایی شدند. وحید با چشمانی اشک آلود به سمت باغ اشاره کرد و با لکنت گفت:

 ما...مامان ... -

 همگی با ترس به دور وحید جمع شدند:

 وحید چی شده مامان؟... -

 و روشن خانم با ترس گفت:

 یده وحید جان بگو خاله چی شده؟چرا اینقدر رنگت پر -

 آقا داوود چینی به ابرو انداخت و گفت:

 دو دیقه مهلت بدید بچه حرفشو بزنه... بگو عمو جون... -

 وحید ادامه داد:

 ف...فرشته... -

 روشن خانم با دست روی گونه اش زد و گفت:

 خدامرگم بده فرشته چی شده...االن کجاست؟ -

 گفت:و اینبار آقا جالل 

 فرشته کجاست بابا؟ -

 باغ...سرش خونی شده... -

همه با سرعت به سمت باغ دویدند و از صدای گریه ی فرشته او را یافتند روشن خانم به سرعت او را در آغوش 

 گرفت و گفت:

 بمیرم مادر... چیکار میکردی که اینطوری شد؟ -

 شده؟خانم االن وقت این حرفا نیست برو کنار ببینم چی  -

 و به آرامی دست فرشته را از روی پیشانی برداشت:

 گریه نکن بابا هیچی نیست... خوب میشه...  -

 و سپس رو به روشن خانم گفت:

 باید ببریمش دکتر... آرش کجاست... -

 گفت میره با دوستاش فوتبال... فکر کنم تو کوچه باشه -

 نمی خواد بیای... بگو بیاد تو... من فرشته رو میبرم دکتر شما -

 آقا جالل میان کالمش پرید و گفت:

 نه داوود جان منم میام خانما بهتره بمونن ما میریم و بر می گردیم... -

 باشه پس زودتر بریم... -

 وحید با لحن خواهشانه ای گفت:

 بابا منم میام؟ -
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 زهراخانم دستش را گرفت و او را از پدرش جدا کرد و با حرص گفت:

 الزم نکرده تا همین جا هم که آتیش سوزوندی بسه... همش تقصیر توئه. -

مردها به همراه فرشته راهی بیمارستان شدند. وحید گوشه ی پذیرایی کز کرده بود و خانمها با کالفگی از شیطنت 

 بچه ها شکایت میکردند. آرش وارد شد و کنار وحید نشست.

 چی شده وحید؟ -

 .فرشته سرش شکسته.. -

 چطوری؟ چرا؟ تو اذیتش کردی؟ -

 نه من فقط روسریشو برداشتم اون داشت دنبالم می دوید تا ازم بگیره... ندیدم چی شد که سرش خون اومد... -

 سرت تالفی می کنم وحید... تو همش اذیتش می کنی... -

 و وحید بدون هیچ حرفی سرش را پایین انداخت.

 فرشته؟... فرشته؟ -

کرر شکوفه که همزمان آستینش را می کشید به خودش آمد. مرد هنوز روبرویش قرار داشت و به او با صدای م

 خیره شده بود. فرشته باهمان بهت گفت:

 تو؟... ت تو؟... وحید... نه... -

 شکوفه با تعجب گفت:

 وحید؟ -

 ولی با نگاه مرد که روی او سر خورد سکوت کرد و فهمید که نباید حرفی بزند.

 

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 دوباره به فرشته خیره شد و اینبار با لحنی جدی گفت:

 وحیدم... فکر می کردم زودتر از این بشناسیم... -

و فرشته فقط سکوت کرده بود و در چهره ی مردانه ی وحید همبازی کودکی اش را جستجو می کرد. از چشمها 

بسیاری از خاطرات را برایش زنده می کرد. ابروانی کشیده و کمی  شروع کرد همان چشم های براق کودکی که

پیوندی که نسبت به کودکی پر تر شده بود. بینی و لب ها همان بود ولی با این تفاوت که حاال اگر دقت می کردی ته 

شانه و ریش را به چهره اش می دیدی. لب های نازک و بینی کوچک و کمی گوشتی. وحید مرد شده بود یک مرد چار

شیک پوش. دوباره نگاه گذرایی به تمام چهره اش انداخت اما با رسیدن به چشمهایش نگاهش در نگاه او گره 

 خورد. وحید لبخند ملیحی زد و گفت:

 عوض شدم؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

2 1 9  

 

 فرشته نیز جوابش را با لبخندی بر لب داد:

 نه زیاد... خیلی فکر کردم ولی یادم نیومد کجا دیدمت. -

 ی خانم شدی و البته زیباتر...ولی تو خیل -

فرشته برای عوض کردن حرف نگاهش را از وحید گرفت به اطراف نگاه کرد و شکوفه را پشت سر خود یافت. او را 

 سمت خود کشید و گفت:

 شکوفه جان ایشون آقای وحید دیانت هستن ... -

 به وحید نگاه کرد و بدون اینکه چشم از او بردارد ادامه داد:

 ست زمان بچگی... فکر کنم بشناسیشون...دو -

 شکوفه سری تکان داد و گفت:

 سالم خوشبختم منم شکوفه دختر عموی فرشته هستم... بله خاطراتشون رو زیاد از زبون خانواده شنیدم -

 وحید هم با لبخندی سر تکان داد. فرشته بالفاصله گفت:

 شما که از شیراز رفته بودید...پس االن؟ -

 یه اش مفصله... حتما براتون میگم ولی االن... اینجا...قض -

 فرشته که تازه به یاد گذشت زمان افتاده بود. میان کالمش پرید و رو به شکوفه گفت:

 وای ساعت چنده؟ -

 شکوفه نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و گفت:

 و نیمه... 7 -

 بر میگردیم شکوفه خیلی دیر شده من به مامان گفتم قبل تاریکی -

 و رو به وحید گفت:

 ببخش ما باید بریم... نمی تونیم بیشتر از این بمونیم ...  -

 خب بهشون خبر بده... افتخار بدیدن شام رو باهم باشیم. -

 نه ممنون آقای دیانت... -

 وحید اخمهایش را درهم کشید و گفت:

 دام نکن...فکر میکنم غریبه ای.تو هنوز همون فرشته ای منم همون وحید پس اینجوری ص -

برای فرشته بعد از این همه سال سخت بود که وحید را به اسم کوچک صدا بزند ولی از طرفی هم دوست نداشت 

 خیلی رسمی برخورد کند. با شک گفت:

 خیله خب... وحید...ممنون زحمت نمیدیم دیگه امشب دیره... اینجا زندگی میکنی؟ -

. پس باشه برای یه شب دیگه من تازه شما رو پیدا کردم خیلی دلم می خواد خاله روشن رو هم آره همین اطرافم.. -

 ببینم.

 فرشته خنده ی کوتاهی کرد و گفت:

 چه بامزه میگی خاله روشن مثل همون بچگی... -

 وحید هم لبخندی زد و گفت:

 خب بریم... من میرسونمتون... -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

2 1 1  

 

 اینبار شکوفه گفت:

 یشه...آخه زحمت م -

 فرشته نگاه چپی به شکوفه انداخت و با آرنج به پهلوی شکوفه کوبید و گفت:

 نه شما بفرمایید ما خودمون میریم... مزاحم نمیشیم -

 شکوفه سرش را پایین انداخت و سکوت کرد.

 چه زحمتی؟ اینقدر تعارف نکن فرشته جان... خونتون هنوز همونجاست. -

ن وحید قلبش شروع به تپش کرد خودش نیز نمی دانست که چرا از شنیدنش به این حال با شنیدن اسم خود از زبا

افتاد از اسم فرشته بود و یا از پسوند جان که بعد از آن آمده بود ولی سعی کرد تا چهره ی جدیش را حفظ کند و 

 گفت:

 باشه خیلی لطف میکنی.... آره همون جاست... -

 پس بریم ... -

یت وحید به سمت خارج پارک حرکت کردند.شکوفه و فرشته عقب نشتند. در بین مسیر شکوفه و هردو با هدا

 لبهایش را به گوش فرشته نزدیک کرد و گفت:

 نگاه کن داره با چشماش می خورت اونم درسته. -

 فرشته لبش را به دندان گرفت تا خنده اش را مهار کند و با اعتراض گفت:

 هیس... میشنوه -

 کالفه از پچ پچ کردنهای آن دو از آینه به صورت فرشته خیره شد و گفت: و وحید

 خیلی حرف دارم که براتون بزنم انشااهلل حتما مزاحمتون میشم و مفصل تعریف می کنم... -

 فرشته نیز نگاه گذرایی به چشمهای وحید انداخت و گفت:

 ه شما رو دیدم.بله حتما... فکر کنم مامان خیلی خوشحال بشه وقتی بفهم -

جو سنگینی در اتومبیل برقرار بود و به جز چند کلمه ی دیگر حرفی بینشان رد و بدل نشد. وحید سکوت را شکست 

 و گفت:

 همین کوچه بود دیگه... تا اینجا درست اومدم؟ -

 بله درسته... -

 خید و گفت:و زانتیای نقره ایی رنگ وحید جلوی درب خانه متوقف شد. وحید به سمت عقب چر

 خب خانما بسیار از دیدنتون خوشحال شدم... و عذر میخوام اگر ناراحتتون کردم و وقتتون رو گرفتم. -

 فرشته با تعجب گفت:

 یعنی نمیخوای بیای تو؟ -

 نگاهی به ساعت مچی اش انداخت و گفت:

 سالم برسون. نه دیگه دیره... باشه یه موقعه مناسب تر خیلی خیلی به خاله روشن و آرش -

 سپس رو به شکوفه ادامه داد:

 شما هم سالم زیادی به خانواده برسونید. -

 شکوفه لبخند کمرنگی که نشانه ی معذب بودن بود بر لب نشاند و گفت:
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 چشم حتما خیلی بهمون لطف کردید. -

 خواهش میکنم... کاری نکردم. -

 فرشته اخمهایش را درهم کشید و گفت:

 وری خیلی زشته... تازه مامان من و ولم نمیکنه اگه بفهمه شما تا اینجا اومدید و نیومدین داخل....ولی اینج -

 وحید لبخند پررنگی زدو پاسخ داد:

 نه من خودم برای خاله روشن توضیح میدم که من نتونستم وایستم... آخه به مامان و بابا برای شام منتظرم هستن. -

 که اصال سراغی از آنها نگرفته است. با چهره ی خجالت زده ایی گفت:فرشته تازه به یاد آورد 

وای ببخشید من اینقدر از دیدنت شوکه شدم که پاک یادم رفت احوالشون رو بپرسم... سالم من رو بهشون  -

 برسونید حالشون خوبه؟

 رو میرسونم اشکال نداره منم دست کمی از تو نداشتم... آره خداروشکر خوبن... چشم بزرگیتون -

 پس با اجازه ما بریم فکر کنم مامان کلی تا االن نگران شده... گوشیمو یادم رفته بود ببرم. -

 به سالمت... خدانگهدارتون. -

از اتومبیل پیاده شدند و تازه به درب بزرگ آهنی رسیده بودند که وحید شیشه ی اتومبیل را پایین داد و فرشته را 

 صدا زد:

 ...فرشته جان -

 ضربان قلب فرشته دوباره باال رفت. چرخید و با تعجب به وحید خیره شد.

 میشه یه لحظه بیای. -

 به سمت اتومبیل رفت و کمی سرش را خم کرد:

 بله؟ -

 کارتی را از جیب کتش که روی صندلی کمک راننده قرار داشت خارج کرد و به سمت فرشته گرفت:

توش هست هم شماره همراهم... من حسابدار این شرکتم... باهام تماس بگیر  این کارت منه هم شماره شرکت -

 دوست دارم خاله و آرش رو ببینم... راستی آرش ازدواج کرده؟

 فرشته لبخندی زد و گفت:

 آره خیلی وقته... ممنون باشه تماس میگیرم... امری نیست؟ -

 خواهش میکنم عرضی نیست. -

 دوباره وحید گفت: تا فرشته سرش را بلند کرد

 فرشته؟ -

 سرش را خم کرد و گفت:

 بله؟ -

 و وحید در چشمان فرشته خیره شد و من من کنان گفت:

 میدونم االن وقت مناسبی نیست... ولی... فقط یه کنجکاویه همین...  -

 چی؟ منظورتو نمی فهمم... -

 وحید لبخندی از روی کالفگی زد و دوباره ادامه داد:
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 ی می خواستم بپرسم... ازدواج کردی؟... هیچ -

 سپس گویی بخواهد کار اشتباهی را جبران کند گفت:

 البته گفتم فقط محض کنجکاوی می پرسم. -

 فرشته لبخند پر از آرامشی را تحویلش داد و گفت:

 ایرادی نداره... نه... هنوز نه. -

 وحید نفس حبس شده اش را بیرون داد و گفت:

 یخوام که...معذرت م -

 فرشته میان کالمش پرید و گفت:

 گفتم که ایراد نداره... تو چی؟ -

 وحید با شک گفت:

 من؟ آره... یعنی... بذار سر یه فرصت مناسب میگم باشه؟ -

 خیله خب پس خدانگهدار. -

 خداحافظ . -

احترام سری تکان دادند و به  و به سمت شکوفه که انتظارش را می کشید حرکت کرد و هردو از دور به نشانه ی

 دنبال آن اتومبیل از کوچه ی قدیمی با درخت های تنومند و سر به فلک کشیده خارج شد.

 

 روشن خانم به سمت فرشته آمد و گفت: 

 معلوم هست تا االن کجا موندین؟ مردم از دلشوره. -

توی اون یکی باز از اون در اومد رفت تو یکی  سالم... همش تقصیر این شکوفه است هی از این مغازه در اومد رفت -

 دیگه... منو کشت تا دو تا تیکه لباس خرید.

 شکوفه با چهره ی خجالت زده ایی گفت:

 شرمنده زن عمو... اصال حواسم به زمان نبود. -

 دشمنت شرمنده... حاال بیاین بریم شام بخوریم که فکر کنم حسابی گرسنگه شده باشین. -

 ش را روی دلش قرار داد و گفت:شکوفه دست

 آی گفتی زن عمو به به چه بویی هم راه انداختین... فرشته بدو که روده بزرگه روده کوچیکه رو خورد. -

 من می خوام برم لباس عوض کنم تو نمیای؟ -

 نه بابا دارم از گشنی غش می کنم... -

 باشه پس تو برو من میام. -

 تختش نشست و کش و قوسی به خود داد. چشمش به تلفن همراهش افتاد: فرشته وارد اتاق شد. لبه ی

 تا تماس بی پاسخ؟... وای سپهر بوده... اه لعنت به این حواس پرت من...  88 -

 و با عصبانیت تلفن را روی زمین پرتاب کرد و از اتاق خارج شد.

 :سالم ارامی دادو سر میز شام نشست. آرش با لحن کنایه آمیزی گفت

 بَه چه عجب ما این آبجی خانوم رو دیدیم... -
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 و نازنین در ادامه ی حرف همسرش ادامه داد:

 آره دیگه ما رو تحویل نمی گیره...  -

فرشته در سکوت تنها به ظرف غذای پیش رویش خیره شده بود و فارغ از حرفهای آرش و نازنین به این فکر می 

 د تا می توانست با سپهر حرف بزند. در همین افکار بود که روشن خانم گفت:کرد که ایکاش از خانه خارج نشده بو

 فرشته چقدر این گوشی تو زنگ خورد... یادت رفته بود ببریش. -

آرش که متوجه ناراحتی فرشته شده بود با حرکت چشم و ابرو علت را از شکوفه پرسید و شکوفه در جواب شانه ای 

متوجه نشود اظهار بی اطالعی کرد. در همین حین صدای تلفن همراه فرشته به گوش  باال انداخت و طوری که فرشته

رسید. فرشته چنان با سرعت برخاست که صندلی روی زمین افتاد. باعجله آن را بلند کرد و به سمت اتاقش رفت. 

 آرش با تعجب گفت:

 چشه این دختر؟ -

 نازنین با لبخندی بر لب پاسخ داد:

 بود که اینطور هول شد... فکر کنم سپهر -

 آرش اخمهایش را درهم کشید. سکوت سنگینی جو را فراگرفت و همه مشغول خوردن شام شدند.

 فرشته بدون اینکه به صفحه ی تلفنش نگاهی بیاندازد دکمه پاسخ گویی را فشرد و نفس نفس زنان گفت:

 الو؟... الو -

 بعد از مدتی صدای سپهر شنیده شد.

 شته؟... سالم عشق من...الو؟ فر -

 با شنیدن صدای سپهر بی اختیار اشک از چشمانش جاری شد. در میان اشک لبخندی زد و گفت:

 سالم عزیزم خوبی؟ -

 من هروقت با تو صحبت می کنم خوبم... چرا صدات میلرزه باز داری گریه می کنی؟ -

 فرشته اشک هایش را پاک کرد و گفت:

 . دلم برات تنگ شده بود صداتو که شنیدم خیلی خوشحال شدم.به خاطر خوشحالیه.. -

االن که داریم باهم حرف میزنیم پس گریه قربون چشمای قشنگت بشم... چرا گوشیتو جواب نمیدادی کلی زنگ  -

 زدم.

 آره دیدم... با شکوفه رفته بودیم بیرون یادم رفته بود گوشی رو ببرم. -

ذره... اول می خواستم به خونه زنگ بزنم ولی گفتم اگه آرش گوشی رو برداره که اینطور پس حسابی خوش میگ -

 بد میشه... نمی خوام اوضاع رو بدتر کنم.

 شکوفه مجبورم کرد بریم بیرون وگرنه من که اصال حال و حوصله اشو نداشتم. -

.. خیلی کار خوبی کردی... برو خوبه حداقل یه کم خیالم راحته که شکوفه پیشت هست و نمیذاره خودتو اذیت کنی. -

 بیرون بچرخ خوش باش به هیچی هم فکر نکن.

 وای راستی سپهر؟ -

 جون دلم... -

 دیدیشون؟ چه خبر اصال چیکار کردی؟ االن کجایی؟ -
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یکی یکی بپرس کدومو جواب بدم؟ االن تو آپارتمان عمو هستم... عمو هم خیلی سالم میرسونه... خبری هم نیست  -

 شهر شلوغ با کلی زرق و برق البته هوای خیلی دلگیری داره... اما درباره پدربزرگ و مادربزرگ باید بگم که... جز یه

 فرشته میان کالمش پرید و گفت:

 چی؟ بگو . -

 سپهر خنده ی شیرینی سر داد و گفت:

وی بیمارستان چون مادربزرگ خب دارم میگم دیگه... هنوز ندیدمشون... قراره فردا صبح بریم دیدنشون البته ت -

 به خاطر وضعش توی بیمارستان بستریه...

 فرشته نفسش را با صدا بیرون داد و گفت:

 پس هنوز ندیدیشون... وای دارم می میرم از استرس... یعنی چی میشه؟ -

م و گزارش تو چرا استرس داری عزیزدلم الکی خودتو نگران نکن من بهت قول میدم توی اولین فرصت زنگ بزن -

 کار رو تقدیمت کنم خوبه؟

 آره خیلی خوبه... ولی خب بازم نگرانم. -

نگران نباش فرشته ی من همه چی روبراهه... خوب دیگه من باید برم مثل اینکه عمو کارم داره... خیلی عاشقتم  -

 فرشته می بوسمت.

 منم عاشقتم... -

 همین؟... -

 پس چی؟ -

 ...باید بگی منم می بوسمت -

 سپهر؟ -

 جانم؟ -

 خیلی بی حیایی... االن عموت اونجاست؟ -

 من برای تو شرم و حیا حالیم نمیشه...نه قربونت برم اومدم یه جایی که حرفامو نشنوه... اوه اومد... -

 خب باشه پس برو... -

 فعال خداحافظ عشق من... -

 خداحافظ عزیزم... -

 تلفن همراهش خیره شده بود. ضربه ای به در خورد و شکوفه وارد اتاق شد: تماس قطع شد و فرشته با حسرت به

 داشتی بال بال میزدی براش؟ -

 فرشته متعجب به او نگاه کرد و شکوفه ادامه داد:

 چیه؟ ... واال با اون پرشی که تو داشتی همه فهمیدن سپهر داره زنگ میزنه... پاشو بیا شامت رو بخور سرد شد. -

 ندارم...میل  -

بیخود... تو دست من امانتی... نمی خوام وقتی سپهر برگشت یه مشت پوست و استخوون تحویلش بدم... بدو برو  -

 که اخمای آقا داداشتم رفته توهم... 

 باشه تو خوردی؟ -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

2 1 5  

 

 آره... نه پس میخواستم وایستم تو بیای؟ -

 ونستم تااالن حسابی از خجالت شکمت در اومدی.نه بابا من همچین انتظار محالی از تو ندارم... می د -

 بعد از شام همگی در پذیرایی مشغول دیدن تلویزیون بودند که شکوفه رو به روشن خانم گفت:

 زن عمو من دیگه میرم ببخشید که نگرانتون کردیم... -

 کجا میری این وقته شب؟ -

 تلفن می کنم بابا بیاد دنبالم یا با آژانس میرم. -

 نبار فرشته گفت:ای

 امشب رو بمون پیشم. -

 نه میرم دوباره صبح میام تو که میدونی من همش اینجا چترم پهنه. -

 روشن خانم گفت:

 این چه حرفیه... هر وقت بیای قدمت سر چشم نبینم دیگه از این حرفا بزنی. -

 آرش که تا آن زمان به حرفهای آنها گوش می داد گفت:

 ... یه نیم ساعت دیگه... ایراد که نداره.خودم میرسونمت -

 شکوفه دستهایش را بهم کوبید و با خوشحالی گفت:

 ایول آرش... خب زودتر می گفتی تا من این همه انرژی برای تعارف صرف نمی کردم دیگه! -

اد اتفاقات و با این حرف شکوفه صدای خنده ی جمع در فضا پخش شد. شکوفه که در بین خنده هایش ناگهان به ی

 امروز افتاد رو به فرشته و با هیجان گفت:

 راستی فرشته گفتی امروز کیو دیدیم؟ -

 همه با کنجکاوی به فرشته خیره شدند و فرشته با دیدن نگاه های منتظر آنها با دستپاچگی گفت:

 امروز؟ آهان چیز... وحید... وحید رو دیدیم... -

 روشن خانم و آرش همزمان گفتند:

 وحید؟ -

 آره وحید پسر عمو جالل... -

 روشن خانم با چهره ای که اثرات تعجب و خوشحالی در آن پیدا بود گفت:

 کجا دیدیش؟ راست میگی...  -

 به جای فرشته شکوفه گفت:

آره زن عمو وقتی خریدامون تموم شده بود رفتیم توی پارک همون نزدیک نشستیم تا یکم استراحت کنیم...  -

یه آقایی داره مشکوک نگامون می کنه بعد که خودشو معرفی کرد فهمیدیم همون وحیدیه که شما اینقدر  دیدیم

 درباره خانوادش حرف می زدین...

 نازنین با کالفگی گفت:

 میشه بگین وحید کیه که شما اینقدر ذوق کردین؟ -

 و آرش بالبخندی برلب گفت:

 د که باهم رفت و آمد خانوادگی داشتیم.بابای وحید از دوستای صمیمی بابام بو -
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 و با اشتیاق رو به فرشته ادامه داد:

 اونا که از شیراز رفته بودن... پس اینجا چیکار می کنه؟ -

 فرشته پاسخ داد:

نمی دونم واال فرصت نشد تعریف کنه... گفت یه روز حتما میاد پیشمون و تعریف می کنه... مارو تا خونه رسوند و  -

 رفت.

 روشن خانم با صدایی که از تعجب بلند شده بود گفت:

 شما رو تا اینجا رسونده نیومده داخل ببینیمش؟ -

مامان به خدا من بهش اصرار کردم ولی راضی نشد گفت یه موقع مناسبتر میاد تازه گفت عمو جالل و خاله زهرا  -

 منتطرشن.

 رت واری گفت:روشن خانم که گویی در گذشته سیر می کند با لحن حس

وای چقدر دلم براشون تنگ شده مخصوصا زهرا... خیلی بیمعرفت بودن رفتن و دیگه خبری ازشون نشد... حاال  -

 هم که برگشتن اصال سراغی از ما نگرفتن.

تمام آنشب بحث و گفتگو پیرامون وحید، خانواده اش و خاطرات قدیمشان می چرخید و فرشته با یادآوری خاطرات 

ن روشن خانم اشتیاق بیشتری برای دوباره دیدن وحید پیدا می کرد. خودش به خوبی می دانست که بعد از از زبا

 گذشت این همه سال در برخورد اول بسیار سرد و جدی برخورد کرده است. اما با خود می گفت:

 خب چیکار کنم هم یه جورایی خجالت می کشیدم و هم راحت نبودم... -

نگاههای خیره ی گاه و بیگاه وحید می افتاد. حس کودکی دوباره برایش زنده می شد ولی در کنار و دوباره به یاد 

 حسی تازه حسی که فرشته عالقه ایی به پر و بال دادن به آن نداشت.

  
 

  
 

  
 

  
 

 صبح روز شنبه بود و فرشته انتظار تماس سپهر را می کشید. وارد اتاق روشن خانم شد و گفت:

 مامان سپهر زنگ نزد؟ -

روشن خانم که در حال کار با چرخ خیاطی ژانومه قدیمی اش بود با کالفگی سرش را بلند کرد و به فرشته نگاهی 

 انداخت و با لحن عصبی گفت:

چته امروز فرشته؟ از صبح که بیدار شدی صد دفعه این سوالو ازم پرسیدی منم گفتم نه زنگ نزده... خب دختر تو  -

 ین من تو همین خونه ای دیگه اگه زنگ بزنه تو هم میشنوی.هم ع

 فرشته با ناراحتی سرش را پایین انداخت و گفت:

 خب گفتم شاید زنگ زده من نشنیدم... -

 و به آرامی رفت و کنار مادرش روی زمین نشست و ادامه داد:

 دی سراغ این چرخ؟داری چیکار می کنی؟ مگه نمیگی کمرت درد میکنه باز بیکار شدی اوم -
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دارم چادر نماز میدوزم اون یکی دیگه کهنه شده... حاال بگو ببینم چی شده که تو امروز مثل مرغ پرکنده هی اینور  -

 اونور میپری.

 قرار بود زنگ بزنه بگه چی شد... -

 روشن خانم نگاه زیر چشمی معنا داری به او انداخت و گفت:

 چی چی شد؟ -

 خواست پدربزرگ و مادربزرگش رو ببینه...آخه امروز می  -

 مگه هنوز ندیدشون؟ -

 نه دیگه... ولی زنگ نزد دلم شور افتاده... -

ایشاال که چیزی نیست و خیره... خودتو نگران نکن... باالخره زنگ میزنه... راستی ببینم وحید آدرسی شماره تلفنی  -

 چیزی نداد؟

 شماره موبایلش هست...کارتشو داد هم شماره شرکتشون هم  -

 لبخند رضایتی چهره ی روشن خانم را زینت داد و گفت:

 خب پس حتما بهش زنگ بزن و یه شب برای شام دعوتشون کن. -

 باشه چشم. -

 برخاست تا از اتاق خارج شود که روشن خانم گفت:

 فرشته؟ -

 فرشته به سمتش چرخید و گفت:

 بله؟ -

 منم خبر بده دل نگرانش شدم... اگه سپهر بهت زنگ زد به -

 لبخندی به نشانه ی تشکر زد و گفت:

 چشم -

 چشمت بی بال -

به اتاقش رفت و روی تخت دراز کشید تلفن همراهش را مقابلش گرفت و به صفحه ی آن که عکس سپهر را نشان 

ویر سپهر نشاند. به شماره ی می داد خیره شد. تمام روزهای شیرین باهم بودنشان را مرور کرد و بوسه ای بر تص

روی کارت وحید که روی عسلی قرار داشت خیره شد. نمی دانست که آیا تماس گرفتن با وحید کار درستی است یا 

نه اما برای عملی کردن خواسته ی روشن خانم و همچنین برای ارضای حس کنجکاویش تلفن را برداشت و شروع به 

ای خانمی که به صورت گویا پخش می شد تماس را قطع کرد. کمی مکث گرفتن شماره شرکت کرد. با شنیدن صد

کرد و دوباره با شک شروع به گرفتن شماره ی تلفن همراه کرد. صدای بوق آزاد چندبار تکرار شد و پس از آن 

 صدای گرم و مردانه ی وحید شنیده شد:

 بله بفرمایید؟ -

 ر تلفن پیچید:برای لحظه ایی سکوت کرد ولی دوباره صدای وحید د

 الو؟... بفرمایید... -

 به خود آمد و با عجله گفت:



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

2 1 8  

 

 سالم... -

 وحید با لحن خشکی گفت: -

 سالم بفرمایید؟ -

 آقای دیانَت؟... -

 خودم هستم... امرتون... -

 می خواست خود را معرفی کند که منصرف شد و با شیطنت گفت:

 دیک ببینم...ببخشید آقای دیانت؟ میشه شمارو از نز -

 وحید صدایی صاف کرد و بالحن جدی تری گفت:

 شما کی هستید... و برای چی می خواین من رو ببینین؟ -

 برای اینکه بفهمم دلیل این همه بی خبر گذاشتن ما چی بوده... -

 وحید نفسش را بیرون داد و با صدایی عصبی گفت:

 متوجه منظورتون نمیشم خانم!... -

 کالمش تغییر کرد و ادامه داد: ناگهان لحن

 فرشته؟ تویی؟... -

خون زیر پوست صورتش جریان یافت.گونه های سفیدش رنگ سرخی به خود گرفته بود و لب های صورتی اش 

 پررنگتر می نمود. دست سردش را روی گونه اش قرار داد تا از داغی اش بکاهد و گفت:

 این دفعه تو دیر شناختی.... بله خودمم. -

 وحید خنده ی کوتاهی سرداد و گفت:

داشتم شاخ در می آوردم با خودم گفتم چی میگه این خانوم... خوبی؟ خیلی کار خوبی کردی باهام تماس گرفتی...  -

بعد اینکه ازتون خداحافظی کردم کلی پشیمون شدم که چرا هیچ شماره تماسی ازت نگرفتم البته وقتی رفتم خونه از 

رس و جو کردم یه شماره ی قدیمی پیدا کردیم ولی االن دیگه شماره ها عوض شده... خیلی خوشحالم بابا مامان که پ

 کردی.

خواهش میکنم مامان ازم خواست که باهاتون تماس بگیرم و برای یه شب هماهنگ کنیم تا در خدمتتون باشیم...  -

 عمو جالل و خاله زهرا خوبن؟

 لطف دارید چشم حتما مزاحم میشیم خوبن و خیلی سالم رسوندن... شما  -

 خب برای امشب خوبه؟ -

 امشب که فکر نمیکنم ولی با این حال با مامان و بابا مشورت میکنم و اطالع... -

 در همان موقع فرشته با عجله میان کالمش پرید و گفت:

 معذرت میخوام... پشت خطی دارم از صبح منتظر تماسش بودم... فعال خداحافظ -

 وحید که حرف در دهانش ماسیده بود با دلخوری گفت:و 

 باشه خدانگهدار -

 بالفاصله به فرد در انتظار جواب داد:

 الو؟ -
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 الو سالم فرشته... -

 سالم عزیزم چرا اینقدر دیر تماس گرفتی مردم از دلشوره... چی شد؟ -

 احت کنم...معذرت میخوام عزیز دلم... سرحال نبودم نخواستم تو رو هم نار -

 فرشته آب دهانش را به سختی بلعید و گفت:

 چرا مگه چی شده؟ -

 هیچی نگران نباش فقط زنگ زدم که بگم وقتی حالم بهتر شد دوباره باهات تماس میگیرم... باشه؟ -

 یعنی چی سپهر؟ تو که منو نصفه جون کردی بگو ببینم چی شده؟ -

فتم بیمارستان و مادربزرگ رو دیدم یکم کسل شدم... قول میدم خیلی گفتم که هیچی نشده عشق من فقط چون ر -

 زود باهات تماس بگیرم... اصال اگر دیدی من زنگ نزدم تو به آپارتمان عمو زنگ بزن شمارشو که داری ؟

 فرشته با ناراحتی گفت:

 آره دارم.... تو مطمئنی فقط به خاطر همین ناراحتی؟ -

 یرون داد و گفت:سپهر با کالفگی نفسش را ب

 باهات تماس میگیرم فرشته... باشه؟ -

 خیله خب نگو... بیشتر از این اذیتت نمی کنم مواظب خودت باش عزیزم. -

 تو هم همینطور... خداحافظ عشق من -

بعد از قطع تماس فرشته خودش را روی تخت انداخت. سرش را بین بالشت گرفت و بلند بلند شروع به حرف زدن 

 کرد:

یعنی چی شده؟ خدایا من که می میرم از نگرانی... واسه چی اینقدر صداش غصه دار بود... پسره ی دیوونه من که  -

 بعد این همه سال دیگه می فهمم ماجرا چیز دیگه ای بود... اَه... خب میگفتی دیگه...

 

  
 

  
 

  
 

 نیده شد. با شتاب برخاست و تماس را پاسخ گفت:هنوز از فکر سپهر بیرون نیامده بود که صدای تلفن همراهش ش

 الو؟ -

 سالم...  -

 با شنیدن صدای وحید دوباره لحنش غمگین شد و گفت:

 سالم... -

 معذرت میخوام که مزاحم شدم... منتظر کس دیگه ایی بودی؟ -

 نه... من ازت معذرت میخوام مجبور شدم خداحافظی کنم. -

من با مادرم تماس گرفتم و مشورت کردم... اونا هم خیلی مشتاق هستن که بعداز این خواهش میکنم... راستش  -

 همه سال دوباره همدیگرو ببینیم...
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 ماهم مشتاق دیدار هستیم.. کی تشریف میارید؟ اگه امشب بیاید خوشحال میشیم. -

 نه دیگه امشب دیر... انشاهلل دوشنبه شب مزاحم میشیم. -

 ن سر چشم... مراحمید... قدمتو -

اصال حوصله ای برای صحبت با وحید در خود نمیدید با این وجود برای اینکه وحید متوجه این موضوع نشود با لحن 

 گرمی گفت:

 میدونی خیلی شبیه عمو جالل صحبت می کنی؟ -

 باالخره پسر همون پدرم دیگه.... -

 میشه یه سوال بپرسم؟دلم خیلی براش تنگ شده برای خاله زهرا هم همینطور...  -

 وحید با شوخ طبعی گفت:

 خواهش میکنم شما دو تا بپرس... -

 یادمه گفتی ازدواج کردی... عمو و خاله هم با شما زندگی میکنن؟ یا هنوز نامزدین؟ -

 برای لحظاتی سکوت حکمفرما شد. وحید آهی کشید و گفت:

 اجازه بده یه موقع دیگه برات توضیح بدم...  -

 ته که متوجه غم صدای وحید شده بود گفت:فرش

 منو ببخش نباید فضولی میکردم...  -

 نه اینجوری نگو... فقط دوست دارم حضوری برات توضیح بدم پشت تلفن نمیشه... -

 باشه... پس ما دوشنبه منتظرتون هستیم... -

 به خاله سالم برسون... خیلی خوشحال شدم صداتو شنیدم. -

 م سالم برسون...ممنون تو ه -

 بزرگیتو می رسونم... خدانگهدار -

فرشته بارها فرضیه های مختلف را برای ازدواج وحید بررسی کرد اما با به یاد آوردن صدای غمگینش تمام آنها را 

 رد می کرد. آن روز را فرشته به فکر و خیال درباره ی سپهر و وحید گذراند. هوا تاریک شده بود و هنوز تماسی از

سپهر دریافت نکرده بود. بازهم نگرانی دامانش را گرفته بود دست هایش مانند تکه های یخ بود. لرزه بر اندامش 

افتاده بود برخاست و به آشپزخانه رفت.چای داغی برای خودش ریخت و دوباره به اتاقش بازگشت. چایی را روی 

و نیم رانشان می داد.  7نداخت عقربه ها میز تحریرش قرار داد و خودش پشت میز نشست به ساعت نگاهی ا

حرکت سریع ثانیه شمار استرسش را بیشتر میکرد نگاهش را از ساعت گرفت و بی معطلی به سراغ دفتر تلفن 

کوچکش رفت و شماره ی عموی سپهر را جستجو کرد. اواسط صفحه ی دوم شماره را پیدا کرد و به سمت تلفن 

دای بوق آزاد شنیده می شد اما کسی جواب نمی داد. فرشته با ناامیدی درحال رفت. شروع به گرفتن شماره کرد. ص

 قطع تماس بود که صدای ضعیف سپهر را با فاصله شنید. دوباره گوشی را روی گوشش قرار داد و گفت:

 الو؟ -

 بعد از مدت کوتاهی سپهر گفت:

 فرشته جان تویی؟ -

 فرشته با دلخوری پاسخ داد:
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ی معرفت... مثل اینکه دست خودت نیست آب و هوای اونجا آدما رو بی معرفت می کنه پس من به سالم آقای ب -

 مادربزرگ و پدربزرگت حق میدم.

سالم عزیز دلم... خوبی؟ میدونم خیلی ازم ناراحتی ولی ایکاش کنارم بودی و حالم و درک می کردی... اگه تو  -

 کنارم بودی حتما حالم بهتر بود.

ن تا تو نگی چی شده من چطوری درکت کنم؟ آخه فقط دیدن مادربزرگت که نمیتونه این همه تو رو بهم سپهر جا -

 بریزه....

فرشته... من توی تمام این ساال اشتباه می کردم... چطوری برات بگم دارم چه لحظه های زهر ماری رو میگذرونم...  -

زرگ و مادربزرگ محروم کرد عموم بوده... نمی تونی بفهمی خیلی حالم خرابه... کسی که من و از مهر و محبت پدرب

 دارم داغون میشم... تمام ذهنیت من از اونا اشتباه بود... 

هق هق کوتاه سپهر شنیده شد و دوباره با صدای خش داری که مشخص بود بر اثر مهار کردن بغضش است ادامه 

 داد:

 واهش میکنم فرشته... خواهش میکنمبذار حالم بهتر بشه خودم باهات تماس میگیرم خ -

فرشته همراه با سپهر اشک می ریخت با اینکه نمی دانست چه بر سپهر گذشته اما با تمام وجود آرزو می کرد تا در 

آن لحظه در کنارش بود و دستهای گرم و مردانه اش را در دست داشت. به خوبی احساس می کرد که سپهر به 

تا در برابر فرشته ضعیف نمایان نشود. به ناچار و برای اینکه او بیشتر از این آزار زحمت خودش را کنترل می کند 

 نبیند با لحنی درمانده گفت:

 باشه آروم باش... می فهمم... مواظب خودت باش...خدانگهدار -

و تماس را قطع کرد. احساس می کرد هوایی برای نفس کشیدن وجود ندارد عرق سردی بر صورتش نشست با 

جله از اتاق خارج شد و در مقابل چشمان روشن خانم به حیاط پناه برد. فضای حیاط با یک المپ زرد رنگ کم نور ع

روشن شده بود. روی مزاییک های سرد حیاط پا گذاشت. چند نفس عمیق کشید و باز دمش مانند مه روبرویش را 

با مستاصلی همان جا نشست و سرش را بین پوشاند اما حتی فضای باز هم نتوانست تنفس را برایش راحت کند. 

دستهایش گرفت. شقیقه هایش به شدت میزند و صورتش از داغی میسوخت. بغض به شدت گلویش را میفشرد. 

 روشن خانم نیز وارد حیاط شد و گفت:

 فرشته چی شده مادر؟ چرا اینجا نشستی سرما میخوری؟ -

 به زحمت شنیده می شد گفت: فرشته همان طور که سرش پایین بود با صدایی که

 هیچی مامان تو برو... -

 ولی روشن خانم مصرتر از قبل گفت:

 سپهر زنگ زد؟ -

 فرشته نگاه غمگینش را به چشمان روشن خانم دوخت و با التماس گفت:

 مامان احتیاج دارم تنها باشم -

 روشن خانم سری به اطراف تکان داد و گفت:

 اینجا نشین هوا سرده.باشه دخترم ولی زیاد  -
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و دوباره به داخل برگشت. با رفتن روشن خانم فرشته بغضی را لحظه به لحظه بیشتر بر گلویش چنگ می انداخت را 

شکست و اشک هایش بر روی گونه اش جاری شد و مسیر اشکها از سردی هوا پوستش را خنک می کرد. از خودش 

 ر نبود و نمی توانست او را دلداری بدهد. و با خود می گفت:دلگیر بود که در بدترین شرایط در کنار سپه

پس کی قراره این سختی ها تموم بشه؟... پدرم... سمانه و مسعود.... االنم هم این حاله سپهر... آخه تا کی باید  -

 ادامه پیدا کنه؟.... خدا دارم کم میارم منم آدمم از سنگ نیستم...

به گریه کرد. روشن خانم با پتوی نازکی به حیاط آمد و آن را روی شانه های فرشته و اینبار با هق هق بلندی شروع 

انداخت. خودش در کنارش نشست و او را در آغوش کشید. نوازش های مادرانه ی روشن خانم دردش را التیام می 

فرشته و روشن بخشید و فرشته با کمال میل تمام بغض های این چند ماه را در آغوش مادرش خالی کرد. آنشب 

خانم ساعتها را در کنار هم و در هوای سرد پاییزی که جای خود را به سوز زمستانی می داد گذراندند و روشن خانم 

 بدون هیچ سوالی فقط مرحم دردهای فرشته بود و او را آرام می کرد.

د احوال پرسی بود حرف بعد از ظهر روز دوشنبه بود. در دو روز گذشته سپهر به جز چند تماس کوتاه که در ح

دیگری به فرشته نزده بود و فرشته نیز با توجه به روحیه ی سپهر چیزی از او نپرسیده بود. ترجیح می داد تا سپهر 

خودش به حرف بیاید و جواب سوال های متعددی که در ذهن فرشته به وجود آمده بود را بدهد. روشن خانم از 

د انتظار دیدن خانواده ی دیانت را می کشید. فرشته نیز با اینکه این روزها ظهر در تدارک مهمانی شب بود و با وج

دل ودماغ انجام کاری را در خود نمی دید اما تمام کارهایی را که بعهده گرفته بود با وسواس خاصی انجام می داد و 

 تمام تالشش را می کرد تا مهمانی به نحو احسنت برگزار شود. 

ه به اتاق رفت تا برای ورود مهمانها آماده شود. در کمد لباسهایش را باز کرد از بین لباس بعداز ظهر فرشت 6ساعت 

 هایش کت دامن نوک مدادی را بیرون کشید کمی آن را برانداز کرد و گفت:

 نچ این خوب نیست.... -

د بیرون کشید نگاهی به آن و دوباره لباسهایش را بررسی کرد و اینبار مانتوی سنتی را که با انتخاب سپهر خریده بو

انداخت و لبخند رضایتی زد. بعد از عوض کردن لباس جلوی آینه اتاقش ایستاد و نگاهی به سر تا پای خود انداخت. 

رنگ بادمجانی مانتو بسیار به پوست تنش می نشست و دور یقه سر آستین ها و لبه ی پایی نی آن با طرح های بته 

رایش مالیمی کرد و شالی به رنگ مانتویش که در دو طرف آن همان طرح وجود جقه ای زینت داده شده بود. آ

داشت را روی سرش قرار داد. چشمش به زنجیری که سپهر خواسته بود او را به گردن بیاویزد افتاد. دستش زنجیر 

د. شکوفه با را لمس کرد دوباره بغض در گلویش چنبره زد. بوسه ای بر آن نشاند ناگهان با صدای در به خود آم

 خوشحالی وارد اتاق شد و نگاهی به سرتا پای فرشته انداخت. سوت کوتاهی کشید و گفت:

 او له له... چه کردی مادام... تو دل منو بردی وای به حال بقیه... -

 فرشته لبخند محوی زد و گفت:

 سالم... جدی خوبه؟... -

 سالم... بله از این بهتر نمیشه... عالیه. -

 ستی تو اینجا چیکار میکنی؟... مامان بهت زنگ زد؟را -

نخیر خانم من زنگ زدم زن عمو گفت امشب قراره خانواده دیانت بیان... بعدم خودش گفت اگه می خوای بیای  -

 اینجا بیا غریبه نیستن که... منم از خدا خواسته... تو سه سوت رسیدم اینجا... آخی مزاحمت شدم؟
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 ربطی داره که بخوای مزاحمم بشی؟ برو بابا به من چه -

 برو خودتی... از نگاههای اون شبش کامال مشخصه که به تو ربطی نداره...  -

 باز تو خیاالتی شدی... من نمی دونم با این طرز فکرت چرا هنوز شوهر نکردی؟ -

 من خودم نخواستم واال خواستگارا برام صف کشیدن... -

 فت:فرشته خنده ی کوتاهی کرد و گ

 باشه... آرزو بر جوانان عیب نیست...  -

 صدای زنگ خانه به صدا در آمد. شکوفه با هیجان گفت:

 اومدن... -

 فرشته شانه ای باال انداخت و با چهره ی بی تفاوتی گفت:

 خب اومدن دیگه این همه ذوق کردن نداره بیا بریم االن میان زشته تو اتاق باشیم. -

 ارج شدند.و هر دو از اتاق خ

 

  
 

  
 

  
 

آرش برای راهنمایی مهمان ها به حیاط رفته بود و بقیه از جمله فرشته داخل پذایرایی انتظارشان را می کشیدند. 

فرشته تمام سعیش را می کرد تا خودش را در برابر این مالقات عادی نشان ندهد اما هیجان در درونش لحظه به 

شی که هر چه برای خاموشی اش تالش می کنی شعله ور می شود اظطراب او نیز زبانه لحظه بیشتر می شد. مانند آت

می کشید. اولین نفری که با تعارف های آرش از در ورودی داخل پذیرایی شد آقا جالل بودو در پی آن به ترتیب 

ویی خود را پنهان می زهرا خانم، وحید و در نهایت پسر نوجوانی که بعدا معلوم شد برادر وحید است. فرشته که گ

کرد دور تر از همه به در ورودی بود. خودش نیز دلیل این رفتارش را نمی دانست شاید مقابله و یا حتی فرار از یک 

حس آشنا او را وادار به این کار می کرد. آقا جالل پس از حال و احوال های بسیار گرم و صمیمی با روشن خانم، 

ل فرشته قرار گرفت. فرشته پیش دستی کرد و سالم داد و آقا جالل با همان گرمی نازنین و شکوفه با بهت در مقاب

 کالم گفت:

 فرشته؟... خودتی عمو؟... -

 گونه های فرشته از شرم گل انداخت و با صدای آرامی گفت:

 بله عمو فرشته ام... خیلی دلم براتون تنگ شده بود... -

 ل ما هم تنگ شده بود.ماشاهلل... خانمی شدی برای خودت... د -

فرشته با همین تعارف ها آقا جالل را به نشستن دعوت کرد و پس از آن چشمش به زهرا خانم افتاد اینبار با هیجانی 

که اصال سعی در کتمانش نداشت سالمی داد و به سمت او رفت و یکدیگر را در آغوش کشیدند. زهرا خانم هم او را 

 به خود فشرد و گفت:

 ربونت بشم خاله... ماشاهلل چقدر بزرگ شدی یه پارچه خانم...الهی ق -
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فرشته نفس عمیقی کشید. عطر تن زهرا خانم را به جانش کشید و دوباره رویاهای کودکی مانند پرده سینما در 

ا جلوی چشمانش جان گرفت. هر زمان که وحید و خانوده اش به خانه ی آنها می آمدند و یا در هر مکانی که آنها ر

می دید به سرعت می دوید و خودش را در آغوش زهرا خانم می انداخت و زهرا خانم بعد از کلی نوازش و قربان 

صدقه او را از آغوشش بیرون می کشید. از او فاصله گرفت و در چهره ی مهربانش که اکنون کمی شکسته تر شده 

برجسته که چین اطرافش زیبایی خاصی به آن  بود خیره شد. چشمان قهوه ای رنگ و مژه های پر مشکی و گونه ای

داده بود بینی استخوانی و لب های که کمی درشت تر از حد معمول بود و صورتی کشیده. با دیدن این چهره می 

 توانست لذات کودکیش را به یاد بیاورد تمام عالقه اش را در صدایش جمع کرد و گفت:

 م...خاله اگه بدونین چقدر از دیدنتون خوشحال -

 زهرا خانم لبخند مهربانی بر لب نشاند و گفت:

به خدا منم از خوشحالی رو پام بند نبودم... بیچاره عمو و وحید کشتمشون بس که تا اینجا غر زدم و گفتم چرا دیر  -

 اومدین.

 روشن خانم رو به فرشته گفت:

 فرشته مادر اینجا سرپا نگهشون ندار حسابی حرف برای گفتن داریم. -

 و سپس او را به سمت مبلمان راهنمایی کرد.

وحید با چهره ای خندان به سمتش آمد. نگاه گذرایی به وحید انداخت. یک شلوار جین طوسی و پیراهنی به همان 

رنگ به تن داشت که روی آن یک کت مشکی اسپرت پوشیده بود. بوی عطرش تمام فضای اطراف را پر کرده بود. 

 فرشته لب بگشاید وحید سالم مهربانی داد. فرشته در جواب سری تکان داد و با لبخند گفت: اینبار قبل از اینکه

 سالم خوش اومدین... حالتون خوبه؟ -

 وحید نیز نگاهی به سرتا پای فرشته انداخت. لبخندش پررنگ تر شد و گفت:

 ممنون شما خوبی؟ -

 ز نگاه هایی که باعث کالفگی اش می شد گفت:فرشته که با دقت رفتار وحید را زیر نظر داشت کالفه ا

 بله مچکر... بفرمایید خواهش میکنم... -

 ساله بود وارد شد و سالم داد. فرشته با خوشرویی گفت: 87یا  86و در نهایت پسر که حداکثر 

 سالم خوش اومدین بفرمایید. -

یع جدید حسابی گرم شده بود و در این حدود یک ساعتی می گذشت. مجلس با یادآوری خاطرات قدیم و ذکر وقا

میان چیزی که فرشته را آزار می داد نگاه های پی در پی وحید و مچ گیری های شکوفه بود. فرشته با عصبانیت به 

 سمت شکوفه که در کنارش بود چرخید و در حالی که دندانهایش را روی هم میفشرد گفت:

 ست می کوبی توی پهلوم... کبود شد شکوفه...تو چته امشب؟... مگه مرض داری هی چپ و را -

هیس... خجالت بکش جلوی مهمونا... من میدونم که تو چقدر بد دهنی اینا که نمی دونن... حداقل یه امشب رو  -

 آبروداری کن و ماهیت اصلیت رو نشون نده.

 هه هه بی مزه... یه دفعه دیگه بزن من میدونم و تو.... -

 این چرا عین ندید بدیدا همش رو تو زوم کرده؟... از این همه بزرگترم خجالت نمیکشه...ولش کن بگو ببینم  -

 فرشته نگاهش را از شکوفه گرفت و با بی اعتنایی گفت:
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 من چه میدونم برو از خودش بپرس... -

 میرم می پرسما... ولی نه گناه داره جلسه اول بازخواست بشه... -

 روی یکی از مبل های کنار فرشته نشسته بود رو به او گفت: زهرا خانم که با کمی فاصله

 فرشته جان تو هنوز ازدواج نکردی؟ -

 با این حرف شکوفه خنده ی پنهانی کرد و آرام گفت:

 به به... -

 و فرشته زیر لب طوری که فقط شکوفه بشنود گفت:

 کوفت نیشتو ببند...  -

 فت:سپس با خنده ی تصنعی رو به زهرا خانم گ

 نه خاله جون... -

 چرا دخترم؟ تو االن باید برای خودت کدبانوی یه خونه باشی... -

 فرشته سرش را به زیر انداخت و در حالی که می دانست تمام نگاه ها مخصوصا وحید به اوست به آرامی گفت:

 دیگه پیش نیومده... -

 ن خانم گفت:زهرا خانم برای شکستن سکوت فضا لبخندی زد و رو به روش -

البته روشن جان زمونه ی بدی شده آدم نمی تونه به هرکسی اعتماد کنه و جوون دسته گلتو که یه عمر زحمتشو  -

 کشیدی همین جوری بدی بره...

 و روشن خانم در تمکمیل حرف مادر وحید گفت:

 دخترمو بدم و بره به امون خدا... آره به خدا... کم خواستگار نداشته ولی دلم نمیاد هرکسی از این در اومد تو  -

 سپس با حسرت نگاهی به فرشته انداخت و گفت:

 تا قسمت چی باشه... -

 دوباره شکوفه لبهایش را به گوش فرشته نزدیک کرد و گفت:

 خاک عالم... امشب ترشیدگی تو بر همگان ثابت شد... حاال هی به من بگو ترشیده... -

ده به شدت ناراحت بود چشم غره ای به او رفت. برخاست تا به بهانه چای ریختن به فرشته که از جو به وجود آم

 آشپزخانه برود که وحید گفت:

 …اجازه بدین من بیارم -

 روشن خانم گفت:

 نه خاله این چه حرفیه؟ -

 و فرشته در تکمیل حرف روشن خانم گفت:

 دیگه چای ریختن که زحمتی نداره خودم میارم... -

 لی دوست دارم اطراف خونه رو ببینم... هنوز مثل قدیمه؟خی -

 آرش با لبخندی بر لب گفت:

 آره وحید جان همونطوریه فقط نمای خونه رو عوض کردیم وگرنه داخل ساختمون هیچ تغییری نکرده... -
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هم از این کارا می کنم خب پس اجازه بدین من چایی بیارم تا یه نگاهی هم به اطراف بندازم باور کنید من تو خونه  -

 از مامان زهرا بپرسید...

 فرشته از رفتار وحید تعجب کرده بود و با خود می گفت:

چه چای نخورده پسرخاله شده... چطوری اینقدر راحت برخورد می کنه بعد این همه سال... من که اون صمیمیت  -

 قدیم رو ندارم... اصال این بشر عجیبه...

 به خودش آمد که می گفت:با صدای روشن خانم 

 فرشته اشکال نداره چایی بیار بعدش وحید رو راهنمایی کن تا اطراف خونه رو ببینه -

 با خود غرغرکنان گفت:

 آرش خان نره غول اونجا نشسته من برم این ور اونور رو نشون آقا بدم...  -

 و از روی ناچاری گفت:

 چشم  -

راهی شد و فرشته به دنبال او حرکت کرد. آستین هایش را با چند تا باال داد و وحید برخاست و به سمت آشپزخانه 

 سپس با شور خاصی گفت:

 خب سینی و استکانا کجاست؟ -

برق عجیبی در چشمانش بود برقی که فرشته با تمام تالشش نمی توانست آن را نادیده بگیرد. با سرعت نگاهش را 

 از چشمان وحید گرفت و گفت:

 که نمی خواد خودم میریزم... گفتم -

 وحید در حالی که در و دیوار آشپزخانه را با دقت برانداز می کرد گفت:

 چقدر شما تعارفی هستید؟ من اصال اهل تعارف زیادی نیستم...  -

 سپس دستی بین موهایش کشید و دوباره به فرشته نگاه کرد:

 عین همون قدیمه... چقدر خاطره دارم اینجا... -

 آره آرش که گفت.. چیزی تغییر نکرده... -

و بدون مکث استکان ها را در سینی چید. سرگرم ریختن چایی بود و نگاهش به قوری که سایه ی وحید را در 

 نزدیکی اش احساس کرد. با سرعت سرش را بلند کرد و بدون اراده یک قدم به عقب برداشت.

 وحید نیشخندی زد و گفت:

 ا...هنوزم ترسویی ه -

فرشته خواست چیزی بگوید اما با یادآوری اینکه وحید مهمان است و او میزبان، پشیمان شد. اخمهایش را در هم 

کشید و بدون هیچ حرفی دوباره به کارش ادامه داد. وحید دوباره به فرشته نزدیک شد. یک دستش را روی کابینتی 

به آن تکیه داد کمی سرش را خم کرد تا بتواند چهره  که سماور همیشه جوشان روشن خانم، قرار داشت گذاشت و

 ی فرشته را ببیند و با لحن گرمی گفت:

 ناراحت شدی؟ -

 کمی از او فاصله گرفت و گفت:

 نه... -
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 قصد خارج شدن از آشپزخانه را داشت که وحید با لحن آمرانه ای گفت:

 ...اگه ایرادی نداره...من همینجا منتظرم... دلم میخواد اول اتاق خودتو ببینم -

نگاه عصبی به وحید انداخت و خارج شد. وحید یکی از صندلی ها را عقب کشید و پشت میز ناهارخوری نشست. 

 صدای روشن خانم را از داخل پذیرایی شنید که خطاب به فرشته می گفت:

 چی شد مادر؟ پس وحید کجاست؟ -

ن همونجا موندن... از منم خواستن تنهاشون بذارم تا یکم خلوت آقا وحید گفتن خیلی از آشپزخونه خاطره دار -

 کنن... 

چشمهای وحید از تعجب گرد شده بود ولی بعد از مدتی خنده ی کوتاهی کرد و سرش را به طرفین تکان داد. 

 دستش را زیر چانه اش قرار داد و زیر لب گفت:

 باشه... اینجوریه دیگه؟ -

 

تاق فرشته که فاصله ی چندانی با آشپزخانه نداشت حرکت کرد. همگی با دیدن وحید با وحید برخاست و به سمت ا 

 تعجب به او خیره شدند و فرشته به این می اندیشید:

 مردک دیوانه داره کجا میره؟! -

 عاقبت آقا جالل گفت:

 وحید؟ -

 وحید از حرکت ایستاد و به سمت جمع چرخید و گفت:

 بله بابا؟ -

 ا میری؟داری کج -

 با چهره ی کامال عادی و بی تفاوتی گفت:

من که گفتم دوست دارم اطراف و اتاقای خونه رو ببینم... خب فرشته خودش گفت می تونم اتاقشو ببینم منم دارم  -

 میرم اتاق ایشون...

 زهرا خانم که گویی از حرف پسرش کمی جا خورده بود با چهره ی سرخی گفت:

 ا تو در بایستی همچین حرفی زده... درست نیست شما بدون خود فرشته وارد اتاقش بشی...عزیزم فرشته حتم -

فرشته از حرف وحید شوکه شد و با خشم به وحید خیره شد و او در جوابش نیشخندی زد. روشن خانم با چشم و 

 ابرو به فرشته فهماند که کار درستی نکرده و گفت:

 ان نشون بده اینجوری بد...فرشته خودت اتاقا رو به وحید ج -

و فرشته در حالی که دست هایش را از عصبانیت مشت کرده بود، چشم آرامی گفت و جلو تر از وحید به راه افتاد. 

 زمانی که در اتاق را باز می کرد با اخم های درهم کشیده و لحنی که با سردی همراه بود گفت:

 بفرمایید آقای دیانت...  -

 وزمندانه ای زد و وارد اتاق شد. وحید لبخند پیر

 ممنون عزیزم... -
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و این جمله را به طرزی گفت که برای لحظه ای عرق سردی بر بدن فرشته نشست. ناگهان به یاد قاب عکس های 

 خودش و سپهر افتاد.

 وای نه اصال حوصله توضیح دادن این رو ندارم...  -

اه می کرد و فرشته در این فاصله که موقعیت را مناسب دید قاب ها را با وحید با دقت به در و دیوار و دکور اتاق نگ

سرعت برداشت و زیر بالشت تختش پنهان کرد. و همان جا لبه ی تخت نشست. وحید با همان لبخند به سمت 

 فرشته چرخید و گفت:

گوشه های اتاق... البته  ولی اینجا حسابی عوض شده... اون موقع ها یه تخت کوچیکتر اینجا بود و کلی عروسک -

 همه چی عوض میشه حتی آدما...

 کنار فرشته نشست و در حالی با دست به سمت راست اتاق اشاره می کرد ادامه داد:

 راستی فکر کنم به کتابخونه کوچیکم اونجا بود که توش پر از کتاب داستان و دفتر نقاشی بود. درسته؟ -

 نت داد و گفت:لبخند غیر ارادی صورت فرشته را زی

 آره یه کمدم پر لباسای دخترونه کنارش بود... -

 وحید به او خیره شد و گفت:

 اینجوری خیلی بهتره... -

 و فرشته نیز با سنگینی نگاه وحید به او نگریست:

 چی بهتره؟ دکور اتاق؟ یا اینکه همه چی عوض شده؟ -

 خنده ی کوتاهی کرد و پاسخ داد:

 که می خندی بهتره...هیچکدوم... این -

 فرشته دوباره اخم هایش را در هم کشید:

 دیگه داره زیادی خودمونی میشه... -

 سپس با سرعت نگاهش را از او گرفت و گفت:

 من کی بهت گفتم میتونی اتاقم رو ببینی؟ -

لی وی همچنان به وحید آرنج دست هایش را روی پایش قرار داد. علیرغم اینکه فرشته نگاهش را از او گرفت و

 فرشته خیره مانده بود. با کنایه ای که در کالمش بود گفت:

 همون موقع که داشتم بهت می گفتم میخوام با آشپزخونه خلوت کنم... -

فرشته نتوانست جلوی خنده اش را بگیرد قهقه ای زد و در پی آن وحید نیز خندید. گویی به یاد چیزی افتاده ناگهان 

 ماسید و دوباره به وحید نگاه کرد:لبخند روی لبش 

 راستی چرا امشب خانومت رو نیاوردی؟ خودش نخواست بیاد؟ -

لبخند روی لب های وحید خشکید و چهره اش حالت غمگینی به خود گرفت. دستی بین موهایش کشید و با کالفگی 

 گفت:

 نه... من... من مجردم...  -

 ونشب بهم گفتی که...مجردی؟!... ولی اگر اشتباه نکنم تو ا -

 آره... ولی... -
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 نگاهش را به نقطه ی نامعلومی دوخت. آهی کشید و ادامه داد:

 هفته ی پیش همه چی تموم شد... -

 می توانست حدس بزند که منظور وحید چیست اما برای اطمینان پرسید:

 تموم شد؟!... -

 وحید با تکان سر حرفش را تایید کرد و گفت:

 یم...جدا شد -

فرشته باور نمی کرد که همبازی کودکیش چنین سرنوشتی پیدا کرده باشد. نفسش را بیرون داد و با لحن مهربان و 

 صمیمی گفت:

 متاسفم...خیلی ناراحت شدم... اما... چرا؟ -

ی کنم می شاید ناراحت کننده باشه ولی من از برزخی که توش گیر کرده بودم خالص شدم... نه... حاال که فکر م -

بینم آخر قصه به نفع من تموم شد... حدود شش ماه پیش به پیشنهاد مادرم رفتیم خواستگاری دختر یکی از همسایه 

هامون به نظر دختر خوبی می رسید تو برخوردای اول هم هیچ مشکلی نداشتیم و یه جورایی سر بیشتر مسائل با هم 

و قرار شد یه عقد ساده و محضری داشته باشیم و مراسم عروسی  تفاهم داشتیم... سر یک هفته همه کارا انجام شد

هم باشه برای شش هفت ماهه بعد یعنی همین موقع ها... توی یک ماه اول همه چیز خوب بود و من هم از انتخاب 

بعد مامان راضی بودم... با هم می رفتیم بیرون سر به سر هم میذاشتیم می گفتیم و خالصه زندگی خوبی داشتیم ولی 

 از یکی دوماه کم کم رفتار لیال تغییر کرد...

برخاست و دستی به صورتش کشید. چشمهایش به شدت سرخ شده بود و لحنش حالتی عصبی پیدا کرده بود. کمی 

 مکث کرد و سپس گفت:

 اصال ولش کن... داستانش طوالنیه یادآوریش عصبیم می کنه و نمی خوام امشب حالم بهم بریزه... -

 وباره لبخندی که به خوبی مشخص بود برای پوشاندن غم چهره اش است بر لب نشاند و گفت:سپس د

 تو چیکار می کنی؟ تو این چند سال چطور گذروندی؟ -

فرشته دیگر صالح نمی دید که بیشتر از این درباره لیال از او جویا شود. کمی خودش را جا به جا کرد و یک دستش 

 اد:را تکیه گاه بدنش قرار د

من؟... خب منم مثل خیلی ها.... درس خودندم و ادامه تحصیل دادم بعدشم تونستم همون کاری رو که دوست  -

 داشتم بدست بیارم...

 وحید با اشتیاق بیشتری گفت:

 پس شاغلی؟... چه کاری؟ -

 بله... دبیر ریاضی شدم...  -

 خیره شد و گفت:ناگهان وحید قهقه ی بلندی سرداد. فرشته با تعجب به او 

 واسه چی میخندی؟ -

نمی دونم یادت هست یا نه... تو همون عالم بچگی هر وقت ازت می پرسیدم دوست داری چیکاره بشی می گفتی  -

 معلم...

 و دوباره خنده ی کوتاهی کرد و افزود:
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تو که اینقدر هدف دار  پس آخرشم همونی که می خواستی شد... فکر نمی کردم اینقدر جدی باشه... باریکال به -

 پیش رفتی...

 فرشته نیز لبخندی زد و گفت:

بله پس چی؟ فکر کردی منم مثل توام که به زبون یه چیز بگم و تو عمل یه کار دیگه ای بکنم... تو همیشه می  -

 گفتی می خوای دکتر بشی... خب جناب دکتر میشه بفرمایید چرا االن تو سِمَت حسابدار فعالیت می کنی؟

وحید متوجه شد که از خشکی و سردی رفتار فرشته کاسته شده و با صمیمیت بیشتری با او برخورد می کند و این 

موضوع شعف خاصی به او می داد. دوباره کنار فرشته نشست. اینبار فرشته کمی جا به جا شد و خودش را جمع و جور 

 کرد. 

 ود...خب میدونی خانم معلم این موضوع همش تقصیر تو ب -

 تقصیر من؟... چرا؟ -

  
 

  
 

  
 

  
 

بله... من فکر می کردم دکتر شدن رو خیلی دوست دارم ولی اون روز که سرت شکست و خون رو تو صورت تو  -

دیدم فهمیدم که اصال این کاره نیستم مخصوصا اگه یه روز کسی که دوستش دارم بالیی سرش بیاد اولین نفر خودم 

 ...حالم بد میشه

 اِ حاال من مقصر شدم؟... فکر کنم یادت رفته که تو خودت باعث شدی اون بال سرم بیاد... -

 یادم ننداز که هنوزم وقتی یادم می افته عذاب وجدان میگیرم... راستی محل کارت کجاست؟ -

 اینجا نیستم... -

 یعنی چی؟ پس کجایی؟ -

 یعنی تو تهران تدریس می کنم... -

 یش را باال انداخت و با تعجب گفت:وحید ابرو

 تهران؟... چطوری؟ -

 چرا اینقدر تعجب می کنی؟ درست... خب همونجا هم زندگی می کنم و هم تدریس... االنم مرخصی هستم. -

 اینبار وحید با صدایی بلدتر گفت:

 تهران زندگی می کنی و تو این مدت حتی یه دفعه هم سراغ ما نیومدی؟ -

 ز لحن وحید تا حدی دلخور شده بود یک دستش را به کمرش زد و گفت:فرشته که ا

ببخشید میشه بگی توی تهران به اون بزرگی من چطوری باید یه خانواده رو که نه نشونی ازشون دارم و نه حتی  -

انبار کاه درست و حسابی چیزی از چهره هاشون یادم میومد رو پیدا می کردم؟... از من توقع داری یه سوزن رو تو 

 پیدا کنم؟
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در همین حین صدای تک سرفه ی شکوفه شنیده شد و به دنبال آن با صدای آرامی فرشته را فراخواند. فرشته 

 برخاست و گفت:

 بله؟ االن میام... -

 و سپس رو به وحید گفت:

 ببخشید.... -

 و از اتاق خارج شد و در مقابل شکوفه ایستاد:

 بله؟ -

یه بار صدای هر هر و کرکر کردنت تا هفت تا خونه اونور تر هم میره یه بارم صدای حرف زدنتون...  بله و کوفت... -

 تموم نشد این تور سیاحتی؟ خانم لیدر...

درست صحبت کن بی ادب مثال من ازتو بزرگترم ها... مگه این وحید ول میکنه تا تمام خاطرات کودکیش رو مرور 

 نکنه ول کن قضیه نیست...

 وفه حالت خنده داری به چهره اش بخشید و در لحن مسخره ای گفت:شک

 آخی بمیرم برات که داری اینقدر عذاب میکشی... هی به زور تو رو می خندونه...نه؟ -

 خب حاال چیکارم داشتی؟ -

اب شده بیا هیچی اومدم اوامر آقا داداشتونو به محضر جنابعالی برسونم ایشون فرموندند هرچه زودتر از اون خر -

 بیرون زشته جلوی این همه بزرگتر هر و کر راه انداختی...

 اینا رو آرش گفت؟ خوبه حاال خودشون مجبورم کردن باهاش برم ها... -

بله آرش گفت فقط ایشون یکم مودبانه تر گفتن ولی خب از اونجایی که بنده از دل خونه پسر عموم بیشتر خبر  -

 م...دارم حرف دلش رو به تو گفت

 آهان آفرین به تو... حاال اینو چیکارش کنم؟ -

 چیو؟ -

 وحید رو دیگه... -

 آرش در ادامه اوامرشون فرمودند خودشون به شخصه این مسئولیت رو به عهده میگیرن... -

 فرشته دست هایش را بلند کرد و گفت:

 خب خداروشکر خالص شدم... پسره بی ادب طلبکارمم هست.... -

 سرش را نزدیک تر آورد و با لحن آرام و کنجکاوی گفت:شکوفه 

 چرا؟... مگه چی شده؟ -

 هیچی سر فرصت برات تعریف می کنم... فعال بذار ببینم قصد نداره با اتاق من وداع کنه! -

 ناگهان صدای وحید را از پشت سرشان شنیدند.

 بدید برم...بنده وداع نهایی رو هم با اتاقتون داشتم حاال اگه اجازه  -

 هردو با دستپاچگی به سمت او چرخیدند و شکوفه با لکنت گفت:

 خـ خواهش می... کنم بفرمایید... -

 وحید نیشخندی زد و گفت:
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 از کجا بفرمایم؟ من پرشم خوب نیست ها... -

 فرشته دندانهایش را روی هم فشرد و با تندی گفت:

 منظور؟ -

 ولی فرشته بدون توجه به او گفت:شکوفه آستین فرشته را می کشید 

 ولم کن شکوفه دیگه داره... -

 شکوفه کالمش را قطع کرد و او را با سرعت به سمت خود کشید و طوری که وحید متوجه نشود گفت:

 خیلی خنگی فرشته... -

پوزخند وحید چند قدم به سمت فرشته برداشت و درست روبرویش ایستاد سرش را کمی نزدیک کرد و با همان 

 گفت:

 فکر کنم شکوفه خانم منظورمو خوب فهمید... وقتی تمام راه رو گرفتین من چطوری باید رد میشدم؟ -

سپس خنده ی کوتاهی سرداد و با نگاه پیروزمندانه ای از کنار آنها عبور کرد. بعد از رفتن وحید فرشته که از 

 عصبانیت چهره ی سرخی پیدا کرده بود رو به شکوفه گفت:

 الل بودی نمی تونستی زودتر بهم بگی که اینجوری ضایع نشم؟ -

 شکوفه اخمی کرد و گفت:

من چیکار کنم که تو دیر میگیری هرچی تکونت میدم عین خیالت نیست باز داری حرف خودتو میزنی... اصال به  -

 من چه ربطی داره؟

 سپس لبخندی زد و با شیطنت گفت:

 ... دیدی چطوری بهت خندید...ولی بد ضایع شدی ها فرشته -

 زهرمار... خودتو مسخره کن... -

 سپس به اتاقش بازگشت. شکوفه با اعتراض گفت:

 چی شد باز رفتی تو اتاق؟.... اجازه هست وارد حریم خصوصیتون بشم؟ -

 شانه ای باال انداخت و گفت:

میرسه عین چی سرشو میندازه پایین میخواد  برو بابا دلت خوشه شکوفه... کدوم حریم خصوصی که هر کی از راه -

 بیاد تو...

 شکوفه با سرعت وارد شد و دست به کمر روبروی فرشته ایستاد:

 هی دختر منظورت از هرکی من که نبودم؟ -

تو هم یکی ولی اصل منظورم با همین وحید بود که با وقاحت کامل اومد تو اتاقم... تمام عکسای سپهر رو زیر  -

 قایم کردم...بالشتم 

سپس به سمت تختش رفت. دوباره به یاد سپهر افتاده بود و غم دلتنگیش وجودش را در اختیار گرفته بود. قاب ها 

را از زیر بالشت برداشت به هرکدام برای چند دقیقه ای خیره ماند و هر یک را با وسواس خاصی سر جایش 

 و دستش را بر روی شانه ی او قرار داد:گذاشت. شکوفه با دیدن این صحنه به سمت فرشته رفت 

 قربونت بشم... دلت براش تنگ شده؟ باشه اگه تو اینجوری راحتی من دیگه هیچ وقت پامو تو اتاقت نمیذارم... -

 فرشته نیز دست شکوفه را در دست گرفت و بغضش رو فرو خورد:
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ه تا االن دق کرده بودم... اگه حرفی میزنم نه شکوفه جان من یکم حساس شدم وگرنه اگه تو هم کنارم نبودی ک -

 ناراحت نشو بذار به حساب دلتنگی و حال نداریم...

 میدونم فرشته جان... چشم... حاال چرا سپهر رو قایم کردی؟ -

 آخه اصال حوصله نداشتم بشینم براش قصه هزارو یک شب تعریف کنم. -

 ن تا این مهمونی هم تموم بشه...باشه پس بیا بریم درست نیست اینجا باشیم تحمل ک-

و هردو از اتاق خارج شدند و به جمع پیوستند. آنشب با کنایه های مکرر وحید و خویشتن داری های فرشته گذشت. 

هرچه می گذشت فرشته بهتر به این مسئله پی می برد که اخالق و روحیات وحید بسیار متفاوت از سپهر است و این 

 یتابیش می شد.موضوع باعث بیشتر شدن ب

 

  
 

  
 

  
 

چشمهایش را با نور کم سوی آفتاب زمستانی باز کرد. دست شکوفه را که روی تنه اش سنگینی می کرد کنار زد. نیم 

 خیز شد و به ساعت نگاهی انداخت.

 وای یه ربع به یازده!!! چقدر خوابیدیم... -

 دستش را روی بازوی شکوفه گذاشت و صدایش کرد:

 کوفه؟... شکوفه؟ش -

 اممم... -

 پاشو لنگ ظهره... شکوفه؟... -

 شکوفه کمی جا به جا شد و با صدای گرفته ای گفت:

 ساعت چنده؟ -

 یه ربع یه یازده... -

 باشه بابا ولم کن منو عین نَنو تکون نده... -

پشت سرش جمع کرد و با گیره فرشته روبروی آینه ایستاد شانه ی سرسری به مویش زد. با دو دست موهایش را 

ای آنها را مهار کرد. در حال خارج شدن از اتاق بود که صدای تلفن همراهش بلند شد. شکوفه سرش را از بالشت 

 بلند کرد و رو به فرشته که به دنبال تلفنش می گشت گفت:

 کیه؟ -

 فرشته با کالفگی گفت:

 خواب بودی... برای فضولی کردن خوابت نمیاد؟ می بینی که هنوز پیداش نکردم... تو که تا االن -

 پتو را کنار زد و گوشی را با سرعت برداشت:

 سپهره... -

 خوب زود باش جواب بده... -
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 الو؟... سالم -

 سالم عزیز دلم خوبی؟ -

 ناگهان بغض فرشته شکست و شروع به اشک ریختن کرد...

 سپهر با صدای پریشانی گفت:

 زم... فرشـ...فرشته؟... عزی -

 شکوفه با عصبانیت برخاست و تلفن را از دست فرشته گرفت و فورا با صدای نسبتا بلندی شروع به حرف زدن کرد:

 از تو نامردتر و بی معرفت تر ندیدم سپهر... واقعا روت میشه زنگ بزنی هی دم از عشق نداشته ات بزنی؟ -

 ه بود گفت:سپهر با ناراحتی که باعث دورگه شدن صدایش شد

 سالم... -

چه سالمی... االن نزدیک یه هفته است رفتی اونور دنیا هروقت دلت می خواد زنگ میزنی دو کالم صحبت می کنی  -

که کال دو دقیقه هم نمیشه... یه خبر درست و حسابی به این فرشته بدبخت نمیدی... خوبه آدم یکم انصاف داشته 

حالی پیدا می کنی؟... دیروز که اصال یه زنگ نزدی ما هم هرچی زنگ می زنیم  باشه خودتو بذار جای اون ببین چه

 هیچکس جواب نمیده که حداقل دل این بیچاره مثل سیر و سرکه نجوشه.... االنم زنگ زدی...

 سپهر با فریاد میان کالمش پرید و گفت:

 گوشی رو بده به فرشته... -

 بدم به فرشته که... -

 تمام توانش فریاد زد: این بار سپهر با

 میگم گوشی رو بده به فرشته... -

 شکوفه گوشی را از گوشش با فاصله نگه داشت و گفت:

 هو چته؟ -

 سپس آن را به سمت فرشته گرفت و گفت:

 بیا با تو کار داره... گوشمو کر کرد. -

 بی سپهر گوش سپرد.فرشته بدون هیچ حرفی گوشی را روی گوشش قرار داد و به صدای خش دار و عص

فرشته؟... جوابمو بده... فکر می کنی خیلی داره بهم خوش میگذره؟ آره؟... باشه برات میگم دیروز بیمارستان  -

بودیم یهو حال ناهید جون بد شد و بعدش که با دکترش حرف زدیم خیلی رک و راست بهمون گفت که چند روز 

پدر جون چه حال افتضاحی داشتیم اگه با اون حال و روز بهت زنگ  دیگه بیشتر زنده نمی مونه... نمی دونی من و

 میزدم بیشتر نگرانت میکردم... می فهمی؟...

 فرشته بینی اش را باال کشید و گفت:

 مگه قرار نبود هم تو شادی هم تو غصه کنار هم باشیم؟... ولی تو داری خالف این عمل می کنی... -

وام عشق من... حالم زیاد خوب نیست و نمی تونم درست فکر کنم...کاش یکم آره تو راست میگی معذرت میخ -

 درکم کنی.

 خیلی براش دعا می کنم... انشاهلل حالش خوب بشه... االن چطوره؟ -

 اصال خوب نیست برای چند لحظه بیشتر نمیتونه چشماشو باز بذاره... تو خودت چطوری؟ خوبی؟ چه خبرا؟ -
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 بری نیست سالمتی...خوبم بد نیستم... خ -

 خیلی ازم ناراحتی؟... قول میدم وقتی برگشتم تالفی کنم و دوباره دلتو بدست بیارم... -

 همین که برگردی برام بسه نیاز نیست دلمو بدست بیاری... -

 چشم خانومم سعی می کنم زودتر برگردم... فعال کاری نداری باید دوباره بریم بیمارستان عزیز دلم؟ -

 شمت بی بال... نه مواظب خودت باش سپهر.چ -

 بازم بر روی چشم خدانگهدار. -

ساعت حدود سه بعداز ظهر بود که زنگ خانه به صدا در آمد روشن خانم در حالی که چند تکه ظرف را آب می 

 کشید گفت:

 فرشته ببین کیه در میزنه؟ -

کردن در به حیاط رفت. از بین در کم کم چهره ی فرشته با سرعت چادر رنگی را روی سرش انداخت و برای باز 

 خندان وحید نمایان شد. فرشته با تعجب گفت:

 سالم... -

 سالم خانوم خانوما...  -

 یاد ما کردی؟ -

 اختیار داری ما همیشه به یادتون هستیم... خوبی؟ چه خبرا؟ -

 ممنون... خاله و عمو جالل خوبن؟ -

 ی در تکیه داد و با بی حوصلگی گفت:وحید دستش را به چارچوب آهن

 بله اونا هم خوبن... تا کی میخوای منو اینجا نگه داری و تعارف تیکه پاره کنی؟ -

 فرشته با خود گفت:

 وا تعارف هم بهش نیومده... اصال فکر کنم این وحید بیماریه خود درگیری داره... -

اط شد و در را بست. فرشته با دست به سمت ساختمان خانه سپس خودش را از جلوی در کنار کشید. وحید وارد حی

 اشاره کرد و گفت:

 بفرما تو... -

 نه نمیام همین جا خوبه... می خوام برم...اونجا تو کوچه بود نمی شد حرف زد... خاله نیست؟ -

 چرا تو آشپزخونه است... خب اینجا که خوب نیست بیا تو... -

 عارف که ندارم میگم خوبه دیگه...ای بابا باز شروع کردی؟ ت -

 فرشته ابروهایش را در هم کشید:

 به درک نیا اصال... دعوا داره... شعورم خوب چیزیه ها... -

 چی پیش خودت غرغر می کنی؟ -

 هیچی چیزی نگفتم... -

 باشه اومدم اینجا که ازت بخوام برای امشب دعوت من رو قبول کنی و شام مهمون من باشی... -

 من؟ به چه مناسبت؟ -

 مگه حتما باید مناسبت داشته باشه؟... اصال به مناسبت اینکه بعد مدت ها دوباره خانواده ها هم رو پیدا کردن. -
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 فرشته دوباره با خود گفت:

 نه اینکه خیلی هم روانم شاد شد از زیارتت... -

 و سپس رو به وحید گفت:

 پیدا کردن، من و شما باید سور بگیریم؟خب چون خانواده ها دوباره هم رو  -

وحید با کالفگی دستش را در جیب شلوارش فرو برد و به فرشته نزدیک شد. بوی عطر مسخ کننده ی وحید دوباره 

در مشامش پیچید... بعد از مهمانی آنشب تا چند روز هنوز اتاقش بوی ادکلن خوش بوی وحید را حفظ کرده بود. 

و خون زیر پوست صورت دوید. احساس می کرد که با نزدیک شدن وحید نفس ضربان قلبش سرعت گرفت 

 کشیدن برایش مشکل شده... وحید در چشمهایش خیره شد و با لحن گالیه مندی گفت:

 داری تالفی می کنی؟  -

 فرشته که چادر مدام از روی سرش سر می خورد برای چندمین بار با یک دست آن را جلو کشید و گفت:

 فی چی؟مگه تو کاری کردی که نیاز به تالفی داشته باشهتال -

 نه ولی حس می کنم از بعضی حرفام ناراحت میشی...  -

 فرشته به بهانه ی درست کردن چادر نگاهش را از او گرفت اما قبل از اینکه حرفی بزند وحید گفت:

کنی واسه چی سرت می کنی... اَه خسته نشدی هی این چادر رو کشیدی جلو؟ خب وقتی نمی تونی جمعش  -

 اعصابمو خورد کردی...

 چهره اش را درهم کشید و با تندی گفت:

هیچکس مجبورت نکرده وایستی اینجا و بر و بر منو نگاه کنی که اعصابت خورد بشه... از دعوتت هم ممنون به  -

 اندازه ی کافی بهم خوش گذشته...

 

  
 

  
 

  
 

ایستی اینجا و بر و بر منو نگاه کنی که اعصابت خورد بشه... از دعوتت هم ممنون به هیچکس مجبورت نکرده و -

 اندازه ی کافی بهم خوش گذشته...

و به سمت ساختمان رفت اما بعد از چند قدم ناگهان قسمتی از چادر زیر پایش آمد و باعث شد تا روی زمین بیافتد. 

رخورد با مزاییک های کف حیاط بود. وحید فوراًخم شد و با احساس درد شدیدی در زانویش داشت که در اثر ب

 نگرانی پرسید:

 فرشته خوبی؟ چی شد؟... -

 قصد داشت کمک کند ولی او با چهره ی درهم کشیده و عصبانی گفت:

 به من دست نزنی ها... همش تقصیر توئه... -

 و وحید با ندامت کنار فرشته نشست و گفت:

 معذرت می خوام...  -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

2 3 7  

 

دوباره عطر تن وحید مشامش را نوازش داد. نمی دانست از شدت درد بود یا دلهره که احساس گرگرفتگی داشت و 

گونه هایش سرخ شده بود. دوباره قلبش بود که به سینه می کوبید و باعث بی قراریش می شد. وحید دستش را به 

 لبخند مهربانی به رویش زد و گفت: سمت فرشته برد و فرشته همزمان کمی خودش را عقب کشید اما وحید

 نترس... -

سپس چادری را که از روی سر فرشته سُر خورده بود و اکنون روی شانه اش ثابت مانده بود را به آرامی روی سرش 

کشید.فرشته تا آن لحظه اصال متوجه این موضوع نشده بود. نگاهش در نگاه گیرا و پر التهاب وحید گره خورد. از 

له هرم نفس هایش را احساس می کرد. بازهم همبازی کودکیش را در چشمهای براق او یافت. گویی تازه همان فاص

او را به یادآورده بود و متوجه شده بود مرد خوش چهره ای که اکنون در کنارش نشسته همان دوست کودکیش 

 و جستجوگرش گفت:است و بازهم همان حس شیرین آشنا وجودش را پر کرد. وحید با همان نگاه خیره 

 فرشته... دعوتم رو رد نکن... -

برای فرار از نگاههای تب دار وحید با عجله برخاست اما با شدت گرفتن دردش دوباره همانجا نشست. وحید با 

 نگرانی گفت:

 چیکار می کنی؟ -

 برخاست و دستش را به سمت فرشته دراز کرد:

 بذار کمکت کنم... -

 ش یواش میرم تو... نمی خوام خودم یوا -

 چرا لج میکــ...  -

 روشن خانم خانم با تعجب وارد حیاط شد و گفت:

 سالم وحید جان! -

 وحید دستش را جمع کرد و با دستپاچگی گفت:

 سالم خاله!... -

 روشن خانم به سمت فرشته آمد و گفت:

 فرشته تو اومدی در رو باز کنی... چی شده چرا اینجا نشستی؟ -

 ید به جای فرشته پاسخ داد:وح

 داشت میومد داخل یهو خورد زمین... -

 روشن خانم در حالی که به سمتشان می آمد گفت:

 خب یکم حواستو جمع کن مادر... چرا جلوتو نگاه نمی کنی؟ -

 سپس بازوی فرشته را گرفت تا او را به داخل خانه ببرد.

 بگذره خوب میشه...  چیزی نیست که مامان فقط درد داره... یکم -

 و در حالی که وارد می شدند روشن خانم سرش را به سمت وحید چرخاند و گفت:

 بیا تو وحید جان... -

 نیم ساعت بعد روشن خانم با ظرفی میوه وارد پذیرایی شد و بعد از تعارف گفت:

 خب وحید جان خوبی؟ چه خبرا مامان و بابا خوبن؟ -
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 .. راستش اومدم تا ازتون بخوام برای شب افتخار بدین و شام رو باهم صرف کنیم...بله خوبن به لطف شما. -

 روشن خانم که روی مبل روبروی وحید نشسته بود ابرویی باال انداخت و گفت:

 زهرا جون و آقا جالل هم هستن؟ -

 د...نه بابا که گفت کار داره و نمی تونه بیاد مامانم که معلومه دیگه وقتی بابا نیا -

خب پس من دیگه کجا بیام؟... شما جوونا خودتون برین خوش باشین ایشاال یه شب دیگه همه دسته جمعی می  -

 ریم...

 یعنی قبول نمی کنین؟ -

 چرا عزیزم ولی یه شب دیگه... امشب با آرش و فرشته برین... -

 باشه ولی خیلی خوشحال میشدم اگه شما هم میومدین... آرش کجاست؟ -

 باالست خونشون... من االن بهش میگم... -

بعد از مدتی روشن خانم آرش را به آشپزخانه فراخواند و او بعد از احوالپرسی با وحید نزد مادرش رفت و در 

 جوابش گفت:

راستش نازنین حال نداره نمی تونه بیاد... منم می ترسم تنهاش بذارم... درست نیست که فرشته هم تنها با وحید  -

 ه...بر

خب مادر بیچاره وحید به خاطر ما تا اینجا اومده... اشکال نداره بذار فرشته بره اتفاقا اینجوری بهتره شاید از فکر  -

 سپهر بیرون بیاد و بتونه راحت تر فراموشش کنه... برای اینکه تنها نباشه شکوفه رو هم با خودش ببره...

 آرش کمی فکر کرد و گفت:

 باشه... -

 پذیرایی برگشت و رو به فرشته که با فاصله از وحید نشسته بود گفت: سپس به

 من نمی تونم بیام فرشته... نازنین زیاد حال خوبی نداره...شما و شکوفه با آقا وحید برین... -

 وحید با حالت ناراحتی گفت:

 اینجوری که خیلی بد شد... -

 و به دنبال آن فرشته با اعتراض گفت:

 اما... -

 نمی دانست چه دلیلی را بهانه کند تا از این دعوت اجباری خالصی یابد ولی بالفاصله گفت:

 شکوفه دو ساعت پیش رفت خونشون... فکر نمی کنم دوباره برگرده... -

 وحید با حالت التماس گونه ایی به او نگاه کرد و گفت:

 نیست بیان اینجا...خب شما بهش زنگ بزن خودمون سر راه میریم دنبالشون نیازی  -

 اما... -

 مشکل دیگه ایی هست؟ -

 فرشته سرش را پایین انداخت و با درماندگی گفت:

 نه... -

 لبخند محوی صورتش را پوشاند و گفت:
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 خب پس من میرم خونه و یکی دو ساعت دیگه میام دنبالتون... -

 آرش به سمت وحید رفت گفت:

 همینجا برین... دیگه واسه چی بری خونه باش از -

 و وحید در مقابل آرش ایستاد و گفت:

 نه دیگه تو خونه هم یه سری کار دارم... ولی خیلی دوست داشتم شما هم باشی... -

 منم همینطور... سعادت نداشتم وحید جان... خوش بگذره... -

 فرشته مدام در دل غر می زد و می گفت:

 منو ببره بیرون که دوباره با اون زبون عین مارش هی نیش به جونم بزنه... اه چه کَنه ایه این پسر... می خواد -

بعداز ظهر فرشته در حال آماده شدن بود. یک پانچوی چهارخانه ی قرمز و طوسی به تن کرد به  6ساعت حدود 

ت و همراه یک شلوار جین به رنگ آبی سیر و شال طوسی. به ساعتش نگاهی انداخت. تلفن همراهش را برداش

 شماره ی شکوفه را گرفت:

 الو سالم... -

 سالم آماده ایی؟ -

 نه ولی تا پنج دقیقه دیگه آماده ام... -

 شکوفه مارو یک ساعت عالف نکنی... زود باش دیگه مگه میخوای آپلو هوا کنی که اینقدر لفتش میدی؟ -

 خیله خب بابا تو رو خدا غر نزن... مگه تو میذاری برم؟ -

 پس خداحافظ باشه -

 خداحافظ -

 مدتی بعد روشن خانم وارد اتاق فرشته شد و گفت:

 فرشته وحید جلوی در منتظرته... -

 با عجله کیف قرمز رنگش را برداشت و گفت:

 خداحافظ مامان... -

 سپس بوسه ای برگونه ی روشن خانم زد. روشن خانم لبخندی زد و گفت:

 مواظب خودت باش... به سالمت عزیزم خوش بگذره...  -

 از خانه خارج شد. وحید را دید که در تاریکی کوچه به اتومبیلش تکیه داده بود و با دیدن او به سمتش آمد.

 

  
 

  
 

  
 

  
 

کمی که نزدیک تر شد صورت گردش با نور المپ در ورودی نمایان شد. با لبخندی بر لب که چهره اش را شیرین 

 تر می کرد گفت:
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 سالم خوبی؟ -

فرشته نگاهی به سر تا پایش انداخت و برای لحظاتی او را از نظر گذراند. یک تی شرت سفید که یقه ی آن با ترکیبی 

از رنگ سفید و مشکی تزیین شده بود و اورکت مشکی روی آن به تن کرده بود. به همراه یک شلوار کتان مشکی. 

ی لبهایش بیشتر نشان داده شود و جلوه ی خاصی به چهره اش صورت تازه اصالح شده اش باعث می شد تا سرخ

 داده بود. با لحن سرد و بی تفاوتی گفت:

 سالم. ممنون بریم؟ -

 هردو به سمت اتومبیل حرکت کردند. وحید در اتومبیل را باز کرد و گفت:

 بفرمایید... -

 اما فرشته چند لحظه ای را مکث کرد و سپس گفت:

 م...من عقب می شین -

 وحید ایروهایش را درهم کشید و گفت:

 بهتر نیست تالفی کردن باشه برای یه موقع دیگه؟!.... -

 کدوم تالفی؟ چرا همش فکر می کنی من میخوام چیزی رو تالفی کنم؟ -

 خب پس چه دلیل دیگه ای داره؟... نکنه من لولو خور خوره ام و میترسی جلو بشینی؟ -

 د اغلب باعث رنجش فرشته می شد. با حرص جواب داد:حرفهای کنایه دار وحی

 نه جناب... من از شما نمی ترسم ولی درست نیست که شکوفه تنها عقب بشینه... -

 باشه خب تا وقتی که شکوفه رو سوار کنیم تو جلو بشین... -

دلی راننده به سمت فرشته فرشته با اکراه درون اتومبیل و در کنار وحید نشست. وحید پس از جا به جا شدن در صن

 چرخید و نگاه کلی به او انداخت. لبخند معناداری چهره اش را زینت داد و سپس به صورت فرشته خیره شد و گفت:

 ازت ممنونم که دعوتم رو قبول کردی... امیدوارم بهت خوش بگذره... -

 فرشته از نگاه وحید کمی خودش را جمع و جور کرد و با نیشخندی گفت:

 امیدوارم... -

وحید که گویی از پاسخ فرشته دلخور شده بود لبخند روی لب هایش خشک شد و بدون هیچ حرفی اتومبیل را 

روشن کرد و به راه افتاد. بعد از مدتی وحید که تحمل سکوت و جو به وجود آمده را در خود ندید بدون اینکه 

 نگاهش را از روبرو بگیرد گفت:

 تو اتاقت تا این حد ناراحتت کنه... فکر نمی کردم اومدن -

 فرشته به نیم رخ جدیِ وحید خیره شد و گفت:

 متوجه منظورت نمی شم... -

تو هنوزم ناراحتی... انگار حتی صحبت کردنت با من از روی اجبارِ... قصد نداشتم آزارت بدم فقط یه حس  -

 کنجکاوی بود... االنم بابت رفتارم ازت معذ...

لحظاتی متاسف شد که رفتارش باعث شده بود تا وحید دلخور شود و اینگونه غریبانه صحبت کند. حرف  فرشته برای

 وحید را قطع کرد و گفت:
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نه... اشتباه می کنی... البته نمی خوام دروغ بگم یکم رفتارت بهم برخورد ولی من کینه ای نیستم و همه چیز رو  -

 خیلی زود فراموش می کنم...

رت رو از همون بچگی داشتی و من عاشق این بودم که قهرت ده دقیقه بیشتر طول نمیکشه... خیلی سر به این رفتا -

 سر هم میذاشتیم ولی خیلی کم پیش میومد که بخوای برای مدت طوالنی باهام حرف نزنی...

زهم با سکوت مواجه فرشته از این بی پروا حرف زدن وحید متعجب بود و تنها به او گوش سپرده بود و وحید که با

 شده بود سعی کرد چیزی بگوید تا فرشته را مجبور به عکس العمل کند.

 راستی پیش خودت نگی وحید خنگه نفهمید اتفاقا اونشب خیلی خوب متوجه شدم چیکار کردی... -

 فرشته متعجب گفت:

 درباره ی چی صحبت می کنی؟ -

 یم کردی...درباره ی همون قاب عکسایی که زیر بالشتت قا -

 فرشته با چشمهایی از تعجب گرد شده بود گفت:

 تو... دیدی؟ -

 وحید خنده ی کوتاهی کرد و گفت:

متوجه شدم که چندتا قاب عکس رو قایم کردی... ولی خب نخواستم کنجکاوی کنم چون هرکسی چیزایی رو داره  -

 که دوست نداره همه ببینن...

ون داد و در دل خدارا شکر کرد که وحید از این بابت او را سوال پیچ نکرد. فرشته نفسش را از سر آسودگی بیر

 بدش نم آمد کهخ بیشتر درباره ی وحید بداند.

 خب... آره تو هم حتما چیزی رو داری که دوست نداری من بدونم... -

 وحید به فکر فرو رفت و بهد از مدت نسبتا کوتاهی گفت:

زندگیم نبوده که بخوام از تو پنهون کنم... دوست دارم خودم برات بگم که چطوری میدونی من هیچ چیز خاصی تو  -

گذروندم و چطوری به اینجا رسیدم دوست دارم بدونی وحیدی که االن داری باهاش حرف میزنی زیاد فرق چندانی با 

 نداریم...وحید بچگیات نداره... البته اینو خودمم میدونم که دیگه هیچکدوممون معصومیت بچگیمونو 

 فرشته کمی در زدن حرفش دو دل بود و برای گفتنش شک داشت اما عاقبت دلش را به دریا زد و گفت:

 هنوزم... دوستش داری؟  -

 وحید که به خوبی متوجه منظور او شده بود دوباره با غم چهره اش را درهم کشید و گفت:

تم چون بخشیدمش... چون خواستم که واقعا خوشبخت باشه و دیگه نه... خیلی بهم بد کرد خیلی... ازش متنفر نیس -

میدونستم اگه نبخشمش یه جایی یه وقتی گیر میوفته... سعی کردم فراموشش کنم کامل از یادم نرفته ولی دیگه برام 

 اهمیتی نداره... 

 میدونی من فضول نیستم ...ولی... -

 وحید میان کالمش پرید و گفت:

 ف نزن باشه؟... باشه؟هیچوقت اینطوری حر -

 فرشته با سر جواب مثبت داد و وحید ادامه داد:

 اصال یکی از دالیلی که خواستم امشب رو باهم باشیم همین بود. خودم دلم می خواست که بدونی...  -
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 کمی مکث کرد. نفس عمیقی کشید و دوباره شروع به گفتن کرد:

یال بدتر میشه و بی حوصله میشه... اصال عالقه ای برای فکر کردن به برام عجیب بود که چرا روز به روز اخالق ل -

آینده نداشت انگار داشت از یه چیزی عذاب می کشید. آخرش دست به دامن پدر و مادرش شدم دلمو زدم به دریا 

و از من و رفتم پیششون تا درباره ی رفتارای لیال باهاشون صحبت کنم ولی احساس کردم که اونا چیزی رو میدونن 

مخفی می کنن من لیال رو دوست داشتم و حاضر بودم براش حتی التماس کنم ازشون خواستم و التماسشون کردم تا 

اگه چیزی هست که من نمی دونم بهم بگن... اونا هم گفتن نگاهم به اونا بود ولی چیزایی رو که می شنیدم باور 

می کردم همش دروغ باشه... من اون روز صدای شکستن نداشتم... مثل یه کابوس وحشتناک مثل خواب که آرزو 

خودم رو شنیدم صدای خورد شدن عشقمو شنیدم... من عاشق لیال بودم و لیال عاشق کس دیگه ایی... این یعنی تمام 

 حرفا تمام نگاههاش فقط بازی بود...

ود حس می کرد. در آن سرمای فرشته نیز مانند وحید حالتی غمگین پیدا کرده بود گویی احساسش را با تمام وج

زمستانی از درون می سوخت و به زنی می اندیشید که بدترین کار ممکن را در حق وحید انجام داده بود و جواب 

 عالقه اش را با بی مهری کامل داده بود. 

 با صدایی که از ناراحتی می لرزید گفت:

 ..خب اگه عالقه ای بهت نداشت چرا از همون اول قبول کرد. -

پدرش می گفت من مجبورش کردم می گفت اون پسری رو که لیال دوستش داره یه جوون یک ال قباست لیال هم  -

بیخود کرده خودم مجبورش می کنم رفتارشو درست کنه و بچسبه به زندگیش. ولی فرشته من عشق زورگی نمی 

با کس دیگه ای باشه... خیلی برام سخت خواستم... من کسی رو نمی خواستم که تو چشمای من نگاه کنه ولی فکرش 

بود چند وقتی خونه نشین شده بودم و هیچ جایی نمی رفتم بدتر اینکه هرروز جلوی چشمام بود اون وقتی فهمید از 

ماجرا خبر دارم انگار که از یه قفس آزاد شده باشه دیگه از من فرار می کرد بعضی اوقات تو هفته یک بار هم نمی 

گذشت و تونستم با خودم کنار بیام ازش خواستم تا بشینیم و خیلی منطقی مشکلمونو حل کنیم... دیدمش. یکم که 

 می شیراز برگشتیم مامان اصرار به بشیم جدا اینکه از قبل ماه یک... صحبتمون ی نتیجه شد این …طالق توافقی

یم ولی منو بابا چندوقتی رو تو کرد کشی اسباب بعد ی هفته... بشه چشم تو چشم باهاشون نداره دوست دیگه گفت

مسیر تهران شیراز برای درست کردن کارامون مونده بودیم... تهران که بودم تو یه شرکت نسبتا کوچیک کار می 

کردم ولی مجبور شدم از اونجا استعفا بدم اونا هم با اکراه استعفام رو قبول کردند االنم چند وقت یکبار برای 

 میرم تهران و یه سر و سامونی به حسابا میدم...رسیدگی به حسابای کلیشون 

 نفسش را با صدا بیرون داد. نگاه گذرایی به فرشته انداخت و با شک گفت:

 تو توی تهران تنها زندگی می کنی؟ -

فرشته از این سوال کمی جا خورد اما قبل از این که مجبور به دادان جواب باشد بخ خیابانی که خانه ی عموی شکوفه 

 آن قرار داشت رسیدند و او با زیرکی تمام گفت: در

 باید توی همین خیابون بپیچید... اینهاش اینم کوچشون...  -

و وحید مطیعانه مسیری را که فرشته مشخص می کرد را پیش گرفته بود. اتومبیل متوقف شد و فرشته پیاده شد و 

 د و فرشته داخل حیاط شد.زنگ خانه را به صدا در آورد. بعد از مدت کوتاهی در باز ش

 به همراه شکوفه به سمت وحید که کنار اتومبیل انتظارشان را می کشید آمدند.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

2 4 3  

 

 سالم وحید خان خوبین؟ -

 وحید لبخندی زد و گفت:

 سالم ممنون شما خوبی؟ خانواده خوبن؟ -

 بله سالم رسوندن... شرمنده کردید امشب تشکر بابت دعوتتون... -

 م کاری نکردم... باعث افتخار بنده است.خواهش می کن -

 این بار فرشته و شکوفه عقب نشستند. وحید اتومبیل را روشن کرد و به راه افتادند. 

 اتومبیل جلوی محوطه ی سبزی متوقف شد. وحید نگاهی به ساعت تلفن همراهش انداخت و گفت:

 ان توی همین محوطه ست... فکر می کنم اینقدر وقت داریم که یکم قدم بزنیم چون رستور -

 سپس برگشت و در حالی که به فرشته خیره شد گفت:

 موافقید؟ -

 فرشته سری تکان داد و گفت:

 موافقم... -

نگاهش را روی شکوفه چرخاند و شکوفه نیز با سر تایید کرد. هر سه از اتومبیل پیاده شدند و شروع به قدم زدم 

ر شده بود از درخت های کاج و چشمنهایی که به علت سردی هوا طروات روی سنگفرش ها کردند بیشتر فضا پ

همیشگی را نداشت. وحید سمت چپ فرشته و شکوفه سمت راستش قدم برمی داشت. سکوت بینشان حکم می کرد. 

 شکوفه برای از بین بردن جو سنگین و برای بیشتر کردن صمیمیت رو به وحید گفت:

 زندگیتون اینجا بود چی شد که رفتین تهران و باز چی شد که برگشتین؟ آقا وحید شما که همه ی خونه -

 فرشته و وحید نگاهی بهم کردند. نگاهش را از فرشته گرفت و به شکوفه دوخت و شروع به گفتن کرد:

 فرشته بهتون نگفته؟ -

 نه... خب اگه گفته بود که از شما نمی پرسیدم... -

 

  
 

  
 

  
 

 کوت با آرامشی که در کالمش بود شروع به گفتن کرد:بعد از کمی س

پدرم اون ساال یک گارگاه کوچیک کفاشی داشت و با همون زندگیمون میچرخید ولی یه چند سالی بود که بابا  -

همش می گفت اینجا فروش ندارم اینجا کارم نمیچرخه... خالصه بدجور هوای تهران به سرش زده بود مخالفتای 

صال فایده ای نداشت... یه دفعه یادمه عمو داوود امد خونه و کلی نصیحتش کرد که داره اشتباه می کنه مامانمم که ا

 ولی مرغ بابا یه پا داشت... باالخره اصرارای بابا نتیجه داد و تونست مامان رو هم راضی کنه...

انواده اش قصد سفر دارند آن هم با حرفهای وحید فرشته نیز به گذشته سفر کرد. زمانی که فهمیده بود وحید و خ

برای همیشه دوباره به باغ خانه شان پناه برده بود و زیر درخت نارنج می گریست. صدای پای کسی را شنید سرش 
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را بلند کرد و وحید را دید که باالی سرش ایستاد و او با دیدن اشک های فرشته کنارش نشست و به چشمهای عسلی 

 فرشته خیره شد و گفت:

 را گریه می کنی فرشته؟چ -

 و فرشته با هق هق بچه گانه اش گفت:

 من دلم نمی خواد شما برین.... دلم تنگ میشه -

 وحید با دست اشک را از گونه ی فرشته پاک کرد و گفت:

گریه نکن فرشته من خودم بابا رو مجبور می کنم تا زود برگردیم و دوباره همین جا بمونیم اونوقت دوباره می  -

 تونیم قایم موشک بازی کنیم. باشه؟ دیگه گریه نکنی ها

فرشته به نشانه ی جواب مثبت سری تکان داد و و حید او را در آغوش گرفت تا آخرین وداع را با وی داشته باشد. 

از یادآوری آغوش کوچک و صمیمی وحید احساس غریبی داشت. گونه هایش سرخ شد... سرش را بلند کرد و به 

شد. گویی هردو به یک چیز فکر می کردند زیرا وحید هم با چشمهایی که برق خاصی داشت به او خیره  وحید خیره

 شو و لبخند معنی داری را تحویلش داد. دوباره سرش را پایین انداخت و شکوفه مصرانه پرسید:

 خب پس چرا رفتین و دیگه خبری ازتون نشد؟ -

 فرشته با اعتراض گفت:

 شکوفه؟! -

 حید گفت:اما و

 اشکال نداره...  -

 و دوباره رو به شکوفه ادامه داد:

بعد از اینکه رفتیم تهران تا چند وقتی تلفنی در ارتباط بودیم تا اینکه فهمیدیم از وقتی که اومدیم تهران نه تنها  -

تو گوش بابا خوندیم که اوضاعمون بهتر نشده بلکه روز به روز داره بدتر هم میشه... همون موقع ها من و مامان کلی 

برگردیم ولی بابا می گفت دیگه نمیشه خالصه از ما اصرار و از بابا انکار... در واقع تازه فهمیدیم که بابا به کل سرمایه 

شو از دست داده و کلی بدهی باال آورده... خیلی اوضاع بدی بود بعضی شبا غذای درست و حسابی هم تو سفرمون 

شدیم بریم تو محله های پایین تر که هیچ امکاناتی نداشت بشینیم و همه ی اینا دست به دست پیدا نمی شد... مجبور 

هم داد تا کم کم توی درگیری هامون و جابه جایی های مداوممون غرق بشیم و ارتباط چند ساله ی ما با عمو داوود و 

از چند سال اوضاع افتاد رو دور و تونستیم  خانواده اش کال قطع بشه... بابا دوباره از صفر شروع کرد و کم کم و بعد

یکم کمر راست کنیم... منم برای اینکه به اوضاع زندگیمون کمکی کرده باشم هم درس می خوندم و هم میرفتم 

 سرکار...

 فرشته که با دقت به حرفهای او گوش سپرده بود متوجه شد که لحنش تغییر کرده و با ناراحتی ادامه داد:

بابا یکی از دوستای قدیمی شو توی تهران دیده بود ازش سراغ عمو داوود رو گرفت و اونم گفته بود که یه بار که  -

عمو فوت شده... وقتی بابا بهمون گفت از ناراحتی شوکه شدیم... بابا همش می گفت با چه رویی برم و از خانوادش 

، دورانی که رفت و آمد داشتیم و مدام خونه سراغی بگیرم... تا یه چند وقتی کارم شده بود مرور خاطرات گذشته

 همیدیگه بودیم...

 شکوفه که گویی به یک داستان هیجان انگیز گوش می کرد میان کالمش پرید و گفت:
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 پس یهو چی شد که بعد از این همه سال برگشتین شیراز؟ -

 اینبار فرشته با صدای بلندی گفت:

 شکوفه بس کن! -

 د و گفت:وحید خنده ی کوتاهی کر

 این یکی دیگه از صدقه سری مامان و اصرارای زیاد اون بود که تونستیم باالخره دل بکنیم و برگردیم اینجا... -

 شکوفه که مشخص بود از جواب وحید قانع نشده رو به فرشته با دلخوری گفت:

 باشه بابا... حاال چرا می زنی؟ -

 و فرشته با لحن عصبی گفت:

 واقعا که... -

 خانما... خانما... خواهش می کنم... اصال می خواین من بیام وسط وایستم تاشما با هم دعواتون نشه... -

 فرشته پشت چشمی برای وحید نازک کرد و گفت:

 وا مگه بچه ایم که دعوا کنیم... داریم شوخی می کنیم. -

 وحید قهقهه ای زد و گفت:

 ه دعواتون...خدا رحم کنه... این شوخیتونه؟! وای ب -

 با حرف وحید صدای خنده ی هرسه فضا را پر کرد...

 

آنشب در مسیر بازگشت وحید ابتدا شکوفه را به خانه رساند و سپس به سمت خانه ی سمعی ها به راه افتاد... هنوز  

ه نگاه متعجبی به مسیر زیادی را طی نکرده بودند که وحید اتومبیل را کنار خیابان عریضی متوقف کرد. فرشته از آین

 وحید انداخت و گفت:

 چرا وایستادی؟ -

 وحید نیز از آینه چشمهایش را به فرشته دوخت و گفت:

 میشه بیای جلو بشینی؟... -

 آخه... چه فرقی میکنه دیگه مسیر زیادی نمونده... -

 وحید به سمت فرشته چرخید و مستقیم در چشمهایش خیره شد:

 خواهش می کنم... -

زهم شفافیت آشنای چشمهای وحید او راتسلیم می کرد و خود نمی دانست که چرا این نگاه او را به گذشته می برد با

و باعث می شود تا توانایی مقابله با خواسته اش را نداشته باشد... حس می کرد از درون تهی می شود و در زمانی 

 سرش را پایین انداخت و به آرامی گفت: نامعلوم معلق است کم می آورد در برابر التهاب نگاهش...

 باشه... -

سپس پیاده شد و و روی صندلی کمک راننده نشست ولی هرچه انتظار کشید وحید راه نیوفتاد. دوباره نگاه متعجبش 

 را به او دوخت و گفت:

 خب برو دیگه... -
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ن خارج کرد و به سمت فرشته وحید دستش را داخل جیب اورکتش برد و بسته ی کوچک کادو شده ای را از آ

 گرفت. فرشته یک تای ابرویش را باال داد و گفت:

 این دیگه چیه؟ -

 برای توئه... بازش کن می فهمی چیه... -

 اخم هایش را درهم کشید و گفت:

 و مناسبتش؟ -

 وحید با کالفگی گفت:

زش کن تا ببینی چیه بعد بگو مناسبتش تو چرا همش برای هرکاری دنبال مناسبت می گردی؟... حداقل بگیر با -

چیه... نگاهی به وحید و سپس به کادو انداخت... با تردید دستش را پیش برد و بسته را گرفت و با وسواس شروع به 

 باز کردن کاغذ زیبای آن کرد... چشمش به هدیه افتاد و همانطور که با بهت به آن خیره شده بود گفت:

 همون...وحیـــــــد!!... این  -

 وحید با احساس رضایت لبخند زیبایی زد و گفت:

می دونستم خوشت میاد... آره خود خودشه... همون روسری سبز بچگی هات... همونی که خیلی دوستش داشتی...  -

 همونی که از سرت کشیدم و تا االن پیشم موند...

 ی براندازش می کرد گفت:فرشته در حالی که روسری کوچک را باز کرده بود و با اشتیاق خاص

 وای نگهش داشتی؟... این همه مدت پیش تو بوده؟ -

آره وقتی رفتیم تهران هروقت هوای شمیراز، هوای خاله و عمو... از همه مهمتر هوای تو میزد به سرم میاوردمش و  -

 نگاهش می کردم...

 روسری را با لذت در آغوش گرفت و گفت:

 افلگیرم کردی...مرسی وحید... عالیه... غ -

 پس خوشت اومد... خب این در اصل یه امانت بود که باید بهت بر می گردوندم... ولی اصل کاریه مونده -

 و به سمت فرشته خم شد. به سرعت خودش را عقب کشید و با عصبانیت گفت:

 داری چیکار می کنی؟ -

 وحید پوزخندی زد و گفت:

 و داشبورد بردارمترسو... میخوام یه چیزی رو از ت -

 فرشته با همان اخم گفت:

 باشه... خودتو بکش کنار...خودم بهت میدم -

 وحید با همان لبخند به صندلی تکیه داد و گفت:

 داشبورد و باز کن همین جلویه... -

 در داشبورد را باز کرد و بسته ی کادوپیچ شده ی دیگری را دید. وحید با کنایه گفت:

 ل مناسبت نمی گردی این هدیه برای شماست از طرف بنده... برش دار.اگر باز دنبا -

 نگاهی به وحید انداخت:

 چرا منو نگاه میکنی؟ بردار دیگه... -
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بسته را برداشت و باز کرد. یک روسری دقیقا به همان رنگ روسری کودکیش بود ولی با جنسی از ابریشم. لبخند 

 وحید احسنت گفت.روی لبهایش نشست و در دل به سلیقهی 

 از اونجایی که دیگه نمی تونی اون روسری رو سرت کنی گفتم بهتره یکی رنگ همون داشته باشی. -

 فرشته کمی به سمت وحید چرخید و با نگاه قدر دانی گفت:

 ازت ممنونم خیلی قشنگه... -

 قابلتو نداره خانمی... -

 روی سرش انداخت. نگاه خیره ایی به او کرد و ادامه داد:سپس روسری را از دست فرشته بیرون کشید و آن را 

 واقعا این رنگ بهت میاد. -

 فرشته با شرم نگاهش را از وحید گرفت و سرش را پایین انداخت و وحید بی تاب تر از قبل گفت:

 درست مثل بچگی هامون... هنوزم همونطور خجالت می کشی و من... -

رار از این حس و حال، با سرعت اتومبیل را روشن کرد و شیشه را پایین داد. پایش را حرفش را ادامه نداد و برای ف

بیشتر روی پدال فشار داد و مدام بر سرعتش می افزود. فرشته بدون هیچ حرفی مکم به دستگیره درب ماشین 

 چسبیده بود و گاهی که احساس ترس بیشتری می کرد چشمانش را می بست.

 وحید؟ -

 اینکه نگاهش کند با لحن خشکی گفت:وحید بدون 

 بله؟ -

 میشه شیشه رو بدی باال خیلی سرده... -

 نگاه گذرایی به فرشته انداخت. از سرما خودش را جمع کرده بود و دندانهایش بهم میخورد. شیشه را باال داد و گفت:

 معذرت میخوام اصال متوجه نبودم... -

 و بعد از مکث کوتاهی گفت:

 تو هیچ وقت عاشق نشدی؟... یعنی... یعنی منظورم اینه که به کسی عالقه نداری؟ فرشته -

از سوال وحید کمی شوکه شد. به نیم رخ جدی و خوش ترکیب وحید خیره شد و چیزی نگفت. وحید باز هم نگاه 

 گذرایی به او انداخت و گفت:

 جواب نمیدی؟... مثل اینکه نباید می پرسیدم -

 و جدی گفت:با چهره ی سرد 

 نه... نباید می پرسیدی... -

 وحید با ناراحتی گفت:

 چرا؟ من فکر کردم مثل دوتا دوست قدیمی هستیم... و همون حسی رو که من به تو دارم... -

 میان کالمش پرسید و گفت:

یه روزی که برگردی و وحید از من انتظار نداشتی که توی این ساال یه دفتر خاطرات رو با یاد تو پر کنم به امید  -

اونموقع بذارم جلوتو بگم بیا این زندگی من... نه وحید من زندگی کردم... درست مثل تو... گاهی با یاد تو و بیشتر 

 اوقات بدون یادت... من عوض شدم... تو عوض شدی... وحید همه چی عوض شده می فهمی؟

 وحید پوزخند عصبی زد و گفت:
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 عوض شده... مخصوصا تو...آره می فهمم... همه چی  -

 اخم هایش را درهم کشید و گفت:

 دیگه نمی خوام بیشتر از این ادامه بدم... خواهش می کنم وادارم نکن... -

 باقی راه را هر دو در سکوت گذراندند. فرشته قبل از خارج شدن از اتومبیل رو به وحید گفت:

 ممنون شب خوبی بود... میای داخل؟ -

 قته باید برم...نه دیر و -

 پس سالم برسون بابت هدیه هم ممنونم... خدانگهدار -

 و از اتومبیل پیاده شد. دور زد و به سمت وحید آمد. سرش را خم کرد و برای آخرین بار گفت:

 خداحافظ -

 وحید با دلخوری در چشمهایش خیره شد و گفت:

 م...حق با توئه... نباید تو مسائل خصوصیت دخالت می کرد -

 فرشته قصد داشت تا وحید را قانع کند تا از او ناراحت نباشد:

 ببین وحید... -

 صدای تلفن همراهش بلند شد در حالی که کیفش را به دنبال تلفن همراهش می گشت گفت:

 فکر کنم مامانه... -

مان نامناسب تماس دلهره اما وقتی به صفحه ی تلفن نگاه کرد موتجه شد که تماس از طرف سپهر است. به خاطر ز

 به جانش افتاد. با عجله رو به وحید گفت: 

 ببخشید... -

 و از اتومبیل فاصله گرفت و بال فاصله پاسخ داد:

 الو؟ -

تنها صدای نفس هایش را می شنید به خوبی این صدا را می شناخت و آشناترین صدا به گوشش بود. دوباره تکرار 

 کرد:

 الو؟ سپهر؟ -

همچنان از دور نظاره گر حال پریشان فرشته بود و با کنجکاوی بیشتری حرکاتش را دنبال می کرد. تماس وحید 

 قطع شد و فرشته کالفه از نگاه های او به سمتش آمد و گفت:

 من باید برم به خاله و عمو سالم برسون خدانگهدار -

فرشته وارد حیاط شد و در را بست. همزمان  وحید خداحافظی زیر لب گفت و با تعجب به رفتن فرشته خیره شد.

 صدای تلفنش باز هم بلند شد..
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 الو؟ سپهر؟ -

 سالم فرشته... -

 سالم... خوبی؟ -

 سپهر بهد از کمی مکث گفت:

 نه فرشته خوب نیستم... -

 فرشته با نگرانی گفت:

 چرا؟... چی شده عزیزم؟ -

 گفت: و سپهر با صدای لرزانی

 ناهید جون... -

 صدای گریه اش شنیده شد:

 سپهر... ناهید جون چی؟ -

 فوت شد فرشته... دوباره بی کس شدم... -

 فرشته دیگر نای ایستادن نداشت همان جا وسط حیاط نشست و با بغض گفت:

 کی؟ -

 دوساعت پیش... -

 خدا بیامرزش... تسلیت میگم... -

 بر اثر ناراحتی بود گفت: سپهر با صدای خش دارش که

 فرشته کاش پیشم بودی... بهت احتیاج دارم... هیچ وقت اینقدر تنها نبودم... -

منم دلم می خواست پیشت بودم ولی عزیزم تو خودت بهتر میدونی که همه چیز چقدر عجله ای شد...مرگ حقه  -

... سپهر عزیزم من اینجا ام ولی بدون تمام ذهن و باالخره اتفاق می افته... گریه کن بذار آروم بشی اشک مرحم درده

 روح من با توئه حتی لحظه ای از یادم نمیری...

حرفات آرومم میکنه... اشک مرحم درد من نیست این تویی که مرحمی... فرشته منو ببخش که تو این مدت  -

اطر تمام رفتارای این چندوقت منو اذیتت کردم... می دونم که چقدر ازم رنجیدی... به خاطر بی توجه بودنم به خ

 ببخش... ولی بدون که هنوزم یاد تو بی تابم میکنه و هر شب به عشق تو و به یادت چشمامو رو هم میذاشتم

اینجوری نگو سپهر من اگر بخوام هم نمی تونم ازت برنجم چون... چون دوست دارم... خاطرت خیلی برام  -

ن... میدونم که االن حال خوبی نداری حتما ناهید خانم زن خوبی بوده که عزیزه... پس به عشقم لحظه ای شک نک

 توی همین مدت کوتاه اینقدر برات عزیز شده و مرگش ناراحتت کرده.... خدارحمتش کنه...

آره با این که مدت زیادی نتونستم باهاش هم کالم بشم ولی فهمیدم که چقدر دل مهربونی داره و چقدر بابا رو  -

 اشته... دوست د

 فرشته احساس کرد که دوباره بغض صدای سپهر را گرفته است:

میدونم سخته سپهر ولی تو االن باید پیش پدر بزرگت باشی حتما خیلی حالش بدتر از توئه... اون که سالها ناهید  -

 جون همدمش بوده

 سپهر با همان صدای غمگین و گرفته گفت:
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...می خواست با مادربزرگ خلوت کنه منم تنها گذاشتمش... من باید برم سعی احساس کردم نیاز به تنهایی داره -

 می کنم دوباره باهات تماس بگیرم... ازت ممنونم که حتی از این فاصله ی دور هم کنارمی... 

 به سالمت... بازم تسلیت میگم... خداحافظ -

 ت:برخاست و وارد خانه شد و سالم داد. روشن خانم به سمتش آمد وگف

 سالم خوش گذشت؟ -

 فرشته با بی حوصلگی گفت:

 بله جای شما خالی... مامان من خسته ام میرم بخوابم. -

 روشن خانم سری تکان داد و گفت:

 چی بگم... برو بخواب شب بخیر... -

چند  فرشته وارد اتاقش شد و بعد از تعویض لباس خود را روی تخت رها کرد. بعد از مدت کوتاهی روشن خانم

 ضربه به در زد و وارد اتاق شد:

 راستی فرشته امشب زهرا مادر وحید زنگ زد برای پس فردا شب شام دعوتمون کرده خونشون. -

 فرشته در حالی که نیم خیز شده بود گفت:

 خب شما چی گفتی؟ -

 چی میخواستی بگم گفتم باشه... -

 یا مهمون داریم یا مهمونیم...وای مامان تو رو خدا یه استراحتی بده خسته شدم  -

 روشن خانم اخم هایش را درهم کشید و گفت:

 مگه چیکار کردی که استراحت می خوای؟... نمی تونم که روشونو زمین بندازم و بگم نمیایم... -

 باشه گفتی کی؟ -

جایی نرسیده مثل اینکه پس فردا شب... آرشم گفت بهت بگم هرکار کرده نتونسته انتقالیتو بگیره و دوندگیش به  -

 دوباره باید برگردی تهران...

 با این حرف چشمان فرشته از خوشحالی برقی زد. دستانش را باال برد و گفت:

 خب خداروشکر...من که از اولشم گفتم خودشو تو زحمت نندازه. -

 روشن خانم لبخندی زد و گفت: 

 چقدرم تو ناراحت شدی... -

 داشت زور می گفت... آخه مامان دیگه اینو -

 خیله خب بحث تو آرش تمومی نداره... هر کدوم خر خودتونو سوارین... شب بخیر. -

 شب بخیر... -

دوباره روی تخت دراز کشید یک دستش را زیر سرش قرار داد نمی دانست چرا در ذهنش مدام سپهر و وحید را 

د او نیز می دانست که در این مدت اثری از عالقه آتشینش مقایسه می کرد. به حرفهای سپهر اندیشید و به اینکه خو

نبوده و همین امر سبب شده بود تا نگرانی فرشته بابت آینده اش بیشتر شود. اما با حرفهای که امشب سپهر به او زد 

 کمی از اظطرابش کم شد. با همین افکار کم کم چشمهایش گرم خواب شد و همه چیز در هم ادغام شد.
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شنبه با سوز و سرمای زمستانی فرارسید. دو روز از تماس آنشب سپهر گذشته بود و فرشته مدام با او در روز چهار

ارتباط بود تا بلکه بتواند از طریق هم کالمی به او برای تحمل درد تسکین باشد. از طرفی تماس های مکرر وحید 

 قصد داشت تا روز جمعه به تهران بازگردد.باعث کالفگیش می شد. برای برگشت به تهران لحظه شماری می کرد و 

 ون خانم وارد اتاق شد و گفت:

 فرشته جان آرش میگه آمده شین تا بریم دیر میشه... -

 چشم مامان... -

بعد ازرفتن روشن خانم فرشته شروع به پوشیدن لباس کرد قصد داشت برای قدر دانی از وحید روسری را که از او 

کند. یک مانتوی سفید به همراه شلوار جین روشن به تن کرد. نگاهی به اینه انداخت روسری  هدیه گرفته بود به سر

بسیار دلش نشسته بود از دیدن چهره ی خود در آن لذت می برد. آرایش مالیمی برای بی روح نبودن صورتش 

اتومبیل آرش جلوی انجام داد. ساعت حدود شش ونیم بعدازظهر بود و نیم ساعتی تا منزل دیانت فاصله بود. 

ساختمانی که نمای آن با سنگ های کرم و قهوه ای تعزیین شده بود متوقف شد. فرشته پیاده شد و برای لحظاتی 

محو تماشای نمای زیبای ساختمان بود. آرش دستش را پیش برد و زنگ خانه را به صدا در آورد در باز شد و بعد از 

الشان آمد و آنها را به داخل ساختمان راهنمایی کرد. فرشته با کنجکاوی او لحظاتی وحید با چهره ای خندان به استقب

را از نظر گذراند. یک پلیور زرشکی با شولوار جین روشن به تن داشت و موهایش را با توازن خاصی آرایش داده 

 بود. لبخند زیبایی را تحویل فرشته داد و گفت:

 سالم خانمی بفرمایید... خوش اومدی. -

 شته با خود اندیشید:و فر

 چه فکری پیش خودش می کنه؟ نمیگه آرش بشنوه؟ چه تیپم زده... -

بعد از گذر از راهروی کوتاهی به سالن نسبتا بزرگ و دلبازی رسیدند که با دکوری از ترکیب رنگ های سفید و 

ها در دل سلیقه ی زهرا را مشکی تزیین شده بود و باعث شده بود تا فضا روشن و وسیع تر به نظر برسد همه ی آن

خانم را بابت دکور خانه تحسین گفتند مبلمان سفید و و پرده های حریر و واالن هایی که بسیار نزدیک به مشکی بود 

و مجسمه ای بسیار زیبا در گوشه های پذیرایی به همراه ال سی دی چیدمان را تشکیل می داد. در انتهای سالن پله 

می خورد که در سمت چپ آن دو اتاق وجود داشت کمی آنطرف طرف سرویس های دوبلکس منزل به چشم 

 بهداشتی منزل.

همگی بعد از تعارف های معمول به دور هم نشستند و زهرا خانم با فنجان های چای شروع به پذیرایی کرد. ست 

هر از چندگاهی که به  مبلمان به صورت ال مانند چیده شده بود و فرشته مستقیما در تیرس نگاه وحید قرار داشت.

اطراف نگاهی می انداخت با چهره ی متبسم وحید روبرو می شد اما بی تفتوت نگاهش را به سمت دیگری می 

 چرخاند. نازنین در حالی که یک دستش را روی پهلوی راستش قرار داده بود گفت:

 زهرا خانم ماشاهلل به سلیقه تون خیلی خونتون قشنگه. -

 از سر رضایت زد و گفت: زهرا خانم لبخندی

 چشمات قشنگ مبینه نازنین جان...  -

 و به آرامی نزدیگ گوشش گفت:

 راستی چند وقت دیگه وضع حمل می کنی؟ -
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 نازنین نگاهی به شکم جلو آمده اش انداخت و گفت:

 اگه خدا بخواد دو هفته دیگه... -

 به سالمتی باشه ایشاهلل... -

 راری بین روشن خانم و مادر وحید خسته شده بود رو به به زهرا خانم گفت:فرشته که از حرف های تک

 خاله اگه کاری داری بگو کمک کنم ها... -

 زهرا خانم نگاهش را از نازنین گرفت و گفت:

 نه عزیزم فعال که کاری ندارم... -

 و برخاست تا فنجان های چای را جمع کند که فرشته مانع شد و گفت:

 ا بشین من جمع می کنم...خاله شم -

 نه فرشته جان تو بشین... -

 خاله تعارف نکن دیگه منم عین دخترت... -

 زهرا خانم لبخندی زد و گفت:

 باشه دست گلت درد نکنه... -

فرشته برخاست به سمت آشپزخانه که تقریبا روبروی پله ها قرار داشت حرکت کرد. فنجان ها را در ظرفشویی قرار 

 عد ازشستن آن ها مشغول ریختن چای شد که وحید به آشپزخانه آمد فرشته نگاهی به او انداخت و گفت: داد و ب

 تو چرا منو تعقیب می کنی؟ -

 وحید نزدیک تر آمد و گفت:

 تقصیر منه که خواستم کمکت کنم... -

 دیگه چای ریختن چیه که کمکم کنی؟ -

 وحید بی معطلی برادر کوچکترلش را صدا زد:

 نوید؟... نوید... -

 فرشته متعجب به وحید خیره شد. نوید وارد شد و گفت:

 بله؟... -

 وحید با حالتی عامرانه گفت:

 بیا این چایی ها رو ببر تعارف کن... -

 با اعتراض گفت:

 چی میگی خودم میبرم... چیکار به این بیچاره داری...  -

 وحید به فرشته خیره شد و گفت:

 . بهت میگم...هیس.. -

 و دوباره رو به نوید گفت:

 نوید متخصص امور پذیراییه مگه نه؟ -

نوید سری به نشانه تایید تکان دادو سینی چای را از دست فرشته گرفتو از آشپزخانه خارج شد. فرشته بعد از نظاره 

 کردن رفتن نوید اخم هایش را درهم کشید و گفت:
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 بردم دیگه...خب این یعنی چی؟... خودم می  -

 وحید مقابل فرشته قرار گرفتو در چشمهایش خیره شد و گفت:

 نمی خوای اخماتو وا کنی... اصال بلدی بخندی؟ -

 ناخوآگاه اخم هایش تبدیل به خنده شد و وحید نیز خندید و همزمان گفت:

 آهان پس بلدی!...  -

 با همان لبخند گفت:

 بگو دیگه منتظرم... -

 

  
 

  
 

  
 

 باشه... خواستم اتاقم رو نشونت بدم... طبقه باال. -

 فرشته پشت چشمی نازک کرد و گفت:

 مگه من خواستم اتاقت رو نشونم بدی؟... -

 خب من اتاقت رو دیدم گفتم شاید تو هم دوست داشته باشی... -

 فرشته میان کالمش پرید و گفت:

 نه برای من مهم نیست... -

 واست کنم چی؟اگه ازت درخ -

 کمی فکر کرد. خودش نیز بدش نمی آمد که نگاهی به اتاقش بیاندازد.

 باشه قبول ولی کوتاه... -

 وحید لبخندی زد و گفت:

 خیله خب پس بریم...  -

و با دست فرشته را به طبقه باال هدایت کرد. طبقه فوقانی فضای کوچکی بود که تنها از یک اتاق و سرویس بهداشتی 

قل تشکیل شده بود و کاناپه و میزی که در فضای محدود روبروی اتاق و سمت چپ راه پله قرار گرفته بود. مست

 فرشته با دیدن فضا ابرویی باال انداخت و گفت:

 چه جای دنجی! -

بله اینجا یه سوییت جدا مختص بنده است و البته هر کسی حق ورود نداره... مگه کسایی که خیلی برام عزیز  -

 اشن...ب

و همزمان نگاهی به فرشته انداخت و لبخندی برلب نشاند. فرشته وارد اتاق شد و به دنبال آن وحید. نگاهی به 

چیدمان و رنگ بندی اتاق کرد. رنگ دیواره و ست تخت خواب خاکستری بود بیشتر وسیله ها نیز به همین رنگ 

 هماهنگ شده بود. نگاهی به وحید انداخت و گفت:

 میگیره... همه چی خاکستری و مشکی؟دلت ن -
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 من این رنگ وخیلی دوست دارم... تو خوشت نمیاد؟ -

 شانه ایی باال انداخت و گفت:

 چه فرقی میکنه تو میخوای اینجا زندگی کنی نه من؟ -

 خب شاید... -

 فرشته با تعجب نگاهش کرد و گفت:

 چرا حرفت نصفه موند؟ شاید چی؟ -

 دستی به گردنش می کشید گفت: وحید که با کالفگی

 هیچی شاید رنگ اتاقم رو عوض کنم... -

 آهان تصمیم با خودته... ولی در کل اتاق قشنگی داری؟ -

 چشمش به پلیر مجهز وحید افتاد:

 اهل چه جور اهنگایی هستی؟  -

 تقریبا همه جور... -

 با گفتن با اجازه آن را روشن کرد.

 شد و به دنبال آن صدای خواننده: صدای موسیقی در فضا پخش

 تو رو دیدم و دید من به این زندگی تغییر کرد -

 همین لبخند شیرنت منو با عشق درگیر کرد

 شروع تازه ای برای منه از نفس افتاده

 خدا تورو جای همه نداشته هام بهم داده

و مهربانی که برای فرشته عجیب می  وحید به سمتش آمد و لب هایش را به گوشش نزدیک کرد و با صدای مالیم

 آمد گفت:

 خیلی بهت میاد... -

 فرشته نگاهی به او انداخت وحید لبخندی تحویلش داد و ادامه داد:

 روسری رو میگم... ممنون که امشب پوشیدیش... -

 فرشته نیز لبخندی به نشانه تشکر زد و خودش را عقب کشید. باز صدای خواننده:

 و دید من به این زندگی تغییر کردتو رو دیدم  -

 همین لبخند شیرنت منو با عشق درگیر کرد

 شروع تازه ای برای منه از نفس افتاده

 خدا تورو جای همه نداشته هام بهم داده

 چه ارامش دلچسبی تماشای تو بهم میده

 تو ایده آل ترین خوابی که بیداری من دیده 

 و خالی شهنه نمیذارم که فردا یه لحظه از ت

 تو بدم باشی معنای بدی واسم عوض میشه...

 فرشته با نگرانی گفت:
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 خب من برم دیگه... اتاق جالبی داری... -

 صبر کن فرشته... شنیدم جمعه میخوای بری؟ -

 تو از کجا میدونی؟ -

 خاله داشت به مامان می گفت... واقعا میخوای برگردی تهران؟ -

 رم اونجاست...پس چیکار کنم؟ من کا -

 منم باید دوشنبه تهران باشم موعد حسابرسی همون شرکتیه که برات گفته بودم... یه چیزی میگم نه نیار... -

 فرشته قیافه ی جدی به خود گرفت و گفت:

 تا چی باشه... -

 وحید کمی مکث کرد. نفسش را بیرون داد و گفت:

 یا...بذار من برسونمت تهران... یعنی... با من ب -

 فرشته بی معطلی و با لحن سردی گفت:

 نه... -

 چرا؟... از چی میترسی؟ -

 اخم هایش را در هم کشید و با تندی گفت:

قبال هم بهت گفته بودم که من هیچ ترسی از تو ندارم... نمی دونم دیگه چه جوری باید بگم که این توهمات از  -

من چه نسبتی باهات دارم که انتظار داری همه جا باهات بیام... اصال به این  ذهنت بیاد بیرون... کافیه یکم فکر کنی...

 چیزا فکر می کنی؟

وحید هم با چهره ای در هم کشیده و نفس هایی که از فشار عصبی عمیق تر شده بود به فرشته نزدیک شد و 

 روبرویش قرار گرفت:

پر کرده و وقتی زنگ میزنه نیشت تا بنا گوش باز  آهان پس با اون پسره نسبت داری که عکساش تو اتاقت رو -

 میشه... آره؟ چرا... 

 نگاه پر از نفرتش را به وحید دوخت و با صدای بلندی گفت:

 به تو ربطی نداره... برو اونور میخوام برم... -

د. به دستش نگاهی اما وحید حرکتی نکرد و فرشته او را دور زد تا به پذیرایی باز گردد که ناگهان دستش کشیده ش

انداخت که در دستان قوی وحید اسیر شده بود و گرمای دستش مچش را احاطه کرده بود با خشم به وحید خیره و 

 شد و با فریاد گفت:

 به من دست... -

 که ناگهان دست دیگر وحید جلوی دهانش را پوشاند و وحید با چهره ایی مشوش و عصبی گفت:

 .هیسس...باشه یواش تر.. -

 فرشته سعی کرد دست او را پس بزند اما وحید مقاومت کرد و گفت:

 دستمو برمیدارم ولی سروصدا نکن... باشه؟ -

با بی حرکتی اش جواب مثبتی داد و وحید به آرامی دستش را از روی دهان فرشته برداشت. این بار با عصبانیت ولی 

 صدایی آرام گفت:
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 دستمو ول کن... -

 مچ دستش را رها کرد. وحید مطیعانه 

 فرشته انگشتش را به سمت وحید تکان داد و با تهدید گفت:

 دیگه هیچ وقت به من دست نزن... هیچ وقت...  -

از اتاق خارج شد و قصد داشت به سمت پله ها برود اما می دانست اگر او را با این چهره ببینند حتما متعجب خواهند 

که در مقابل اتاق وحید قرار داشت نشست و سرش را در بین دستانش گرفت.  شد بنابراین به سمت کاناپه ایی

لحظاتی بعد احساس کرد کسی در کنارش جای گرفت سرش را بلند کرد و صورت غمگین وحید را مشاهده کرد 

 ولی بی اهمیت دوباره سرش را پایین انداخت.

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 و گفت:وحید به نیم رخ فرشته نگاهی انداخت 

 نمی خواستم ناراحتت کنم اما... -

 مکثی کرد و دوباره ادامه داد:

من که داشتم زندگیمو میکردم و قبول کرده بودم این زندگی تلخ سرنوشت منه... اما سروکله ی تو، تو زندگیم  -

ندگیم، بچگی هامو پیدا شد. نتونستم بی تفاوت باشم چون بهترین خاطرات رو باهات داشتم و شیرین ترین دوران ز

 کنارت گذرونده بودم. 

 دستش را بین موهایش برد و چنگی به آنها انداخت :

فرشته... تو یه امید دوباره تو زندگی من شدی... باعث شدی باور کنم که منم حق دارم یه زندگی خوب و با  -

 آرامش داشته باشم...

 فت:فرشته سرش را بلند کرد و رو به وحید با لحنی آرام گ

آره دوران خوبی رو باهم داشتیم ولی چرا به این فکر نمی کنی که من اون موقع همش پنج شش سالم بیشتر نبود  -

توی این سن فقط یه دنیای پاک و بچه گونه داشتم... نمیگم بعد رفتنت کال فراموشت کردم ولی با همون حس 

 قشنگ به یادت بودم و چیزی غیر از این وجود نداشت...

ی دونم ولی من خواستم... یعنی دوست داشتم که از این به بعد هم با تو یه دوران خوب دیگه رو داشته باشم... یه م -

دورانی که تا آخر عمرم ادامه داشته باشه... می خوام جبران کنم من یه بار تو رو از دست دادم دیگه نمی خوام تکرار 

 بشه...

 حرفش را قطع کرد و گفت:

 نده...  وحید ادامه -

 چرا؟  -
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چون... چون من این احساس رو به تو ندارم... وحید خودتو گول نزن تو از اولش هم من رو نداشتی که حاال بخوای  -

 از دست بدی... ما فقط دوتا دوست بودیم اونم تو عالم بچگی همین... 

پاش وایستادی؟ مگه نمیگی نامزد  باشه... ولی فرشته حداقل بگو اون کیه که این همه برات مهمه و اینجوری -

 نداری؟ پس...

 سپس کالمش را نیمه کاره رها کرد و چشمان براقش را به فرشته دوخت:

 چرا بهم نمیگی که... کی تو زندگیته؟...  -

 فرشته دوباره با چهره ای عبوس گفت:

 یم...ما این بحث و قبال هم داشتیم و فکر نمی کنم الزم باشه دوباره تکرارش کن -

 در همین عین صدای نوید شنیده شد که از میان راه پله ها گفت:

 وحید... مامان میگه شام آمادس... -

 باشه االن میایم -

 فرشته برخاست و رو به وحید گفت:

 خواهش می کنم ازت دیگه بیشتر از این ماجرا رو کش نده تمومش کن... -

 گر شد. و وحید بدون هیچ حرفی رفتن او را نظاره 

بعد از رفتن فرشته وحید دستی را که به صورت مشت شده روی ران پایش قرار داده بود را مقابل صورتش گرفت و 

به آرامی آن را باز کرد. هنوز اثر رژی که از لب های فرشته روی دستش انتقال پیدا کرده بود به جای بود. لب 

 الی که چشمهایش را می بست بوسه ای بر آن نشاند. هایش را درست روی رژ به جا مانده قرار داد و در ح

 وحید مامان میگه پس چرا نمیای؟ -

 صدای نوید بود که دوباره شنیده شد.

 اومدم... -

با عجله برخاست و روبروی آینه خود را مرتب کرد و به جمع خانواده ها پیوست. در هنگام شام زهرا خانم مدام 

غذا به او تعارف می کرد طوری که باعث شده بود نازنین چندباری برای فرشته قربان صدقه ی فرشته می رفت و 

چشم و ابرو بیاید و لبخندهای معنی داری بزند و فرشته آرزو می کرد که هرچه زودتر این مهمانی که هیچ لذتی از 

کمتر پیش می آمد که با  آن نمی برد به پایان برسد. تا پایان مهمانی وحید با چهره ای پکر و پریشان در فکر بود و

 کسی هم صحبت شود. در هنگام خداحافظی وحید رو به آرش گفت:

 لطف کردین که اومدین شب خیلی خوبی بود. -

 و آرش با طعنه در جوابش گفته بود:

و خواهش می کنم برای ما هم همینطور منتها شما امشب انگار اصال اینجا نبودی تو یه هوای دیگه ای سیر میکردی  -

 ما هم مجبور بودیم هر حرف رو دوبار تکرار کنیم.

 و سپس زیر خنده زد. وحید با شرمندگی گفت:

 معذرت میخوام راستش یه کم سردرد داشتم حالم خوش نبود. -

 و آقا جالل در دفاع از او بالفاصله گفت:

 یجه اش میشه این...آره آرش جان این روزا وحید یکم کارش زیاده وقتی میاد خیلی خسته است و نت -
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 آرش با همان لبخند عمیق پاسخ داد:

 می دونم عمو شوخی کردم... با اجازه... ببخشید مزاحم شدیم.. -

 خواهش می کنم مراحمید...  -

 وحید کنار فرشته ایستاد و طوری که جمع متوجه نشوند گفت:

 فردا برای خداحافظی میام پیشت...  -

 مه دادسپس با لحن آزرده ای ادا

 دیگه این که از نظرت ایرادی نداره؟ -

 نگاهی به وحید انداخت و با خداحافظی آرامی از کنارش عبور کرد. 

عصر روز پنجشنبه فرشته در حال جمع آوری وسایلش برای بازگشت به تهران بود. روشن خانم با ضربه ای به در 

 وارد اتاق شد و گفت:

 و بعدا بیا مرتب کن... وحید اومده... فعال دست بردار -

 فرشته متعجب به مادرش نگاه کرد و گفت:

 کی اومد؟ من اصال صدای زنگ در رو نشنیدم. -

 تازه اومده اینقدر سرت به جمع کردن چمدونت گرمه و ذوق داری که نبایدم متوجه بشی.  -

 باشه االن میام شما برو...  -

 ر اتاق را که باز کرد وحید را دید که قصد داشت در بزند.فرشته برخاست و شالی را روی سرش انداخت د

 سالم -

 وحید دستی را که باال آورده بود را پایین اورد و گفت:

 سالم... خاله گفت داری وسیله های سفرتو جمع میکنی گفتم من بیام پیشت... اجازه هست. -

 فرشته نگاهی به اتاق انداخت و گفت:

 م ریخته است بهم نخندی ها...بفرمایید ولی خیلی به -

 باشه می فهمم... -

 و هردو وارد اتاق شدند.

 وحید روی صندلی که درکنار میز تحریر قرار داشت نشست و گفت:

 کی قراره بری؟ -

 فرشته در حالی که لبه ی تختش می نشست گفت:

 صبح بلیط دارم... 9فردا صبح ساعت  -

 وحید آهی کشید و گفت:

 تی...به سالم -

 سپس نگاهش روی قاب عکس های که روی پاتختی قرار داشت سر خورد. نیش خندی زد و گفت:

 خوبه این دفعه قایمشون نکردی...  -

 فرشته نگاه معناداری به او انداخت و وحید برای عوض کردن حرف ادامه داد:

 معلومه خیلی خوشحالی که داری برمی گردی...  -
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 ن و سرو کله زدن با شاگردانش دوباره لبخند مهمان لب هایش شد و گفت:از فکر برگشت به تهرا

آره خیلی... واقعا دلم برای محیط کارم و تمام شاگردام تنگ شده حتی برای همون خونه ی نقلی که دارم... االن می  -

 فهمم که چقدر کارمو دوست دارم...

 وحید با لحنی آرام گفت:

 ..خوبه امیدوارم موفق باشی. -

 فرشته ابرویی باال انداخت و متعجب گفت:

 حاال چی شده تو امروز اینقدر مظلوم و کم صحبت شدی؟ -

 وحید لبخند تلخی زد و گفت:

 نه خوبم... -

 روشن خانم بعد از نواختن در وارد شد و گفت:

 فرشته تلفن کارت داره... سپهره... -

 فرشته متعجب گفت:

 زده؟سپهر؟... به خونه زنگ  -

وحید با کنجکاوی به حرفهایشان گوش می داد و هر لحظه مطمئن تر میشد که شخصی که درباره اش صحبت می 

 کنند همان مرد جوان درون قاب عکس است. 

 آره مادر منم تعجب کردم چه عجب یادی از منم کرد... کلی دلم هواشو کرده بود. -

 فرشته با سرعت برخاست و گفت:

 ه اومدم...باشه... باش -

 بعد از عذر خواهی از وحید از اتاق خارج شد. به سمت تلفن رفت و گوشی را برداشت. 

 الو؟ -

 صدای گرم و مهربان سپهر در گوشش پیچید:

 سالم عشق من خوبی؟ -

 سالم سپهر... خوبم تو چطوری؟ چه خبر؟ -

 ... خنده هات...سالمتی عزیزم خوبم فقط خیلی دلم برات تنگ شده... برای نگاهت -

 سپهر؟... -

 جانم... -

 اینجوری راحت نیستم بذار با گوشیم بهت زنگ میزنم... -

 باشه عزیزم... -

پس از قطع تماس دوباره به اتاق برگشت و تلفن همراهش را برداشت و وحید تنها نظاره گرش بود. به حیاط رفت و 

 ه تلفن زنگ خورد و شماره ی سپهر نمایان شد:از آنجا داخل باغ شد. در حال گرفتن شماره بود ک

 سالم عزیزم. -

 آهان حاال شد... سالم به روی ماهت فرشته ی من... -

 ای پر رو... اون موقع نمی تونستم راحت حرف بزنم... چه خبرا بهتری؟ آقا داریوش چطوره؟ -
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 ره... تو چه خبر؟خوبم شکر... پدربزرگم بهتره... یکم تو خودشه ولی از روز اول بهت -

 سالمتی... راستی چی شد به خونه زنگ زدی؟ -

حقیقتش دلم خیلی برای مادر جون و آرش تنگ شده بود دیگه نتونستم طاقت بیارم... گفتم اگه چند تا فحش هم  -

 بشنوم می ارزه... ولی مادر جون اصال بد برخود نکرد... ببینم نکنه قضیه همون مقدماته؟ آره؟

 قدمات؟!کدوم م -

دِ به همین زودی یادت رفت بی وفا... مگه تو قرار نبود مقدمات رو فراهم کنی تا وقتی اومدم رسما بیام  -

 خواستگاری

آهان... نه مامان اندازه آرش سخت نگرفت... باهاش خیلی حرف زدم نگفت موافقه ولی مخالفت شدید هم نکرد...  -

 رام دارم فردا برمی گردم تهران...ارشم هرکار کرد نتونست انتقالی بگیره ب

 اااا... به به پس آخرش همونی شد که خودت میخواستی؟ چه خوب پس خیلی زود دوباره همو می بینیم... -

 فرشته با خوشحالی و با صدای نسبتا بلندی گفت:

 واااای سپهر چی گفتی؟ یعنی داری برمی گردی؟ -

 سپهر از شعف فرشته قهقهه ای زد و گفت:

 بله دارم میام پیش عشقم... -

 خداروشکر کی؟ چه ساعتی؟ -

 سپهر در حالی که هنوز صدای خنده اش شنیده می شد گفت:

 چقدر هولی... تو همین هفته میام... دیگه باید برم فعال خداحافظ عزیز دلم... -

 سپس صدای بوسه اش شنیده شد:

 اینم یه بوس آبدار... دوستت دارم فرشته... -

 سپهر خجالت بکش... ولی خیلی بدی نگفتی کی میای... -

 چشم دارم می کشم... میگم... بعدا میگم باید برم خداحافظ -

 خدانگهدارت عزیزم مواظب خودت باش... -

تماس را قطع کرد و دوباره به اتاقش بازگشت اما اثری از وحید نیافت. به آشپرخانه رفت و از روشن خانم که در 

 غذا بود پرسید:حال پختن 

 مامان پس وحید کو؟ -

 روشن خانم نیم نگاهی به فرشته انداخت و گفت:

 رفت -

 رفت؟ کی؟ -

همین چند دقیقه پیش هرچی اصرار کردم وایسته گفت کارداره باید بره... گفتم حداقل صبر کن تا تلفن فرشته  -

 شه...تموم بشه گفت ازش خداحافظی کن بگو ایشااهلل سفرش بی خطر با

 وااا...  -

 و دوباره به اتاق بازگشت و مشغول جمع آوری باقی وسایلش شد.
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 صبح روز جمعه فرشته در حال پوشیدن لباس برای رفتن به ترمینال بود که تلفن همراهش به صدا درآمد: 1ساعت  

 وحیــــد؟ این وقت صبح؟  -

 تماس را پاسخ گفت:

 الو؟ سالم... -

 ر... خوبی؟سالم صبح بخی -

 با لحنی متعجب پاسخ داد:

 صبح تو هم بخیر... ممنون... چی شده این وقته صبح یادی از من کردی؟ -

 من که همیشه به یادتم... داری میری؟ -

 فرشته در حالی که گوشی را بین شانه ی راست و سرش گرفته بود جورابش را به پا کرد و همزمان گفت:

 ید زنگ بزنم آژانس چون آرش که نیست سرکاره...آره دیگه آماده ام با -

 زنگ نزن من میام دنبالت... -

 مگه سرکار نیستی؟ -

 نه گفتم امروز یک ساعت دیر میام...  -

 آخه نمی خوام زحمت... -

 وحید کالمش را قطع کرد و گفت:

 افظنشد من یه کاری بکنم تو نه نیاری... تا ده دقیقه دیگه اونجا ام... خداح -

 تا خواست حرفی بزند وحید تماس را پایان داده بود. با خود غرید:

 اه این اخری هم ولم نمیکنه... اصال بیا بهتر... فقط رو اعصاب من رژه نرو... -

 یک ربع بعد زنگ خانه به صدا در آمد. روشن خانم در باز کرد و بعد از سالم و احوالپرسی گفت:

 بیا تو وحید جان... -

 ه خاله دیر میشه پس فرشته کجاست؟ن -

 همان موقع فرشته با چمدانی در دست وارد حیاط شد و سالم بلندی گفت و به دنبال آن نازنین به سمتشان آمد. 

 سالم  -

 وحید با لبخندی جواب سالمش را پاسخ گفت و سپس رو به فرشته کرد:

 بریم؟... -

 بریم من آماده ام... -

 روشن خانم گفت:

 صبر کن مادر تا از زیر قرآن ردت کنم  -

و با عجله به داخل ساختمان رفت و بعد از مدت کوتاهی با ظرفی از آب و یک قرآن به جمعشان پیوست. فرشته 

 نازنین را درآغوش کشید و در گوشش گفت:

 مواظب بهار عمه باش ها... -

 نازنین نیز بوسه ای بر گونه ی فرشته زد و گفت:

 شتر میموندی حداقل تا وقتی بهار دنیا بیاد...کاش بی -
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 نمی خوام که دیگه برم و نیام... بازم میام بهار جونمو هم می بینم ایشاهلل... -

 سپس مادرش را در آغوش کشید و خداحافظی کرد:

ن به سالمت عزیزم مراقب خودت باش و به حرفای من بیشتر فکر کن... ولی آخرش خودت تصمیم میگیری چو -

 قراره تو باهاش زندگی کنی... 

 فرشته که به خوبی متوجه منظور مادرش می شد برای اینکه وحید بویی از ماجرا نبرد با سرعت گفت :

 چشم مامان... خداحافظ  -

بوسه ای بر قرآن زد و عبور کرد. وحید در حال جا به جا کردن چمدان در صندوق عقب اتومبیل بود. بعد ازاتمام 

روشن خانم و نازنین خداحافظی کرد و پشت فرمان نشست و فرشته نیز در کنارش روی صندلی کمک  کارش از

راننده جای گرفت. اتومبیل را روشن کرد و به راه افتادند. از کوچه که خارج شدند وحید با لبخندی نیم نگاهی به 

 فرشته انداخت. فرشته متوجه این حرکت او شد و بالفاصله گفت:

 خندی؟ چیه؟ می -

 وحید در حالی که خنده اش عمیق تر می شد گفت:

 مگه جرمه بخندم؟ -

 نه جرم نیست ولی چرا به من نگاه میکنی و میخندی؟ -

 آهان از اون لحاظ؟... خب تعجب می کنم اینبار بدون اینکه ناز کنی خودت اومدی جلو نشستی... -

 می خوای برم عقب بشینم... -

 خواد ضایعم کنی ها... تو هم همش دلت می -

فرشته لبخندی زد و بدون هیچ حرفی به خیابان های اطراف که با سرعت عبور می کردند خیره شد. وحید باز هم 

 سکوت را شکست و گفت:

 دلم خیلی برات تنگ میشه... ایکاش برای همیشه تو شیراز میموندی... -

 به نیم رخ جدی وحید خیره شد و گفت:

 م به کارم به زندگی و دغدغه هایی که تو تهران دارم... االنم راضی هستم که دارم میرم...من عادت کرد -

 وحید با لحنی غمگین گفت:

 خب آره... تو راضی هستی... سپهر تو تهران زندگی میکنه؟ -

 با شنیدن نام سپهر چشمانش کمی از حد معمول بیشتر باز شد و بعد از کمی تفکر پاسخ داد:

 ... خب آره... ولی تو از کجا...سپهر؟ -

 وحید میان کالمش پرید و گفت:

اون روز که تلفن زده بود و خاله اومد گفت سپهر زنگ زده فهمیدم که اسمش سپهره... ولی من واقعا گیج شدم و  -

شتی و اینکه اصال نمی فهمم چه خبره... این که اون باهات چه نسبتی داره که تو اینقدر راحت عکساشو تو اتاقت گذا

همه تون می شناسینش... نمی تونم هیچ جوره اینا رو بهم ربط بدم... واسه اینه که فکر کردن بهش کالفم میکنه... از 

 طرفی هم تو میگی که نه نامزد داری و نه داشتی پس...

 خب االن که اصال مجال گفتنش نیست ولی شاید تو یه فرصت پیش بیاد که برات بگم... -

 وارد پارکینگ ترمینال شد. قبل از اینکه فرشته پیاده شود وحید گفت: اتومبیل
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 فرشته؟ -

 به سمت وحید چرخید و گفت:

 بله؟ -

 به چشمان فرشته خیره شد و گفت:

 مراقب خودت باش... من... خیلی دوستت دارم... بیشتر از اونی که تصور می کنی...  -

صندوق عقب بیرون بکشد اما فرشته سرش را پایین انداخته بود و در فکر  و بدون معطلی پیاده شد تا چمدان را از

 فرو رفته بود که با صدای وحید به خود آمد:

 نمی خوای بیای پایین؟ -

به سمت صدا چرخید وحید خم شده بود و از پنجره ی اتومبیل به او نگاه می کرد با برخورد نگاهشان وحید 

 نیشخندی زد و همزمان گفت:

 توبوست میره ها... جا نمونی؟ا -

او که گویی تازه به یاد زمان افتاده بود با سرعت در را باز کرد و پیاده شد. وحید تا جلوی اتوبوس مربوطه همراهیش 

 کرد و در هنگام خداحافظی رو به فرشته گفت:

 معذرت می خوام اگه ازارت دادم و باعث ناراحتیت شدم... -

 درست مقابل فرشته قرار گرفت و ادامه داد:چند قدم نزدیک تر شد و 

ولی به جرات میگم که دوباره دیدن تو یکی از مهمترین اتفاقای زندگیم بود... هر چند انگار تو اصال خوشحال  -

 نشدی...

چرا اینطوری فکر می کنی؟ فقط... یه ماجراهایی هست که تو ازش خبر نداری شاید اگه میدونستی اونوقت حق رو  -

 من می دادی... به هر حال منم معذرت میخوام اگه باعث شدم که ناراحت بشی.به 

بعد از خداحافظی فرشته وارد اتوبوس شد و کنار پنجره نشست و به چشمان براق وحید که با حسرت به او خیره 

نار پنجره آمد و شده بود نگاه می کرد. زمانی که راننده حرکت نهایی را اعالم کرد و اتوبوس را روشن کرد وحید ک

 طوری که فرشته متوجه شود گفت:

 دلم برات تنگ میشه عزیزم... خدانگهدارت... مراقب خودت باش... -

 اتومبیل حرکت کرد و از وحید دور شد و فرشته برای آخرین بار برای او دست تکان داد.

  
 

  
 

  
 

ود. پس از شستن دست و صورت با شور و شعف صبح شنبه فرشته با صدای هشدار تلفن همراهش چشمانش را گش

خاصی صبحانه را آماده کرد تا بعد از حدود دو هفته به کارش بازگردد. هنگامی که به آمدن سپهر می اندیشید این 

شادی بیشتر می شد و هر آن انتظار تماس او را می کشید. صبحانه را با اشتهای کامل خورد و با پوشیدن لباس رسمی 

 مدرسه شد. کارش راهی 
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وقتی وارد محل کارش شد با استقبال گرم همکاران و شاگردانش مواجه شد. بیش از پیش احساس می کرد که 

 بهترین شغل را در اختیار و از صمیم قلب به آن عالقه دارد.

اس سپهر آن روز را فرشته تا ساعت دو بعدازظهر در مدرسه به سر برد و پس از آن که به خانه بازگشت هنوز از تم

خبری نبود و دوباره نگرانی همیشگی ای که دیگر انیس او شده بود به سراغش می آمد. سعی کرد سرش را با 

 درست کردن غذا گرم کند تا کمتر به این مساله بیاندیشد. 

 در حال آماده کردن غذا بود که تلفن خانه به صدا در آمد. با عجله به سمت تلفن دوید و گوشی را برداشت:

 الو؟ -

 سالم فرشته... -

 با نا امیدی گفت:

 سالم مامان... خوبی؟ -

 خوبم الحمداهلل... تو چطوری؟ تنهایی سختت نیست؟ -

 منم خوبم... نه مامان جان مگه دفعه اولمه ؟ -

 می دونم ولی دست خودم نیست از وقتی رفتی دلم شورت رو میزنه... کاش می شد تو شیراز می موندی... -

مامان تو دیگه چرا این حرف رو میزنی... خودت بهتر از وضعیت کارم خبر داری... نگران چی هستی... مطمئن  -

 باش اگه مشکلی باشه اول به خودت زنگ می زنم... باشه قربونت برم؟

 خیله خب پس مراقب خودت باش...  -

 چشم -

 چشمت بی بال... خداحافظ -

 خداحافظ -

 تماس دوباره صدای تلفن بلند شد: بالفاصله بعد از قطع

 الو؟ -

 سالم خانمی... -

 فرشته با خوشحالی گفت:

 سپهر!! -

 جون دلم... -

 سالم خوبی؟ چه عجب... از صبح دارم انتظار می کشم... -

 من خوبم... هر روز که به اومدنم نزدیک میشه بهتر میشم... واال االن یک ساعتی میشه خط اشغاله... -

 ک ساعت؟!... چرا الکی میگی... حرفای منو مامان به پنج دقیقه هم نرسید...ی -

 خب قبول... معذرت میخوام عزیزم... چه خبر؟ فکر کنم حسابی شنگولی برگشتی تهران... نه؟ -

سالمتی... آره خیلی خوشحالم... ولی چیزی که بیشتر خوشحالم میکنه برگشتن تویه... پس کی قراره برگردی؟!  -

 سفرت خیلی طوالنی شد...

 من که از خدا میخوام زودتر بیام پیشت ولی تنها نیستم... باید به فکر پدربزرگمم باشم...  -

 فرشته با تعجب گفت:
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 پدربزرگتم میاد ایران؟! -

 آره بعد از کلی خواهش و تمنا راضی شده که باهام بیاد... تازه هنوزم شک داره... -

 خب کی قراره... -

 وی سوختنی که به مشامش خورد باعث شد تا کالمش را نیمه رها کند :ب

 وای غذام سوخت... برم سپهر چیزی ازش نموند... -

 سپهر با قهقهه ای گفت:

 باشه برو به سالمت... خداحافظ -

 خداحافظ -

 گوشی را گذاشت و با عجله به سمت آشپزخانه دوید.

به یک روز کسل کننده و پر از تشویش برای فرشته آغاز شده بود. مطابق دو روز از تماس سپهر می گذشت. دوشن

معمول تا حدود ساعت پنج بعدازظهر کارش در مدرسه به طول انجامید. هوا بسیار سرد و زمستانی بود و حکایت از 

 اولین برف زمستانی داشت.

ث بی حسی انگشتانش شده بود خودش پس از بازگشت به خانه با بی حوصلگی لباسهایش را تعویض کرد. سرما باع

را به شوفاژ نزدیک کرد و به آن تکیه داد. ذهنش به شدت درگیر افکار ناخوشایند و منفی شده بود. با خود می 

اندیشید که چرا دیگر تماسی از سوی سپهر نداشته و از طرفی تالشهایش برای تماس با او بی فایده بوده... تمام راه 

 ر گرفتن از سپهر امتحان کرده بود اما هربار با ناامیدی به در بسته ای برخورده بود. های ممکن را برای خب

یک ساعتی بود که همان طور بی حرکت به قسمتی از اتاقش خیره مانده بود و در فکر فرو رفته بود. با تاریکی اتاق 

داد نگاهی انداخت. سپس با  به خود آمد چراغ را روشن کرد و به ساعت که زمان شش و ده دقیقه را نشان می

کالفگی به آشپزخانه رفت و کتری پر از آب را روی شعله اجاق گاز قرار داد و به پذیرایی بازگشت. هنوز چند قدمی 

 برنداشته بود که زنگ خانه به صدا در آمد. برای مدتی همان جا ثابت ماند.

 یعنی کیه؟ -

 به سمت آیفون رفت و گوشی را برداشت.

*** 

هر به سمت یکی از ماشین های سبز رنگ فرودگاه رفت و آدرس مکانی را به راننده داد و از او خواست تا به سپ

همان آدرس برود. مرد چمدان ها را در صندوق عقب ماشین جا داد. سپهر به همراه پدربزرگش سیاوش سوار 

 شدند. سپهر به چهره ی شکسته و خسته ی او نگاهی انداخت و گفت:

 من اصال راضی نیستم که بریم هتل... باور کنید فرشته خیلی خوشحال میشه وقتی ببینه شما هم با من اومدین...ولی  -

سیاوش با موهای جوگندمی که سفیدی اش بیشتر به چشم می آمد و گرد پیری به وضوح روی آن نشسته بود لبخند 

 پر محبتی زد و چروکی بر چروک های صورتش افزود و گفت:

پسرم... درست نیست... برای اولین بار بهتره که با هماهنگی باشه... من امشب یکم خسته ام... بهتره فردا نه  -

 عروس آینده امو ببینم...

با شنیدن کلمه عروس از زبان پدربزرگش برق شادی در چشمان عسلی اش نمایان شد و لبخندی لب هایش را 

 زینت داد:
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 .باشه پدرجون... هرجور راحتی.. -

اتومبیل شروع به حرکت کرد. دانه های ریز برف شروع به باریدن کرده بود و حرکت آرام برف پاک کن روی 

شیشه ی اتومبیل باعث می شد تا برای چند دقیقه ای راننده بتواند خیابان های مقابلش را ببیند. چهل و پنج دقیقه ی 

هر و سیاوش با چمدان های در دست وارد هتل شدند. بعد راننده اتومبیل را روبروی هتل مجللی نگه داشت و سپ

سپهر جلوتر از پدربزرگش به سمت پذیرش هتل حرکت کرد و مدارک شناسایی را تحویل داد و پس از جواب دادن 

 به چند سوال و پر کردن فرمی مخصوص به همراه راهنما به طرف اتاق حرکت کردند. 

 و سپهر با آسودگی خیال از محل اسکان پدربزرگش رو به او گفت:نیم ساعتی از استقرارشان در هتل می گذشت 

پدرجون اگه اجازه بدی من برم دیدن فرشته... اگر هم خودتون همراهم بیاید که دیگه نور علی نوره و چی بهتر از  -

 این...

 سیاوش خنده ی کوتاهی کرد و گفت:

 ه غوغایه... تا صبح اینجا دَووم نمیاری...نه من نمیام تو برو... برو که می دونم االن تو دلت چ -

 سپس آهی کشید و در حالی که خنده از روی لبهایش محو می شد گفت:

 جوونی کجایی که یادت بخیر... -

بعد از استحمام یک پلیور و شلوار جین سرمه ای به تن کرد و عطر مخصوصی را که به همراه آورده بود استعمال 

رانداز کرد سپس کت چرم مشکی ای را پوشید. کارش که تمام شد به سمت تخت سیاوش کرد. خودش را در آینه ب

 که اکنون روی آن نشسته و در حال استراحت بود رفت. کنارش نشست و گفت:

 زود برمی گردم زیاد تنهاتون نمیذارم...  -

 سیاوش دستش را روی دست سپهر گذاشت و گفت:

 بهت خوش بگذره سپهر جان... خیالت راحت... نگران من نباش...  -

بعد از خداحافظی از پدربزرگش اتومبیلی را کرایه کرد و به سمت خانه ی فرشته به راه افتاد. شوری وصف نشدنی را 

در خود احساس می کرد. هرچه به مقصد نزدیک تر می شد دلشوره اش بیشتر و تپش های قلبش واضح تر می شد. 

اال می رود طوری که از راننده درخواست کرد تا بخاری اتومبیل را خاموش حس می کرد که دمای بدنش هرآن ب

کند... او زیباترین لحظات را تجربه می کرد. لحظه ی دیدار دوباره ی دلدار... لحظاتی که می توانست از به یاد 

 ماندنی ترین خاطرات زندگی اش باشد. 

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

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 گوشی آیفون را برداشت:

 بله؟ -
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 با شنیدن صدای مردانه کمی جا خورد و از اینکه تنها بود، دچار ترس شد.

 سالم... شما؟ -

 با چهره ای متعجب و لحنی غافلگیرانه گفت:

 تو!... تو اینجا چیکار می کنی؟ -

 و بعد از کمی مکث ادامه داد:

 باشه... صبر کن اومدم...  -

مه آیفون را زد و با عجله مانتویش را به تن کرد و شالی روی سرش انداخت. به حیاط رفت. با دیدن وحید که دک

 وسط حیاط ایستاده بود قدم هایش را کندتر کرد و گفت:

 وحید؟!.... تو آدرس منو از کجا آوردی؟! -

گرم کردن آنها کمک می گرفت،  و وحید در حالی که دستهایش را جلوی دهانش گرفته بود و از بازدمش برای

 گفت:

معموال این جور موقع ها اول مهمون رو تعارف می کنن که بیاد داخل بعد سیم جیمش می کنن... باید هین جا، توی  -

 این برف برات توضیح بدم؟!

 فرشته نگاهی به آسمان انداخت و گفت:

 تنهایم...اصال متوجه برف نشدم... ولی... آخه... وحید، من تو خونه  -

 وحید اخم هایش را درهم کشید و گفت:

 تنهایی؟!... منظور؟... فکر نمی کردم اینقدر بهم بی اعتماد باشی...  -

 به فرشته نزدیک شد و در چشمهایش خیره شد و با صدای نسبتا بلندی افزود:

 چی فکر کردی؟... باشه... خداحافظ. -

 فاصله گفت:و به سمت در خروجی حرکت کرد. فرشته بال

 صبر کن... وحید؟ -

اما او همچنان به سمت در حرکت می کرد. با احتیاط روی برف های کف حیاط که موزاییک ها را پوشانده بود قدم 

 برداشت. سعی کرد خودش را به وحید برساند. عاقبت با سرعت جلویش پرید و گفت:

 م حق بده من تنهاام و یکم از این وضعیت می ترسم.چرا مثل بچه ها قهر می کنی؟... معذرت می خوام ولی به -

 خب منم دارم میرم تا دیگه نترسی... -

 فرشته با اعتراض گفت:

 وحید... بس کن بیا بریم تو. -

 وحید برای لحظاتی در فکر فرو رفت و سپس گفت:

 نه... نمی خوام به چشمت یه مزاحم دیده بشم -

 سپس پوزخندی زد و ادامه داد:

 چی شد؟ دیگه نمی ترسی؟ -

 فرشته با ناراحتی گفت:

 خیلی مسخره ای... -
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و سپس از جلوی وحید کنار رفت و به سمت ساختمان حرکت کرد. وحید با سرعت آستین مانتویش را گرفت و 

 گفت:

 باشه میام... یه چایی می خورم بعدش میرم... نمیشه که دعوت یه خانم محترم رو رد کرد. -

 ابروهای گره خورده به سمتش چرخید و گفت: فرشته با

 یه بار ازت خواسته بودم که به من دست نزنی... -

 وحید آستینش را رها کرد و گفت:

 خیله خب... من که به تو دست نزدم فقط آستینت رو گرفتم. -

 هرچی...  -

 باشه بیا بریم میخوام ببینم خونه ات چه شکلیه. -

 تمان رفتند.و هردو با هم داخل ساخ

 فرشته او را به پذیرایی راهنمایی کرد و خودش به سمت آشپزخانه رفت و در همان حین گفت:

 به موقع اومدی داشتم چایی درست می کردم. -

 وحید کمی روی مبل جا به جا شد. اطراف خانه را تا آنجا که در دیدش بود از نظر گذراند و سپس گفت:

اگر اشتباه نکنم توی حیاط هم یه دونه درخت نارنج بود... البته برف همه رو پوشونده  خونه ی نقلی و قشنگیه... -

 ولی تشخیصش برام سخت نبود.

 چای خشک را داخل قوری ریخت و پاسخ داد:

 آره... درخت نارنجه... من اصال متوجه نشدم داره برف میاد... از کی شروع شده؟ -

 یهو تند شد...  یه ساعتی میشه اولش آروم بود ولی -

 و درحالی که نیشخندی بر لب داشت ادامه داد:

 چه خبره... هرجا رو نگاه می کنی عکس های سپهر با ژستای مختلف هست... -

 فرشته هیچ عالقه ای نداشت که وحید بداند، او و سپهر باهم زندگی می کنند بنابراین حرف را عوض کرد و گفت:

 راستی کی اومدی؟ -

 سیدم تهران... اول رفتم شرکت و کارای حسابرسی رو انجام دادم...صبح ر -

 فرشته کمی فکر کرد و گفت:

 شرکت؟ -

 آره بهت گفته بودم که میام و چند وقت یه بار کارای شرکت سابقم رو حسابرسی می کنم. -

 خب... -

 و...خب دیگه کارم تا ساعت چهار و نیم طول کشید بعد هم اومدم جلوی مدرسه ت -

از آشپزخانه بیرون آمد و با تعجب به وحید خیره شد و وحید که نگاه خیره ی فرشته را بر خود دید با دستپاچگی 

 گفت:

 چـ... چرا اینجوری نگاه می کنی؟! خب... میدونی...  -

 سپس با کالفگی به مبل اشاره کرد و گفت:

 ... فکر حال منم باش...اصال بیا بشین تا برات بگم فقط... اینجوری نگام نکن -
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و نگاهش را از فرشته گرفت و به زمین دوخت. فرشته حرف وحید را نشنیده گرفت و به سمت یکی از مبل ها رفت 

 و با فاصله ای از وحید نشست. سپس با لحنی جدی گفت:

آدرسی بهت داده  خب می شنوم... تو از کجا مدرسه ی منو پیدا کردی؟ چطوری آدرس خونه رو داری؟ یادم نمیاد -

 باشم.

 وحید دستی به صورتش کشید و با نگرانی پاسخ داد:

آره، آدرس ندادی یعنی میدونستم اگه ازت آدرس بخوام یا نمیدی یا یه طوری طفره میری... واسه همین از مامان  -

که اومدم جلوی  خواستم یه جوری از خاله آدرستو بگیره... ولی فقط نشونی مدرسه رو گرفت. ساعت چهار و نیم

مدرسه ات از سرایدار مدرسه یه پرس و جویی کردم و فهمیدم هنوز تو مدرسه ای... می خواست بیاد صدات بزنه که 

گفتم همین جا منتظرش می مونم. یه نیم ساعتی تو ماشین منتظر شدم تا وقتی اومدی بیرون و تا اینجا دنبالت اومدم 

 دم و اومدم تا ببینمت...بعدم رفتم یه سری کار داشتم انجام دا

 فرشته با عصبانیت گفت:

وحــید؟! تعقیبم کردی؟ من معنی این حرکات رو نمی فهمم. فکر نمی کنی دیگه این کارا برای سن من و تو زشت  -

 باشه؟

 وحید برخاست و کنار فرشته نشست. در چشمانش خیره شد و با حالت ملتمسانه ای گفت:

حظه به منم فکر کن. شاید دو روزم نیست که ندیدمت ولی برام یه عمر گذشت. سخته... به فرشته جان... فقط یه ل -

 خدا دوریت برام سخته...

 فرشته کمی خودش را عقب کشید و با لحن سردی گفت:

 وحید دارم کالفه میشم از این حرفا... چرا نمی خوای واقعیت رو قبول کنی؟ من و تو برای هم ساخته نشدیم... -

*** 

با راهنمایی سپهر، راننده اتومبیل را به داخل کوچه هدایت کرد و جلوی در خانه آن را متوقف کرد. برف شدت 

گرفته بود و کمتر کسی در کوچه و خیابان ها دیده می شد. در تاریکی شب، سفیدی برفی که روی زمین و اتومبیل 

شدن اتومبیل به دنبال دسته کلیدش گشت و عاقبت های پارک شده نشسته بود به خوبی دیده می شد. بعد از دور 

آنرا در جیب سمت راستش پیدا کرد. کلید را در قفل چرخاند و در را باز کرد و وارد خانه شد. احساس می کرد 

ضربان قلبش به نهایت رسیده و هر آن از سینه بیرون می زند. سرما را حس نمی کرد. لحظاتی در حیاط ایستاد و به 

باغچه پر از برف نگاه کرد تا دلتنگی این مدت را بر طرف کند. با خود فکر می کرد مکانی که اکنون در ساختمان و 

 آن ایستاده زیباترین نقطه ی زمین است و هیچ جایی نمی تواند چنین حس شیرینی را به او بدهد. 

 تمان شد.به آرامی به سمت ساختمان قدم برداشت. دستگیره در ورودی را چرخاند و وارد ساخ
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اولین چیزی که توجهش را جلب کرد یک جفت کفش مردانه بود که در راهروی ساختمان قرار داشت. با خود 

 اندیشید:

 آرش تهرانه؟ خوبه پس تنها نبوده... نگرانش بودم. -

 رایش آشنا نبود:صدای صحبتی را شنید. کمی که دقت کرد صدای مردانه ای به گوشش خورد که اصال ب

فرشته رک بهت میگم... دوستت دارم... درکم کن. تو رو به خدا... به خاطر تمام خاطراتی که با هم داریم منو پس  -

 نزن... بهم مهلت بده. نمی تونی بگی حسی نسبت به من نداری!... 

کسی که درگیر یک کابوس به گوشهایش اعتماد نداشت و با صورتی بهت زده همان جا میخکوب شده بود. مانند 

وهم آور شده است و راه خالصی نمی یابد. نفس هایش به شماره افتاده بود. اینبار صدای فرشته را شنید که می 

 گفت:

وحید... من نگفتم هیچ حسی بهت ندارم... دوران قشنگی رو باهات داشتم . نمی تونم بی تفاوت باشم و بگم حسی  -

 ندارم... ولی...

از کف داد و نمی توانست باور کند که این حرف ها از زبان فرشته گفته می شود. کسی که تمام دنیای او  سپهر طاقت

شده بود و اکنون به مردی غیر از او ابراز احساسات می کند. شقیقه هایش به شدت می زد و نفس هایش تبدیل به 

در عرض کمتر از پنج دقیقه هیچ و دنیا روی  شراره های آتش شده بود. تمام داشته هایی که به آن افتخار می کرد

 سرش خراب شده بود. بدنش یخ کرده بود و بی اراده می لرزید. 

به سمت پذیرایی رفت. به سختی قدم برمی داشت گویی به پایش وزنه های سنگینی متصل بود و مانع راه رفتنش می 

 ذیرایی گذاشت. شد. حرفای وحید و فرشته مدام در ذهنش تکرار می شد. قدم به پ

حرف در دهان فرشته ماسید و با نهایت بهت به روبرو خیره شد. اخم های در هم کشیده و دستان مشت شده ی 

سپهر همه چیز را برای فرشته مشخص می کرد. وحید با دیدن چهره ی رنگ پریده ی فرشته مسیر نگاهش را دنبال 

بود و چشمانی که به سرخی می زد روبرو شد با عجله از کنار کرد و در نهایت با چهره ی عبوس سپهر با لب هایی ک

 فرشته برخاست و نگران گفت:

 سـ ... سالم -

فرشته نیز برخاست. خواست چیزی بگوید اما گویی کلمات را گم کرده بود و قفلی بر دهانش خورده بود. به زحمت 

 آب دهانش را بلعید و گفت:

 سـ سپهر؟! -

خشم به خون نشسته بود. نگاهی سرد به فرشته انداخت که باعث شد فرشته دیگر توانایی  با چشمهایی که از شدت

 برای ایستادن نداشته باشد. احساس می کرد خون در رگ هایش از حرکت ایستاد. 

در حالی که دندانهایش را روی هم می فشرد و فک منقبض شده اش این خشم را به خوبی نشان می داد، در چشمان 

حید خیره شد و به سمتش رفت. وحید قصد داشت به عقب قدم بردارد اما متوجه شد فضایی برای برگشتن حیران و

وجود ندارد. سپهر درست در مقابلش قرار گرفت و در یک حرکت ناگهانی یقه ی پیراهن وحید را گرفت و او را به 

 دیوار تکیه داد و با فریاد گفت:

 تو این خونه چه غلطی می کنی؟ -

 د که از این حرکت بسیار شوکه شده بود به چشمان از حدقه در آمده ی سپهر خیره شد و با لکنت گفت:وحی
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 م من... می خواستم... فـ فرشته رو... ببینم... -

 با شنیدن نام فرشته از زبان وحید محکم تر از قبل او را به دیوار کوبید و فریاد کشید:

 .. دهن کثیفت رو ببند... بی همه کس. -

 فرشته با ترس جلو آمد و با صدای ناله مانندی او را صدا زد:

 سپهر! خـ خواهش می کنم... -

 نگاه پر از نفرتش را به فرشته دوخت :

 تو خفه شو... -

 وحید با عصبانیت او را به عقب هل داد و گفت:

 حرف دهنتو بفهم... مرتیکه... -

محکمی را روی صورتش فرود آورد.سپس یقه ی پیراهنش را گرفت و او اینبار سپهر به سمتش حمله ور شد و مشت 

را به سمت دیگری پرتاب کرد. وحید هربار تعادلش را از دست می داد و به وسیله ای برخورد می کرد طوری که 

 تکه های گلدان شکسته و شیشه های خرد شده کف پذیرایی پخش شده بود. 

لبش دچار پارگی شده بود. سعی کرد از روی زمین بلند شود اما سپهر بازهم خون از بینی وحید جاری و قسمتی از 

 به سمتش هجوم برد که فرشته جیغ بلندی کشید و گفت:

 سپهـــــــر... -

 و به سمت سپهر دوید و بین او و وحید قرار ایستاد و با التماس خواست:

 تو رو خدا... سپهر... داری اشتباه می کنی. -

 و را با نفرت کنار زد طوری که فرشته روی زمین رها شد. سپس با صدای بلندی گفت:اما سپهر ا

 برای خودم متاسفم که به تو دلبستم... خیلی کثیفی فرشته... -

هق هق فرشته فضا را پر کرد. همزمان وحید برخاست و سپهر را به سمت دیوار هل داد و دست مشت شده اش را 

ت در دفاع از سپهر در مقابلش قرار گرفت. با دستهای آغشته به خون که بر اثر کشیده باال برد اما فرشته با سرع

 شدن روی خرده شیشه ای روی زمین بود، جلوی وحید را گرفت و با صدای فریاد مانندی گفت:

 نــــه... وحید... -

خونی را که از گوشه ی  وحید که چشم های پر از اشک و التماس فرشته را دید با حرص دستش را پایین آورد و

لبش جاری شده بود با پشت دست پاک کرد و روی یکی از مبل ها نشست. فرشته که خیالش از سمت او راحت شد، 

 رو به سپهر کرد و با نگرانی گفت:

 سپهر جان... -

 فریاد گفت: اما سپهر کالمش را قطع کرد و در حالی که انگشت اشاره اش را با تهدید در مقابلش تکان می داد با

 سپهر مُرد... می فهمی؟... مُرد... -

و با عصبانیت فرشته را کنار زد و از خانه خارج شد. اتومبیلش را که جلوی خانه پارک بود بعد از چند استارت روشن 

 کرد. فرشته با سرعت به دنبالش از خانه خارج شد و خودش را به او رساند. چند بار به شیشه اتومبیل ضربه زد و

 ملتمسانه گفت:

 سپهر... به خدا اشتباه می کنی... خواهش می کنم... بذار برات توضیح بدم... -
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 اما سپهر نگاه خشمگینی به او انداخت و پایش را روی پدال گاز فشار داد و با سرعت دور شد.

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

 

  
 

  
 

  
 

  
 

او دوید و صدایش زد اما دیگر بی فایده بود و تمام آرزو های شیرین فرشته  فرشته مسیر کوتاهی را به دنبال اتومبیل

در چشم برهم زدنی نابود شده بود هنوز هم در بهت اتفاقی که افتاده بود مانده بود اتومبیل سپهر که از کوچه خارج 

 را سر داد. شد فرشته با درماندگی روی زمینی که از برف پوشیده شده بود زانو زد و هق هق گریه اش 

وحید با نگرانی داخل کوچه شد و به سمت فرشته آمد. با سوسوی نوری که از حیاط خانه می تابید و محیط را روشن 

کرده بود متوجه رد خونی شد که از دستش فرشته جاری بود و رنگ سفید برف را به سرخ تغییر داده بود. کنارش 

 نشست و گفت:

 تو ببندی...فرشته پاشو بریم تو باید زخم -

سپس بازوی فرشته را گرفت تا برای بلند شدنش یاریش کند که ناگهان فرشته دستش را با شدت پس زد و با 

 صدای فریاد مانندی گفت:

 به من دست نزن لعنتی... همش تقصیر تو بود... ازت بدم میاد... -

 و تا آخرین نفس صدایش را بلند کرد و ادامه داد:

 ـــــاد... ازت بدم میــــ -

 خودش را جمع کرد و بازوهایش را در آغوش گرفت و با ناله گفت:

 برو بذار به حال خودم بمیرم... دست از سرم بدار... -

 و دوباره شروع به گریه کرد. وحید با غمی که در چهره داشت دوباره نزدیکش شد و گفت:

 ریم تو اینجا روی این برفا مریض میشی...باشه میرم... ولی بعد از اینکه زخمتو بستی... پاشو ب -

فرشته بدون هیچ حرفی همانطور به گریستن ادامه داد و برای دقایقی هردو در کوچه به سر بردند. سپس فرشته با 

 نگرانی و با چشمان پر از اشک رو به وحید گفت:

 تو این برف کجا رفت؟... اگه... -

 ی گرفته اش گفت:سپس سر به سمت آسمان بلند کرد و با صدا

 خدایا رحم کن... -

 سپس زیر لب افزود:

 باید بهش زنگ بزنم... -
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بی معطلی برخاست و با قدم های که از ناتوانی نامنظم برداشته می شد به داخل خانه رفت و وحید نیز به دنبال او 

ور کرد و با سرعت گوشی تلفن روان شد. از بین خرده شیشه ها و وسیله ایی که در بین پذیرایی پخش شده بود عب

 را برداشت و شروع به گرفتن شماره سپهر کرد:

 ...the mobile set is offدستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد...  -

و وحید به شماره گرفتن های مکرر فرشته خیره شده بود. فرشته با اشک هایی که روی گونه اش می غلطید دوباره و 

« دستگاه مشترک مورد نظر خاموش می باشد»ی گرفت و گویی از شنیدن همان جمله تکراری دوباره شماره را م

 خسته نمی شد. عاقبت گوشی را به آرامی از دست فرشته بیرون کشید و گفت:

فرشته، برمی گرده... نگران نباش... تو هرچقدرم بگیری فایده نداره اون گوشیش خاموشه... بذار یکم بگذره حتما  -

 یه خبری بهت میده... خودش 

فرشته همان جا نشست و سرش رابین دستانش گرفت. وحید برخاست و رفت و بعد از مدت کوتاهی با باند و چسب 

 برگشت. آن ها را به سمت فرشته گرفت. فرشته بدون اینکه نگاهی به او بیاندازد گفت:

 ولم کن وحید... -

شروع به بستن زخمش کرد و تمام حواسش بود تا دستش به دست وحید با احتیاط دستش را به سمت خود آورد و 

فرشته برخورد نکند و دوباره باعث عصبانیش نشود. فرشته به باند دستش خیره شد و به یاد زمانی افتاد که با شنیدن 

با  خبر رفتن سپهر از خانه اش دستش را زخمی کرده بود و سپهر برایش باند پیچید و او را به بیمارستان برد.

 یادآوری خاطراتش دوباره اشک در چشمانش شدت گرفت. 

 وحید بعد از اتمام کارش به فرشته نگاهی کرد و گفت:

 فرشته بهتره بری دکتر... -

سپس برخاست و با جارو و خاک اندازی شروع به جمع کردن خورده شیشه ها کرد و سعی کرد خانه را مرتب کند. 

 و به وحید گفت:فرشته با اخم های درهم کشیده ر

 برو یه فکری به حال صورتت بکن هنوز داره از لبت خون میاد... -

وحید دستش را به سمت لبش برد و با دردی که احساس کرد چهره اش را درهم کشید. به سمت دستشویی رفت تا 

شت و با خود می آبی به صورتش بزند. وقتی به پذیرایی بازگشت دوباره فرشته را دید که گوشی تلفن را دست دا

 گفت:

 سپهر تو رو خدا... گوشیت رو روشن کن... -

با خود فکر کرد که شاید سپهر سراغ علی دوستش رفته باشد. پس بی معطلی شماره علی را گرفت و بعد از چند بوق 

 صدای علی را شنید:

 بله؟ -

 الو... سالم... -

 علی متعجب گفت:

 م چه عجب... پارسال دوست امسال آشنا... یادی از فقیر فقرا کردید؟فرشته خانم شمایید؟... به به سال -

 فرشته با دل نگرانی و بدون هیچ مقدمه ای گفت:

 ببخشید مزاحم شدم... میخواستم بدونم سپهر پیش شماست؟ -
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 سپهـــر؟! مگه سپهر ایرانه؟ -

 یعنی شما اصال ندیدینش؟ -

 ی با صدایی نگران گفت:و دوباره شروع به گریه کرد. اینبار عل

 چی شده؟ مگه سپهر برگشته؟ چرا گریه می کنی؟! -

 و فرشته تنها اشک میریخت.

 الو؟ فرشته... -

 وحید که متوجه حال بد فرشته بود به سمتش آمد و گوشی را از دستش گرفت:

 الو؟ -

 و علی با صدایی متعجب تر از قبل گفت:

 الو؟ شما؟... شما آرش...؟ -

 د با ناراحتی پاسخ داد:وحی

 من وحید هستم... ببخشید فرشته حال خوبی نداره... -

 علی با حالتی گنگ و گیج گفت:

 وحید؟...  -

 سپس بعد از دقایقی گفت:

 من االن میام اونجا خدانگهدار... -

اد اطرافش پی ببرد اما وحید با اینکه تقریبا همه چیز برایش عجیب بود و نمی توانست به روابط بین فرشته و افر

 سعی می کرد خودش را کنار نکشد و در کنار فرشته بماند. 

 مدت زمان زیادی نگذشته بود که زنگ خانه به صدا در آمد. وحید گوشی آیفون را برداشت:

 کیه؟... بفرمایید... -

ا متوجه ماجرا شد سالمی دادند علی به همراه کمند وارد خانه شدند. علی با دیدن چهره ی زخمی و متورم وحید تقریب

 و به سمت پذیرایی آمدند. کمند که صورت گریان فرشته را دید با سرعت به سمتش رفت و گفت:

 فرشته؟! بمیرم الهی... چی شده؟ -

فرشته خودش را در آغوش کمند انداخت و شروع به گریستن کرد. کمند در حالی که خواهرانه به او تسال می داد 

 گفت:

 جا چه خبره؟ دستت چی شده؟ چرا بستیش؟این -

 سپس او را به سمت مبل هدایت کرد و گفت:

 گریه نکن... صبر کن تا برات آب قند بیارم... -

بعد از مدتی با لیوانی که چند حبه ی قند در آن بود برگشت و درحالی که آن را هم میزد به وحید و علی که بدون 

 ه او خیره شده بودند، نگاهی انداخت و گفت:هیچ حرفی روبروی فرشته نشسته و ب

 تا صبح میخواید بشینین هم دیگر رو نگاه کنید ماجرا چیه؟ این چه اوضاعیه؟... دست فرشته، صورت شما... -

 علی با اخم های درهم کشیده به سمت وحید چرخید و گفت:

 سپهر اینجا بوده؟ -
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 د کرد و گفت:وحید با ناراحتی سری تکان داد و حرفش را تایی

 حدود یک ساعت پیش... -

 علی گفت:

 پس وقتی اومده شما هم اینجا بودی؟  -

 و وحید دوباره با سر تایید کرد. کمند متعجب رو به فرشته گفت:

 فرشته غیر از شما دوتا کسی دیگه ای تو خونه بوده؟ -

 فرشته با چشمهای خیس از اشک گفت:

 نه... -

 المش پرید و گفت:وحید با سرعت میان ک

 من و فرشته همدیگه رو می شناسیم از خیلی وقت پیش، از بچگی...  -

 سپس با کالفگی ادامه داد:

من خودشو، فامیلشو، خانوادشو میشناسم... اما سر درنمیارم سپهر کیه؟ اصال خود شما چه نسبتی با فرشته دارید؟ کی 

 هستین که حتی آرش رو می شناسید؟

 با اخم های درهم کشیده گفت: اینبار کمند

شما چطور فرشته رو می شناسید و نمی دونید سپهر کیه؟ چطور پسری رو که فرشته از پنج، شش سالگی بزرگش  -

 کرده نمی شناسید؟ شما یا داری دروغ میگی یا اینقدرا هم که ادعا میکنی نمیشناسیش...

 علی میان کالمش پرید و گفت: 

 باید ببینیم سپهر کجاست؟ اگه میشه االن یه نفر بگه چی شده و سپهر کی رفته؟ بس کن کمند... االن -

فرشته هنوز لب به سخن باز نکرده بود که صدای تلفن بلند شد. همه نگاه ها به سمت تلفن چرخید و فرشته با عجله 

 به سمت تلفن رفت و گوشی را برداشت.

 

  
 

  
 

  
 

 الو؟... سالم... -

 نجکاوی به مکالمه فرشته گوش می دادند بلکه سپهر تماس گرفته باشد. همه با ک

 بله بفرمایید...  -

اما چیزی که مشاهده کردند این بود که گوشی از دست فرشته رها شد و فرشته با چهره ای رنگ پریده همان جا 

 روی زمین نشست و همزمان با وحشت گفت:

 چی...  -

 هر سه با سرعت به سمت فرشته دویدند و کمند او را آغوش گرفت و گفت: سپس با بی جانی از حال رفت.

 فرشته... فرشته... -
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 وحید بدون معطلی لیوان آبی آورد و علی گوشی را گرفت و شروع به صحبت کرد:

 الو؟... سالم...  -

 و سپس با وحشت گفت:

 میایم...یا خدا... چی شده؟!... کدوم بیمارستان؟... االن همین حاال  -

 کمند آب را از وحید گرفت و با دست کمی روی صورت فرشته پاشید. فرشته با بی حالی چشم گشود و گفت:

 سپهر... -

 و شروع به گریستن کرد. 

 علی تماس را قطع کرد و رو به کمند گفت:

 حالش خوب نیست. سپهر تصادف کرده تو بیمارستانه... من میرم بیمارستان تو با فرشته همین جا بمونید -

 تصادف؟! وای نه...  -

 وحید با نگرانی گفت:

 منم باهات میام... -

 فرشته با هق هق گریه برخاست و سعی کرد که تعادلش را حفظ کرد و با صدای ناله مانندی گفت:

 من اینجا نمی مونم... باید بیام سپهرو ببینم... -

 د گفت:کمند که دستش را حائل شانه های او کرده بو

 تو رو خدا آروم باش فرشته جان... ایشاهلل که چیزی نشده باشه... اصال همه بریم بهتره... -

 وحید گفت:

 پس با ماشین من بریم... -

 همگی از خانه خارج شدند و سوار بر اتومبیل وحید به سمت بیمارستان به راه افتادند. 

می کرد که تمام این اتفاقات تنها یک خواب باشد و هرآن از این  فرشته چشمانش را بسته بود و با تمام وجود دعا

کابوس برخیزد اما انتظارش بی ثمر بود و با باور واقعیت لحظه به لحظه قلبش بیشتر فشرده می شد و هجوم تمام 

که  غمها را به قلبش حس می کرد. تمام وقایع امروز مانند پرده ی سینما از پیش رویش می گذشت و باعث می شد

 بیشتر از پیش از خود متنفر شود.

وحید به فکر فرو رفته بود و با سرعت به سمت بیمارستان رانندگی می کرد. با خود می اندیشید که آیا مقصر او 

بوده؟ حرفهای کمند را که گفته بود سپهر را فرشته بزرگ کرده مرور می کرد. همه چیز برایش غیر قابل باور بود 

رزو می کرد که جراحت سپهر جدی نباشد و او از این عذاب وجدان که گریبانش را گرفته رها اما از صمیم قلب آ

 شود.

اتومبیل جلوی بیمارستان متوقف شد. همه با عجله به سمت اطالعات بیمارستان حرکت کردند. علی رو به خانمی که 

 پشت کامپیوتر نشسته بود گفت:

 ی رو اینجا آوردند. سالم ببخشید بیماری به اسم سپهر پاشای -

زن الغر اندام با روپوشی به رنگ سفید و مقنعه ی سرمه ای دستش را روی صفحه کلید روبرویش حرکت داد و بعد 

 از مدت کوتاهی گفت:

 بله. ولی تو قسمت اورژانس هستن. برید انتهای سالن سمت چپ. -
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 فرشته با ترس گفت:

 اورژانس؟! -

 زن گفته بود حرکت کرد. خودش را به ایستگاه پرستاری رساند و گفت: و با سرعت به سمت مکانی که

 خانوم سپهر پاشایی اینجاست؟ -

 زن سرش را بلند کرد و نگاهی به فرشته کرد و با چهره ی مهربانی گفت:

 بله...  -

 حالش خوبه؟... تو رو خدا بگید االن کجاست؟ -

ساندند و منتظر پاسخ پرستار شدند. زن سری تکان داد و با تاسف علی، کمند و وحید نیز خودشان را به فرشته ر

 گفت:

 شما از بستگانش هستید؟ -

 علی با تشویش و نگرانی گفت:

 من از دوستان نزدیکش هستم... کجاست؟ میشه ببینیمش؟ -

 متاسفانه تصادف بدی داشتن و خیلی اورژانسی رفتن برای عمل... االن تو اتاق عمل هستن... -

فرشته دیگر چیزی از حرفهایشان متوجه نمی شد. تمام بدنش به لرزه افتاده بود و دندانهایش مدام برهم می خورد و 

در همان حال زیر لب تکرار می کرد اتاق عمل... نه... دیگر نایی برای ایستادن نداشت. چشمانش تار می دید و 

داشت اما گویی تمام محیط اطراف به دور سرش می گوشهایش سوت می کشید. تلو تلو خوران چند قدم به جلو بر

چرخید و نمی توانست بیشتر از این پیش برود. دیگر تحمل ایستادن را نداشت چشمانش سیاهی رفت و در حالی که 

 تصویر محوی از کمند را می دید که با نگرانی به سمتش می دوید همه جا تاریک شد و دیگر چیزی متوجه نشد.

اما گوشهایش صدای پچ پچی را می شنید. صدای علی بود به سختی شنیده می شد گویی خارج از  چشمانش بسته بود

 اتاق بود با همان حال سعی کرد تا بفهمد چه می گوید.

افسر گفته علت تصادف سرعت خیلی زیاد و لغزدگی اتوبان بوده... ماشینش تا نصفه جمع شده... خیلی تصادفش  -

 بد بوده... 

 ی وحید شنیده شد:اینبار صدا

 با دکترش که صحبت کردی چی گفت؟ -

 می گفت عمل خوبی داشته ولی...  -

 نفس عمیقی کشید و با صدای بغض آلودی ادامه داد:

 هنوز هیچی معلوم نیست اگه تا بیست و چهار ساعت دیگه بهوش نیاد امکان داره بره تو کما و... -

سالگی در کنارش  6ش صحبت می کنند همان سپهر اوست سپهری که از فرشته باور نمی کرد شخصی که درباره ا

بوده لحظه به لحظه قد کشیدن و به ثمر رسیدنش را به چشم دیده بود. خنده ها و گریه های کودکانه ،غرور 

نوجوانی، غم دوری پدر و مادرش را که در چشمانش موج میزد، شیطنت های دوران جوانی اش را همراهش حس 

. تمام خاطرات شاد و غمگینی که با او داشت حتی رنج هایی را که در این راه کشیده بود به یاد می آورد و کرده بود

بغض هرچه بشتر به گلویش چنگ می انداخت. سرش به شدت سنگین شده بود و به سختی نفس می کشید گویی 
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گونه اش غلطید. کمند که در کنار  وزنه ی سنگینی را روی سینه اش قرار داده بودند. اشک از گوشه ی چشمش روی

 تختش نشسته بود با تعجب گفت:

 فرشته!... بیداری؟ -

 چشمهایش را به آرامی باز کرد و به او خیره شد و با نگاه پر التماسی گفت:

کمند... بگو دارم خواب میبینم... بگو که همش دروغه... سپهر من سالمه مگه نه؟ علی درباره سپهر حرف نمیزنه  -

 مگه نه؟ 

 با حرفهای فرشته بغض کمند نیز شکسته شد. فرشته را در آغوش کشید و گفت:

 فرشته... -

 و هردو با صدای بلند شروع به گریه کردند. فرشته با ناله گفت:

 کمند... سپهرم... -

را از فرشته و هق هقش شدت گرفت. وحید و علی داخل اتاق شدند. با دیدن آن دو علی به سمت کمند رفت و او 

 جدا کرد و همزمان گفت:

 کمند تو باید فرشته رو آروم کنی؟... خودت بدتری که... -

و دستش را گرفت و او را از اتاق خارج کرد. وحید نگاه غمگینی به فرشته انداخت و کنار تختش ایستاد. فرشته به 

چشمانش را بست. با صدای خش سرم دستش خیره شده بود و اشک می ریخت. توجهی به حضور وحید نکرد و 

 داری که بغض گلویش مسبب اش شده بود گفت:

 فرشته... -

می خواست چیزی بگوید اما گویی زبان در دهانش نمی چرخید و واژه ها کمکی برای بیان احساسش نمی کرد و هر 

 :حرفی را در برابر غم فرشته حقیر می دانست. آهی کشید و به جای ادامه ی حرفش تنها گفت

 متاسفم... -

 فرشته چشمانش را باز کرد و نگاه لبریز از تنفرش را به او دوخت و گفت:

 تاسف؟!... حاال که متاسف شدی سپهر من بر می گرده؟ هان؟ آره تاسف بخور به بدبختی های من تاسف بخور... -

 وحید میان کالمش پرید و گفت:

 فرشته... -

 بلندی گفت:اخمهایش را درهم کشید و با صدای 

 از اینجا برو بیرون... دیگه هم اسم منو نیار...  -

 پرستار سر تا سفید پوش وارد اتاق شد و گفت:

 چه خبره؟ اینجا بیمارستانه ها؟ آقا شما اینجا چیکار می کنید بفرمایید بیرون... -

و به سمت دیگری چرخاند.  وحید نگاه حسرت باری را به فرشته انداخت. فرشته با خشم نگاهش را از او گرفت

 سرش را پایین انداخت و با هدایت پرستار از اتاق خارج شد.
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بعد از خلوت شدن اتاق، فرشته از روی تخت برخاست. هنوز احساس سر گیجه داشت اما در آن لحظه تنها چیزی  

یک حرکت سرم را از که برایش مهم بود دیدن دوباره ی سپهر بود. با حرکتش خون در شلنگ سرم پخش شد. در 

 دستش جدا کرد و به آرامی از اتاق خارج شد. 

وحید روی یکی از صندلی های راهروی طویل بیمارستان نشسته بود و سرش را بین دستانش گرفته بود. فرشته 

نگاهی به او انداخت و حس کرد که در حال گریستن است اما دیگر برایش مهم نبود هیچ حسی به او نداشت حتی 

 م. ترح

پاهایش را احساس نمی کرد، به سختی ایستاده بود دستش را به دیوار سفید رنگ و خنک راهرو تکیه داد و نگاهش 

را به سمت دیگری چرخاند علی در کنار کمند نشسته بود و در حال صحبت با او بود و کمند با چشمانی گریان به او 

 قدمی پیش رفت. اما سرگیجه مانع شد تا بیشتر پیش برود. گوش سپرده بود. پاهایش را به سختی تکان داد و چند 

 هر سه با صدای پرستار به او خیره شدند.

 خانوم چرا از اتاق اومدی بیرون؟ این چه کاریه رگت رو پاره کردی... -

 کمند برخاست و به سمتش آمد. متعجب گفت:

 ذار سرمت تموم بشه...چرا از اتاق اومدی بیرون؟ بیا بریم... تو حالت خوب نیست ب -

 فرشته با صدایی که خودش به سختی می شنید گفت:

 سپهر کجاست؟ -

 وحید با نگرانی گفت:

 بذار سرمت تموم بشه... خودم می برمت... -

 فرشته با عصبانیت میان کالمش پرید و فریاد زد:

 ـو...چرا دست از سرم برنمیداری؟... لعنتی همش تقصیر تویه... برو گمشــــ -

 علی با ناراحتی دستش را حائل شانه ی وحید کرد و او را را از فرشته دور کرد: 

 وحید... بهتره بری... فرشته االن اصال حال خوبی نداره پس حرفاشو جدی نگیر... بذار یکم آروم بشه...  -

 ود. سری تکان داد و گفت:وحید در حالی که اخم هایش را در هم کشیده بود و دستش را با عصبانیت مشت کرده ب

 میدونم... حق داره...  -

 دندانهایش را روی هم فشرد و ادامه داد:

 باشه میرم...  -

و بدون هیچ حرف دیگری به سمت خروجی ساختمان حرکت کرد. بعد از رفتن وحید، علی به سمت فرشته حرکت 

 کرد و گفت:

 تازه از اتاق عمل آوردنش... ICUتو بخش  -

ه دانه های ریز اشک رگه های براقی را روی گونه اش به جای گذاشت. دهانش به شدت خشک شده بود و به دوبار

 لبهایش حالتی کویری بخشیده بود. با دستهای سردش گونه اش را پاک کرد و گفت:

 میخوام ببینمش...  -

 پرستار میان کالمش آمد و گفت:

 ا هروقت سرمت تموم شد میتونی بری...آخه عزیز من با این حالت کجا بری؟... بی -
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 اما فرشته مصرانه پاسخ داد:

 من حالم خوبه... علی تو رو خدا منو ببر تا سپهر و ببینم...  -

 کمند که حال پریشان او را دید رو به علی گفت:

 علی... ببرش... خودم همراهش میام... -

 سپس علی رو به پرستار گفت:

 د طول نمی کشه... بعدش برمیگرده...اجازه بدید بریم زیا -

 پرستار کالفه دستی در هوا تکان داد و گفت:

 من نمی دونم... موسئولیتش با خودتون... -

فرشته آرام آرام به راه افتاد. کمند بازویش را گرفت و او را همراهی کرد. هر سه به سمت بخش مراقبتهای ویژه 

 حرکت کردند. 

یک تر می شد نفس کشیدن برایش سخت تر می شد و قلبش بیشتر به سینه می کوبید. با هرقدم که به بخش نزد

صدای قدمهایشان در گوشش می پیچید و حس بدی را به او منتقل می کرد. نمی دانست که آیا تحمل دیدن سپهر را 

ده را طی کند. به در سبز بروی تخت بیمارستان دارد یا خیر. تمام توانش را به کار گرفت و تا بتواندچند قدم باقی مان

رنگی رسیدند و علی در حال هماهنگ کردن با یکی از پرستارها بود. کمند با نگرانی نگاهی به فرشته انداخت و 

 گفت:

 فرشته؟... مطمئنی... -

 فرشته نگاه یخ زده اش را به چشمان او دوخت و گفت:

 نگران نباش...  -

 علی به سمتش آمد و گفت:

 می تونه بره داخل... فقط یه نفر -

نگاه سپاس گزارانه ای به او کرد و داخل اتاق شد. اتاق شیشه ای را در مقابلش دید با ترس پیش رفت. سپهر روی 

تخت دراز کشیده بود چشمانش بسته بود لوله هایی از دستگاهی که فرشته از آن سر در نمی آورد داخل دهانش 

 شده بود و سرش کامال پانسمان بود. 

اشک در چشمانش حلقه زد نفس هایش عمیق و پی در پی شده بود. آرزو می کرد تا می توانست با تمام وجود او را 

در آغوش بگیرد و چقدر دلتنگ نگاه مهربان او بود و گوشهایش آهنگ زیبای صدای سپهر را تمنا می کرد. اشک ها 

او حرکت داد. حسرت روزهایی را خورد که  در پی هم روی گونه اش جاری می شد. نگاهش را به سمت دست های

گرمای دست او تمام وجودش را جانی دوباره می داد و زندگی را برایش معنا می کرد. چقدر درمانده بود. تا به حال 

اینقدر احساس پوچی نکرده بود.دستش را روی شیشه ی مقابلش قرار داد و با صدای لرزان زیر لب شروع به حرف 

 زدن کرد:

... سپهر من... خوابیدی؟ پاشو عزیزم ببین منم همونی که بهت قول داد هم نفست بشه... همه کست باشه. سپهر -

دلم می خواد دستتو بگیرم... بیدار شو عشق من... به خدا قول میدم این دفعه اخم نکنم دیگه نمیگم زشته. فقط بهم 

 خی کردی...بگو که همه چیزایی که میگن دروغه... بگو که دوباره باهام شو

 گریه اش به هق هق تبدیل شده بود. بریده بریده ادامه داد:
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 سپهر مگه نگفتی... تنهام نمیذاری...  -

سرش را به شیشه تکیه داد و با صدای بلند گریه اش را سر داد. پرستار جوانی به سمتش آمد و دستش را روی شانه 

 ا لحن غمگینی گفت:اش قرار داد و در حالی که به سپهر خیره شده بود ب

 براش دعا کن... اون االن به دعای تو احتیاج داره پس آروم باش... خدا به جوونیش رحم کنه...  -

 فرشته خودش را در آغوش او رها کرد و با صدای گرفته اش گفت: -

 همیشه وقتی چشماشو می بست خیلی معصوم میشد... تحمل ندارم خیلی بی کسه... -

 مهربانش گفت: پرستار با لحن

 نه بی کس نیست وقتی داری اینجوری براش بی تابی میکنی معلومه یه نفر رو داره که خیلی دوستش داره... -

 و به او کمک کرد تا از بخش خارج شود و رو به علی و کمند نیز گفت:

 ساعت دیگه بهوش بیاد وگرنه... 55براش دعا کنید... باید تا  -

 ن داد و به بخش برگشت.سپس سری با تاسف تکا

  
 

  
 

  
 

  
 

  
 

 فرشته با چهره ای خسته و درمانده رو به علی و کمند گفت:

 شما برید خونه دیر وقته... -

 علی در پاسخش گفت:

 حالتون خوب نیست من میمونم پیشش... بهتره برید یکم استراحت کنین. -

 ن راحت...شما که میدونین قبول نمی کنم پس خیالتو -

 کمند دستهایش را در دست گرفت و گفت:

 فرشته میخوای من بمونم پیشت؟ -

 نه اگه کاری داشتم باهاتون تماس میگیرم... برید به سالمت... -

و نیم نصفه شب بود که علی و کمند رفتند. فرشته ماند با دنیایی از اندوه و ناباوری ها. برای هزارمین  5ساعت حدود 

ه تمام وقایع را مو به مو از ذهنش می گذراند و به دنبال مقصر می گشت و در نهایت تنها نتیجه ای که می بار بود ک

 گرفت این بود که خودش بیش از همه مقصر بوده است.

روی یکی از صندلی ها نشسته و سرش را به دیوار تکیه داده بود. چشمانش را بسته و زیر لب تمامی ذکرهایی را که 

ی آورد زمزمه می کرد ولی ذهنش درگیر بود. حسی که مدام در حال رفت و آمد به گذشته و آینده بود. با به یاد م

یادآوری گذشته طاقت از کف می داد و اشک مهمان چشمهایش می شد و با اندیشیدن به آینده ترس و دلهره بر 

دلش زنده نگه می داشت، یاد خدا بود.  جانش خیمه می زد. در آن لحظه تنها چیزی که آرامش می کرد و امید را در

با عالمت ورود ممنوعی که رویش نقش بسته بود خیره می شد و  ICUهر از چند گاهی نیز چشم باز می کرد و به در 
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دوباره با حال پریشانی که پیدا می کرد چشمانش را می بست و ذکرش را ادامه می داد. در حال زمزمه امن یجیب 

 مردانه ای به خود آمد: بود که با صدای بم و

 فرشته جان... خودتی دخترم؟! -

به آرامی چشمانش را باز کرد. کم کم چهره ی مردی مسن و شیک پوش با موهای جوگندمی و صورتی تازه اصالح 

شده را پیش رویش مشاهده کرد. از جا برخاست و متعجب به او خیره شد. مرد در حالی که حلقه ی اشک چشمانش 

 ر کرده بود گفت:را براق ت

 پاشایی ام... پدربزرگ سپهر... -

 فرشته با دستپاچگی و لکنت گفت:

 آ... آقای پاشایی!... ش... شما؟ -

 داریوش با صدای لرزان و بی توجه به حیرت فرشته گفت:

 چه بالیی سرش اومده؟ -

وی سرامیک های سفید کف راهرو فرشته با شنیدن این سوال سرش را پایین انداخت و قطره ی اشکی از چشمش بر

 چکید. داریوش منتظر به او چشم دوخته بود و فرشته بعد از سکوت کوتاهی گفت:

 تصادف کرده... حالش... خوب نیست. -

سپس زیر گریه زد و با دستانش صورتش را پوشاند. پیرمرد با بدحالی خودش را به صندلی رساند و در کنار فرشته 

 ن چروکیده اش تکیه داد و دوباره گفت:نشست. سرش را به دستا

االن کجاست؟ نباید میذاشتم با اون حال بیاد پیشت... از خوشحالی سر از پا نمی شناخت... باید فکر اینجاشو می  -

 کردم که ممکنه با عجله کار دست خودش بده... 

ر درد وجدان به مرز خفگی می با حرفهای پدر بزرگ سپهر، فرشته هرچه بیشتر از خودش متنفر می شد و از فشا

رسید. ناگهان سرمای شدیدی به جانش رخنه کرد و تمام تنش را لرزاند. پیرمرد که متوجه لرزش فرشته شده بود 

 هراسان گفت:

 فرشته دخترم... خوبی؟ داری می لرزی!... -

ته خودش را جمع کرد و با سرعت اورکت مخمل مشکی رنگ را از تنش خارج کرد و روی شانه های او انداخت. فرش

کت را بیشتر به دور خود کشید. داریوش برخاست و به سمت ایستگاه پرستاری رفت و بعد از مدت کوتاهی با لیوان 

 چایی که بخار از آن بر می خواست به سمتش آمد و آن را مقابلش گرفت:

 بخور گرمت می کنه...  -

 داد:فرشته لیوان چای را از دست او گرفت و او ادامه 

 من میرم ببینم میذارن سپهر رو ببینم یا نه...  -

 قصد داشت برود که با صدای فرشته ایستاد:

 شما چطوری فهمیدین؟  -

 پیرمرد به صورت پژمرده ی فرشته خیره شد و گفت:

ه آقا بهم گفته بود که زود برمی گرده وقتی دیدم دیر وقته و هنوز خبری ازش نیست با گوشیش تماس گرفتم ی -

 جواب داد و گفت از کارکنای بیمارستانه...
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 سپس کمی به او نزدیک تر شد و ادامه داد:

 خیلی دوستت داره... درباره ی تو برام زیاد گفته... براش دعا کن دخترم... -

 و با چهره ای مغموم از فرشته دور شد.

*** 

در مورد او صحبت می کرد چشمانش را باز کرد. صبح بود که با صدای آقای پاشایی که گویی با شخصی  7ساعت 

متعجب از نور صبحگاهی نگاهی به ساعت انداخت و سپس سرش را به سمت صدا چرخاند. داریوش را دید که در 

حال صحبت با روشن خانم بود. چندبار چشمهایش را برهم زد تا از چیزی که می دید مطمئن شود سپس متعجب 

 که پیش رفت آرش را هم کمی آنطرف تر مشاهده کرد. حرفهایشان را می شنید: برخاست به سمت آنها رفت کمی

 خیلی بهش اصرار کردم که بره خونه و استراحت ولی قبول نکرد... -

 و روشن خانم با چشمانی اشک آلود پاسخ داد:

 سختی نوشتن...می دونم تو دلش آشوبه مگه می تونه بره خونه؟... بمیرم برای سپهر که انگار تو طالعش  -

 و آرش در تسالی مادرش گفت:

 آروم باش مادر من... با گریه تو که چیزی حل نمیشه...  -

 فرشته که دیگر چند قدمی بیشتر با آنها فاصله نداشت گفت:

 مامان... -

ثه اتفاق روشن خانم با دیدن او با سرعت به سمتش آمد و او را در آغوشش گرفت و هر دو برای لحظاتی در غم حاد

 افتاده گریستند. 

 شما از کجا خبردار شدید؟ -

 آرش جلو آمد و با ناراحتی گفت:

نصفه های شب بود علی دوست سپهر زنگ زد خونه و خبر داد... هرچی به گوشی تو زنگ زدیم جواب ندادی...  -

 فکر کنم اصال با خودت نیاوردیش...

 ت:فرشته با حلقه ی اشک در چشم رو به مادرش گف

 مامان چه خاکی به سرم بریزم؟ اگه بالیی سرش بیاد منم می میرم... -

 و دوباره شروع به گریستن کرد.

 روشن خانم با لحن دلسوزانه ای گفت:

 به خدا توکل کن مادر... براش سفره ابالفضل نذر کردم ایشاهلل که دوباره صحیح و سالم میشه... به حق پنج تن...  -

ذشت دلشوره های فرشته شدت می گرفت اما حتی لحظه ای نمی توانست آینده اش را بدون سپهر هرچه زمان می گ

 تصور کند. او تمام آینده اش را در کنار او می دید و نبود او برایش غیر ممکن بود. 

م نیمه های روز بود که آرش بعد از تماسی که داشت با بی قراری به سمت فرشته و روشن خانم که در کنار ه

 نشسته بودند آمد و گفت:

 مامان من باید برگردم شیراز... نازنین دردش شروع شده... -

 وای خدا مرگم بده چه اوضاعی شده... منم بیام؟ -

 نه شما پیش فرشته بمون...  -
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 فرشته با دلواپسی گفت:

 تو رو خدا با احتیاط برو... مارو بی خبر نذار... -

 چشم پس فعال خداحافظ... -

 خدا به همراهت مادر... ایشاهلل به سالمتی فارغ میشه نگران نباش... -

 آقای پاشایی به سمت آرش آمد و گفت :

 پیشاپیش تبریک میگم بهت آرش جان... مراقب خودت باش -

 ممنون با اجازه خدانگهدار -

 ر بیشتری را طلب می کرد.آرش رفت و فرشته نمی دانست که چرا در چنین موقعیتی قرار گرفته و از خدا صب

شب بود که دکتر به همراه چند پرستار به سمت اتاق آی سی یو آمدند و روشن خانم فرشته با نگرانی  1ساعت 

 برخاستند. داریوش نیز خودش را به آنها رساند و هرسه جویای حال سپهر شدند. 

 اجازه بدید بعد از معاینه بهتون جواب بدم. -

شه ای رفتند. در همین حین بود که وحید نیز از راه رسید و اینبار بدون توجه به فرشته بعد از و به داخل اتاق شی

 احوالپرسی سراغ سپهر را گرفت. روشن خانم در پاسخش گفت:

 نمی دونیم واال دکترش همین االن اومد رفتن تو اتاقش...  -

شد و همه با چشمهای نگران به او چشم دوختند. پس از مدتی انتظار عاقبت دکتر با چهره ای جدی از اتاق خارج 

 پدربزرگ سپهر جلو رفت و با صدای لرزان گفت:

 آقای دکتر؟... -

 دکتر با ناراحتی سری تکان داد و لب به سخن گشود :

االن حدود بیست و چهار ساعت از عملش میگذره و متاسفانه هنوز عالیم هوشیاری ازشون ندیدیم... ما هرکار  -

 یم انجام دادیم ولی همون طور که قبال هم گفتم اگر بهوش نیاد یعنی...تونست

 سپس کمی مکث کرد و ادامه داد:

 کما...  -

 سپس آنها را تنها گذاشت و دور شد...

 

  
 

  
 

  
 

 هیچ کس حرفهای دکتر را باور نمی کرد و هرکس گوشه ای خلوت کرد و شروع به گریستن کرد.

فرشته از حرکت ایستاد و دیگر حتی تپش های قلبش را احساس نمی کرد. با صورتی رنگ پریده  خون در رگ های

 و وحشت زده حرف دکتر را زیر لب تکرار کرد:

 کما؟!...  -
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علی که تازه از راه رسیده بود از غمی که بر جو حاکم شده بود متوجه ماجرا شده بود. روی یکی از صندلی ها نشست 

 ایش انداخت و با صورتی سرخ شده از ناراحتی اشک ریخت.و چنگی بین موه

وحید که از ابتدای ورود سعی کرده بود به فرشته توجهی نداشته باشد با شنیدن این حرف می دانست که بدترین 

حال را او خواهد داشت پس نتوانست بر احساسش غلبه کند و بالفاصله به فرشته خیره شد و متوجه رنگ پریدگی 

شد و لب هایی که به کبودی می زد. در همین یک روز گود رفتگی چشمهای او و فشار روحی که به فرشته  چهره اش

 وارد شده بود مشخص بود. با نگرانی به سمتش رفت و گفت:

 فرشته؟! -

نمی  اشک روی گونه های فرشته جاری شد. به یاد ساناز و مسعود افتاد و زمانی که آنها را از دست داده بود و حاال

توانست تحمل کند که سپهر هم همان سرنوشت را داشته باشد. دیگر حتی بودن وحید هم برایش مهم نبود و خسته 

از تمام اتفاقات و با قدم های سنگین به سمت خارج از بیمارستان به راه افتاد. باز هم هوا در حال بارش برف بود و 

 همه جا را سفید پوش کرده بود. 

 رفت و صدایش زد. فرشته با چشمانی گریان به سمتش برگشت و گفت:وحید به دنبالش 

 وحید بذار تنها باشم...  -

و وحید با دیدن چشمان عسلی فرشته که به شدت سرخ شده بود و نگاه خواهش وارانه اش از حرکت ایستاد و به 

پایش شنیده می شد. نگاهش رفتنش نگاه کرد. روی برف ها قدم برمی داشت و صدای فشرده شدن برف ها از زیر 

را به زمین دوخته بود نمی دانست کجا می رود. می خواست از خودش فرار کند. از این منِ درمانده... از این منِ گناه 

کار... مدام زمانی را به یاد می آورد که ساناز سپهر را به او سپرده بود و حرف او در گوشش می پیچید گویی دوباره 

 و باز گریه اش شدت می گرفت.« سپهرمو... سپردم به تو. موا...ظبش باش » شته به همان زمان بازگ

تک تک لحظه های با او بودن سراغش آمده بود از کودکی زمانی که حاضر نشده بود با مادربزرگش به مشهد برود 

ا شده بود و با شوق از زمانی که با خوشحالی وصف ناشدنی به همراهش به تهران امده بود زمانی که تازه با مریم آشن

او می گفت... هنگامی که احساس کرده بود رفتار سپهر تغییر کرده و زمانی را که به او ابراز عالقه کرده بود... تمام 

 زندگیش پیش رویش جان گرفته بود و ثانیه ثانیه ی نبود سپهر را به رخش می کشید و بیشتر به دلش آتش می زد. 

ه فکر می کرد قدم بر زمینی می گذارد که قرار است سپهر را از خود براند و تنها جای قدم برمی داشت و هربار ک

خالی او بروی آن نقش ببندد، از زمین، از قدم هایش، از وجود خودش متنفر می شد و آرزو می کرد که کاش او هم 

 همراه سپهر چشم ببندد و دیگر باز نگشاید. 

فته بود مدت زیادی بود که فرشته همان طور در حال راه رفتن بود. تمام هوا به شدت سرد بود بارش برف شدت گر

بدنش از سرما بی حس شده بود. کم کم دیگر نایی در بدن ندید و همان جا کنار خیابانی که ماشین ها به آهستگی از 

ه از کنارش آن عبور می کردند. زانو زد و دستش را روی صورتش قرار داد و گریست. تعدادی از ماشین هایی ک

عبور می کردند بوقی به نشانه دلسوزی زده و می گذشتند. اتومبیلی کنارش ترمز کرد و بوقی برایش زد اما فرشته 

بی توجه همان طور نشسته بود و می گریست و دوباره و چندباره اما بی فایده بود. فرشته احساس کرد کسی از 

از روی صورتش برداشت و نگاهی انداخت و وحید را دید که  اتومبیل پیاده شد و به سمتش آمد با ترس دستش را

 باالی سرش ایستاده است.



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

2 8 6  

 

وحید نگاهی به فرشته که میان برف ها نشسته بود انداخت و خودش نیز کنار او روی برف ها نشست و بدون هیچ 

از مدتی فرشته که  حرفی نگاه گذرایی به چهره ی گریان او انداخت. سپس نگاهش را به سمت دیگری چرخاند. بعد

سکوت وحید برایش عجیب بود به سمتش چرخید و متوجه شد که او نیز در حال گریستن به همراه اوست. به زمین 

 پیش رویش خیره شد و گفت:

 وحید... اون تمام زندگی منه... اگه بره منم می میرم به خدا... -

 وحید با همان چشمهای خیس و لحنی آرام گفت:

م فرشته... منو ببخش ایکاش اون روز پاهام قلم شده بود و نمی اومدم تهران نمی اومدم خونه ات... نمی دونست -

دارم دیگه دیوونه میشم... روزی صدبار از خودم میپرسم دارم تاوان کدوم گناهمو میدم... چرا رنگ زندگی من فقط 

 سیاهیه... چرا بودن من باعث شد زندگی تو هم سیاه بشه... 

 نگاهی به او انداخت و گفت:فرشته 

تو مقصر نیستی و برای من سیاهی نیاوردی... این منم که با سیاهی کنار اومدم... هیچکس مقصر نیست این  -

 سرنوشت شوم منه که مقصره... چرا باید سپهر تمام بدبختیاشو کنار من تجربه کرده باشه...

 وحید نیز به چشمهای فرشته خیره شد و گفت:

 خوب میشه... اینبار از ته دلم از خدا خواستم... دلم روشنه... سپهر  -

 فرشته برخاست و اشک هایش را با دست پاک کرد و گفت:

 می خوام برگردم بیمارستان... -

 وحید به تبعیت از او برخاست و گفت:

 باشه بریم...  -

د و به فکر فرو رفته بود. وحید نیز چشمش هردو سکوت کرده بودند فرشته سرش را به شیشه اتومبیل تکیه داده بو

به خیابان های پیش رویش بود اما ذهنش درگیر بود و در دل از عاقبت این داستان هراس داشت. در بین مسیر 

 ناگهان فرشته به سمت او چرخید و گفت:

 نگه دار... وحید متعجب نگاهی به او کرد و گفت: -

 چی؟ -

 می تونی کنار اون امامزاده نگه دار... می خوام اینجا پیاده شم اگه -

 کدوم؟ من که امامزاده ندیدم... -

 ردش کردی...  -

 دور زد و اتومبیل را مقابل زیارتگاه نگه داشت. 

 میخوای بری زیارت؟ -

 آره تو برو...  -

 نه منم میام... -

یبی به جانش ریخت و گرمای شیرینی وجودش و هردو از اتومبیل پیاده شدند. فرشته با ورود به امامزاده آرامش عج

را در بر گرفت. چادر سفیدی را به سر کرد. بعد از خواندن نماز سر به سجده برد و با التماس از خدا شفای سپهر را 

 خواستار شد و مدام اشک می ریخت. کم کم چشمهایش گرم شد و به خواب رفت.
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 ی ساناز به عقب برگشت:خودش را در دشت سرسبز و پر از گلی دید. با صدا

 فرشته؟ -

فرشته لبخند عمیقی زد و با شادی به سمتش دوید و او را در آغوش کشید. ساناز و مسعود هردو چهره ی غمگینی 

 داشتند. ساناز در چشمان او خیره شد و گفت:

 فرشته... سپهر...  -

رش را پایین انداخت. ساناز دست زیر خنده از روی لبهای فرشته محو شد و جایش غمی به چهره اش نشست و س

 چانه اش برد و سرش را باال گرفت و گفت:

 فرشته مواظبش باش غیر تو کسی رو نداره...  -

 سپس مسعود لبخندی زد و گفت:

 هواشو داشته باش...  -

 اشک در چشمان فرشته حلقه زد و گفت :

 اما... اون...  -

 زنی الغر اندام چشمانش را باز کرد: هنوز حرفش تمام نشده بود که با صدای

 خانم... شما خانم سمیعی هستین؟ -

 فرشته خودش را جمع و جور کردو گفت:

 بله بله... -

 یه آقایی جلو در گفتن صداتون کنم ولی مثل اینکه خواب بودین... -

 خیلی ممنون... ببخشید اصال متوجه نشدم کی خوابم برده... -

از سرش خارج کرد و از انجا خارج شد. وحید جلوی در امامزاده ایستاده بود و درحالی که  و برخاست و چادر را

 دستانش را در جیب کاپشنش فرو برده بود انتظار می کشید. با دیدن فرشته گفت:

 کجایی پس؟ من زیارت کردم نمازمم خوندم ازت خبری نشد...  -

 ببخش خوابم برده بود... -

 بودی فقط بجنب باید بریم بیمارستان...  اشکال نداره خسته -

 فرشته شوکه شد... عرق سردی بر پیشانی اش نشست و با ترس گفت:

 چی شده؟ -

 وحید با دیدن حالت فرشته لبخندی زد و گفت:

 نترس... سپهر به هوش اومده...  -

ت که بهترین خبر عمرش را از برق شادی در چشمان فرشته درخشید و لبخند عمیقی صورتش را زینت داد. می دانس

زبان وحید شنیده و دوباره شور خاصی در کالمش ریخته شد و در حالی که اشک شوق در چشمانش نشسته بود 

 گفت:

 خدایا شکرت... به هوش اومده؟ -

یده بود و با سرعت به همراه وحید سوار بر اتومبیل شدند و به راه افتادند. در طول مسیر فرشته مدام خوابی را که د

 به یاد می آورد و حرفهای ساناز و مسعود را برای خود تکرار می کرد. رو به وحید کرد و گفت:
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 وحید؟ -

 وحید لبخندی با مهربانی زد و گفت:

 جانم؟ -

 تو امامزاده که خوابم برد... خواب پدر و مادر سپهر رو دیدم... -

اهات دارن فقط در همین حد میدونم که تو سپهر رو بزرگ من زیاد نمی دونم سپهر و پدر مادرش چه نسبتی ب -

 کردی و...

 کمی مکث کرد و ادامه داد:

 و اینکه تو رو دوست داره و تو هم... -

 سپس سکوت کرد. فرشته نگاهش را به پیاده رو های سفید و خلوت دوخت و گفت:

یبا هم سن بودیم ولی اون زودتر ازدواج پدر ومادرش مستاجرمون بودن و ساناز صمیمی ترین دوستم بود تقر -

 کرده بود. توی یه سفر که دسته جمعی قرار بود بریم شمال... 

 قطره ی اشکی روی گونه اش چکید و آن را با پشت دست پاک کرد و گفت:

تصادف کردیم مسعود در جا فوت می کنه و ساناز هم توی بیمارستان... ولی آخرین جمله اشو هیچ وقت یادم  -

نمیره که گفت فرشته سپهر رو سپردم بهت... از اون موقع به بعد سپهر شد انگیزه ی من برای تالش و یه جورایی 

باعث شد با اینکه ازدواج نکردم ولی حس شبیه یه حس مادرانه رو تجربه کنم ولی نمی تونم بگم کامال حس یه مادر 

نمی دونم شاید خود سپهر باعث شد تا این ابراز عالقه اش یه  رو دارم چون بهش عالقه دارم... نه یه عالقه مادرانه...

 حس جدید رو به وجود بیاره... ولی اینو میدونم که چقدر برام مهمه و حاضرم همه چیزمو بدم تا اونو داشته باشم...

د و با وحید ناخودآگاه به روابط آن دو حسادت می کرد. به حس حسادتی که در درونش شکل گرفته بود پوزخندی ز

حرص دنده را عوض کرد و کمی سرعت گرفت. افسوس می خورد که چرا در این سالها از فرشته دور بوده و 

شخصی که مورد توجه فرشته قرار گرفته او نبوده است. اما باز هم شادی و لبخند فرشته را بر همه چیز ترجیح میداد 

شته می دید و دوست داشت ساعتها خنده ی شرینش را و در دل خدا را شاکر بود که دوباره خنده را بر لبهای فر

 تماشا کند.

اتومبیل مقابل بیمارستان متوقف شد و فرشته با خوشحالی به پیاده شد و به طرف داخل ساختمان دوید. وحید کمی 

 صدایش را بلند کرد و گفت:

 مواظب باش زمین سُر شده... یواش تر... میخوری زمین... -

 ان شد.و به دنبال او رو
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حدود یک هفته بود که سپهر به هوش آمده بود ولی به بخش منتقل نشده بود و فرشته و داریوش تنها از پشت 

اتاقک شیشه ای او را مالقات می کردند. دکتر گفته بود که سپهر به صورت موقت حافظه اش را از دست داده و به 

 بدست خواهد آورد و به هوشیاری کامل می رسد. مرور زمان و طی دو هفته آن را 

فرزند آرش یک روز بعد از به هوش آمدن سپهر به دنیا آمده بود و روشن خانم بعد از یک هفته دوباره بهمراه 

 وحید به شیراز بازگشته بود. 

را تیمار می کرد و دو هفته به سرعت سپری شد و اکنون سپهر به بخش منتقل شده بود و فرشته با دلسوزی تمام او 

تمام سعیش را می کرد تا به بهترین نحو از او پرستاری کند. او نه تنها از این وضعیت ناراحت نبود بلکه هروز با 

اشتیاق بیشتر انتظار روزی را می کشید تا دوباره سپهر نام او بر زبان جاری کند و مانند روزهای گذشته بتواند با او 

ز اتمام کالس هایش بالفاصله به بیمارستان می آمد و بی دریغ به او محبت می کرد. ساعاتی هم کالم شود. روزها بعد ا

 را در آنجا می ماند و شب هنگام به خانه باز می گشت. 

پدربزرگ سپهر نیز در این مدت مکانی را برای اقامت اجازه کرده بود تا جایی را برای استراحت داشته باشد و باقی 

 سپهر می گذراند.  ساعات را در کنار

سپهر علی رقم به هوش بودن چیزی را از صحنه ی تصادف به یاد نمی آورد. دکتر از آقای پاشایی خواسته بود تا 

درباره گذشته مخصوصا روزهای قبل از حادثه تصادف با او سخن بگوید شاید به این وسیله دوباره همه چیز برایش 

 یادآوری شود. 

ری علت تصادفش را از فرشته جویا شده بود و هربار فرشته با نگرانی از جواب دادن طفره در این مدت سپهر چندبا

 رفته بود. در دل از یادآوری سپهر هراس داشت و نمی دانست چه عکس العملی نشان خواهد داد. 

ت بیمارستان به روز سه شنبه بود فرشته مطابق معمول بعد از اتمام کارش به خانه رفت و بعد از گرفتن حمام به سم

راه افتاد. زمانی که وارد ساختمان شد علی را دید که در کنار آقای پاشایی ایستاده بود و با هم در حال صحبت بودند. 

 به سمتشان رفت و با لبخند سالم کردو سپس رو به علی گفت:

 بیداره؟ یا خوابیده؟ -

 من که تو اتاق بودم خواب بود... -

داخل اتاق شد. سپهر روی تخت دراز کشیده بود و نگاهش به سمت پنجره ای که رو به حیاط  آنها را تنها گذاشت و

 بیمارستان باز می شد بود. فرشته لبخند شیرینی بر لب نشاند و گفت:

 سالم آقا... امروز چطوری؟ -

 سپهر با صدای فرشته به سمتش چرخید و لبخندی زد و گفت:

 ر کردی ها...سالم اومدی؟ خوبم... امروز دی -

خب امروز مجبور بودم یه کالس فوق العاده بزارم... شاگردام واقعا از بقیه عقب موندن... باید برسونمشون... بگو  -

 ببینم کی میخوای از روی این تخت بلند بشی تو که االن از منم سالم تری... 

 اینکه همش دراز بکشم و به بیرون خیره بشم... من که از خدا می خوام زودتر از اینجا بیام بیرون... خسته شدم از -

 خب ایشاهلل که زودتر مرخص میشی غصه نخور... فکر کنم همین روزا دیگه از اینجا خالص میشی...  -

 سپهر آهی کشید و گفت:

 فقط یه چیزی هست که ازارم میده... -
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 فرشته کنار تختش ایستاد و گفت:

 چی؟ -

 غزم فشار میارم اصال صحنه ی تصادف رو یادم نمیاد...نمی دونم چرا هرچی به م -

 فرشته برای اینکه بحث را عوض کند گفت:

 این که غصه نداره باالخره یادت میاد... بذار دستمو بشورم و برات میوه پوست بگیرم تا بخوری... -

زنگ خوردن سپهر برای  با رفتن فرشته به سرویس بهداشتی تلفن همراهش به صدا در آمد. بعد از چندین بار

خالصی از صدایش گوشی را که روی کیف فرشته بود برداشت و به صفحه گوشی خیره شد. اسم وحید را روی صفحه 

ی آن دید. چقدر این اسم به نظرش آشنا می آمد چهره اش را در هم کشید و چشمانش را بست و سعی کرد به یاد 

ویی تا به هدف نزدیک می شد دوباره افکارش پراکنده می شد. تالشش بیاورد که این اسم را کجا شنیده است. اما گ

 بی نتیجه بود و تصمیم گرفت تا به تماس پاسخ بگوید.

 الو؟ سالم فرشته... -

 با شنیدن صدای وحید صحنه ای مانند برق از ذهنش عبور کرد و کلماتی را با صدای او به یاد آورد:

 م...فرشته رک بهت میگم... دوستت دار -

هنوز هم چیزهایی را که به یاد می آورد برایش گنگ بود. فرشته در حالی که دستهایش را خشک می کرد برگشت و 

 بادیدن تلفنش در دست سپهر گفت:

 کسی زنگ زده؟ -

 سپهر نگاه بی جانی به فرشته انداخت و گفت:

 آره... وحید... -

 رنگ از چهره ی فرشته رفت و با ترس گفت:

 د؟!...وحی -

 

  
 

  
 

  
 

 فرشته در حالی که دستهایش را خشک می کرد برگشت و بادیدن تلفنش در دست سپهر گفت:

 کسی زنگ زده؟ -

 سپهر نگاه بی جانی به فرشته انداخت و گفت:

 آره... وحید... -

 رنگ از چهره ی فرشته رفت و با ترس گفت:

 وحید؟!... -

*** 
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حید از زبان فرشته صحنه ای را برایش زنده کرد. وحید مشتش را باال برده بود تا بر صورتش و اینبار شنیدن نام و

و مانع او شده بود... این صحنه به خوبی جلوی چشمانش جان « نه... وحیـــد» فرود آورد و فرشته با فریاد گفته بود

 گرفت و باعث شد تا سپهر تمامی وقایع را مو به مو به یاد بیاورد. 

ی و آقای پاشایی با صدای فریاد سپهر با سرعت به داخل اتاق رفتند. فرشته گوشه ی اتاق نشسته بود و سرش را عل

بین دستانش گرفته بود و می گریست. تکه های شکسته لیوانی که قبال در کنار تختش قرار داشت وسط اتاق پخش 

 علی با عصبانیت رو به سپهر گفت:بود و سپهر با چشمان سرخ از خشم و حالتی عصبی نفس نفس میزد. 

 باز چته تو؟ -

 و سپهر فریاد کشید:

 اینو از جلوی چشمای من ببرید... حالم ازش بهم میخوره... -

 و آقای پاشایی مقابل سپهر که روی تخت نشسته بود ایستاد و گفت:

 آروم باش پسرم... چی شده مگه؟ -

 بگیرد و بی توجه به حرف آقای پاشایی رو به فرشته ادامه داد:سپهر خم شد تا فرشته در تیرس نگاهش قرار 

 پاشو وحید جونت منتظرته...  -

 علی با ناراحتی گفت:

 سپهر خیلی بی چشم و رویی... ساکت شو...  -

 و آقای پاشایی متعجب گفت :

 آروم باش ببینم چی شده... یه حرفی نزن بعدا پشیمون بشی... -

نگاهی به علی و اقای پاشایی انداخت. شکستن غرورش را در مقابل آنها با تمام وجود حس  فرشته با چشمان خیس

کرد. خرد شد... کوچک شد...درد عجیبی تمام بدنش را فراگرفت. دستهایش را گوشهایش گذاشت تا صدای توهین 

شد و به طرف خارج های سپهر را نشوند. برخاست و در حالی که از شدت گریه نفس نفس می زد. از اتاق خارج 

 ساختمان حرکت کرد. با تمام توانش شروع به دویدن کرد. سوار بر اتومبیلش از آنجا دور شد 

درد غرور تکه تکه شده اش روی قلبش سنگینی می کرد. دهانش خشک و تلخ شده بود اما نه به خشکیِ لحن سپهر 

بلکه از کسی که تمام هستی اش شده بود و این روزها و نه به تلخیِ نگاه او... فرشته زخم خورده بود نه از دشمنش 

تنها به امید بهبودی او روزها را سپری می کرد. زهر کالم سپهر کم کم در جانش رخنه می کرد و او را از پا در می 

 آورد. چقدر خود را تحقیر شده می دید و احساس میکرد که بی ارزش ترین فرد روی این کره خاکیست. 

ی پیش رویش خیره شده بود و اشک می ریخت. تک تک حرفهای سپهر در ذهنش حک شده بود و به خیابان ها

بیشتر باعث آزارش می شد. مدت زیادی را رانندگی می کرد عاقبت اتومبیل را در بلندی که تقریبا خارج از شهر بود 

 متوقف کرد. 

شد. بخش اعظم شهر در تیرس نگاهش قرار  از اتومبیل پیاده شد و به منظره ای که در مقابلش قرار داشت خیره

داشت زمین های خاکی اطراف هنوز هم بر اثر برف باریده شده از شب قبل سفید پوش بود و سوز سرمای شدیدی 

 می وزید. بازدم های فرشته برای لحظاتی مانند سدی از مه مقابل چشمانش قرار می گرفت و دوباره محو می شد.

 و لبه ی بلندی ایستاد. در ذهن حرفهای سپهر را مقایسه می کرد:چند قدمی به جلو برداشت 

 من از همون ثانیه ای که از تو جدا شدم دلم برات تنگ شده. هر ثانیه برام یک سال میگذره...  -
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 اینو از جلوی چشمای من ببرید...

 عاشقتم فرشته ی من...

 حالم ازش بهم میخوره...

ا تمام توانش جیغ می کشید و گریه می کرد. صورتش را که از شدت سرما سرخ گریه هایش به زجه تبدیل شد. ب

 شده بود به سمت آسمان کرد و فریاد زد:

داری امتحانم می کنی؟ نمی خـــوام... من که خودم میدونم باختم... آدم بازنده امتحان نداره... خالصم کن چرا این  -

 شه... دیگه خسته شدم...امتحان تمومی نداره... بگو کی قراره تموم ب

 روی زمین خاکی زانو زد و با ناله تکرار کرد:

 خسته شدم... -

خودش را جمع کرد و زانوهایش را در آغوش گرفت. نمی دانست چه مدت است که در همان حال به سر می برد. با 

 را پاسخ گفت:صدای زنگ تلفن همراهش سرش را بلند کرد و با صدایی که به سختی شنیده می شد تماس 

 بله؟ -

 علی با نگرانی گفت:

 الو سالم فرشته خانم شما کجایی؟ داره هوا تاریک میشه اومدم جلوی خونتون ولی اونجا هم نبودین... -

 فرشته با لحنی سرد گفت:

 چه فرقی می کنه؟ یه گوشه ی همین شهر...  -

 ره شب میشه... آدرس بدین میام دنبالتون...کجایین؟ من می فهمم االن حال خوبی ندارین ولی دیگه دا -

نیازی نیست خودم دارم میام... من یه عمرِ توی این شهر زندگی کردم از چی باید بترسم. از شما هم ممنونم که  -

 نگرانم بودین. من زیاد حال مساعدی برای حرف زدن ندارم... خداحافظ....

ام بدنش از سرما بی حس شده بود و پوست صورت و دستهایش می و تماس را قطع کرد. با سختی از جا برخاست. تم

سوخت. آفتاب در حال غروب کردن بود. برای دقایقی به خورشید در حال غروب خیره شد و سپس سوار بر 

 اتومبیلش از انجا دور شد. 

سپهر قرار نگیرد و  در تمام مدتی که با خود خلوت کرده بود. چندین بار با خود عهد کرد که دیگر در مسیر زندگی

بیش از این به خود حقارت ندهد. اما خوب می دانست که این یک عهد قلبی نیست و نمی توانست مطمئن باشد که 

 به آن عمل خواهد کرد. 

شب بود. به شدت احساس گرسنگی  7هوا کامال تاریک شده بود که به خانه رسید. به ساعت نگاهی انداخت ساعت 

تر از آن بود که سرگرم درست کردن غذا بشود بنابراین بی هدف به سراغ یخچال رفت و  می کرد اما بی حوصله

نگاهی به داخل آن انداخت. حتی میل خوردن را نیز در خود ندید بی نتیجه در یخچال را بست و به سمت اتاق خواب 

د از فرط خستگی رفت. روی تخت دراز کشید و چشمانش را بست و ذهنش دوباره شروع به مرور اتفاقات کر

 لحظاتی بیشتر طول نکشید که به خواب رفت. 

 صبح بود. 2با روشنایی روز چشمانش را گشود. دستی روی چشمهایش کشید و به ساعت نگاه کرد. ساعت 

 چقدر خوابیدم... -
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 احساس می کرد گلویش متورم شده و می سوزد. به زحمت آب دهانش را بلعید. حال خوبی نداشت و بدنش با

ضعف همراه بود. بعد از خوردن صبحانه راهی محل کارش شد. به خودش قول داده بود که از سپهر دوری کند اما 

ذهنش درگیر او بود و مدام نگران حالش بود به خصوص که بعد از ماجرای دیروز دیگر خبری از او نداشت و این 

دید شماره ی علی را گرفت تا شاید بتواند از بیشتر بی طاقتش می کرد. در فاصله بین دو کالسی که داشت با تر

 طریق او حال سپهر را جویا شود:

 الو سالم... -

سالم خوبین؟ حالتون بهتر شد؟ دیروز فهمیدم که زیاد حال خوشی ندارین دیگه مزاحم نشدم نذارین به پای  -

 فراموشی...

 دارین؟شما ببخشید اگه بد باهاتون حرف زدم... چه خبر؟ از سپهر خبر  -

واال من که االن شرکتم... ولی تا جایی که من خبر دارم انگار امروز مرخص میشه... فرشته خانم من دقیقا نمی دونم  -

اون شب چی گذشته ولی من به شما اعتماد دارم... خودتونو ناراحت نکنید یکم که بگذره خودش پشیمون میشه و 

 میاد معذرت خواهی...

 :فرشته اهی کشید و گفت 

 ممنون... نمی دونم شاید از اول یه جاهایی رو اشتباه رفتم... -

 تمایلی به ادامه این بحث نداشت و برای اینکه به آن پایان دهد گفت:

 ببخشید من کالسم شروع شده باید برم فعال خدانگهدار... -

ه. از طرفی غرورش جریحه دار شده بین دو راهی عقل و دل مانده بود نمی دانست که دوباره به بیمارستان برود یان

بود و از طرفی هم دلش نمی آمد که او را تنها بگذارد کسی را که از اول در کنارش مانده بود و به مادرش نیز قول 

 داده بود که مراقبش باشد. 

 اند.مدام با خود کلنجار می رفت و عاقبت تصمیم گرفت تا برای بار دیگر به بیمارستان برود و در کنارش بم

 

 در بین کالس تلفن همراهش به صدا در آمد. برای پاسخگویی از کالس خارج شد: 

 الو سالم وحید... -

 سالم... خوبی؟ چه خبر؟ -

 ممنون بد نیستم... امروز سپهر مرخص میشه... -

 ا پس چشمت روشن... حالش خوبه؟ -

 فرشته نفسش را با حسرت بیرون داد و گفت:

 نم خوب باشه... دیروز که زنگ زدی و صدات رو شنید همه چیز یادش اومد...آره فکر می ک -

 چی؟ مگه تو خودت جواب ندادی؟ من فکر کردم سر کالسی واسه همین دیگه زنگ نزدم...  -

 سپس با حالتی عصبی ادامه داد:

 بازم گند زدم... -

 و فرشته با لحنی غمگین گفت:
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... چیزی که ناراحتم میکنه اینه که من و جلوی علی و پدربزرگش کوچیک کرد. دیر یا زود همه چی یادش میومد -

 حتی مهلت نداد که براش توضیح بدم... نذاشت از خودم دفاع کنم...

 وحید که ناخودآگاه صدایش از حد معمول بلندتر شده بود گفت:

م فردا میام تهران خیلی با این سپهر خان یعنی چی؟ دیگه داره شورشو در میاره... مگه چی از ما دیده؟... من دار -

 حرف دارم...

 فرشته بالفاصله گفت:

 نه... وحید تو اصال دخالت نکن...  -

 آخه... -

 آخه بی آخه نمی خوام اوضاع از این بدتر بشه... -

 خیله خب... تو هم بهتره فعال دور و برش نری... -

ر قول دادم و هنوز به دقیقه کشیده نشد پشیمون شدم... من نمی تونم نمیشه وحید... نمی تونم... به خودم صد با -

 ازش بگذرم... 

 وحید با عصانیت گفت:

 چی بگم... باشه خودت میدونی... من یکم کارام زیاده... کار نداری؟ -

 نه سالم برسون... خداحافظ -

نوز هم به درستی کارش شک داشت. در بین با اتمام کارش مستیقما به بیمارستان رفت. وارد بیمارستان شد اما ه

 مسیر داریوش را دید بعد از سالم و احوالپرسی گفت:

 هنوز مرخص نشده؟ -

 چرا دیگه دارم میرم تسویه حساب... اونم توی اتاقش داره آماده میشه... میخوای ببینیش؟ -

 بانی گفت:فرشته با ناراحتی سری به نشانه تایید تکان داد و داریوش با لبخند مهر

فرشته دخترم... دوست ندارم بازم بهت بی احترامی کنه کارش خیلی اشتباهه ولی اجازه بده اول برم بهش بگم که  -

 میخوای ببینیش... 

 فرشته با اشکی که در چشمانش حلقه زد بود گفت:

 آقای پاشایی به خدا سپهر داره اشتباه می کنه... وحید اومده بود که...  -

 دستش را به نشانه سکوت باال آورد و کالم فرشته را قطع کرد و گفت:داریوش 

دخترم من که ازت توضیحی نخواستم... این یه مشکل بین تو و سپهره ولی بهرحال سپهر نباید بی احترامی کنه  -

 مخصوصا به کسی که براش این همه زحمت کشیده...

 فرشته سرش را پایین انداخت و به آرامی گفت:

 شه پس من بیرون اتاقش منتظر می مونم.با -

و هر دو با هم به سمت اتاق سپهر به راه افتادند. فرشته بیرون اتاق منتظر ماند. نگرانی عجیبی در دلش افتاده و 

دستانش بی جان و سرد شده بود. داریوش که وارد اتاق شد سپهر روی تخت نشسته بود و در حال بستن آخرین 

 ا دیدن پدربزرگش لبخندی زد و گفت:دکمه پیراهنش بود. ب

 شما هم تو زحمت افتادین... معذرت میخوام...  -
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 چه زحمتی؟ هیچی به اندازه ی سالمتیت برام مهم نیست...  -

 سپس با کمی مکث ادامه داد:

 سپهر؟ -

 بله؟  -

 یه نفر میخواد ببینت... -

 سپهر برخاست و به چهره ی داریوش خیره شد و گفت:

 کی؟ پس کجاست؟ -

 فرشته... بیرون اتاقه... -

 سپهر اخم هایش را درهم کشید و با صدای بلند طوری که فرشته بشوند گفت:

 چی شده... وحید کجاست که این االن یاد من افتاده؟ فکر نمی کنم دیگه الزم باشه همدیگه رو ببینیم...  -

 داریوش با ناراحتی گفت:

 یین... سپهر... صداتو بیار پا -

سپهر با عصبانیت رویش را به سمت پنجره چرخاند و پنجره را باز کرد تا هوای تازه استشمام کند و از این تنش 

خالص شود. آقای پاشایی با سرعت به سمت بیرون رفت تا فرشته را آرام کند اما وقتی از اتاق خارج شد متوجه شد 

 لی های راهرو نشست و برای اندیشیدن چاره ای به فکر فرو رفت.فرشته از آنجا رفته است. کالفه روی یکی از صند

سپهر به قدم های آرام و سنگین فرشته خیره شده بود و رفتنش را نظاره می کرد. بغض به گولیش چنگ انداخته بود 

 و احساس خفگی می کرد. اشک از گوشه ی چشمش روی گونه اش غلطید. و زیر لب زمزمه کرد:

 ت میفتم هنوز یه عالم حرفا مونده که بهت نگفتمنرو نرو به پا -

 بمون میدونی بی تو میمیرم تموم میشم اگه بهت نگفتم

 بگو بگو که اشتباهه بگو به غیر من به هیچکسی نگاه نکردی

 نرو تمومه کار من اگه یه روز بری و دیگه برنگردی

 

ن داد. هیچگاه تصور نمی کرد که عاقبت عشقش سرش را به چارچوب پنجره تکیه داد و به اشکهایش اجازه طغیا

اینچنین شود و اینگونه از فرشته دور شود. اما از طرفی نمی توانست حرفهای وحید و فرشته را فراموش کند 

 مخصوصا که تماس دوباره وحید به او ثابت کرده بود که هنوز هم رابطه ای بین آنها وجود دارد. 

ت و از حیاط بیمارستان به پنجره ی اتاق سپهر نگاهی انداخت. سایه ی سپهر از فرشته برای لحظاتی به عقب برگش

 پنجره پیدا بود اشک در چشمانش حلقه زد و آرام زمزمه کرد:

 خداحافظ سپهر...  -

سپس به راهش ادامه داد و از آنجا دور شد. تمام طول مسیر را اشک ریخته بود هنگامی که به خانه رسید اولین کاری 

ام داد جمع کردن تمام قاب عکس هایی بود که از سپهر در خانه وجود داشت. یکی از عکس هایی را که پدر و انج

 مادر سپهر هم در آن بودند پیش رویش گرفت و گفت:
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ساناز... به خدا خودش نخواست که کنارش باشم... شما که حتما خودتون دیدین چه جوری رفتار کرد... دیدین که  -

د منو ببینه... ولی دیگه نمی تونم بیشتر این خودمو تحقیر کنم من از اون بزرگترم حق داره که نظرش حتی حاضر نش

 عوض بشه... حق داره که دیگه منو نخواد...

 و دوباره شروع به گریستن کرد. صدای تلفن در فضا پخش شد با دست اشکهایش را پاک کرد و گفت: 

 الو؟ -

 م خوبی؟سالم بر دختر عموی نازنین -

 سالم شکوفه ممنون تو خوبی؟ عمو و زن عمو خوبن؟ -

 شکوفه که لحن شادش به حالتی جدی تغییر کرده بود گفت :

 چی شده؟ داشتی گریه می کردی؟  -

 نه چیزی نیست... -

 اره از صدات معلومه... سپهر خوبه؟ هنوز مرخص نشده؟ نکنه باز بالیی سرش اومده...  -

ب... اینقدر که حتی حاضر نیست منو ببینه... امروز مثال رفتم ببینمش از تو اتاقش داد میزنه وحید سپهر خوبه خو -

 کجاست که یاد من افتادی... شکوفه اون حتی اجازه نداد تا براش توضیح بدم... دیگه خسته شدم... 

 شکوفه با عصبانیت گفت:

بده و عین این بچه های لوس قهر کنه؟ شیطونه میگه زنگ  غلط کرده... تا کی میخواد این مسخره بازی رو ادامه -

بزنم و... ولش کن اون از اولشم لیاقت یه فرشته ای مثل تو رو نداشت... غصه نخوری ها دیگه هم گریه نکن... 

 ایکاش خودم کنارت بودم... اصال پاشو برو مسافرت تو تهران نمون که بخوای فکر و خیال بکنی... 

 دارم دلت خوشه مسافرت چی؟ اصال حوصله ن -

چه میدونم مثال مثل همیشه برو شمال تو که اونجا رو از همه جا بیشتر دوست داری... خیلی هم برای روحیت  -

 خوبه...

 فرشته با بی حوصلگی گفت:

 نمیدونم... باید فکر کنم شاید حق با تو باشه... میخوام برم استراحت کنم فعال کاری نداری؟ -

 یزم... مراقب خودت باش...فکر و خیال بیخود هم نکن... خداحافظنه عز -

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

  
 

  
 

  
 

  
 

روز پنجشنبه علی در شرکت مشغول کار بود و غرق در متن قراردادی بود که به تازگی با یکی از شرکت های معتبر 

 گفت:بسته بودند. تلفن اتاق به صدا در آمد. گوشی را برداشت و 

 بله؟ -

 آقای مهندس یه آقایی به نام دیانت پشت خط هستند... وصل کنم؟  -
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 دیانت؟ -

 بله وحید دیانت...  -

 آهان... بله وصل کنید...  -

 صدای وحید شنیده شد :

 الو سالم...  -

 به سالم آقا وحید خوب هستین؟ -

 ؟همون وحید خالی بگین کافیه... بله علی جان شما خوبی -

 ممنون... چی شده یادی از ما کردی؟ -

 واال غرض از مزاحمت اینکه می خواستم بدونم شما از فرشته خبری دارین؟ -

 فرشته؟ نه... چطور مگه؟ حتما االن سر کارشه دیگه... -

حدس راستش من االن تهران هستم از دیروز هرچی با موبایلش تماس میگیرم که خاموشه و خونه اشم رفتم نبود  -

زدم باید مدرسه باشه ولی وقتی رفتم و پرس و جو کردم فهمیدم مدرسه هم نیست. این روزا اصال حال درستی 

 نداشت اینه که نگرانشم... یه در خواستی ازتون دارم...

خواهش می کنم بفرمایید. هرکاری از دستم بر بیاد دریغ نمی کنم... ولی تا جایی که من می دونم همچین چیزی  -

 بقه نداشته که فرشته خانم بی خبر جایی بره...سا

 درسته می دونم... برای همین می خوام اگه ممکنه آدرس سپهر رو بهم بدین شاید رفته باشه دیدن سپهر... -

 علی سکوت کرد و بعد از مدت کوتاهی گفت:

 باشه من چند دقیقه دیگه باهاتون تماس میگیرم... -

 خدانگهدار... ممنون... پس منتظرم فعال -

 علی بعد از قطع تماس با منزل آقای پاشایی تماس گرفت :

 الو؟ بفرمایید؟ -

 سالم آقای پاشایی حال شما خوبه؟ سپهر چطوره؟ -

 سالم علی جان شمایید؟ من خوبم ممنون... سپهرم خیلی بهتره االن خوابه اگه کاری باهاش داری صداش بزنم... -

کار داشتم... چند دقیقه پیش وحید تماس گرفت و از من آدرس شما رو خواست ولی چون نه ممنون با خود شما  -

من از خود شما اجازه نداشتم بهش گفتم که خودم باهاش تماس می گیرم و آدرس رو بهش میدم... حاال میخواستم 

 بدونم نظر شما چیه؟

 وحید؟ چی شده که آدرس ما رو خواسته؟ -

 خبری نداره میخواد خودش از سپهر بپرسه... میگه دو روزه از فرشته -

من بعید میدونم که سپهر خبری از فرشته داشته باشه ولی با این حال موردی نداره هم آدرس و هم شماره تلفن  -

رو بهش بده... بهتره که خودش بیاد و با سپهر حرف بزنه... به نظرم روبرو شدن سپهر و وحید الزمه منم یه جوری از 

 ام بیرون تا باهم تنها باشن... فقط اگه خبری از فرشته شد حتما به منم خبر بدید نگرانش شدم...خونه می

 چشم حتما... پس خدانگهدار... -

 خداحافظ -
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وحید بعد از گرفتن آدرس و شماره تلفن به سمت خانه ی آقای پاشایی به راه افتاد. ساختمان شکیل و زیبا با نمای 

انه نگاه کرد و مطمئن شد که همین خانه است. زنگ را به صدا در آورد. سپهر که تازه از آجری بود. به پالک خ

 خواب عصرگاهی بیدار شده بود به آیفون نگاهی انداخت و با دیدن وحید متعجب شد و با اخم زیر لب غرید:

 این اینجا چیکار میکنه؟  -

 گفت: دوباره صدای زنگ بلند شد. سپهر گوشی آیفون را برداشت و

 بله؟  -

 سالم منزل آقای پاشایی؟ -

 سپهر با لحن سردی گفت:

 بله... فرمایش؟  -

 وحید که از طرز حرف زدن سپهر متوجه شده بود با چه کسی صحبت می کند با جدیت گفت:

 سپهر میشه بیام تو؟ -

بعد از گذر از حیاط و پارکینگ سپهر کمی مکث کرد و سپس با اکراه دکمه آیفون را زد. وحید وارد ساختمان شد. 

وارد آسانسور شد و به طبقه سوم رفت. در خانه باز بود و سپهر جلوی در ایستاده بود. با دیدن وحید کنار ایستاد تا او 

وارد خانه شود. وحید سالمی کرد پا به داخل خانه گذاشت. سپهر او را برای نشستن به پذیرایی هدایت کرد اما وحید 

 گفت:

 منون... نمی خوام مزاحم بشم فقط یه سوال ازت دارم... نه م -

 سپهر هم بدون اصرار بیشتر گفت:

 خب میشنوم...  -

 وحید با لحنی خشک و جدی گفت:

 تو از فرشته خبری داری؟... میدونی کجاست؟

 سپهر پوزخندی زد و با حالت تمسخر آمیزی گفت:

که وقتی منو ول کرد و به تو چسبید یه روزم تو رو ولت میکنه و  قالت گذاشته؟ همون اول باید فکرشو میکردی -

 میره با یکی دیگه... 

وحید دیگر تحمل شنیدن حرفهای توهین آمیر سپهر را نداشت او به خوبی فرشته را می شناخت و می دانست تمام 

ر یک دستش را باال آورد حرفاهای سپهر غرض ورزانه است و هیچکدام از آنها در مورد فرشته صدق نمی کند. سپه

 و روی شانه ی وحید قرار داد و به چشمان وحید زل زد و با حالت نصیحت وارانه ای گفت:

 ببین جناب این قبری که داری باال سرش روضه میخونی مرده توش نیست... این رو میگم که مثل من سرت کاله... -

ش را مشت کرد. برایش قابل درک نبود که چطور سپهر وحید با عصبانیت دندانهایش را روی هم فشار داد و دست

تمام خوبی های فرشته را فراموش کرده و از یاد برده که اگر االن به این سن رسیده است همه را مدیون کسی است 

که االن سپهر اینطور بیرحمانه درباره او قضاوت می کند. از عصبانیت رگ های گردنش برجسته تر شده بود و 

رخی میزد. ناگهان کنترلش را از دست داد و یقه ی سپهر در دستانش گرفت و او را با شدت به دیوار صورتش به س

 چسباند و از پشت فک قفل شده اش گفت:
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گوش کن پسر جون... نمی دونم چقدر باهاش بودی و چقدر ازش شناخت داری ولی من اینقدر می دونم که از من  -

 ش نمی چسبه... پس حرف دهنتو بفهم و احترام خودتو داشته باش...و تو وفادار تره و این وصله ها به

 سپهر با چشم های سرخ از خشم دست وحید را پس زد گفت:

 خوبه غیرتی هم میشی براش؟ آره خب... اون دل و قلوه ای که شما به هم میدادین... -

 اما وحید دوباره او را به دیوار پشت سرش تکیه داد و گفت :

 قت اونو نداری؟ خیلی بچه ای... تو لیا -

 سپهر با خشم وحید را هل داد و مشتش را باال برد تا روی صورت او فرود بیاورد اما وحید قبل از آن گفت:

بزن... باشه اگه اینجوری دلت خنک میشه بزن! اگه اینطوری از خر شیطون میای پایین بزن... ولی بدون که همین  -

ه من بی محلی کرد... چقدر التماسش کردم و اون هر دفعه منو پس زد به خاطر کی؟ برای فرشته چقدر به خاطر تو ب

تو... می فهمی فقط به خاطر تو... آره نبودی که ببینی وقتی تصادف کردی چه حالی داشت شده بود عین جنازه ها 

ات اشک میریخت... حاال بهوش نبودی که ببینی چطور صبح تا شب باالی سرت بیدار بود و باهات حرف میزد و بر

بزن چون حاضرم براش تا حد مرگ کتک بخورم ولی آخرش مال من باشه ولی من بدبختم چون میدونم اون هیچ 

 وقت حتی به من فکر هم نمی کنه... 

سپهر که دستش در هوا معلق مانده بود آن را به آرامی پایین آورد و در حالی که نفس نفس می زد از وحید فاصله 

 همان جا نشست و دستانش را بین موهایش فرو برد و شروع به گریه کرد و با صدای لرزان گفت: گرفت.

اون تموم دار و ندار منه... اون مادرم بوده... پدرم بوده... همه کسم بوده... اون... عشقم بوده... آخه تو از کجا  -

 پیدات شد و من به این روز انداختی...

 

  
 

  
 

  
 

 می خودش را مرتب کرد و به سپهر خیره شد. پوزخندی زد و گفت:وحید ک

باور نمی کنم دوستش داشته باشی و اینطوری دربارش حرف بزنی... تو حتی مهلت ندادی که توضیح بده... نه  -

 دروغ میگی تو عاشقش نبودی و نیستی...

 سپهر برخاست و با چشمان خیس از اشک فریاد زد:

می دونی برای راضی کردنش چقدر بدبختی کشیدم وقتی ازش دور بودم چقدر زجر کشیدم... تو چی می فهمی؟ ن -

وقتی برگشتم دیدم با تو نشسته و حرف از دوست داشتن میزنه... انتظار داری لبخند بزنم و بگم این آقا رو بهم 

 معرفی کن؟

 ناگهان غمی در چهره ی وحید نشست و با لحنی درمانده گفت:

حسابی تو از هیچی خبر نداشتی و این الم شنگه رو به پا کردی پس من چی بگم که عشقم جلوی چشمام آخه مرد  -

 به کس دیگه ای دل بست و رفت... 

 همان جا روی زمین نشست و دستانش را در هم قفل کرد و سرش را به آن تکیه داد و ادامه داد:
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که تو چشماش می خوندم از روی اجبار با منه... پس منم من که مطمئن بودم کس دیگه ای رو دوست داره... من  -

باید سرش داد میزدم؟ دست روش بلند می کردم ؟... اگه جای من بودی چیکار می کردی... چه بالیی سرش 

 میاوردی؟... 

سپهر نیز کنارش نشست و به نیم رخ غمگینش خیره شد. دستش را به نشانه ی همدردی روی شانه ی وحید قرار 

 و به او گوش سپرد و وحید ادامه داد:داد 

من اصال خبر نداشتم که تو رو تا این حد میخواد هربار که میخواستم بیشتر بهش نزدیک بشم تا شاید بفهمم تو  -

دلش چی می گذره منو با عصبانیت پس می زد... بعد از چند وقت متوجه شدم که یه نفر رو دوست داره ولی فکر 

 دی باشه...نمی کردم تا این حد ج

 سپس نگاهی به سپهر انداخت و افزود:

اون روز اومده بودم تهران تا آخرین حرفم رو باهاش بزنم و برای آخرین بار شانسم رو امتحان کنم. می خواستم  -

حداقل به دل خودم بدهکار نباشم و مدام خودم رو سرزنش نکنم که چرا بازم اصرار نکردم... هربار که بهش گفتم 

دارم اون بهم گفت اصال حسی بهم نداره و فقط به عنوان دوست زمان بچگی منو قبول داره و نه بیشتر از  دوستش

 این... وسط همین حرفا بود که تو سر رسیدی و ...

 به چشمان عسلی سپهر خیره شد و با لحنی جدی گفت:

 م نمی کرد...سپهر... من تو دل فرشته جایی نداشتم... اون به هیچکس غیر تو حتی فکر -

 سپهر نگاهش را از وحید گرفت و با شرمندگی سرش را پایین انداخت و گفت:

 باید باهاش حرف بز... -

میان کالمش بود که داریوش وارد خانه شد و از دیدن وحید و سپهر در کنار هم لبخندی زد. با خوشرویی سالمی داد 

 و رو به وحید گفت:

 بری شد؟وحید جان چی شد؟ از فرشته خ -

 سپهر متعجب پرسید:

 فرشته؟ -

 و وحید پاسخ داد:

آره... از دیروز هرچی به گوشیش زنگ میزنم خاموش... خونه هم نبود مدرسه هم رفتم ولی گفتن رفته مرخصی...  -

 نگرانش شدم اومدم ببینم تو ازش خبری داری یا نه؟

 سپهر با نگرانی گفت:

 یمارستان دیگه هیچ خبری ازش ندارم... مطمئنی تو خونه نبوده؟ من از اون روز که اومده بود ب -

 هرچی زنگ زدم کسی در رو باز نکرد... -

 سپهر برخاست و گفت:

 من کلید خونه رو دارم بریم شاید خونه باشه... -

 سپس رو به داریوش گفت:

 پدر جان شما اینجا باشید شاید تماس بگیره یا بیاد... -

 باشه پسرم... -
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هردو با هم به سمت خانه ی فرشته به راه افتادند. سپهر کلید را داخل قفل چرخاندو وارد خانه شدند. اولین چیزی که 

توجه سپهر را جلب کرد. قاب عکس هایی بود که فرشته جمع کرده بود و در گوشه ی پذیرایی قرار داده بود. آهی 

 کشید و با تاسف سری تکان داد:

 هستی؟... فرشته؟... فرشته -

 اما صدایی نشنیدند. وحید گفت:

 شاید تو اتاق برو نگاه کن. سپهر تک اتاق ها را گشت اما اثری از فرشته نبود. 

 شاید کمند و علی خبری ازش داشته باشن. -

 نه من به علی زنگ زدم اونم خبری نداشت. -

 پس شاید رفته شیراز چون مرخصی هم گرفته...  -

 یراز اومدم ولی بازم یه زنگ بزنیم احتمال داره بعد اومدن من رسیده باشه...من تازه از ش -

 سپهر شروع به گرفتن شماره کرد و بعد از مدتی صدای روشن خانم شنیده شد:

 الو؟ -

 الو سالم مادر جون خوبی؟ -

لی خوب کاری کردی زنگ سپهر جان خودتی مادر؟... خدارو صدهزار مرتبه شکر انگار حالت خیلی بهتر شده... خی -

 زدی.. انگار دنیا رو بهم دادن...

 ممنون مادر جون بله بهترم شکر... مادر جون از فرشته خبر نداری؟ -

 روشن خانم متعجب گفت:

 فرشته؟ نه... خب حتما خونه اشه دیگه... تو االن کجایی؟ -

 نه خونه نیست... گفتم شاید اومده شیراز... -

 نی چی؟ نه نیومده شیراز پس کجاست؟خدامرگم بده یع -

 نگران نباش مادر جون حتما همین دور و براست...  -

 خبری ازش شد به من بگو سپهر جان... دلواپسش شدم... -

 چشم مادر جون اصال میگم خودش بهتون زنگ بزنه فعال کاری نداری؟ -

 نه عزیزم پس یادت نره ها... -

 چشم خداحافظ -

دود یک ساعتی را با تمام جاهایی که فکر می کردند ممکن است فرشته آنجا باشد تماس گرفتند اما وحید و سپهر ح

 تالششان بی فایده بود و به نتیجه ای نرسیدند. سپهر با نگرانی در فکر بود. عاقبت وحید گفت:

 بهتره بریم یه پرس و جو هم از بیمارستانا بکنیم... -

 سپهر با وحشت گفت:

 ان؟ بیمارست -

 اما گویی ناگهان فکری به ذهنش خطور کرد و گفت:

 شاید... -

 شاید چی؟ -
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 به شکوفه زنگ نزدیم... شاید اون خبر داشته باشه... -

 آره... پس معطل چی هستی؟  -

 سپهر بالفاصله شروع به گرفتن شماره شکوفه کرد:

 بله؟ -

 الو سالم شکوفه... -

 معرفت... حال شما خوبه؟ یاد فامیل سابقت کردی...بـــه سالم سپهر خان خوش  -

 شکوفه االن اصال وقت این حرفا نیست فقط بهم بگو از فرشته خبر داری؟ -

 حاال به فرض خبر دارم تو رو سنَنه؟ مگه برات مهمه؟ -

 شکوفه خواهش می کنم درست جوابمو بده ازش خبر داری یا نه؟ -

 ..خبرم داشته باشم به تو نمیگم. -

 سپهر با صدای فریاد مانندی گفت:

 من بگم غلط کردم حرف میزنی؟ -

 صداتو بیار پایین فکر کردی منم فرشته ام؟ -

 وحید که متوجه شد سپهر بدتر لجبازی شکوفه را تحریک می کند گوشی را از سپهر گرفت و گفت:

 سالم شکوفه خانم خوب هستین؟ -

 شکوفه با دلخوری گفت:

 ون... شما؟سالم ممن -

وحیدم... ببخشید مزاحم شدیم... سپهر یکم عصبیه... خبری از فرشته نداریم دو روزه گوشیش هم خاموشه... می  -

 خواستیم ببینیم شما خبری ازش دارین؟

عصبیه که عصبیه به من چه... اصال حقشه مگه اعصاب برای فرشته بیچاره گذاشت؟ ولی همین که گفت غلط کردم  -

 شد...دلم خنک 

 سپس کمی مکث کرد و گفت:

 منم تازگی باهاش حرف نزدم فقط قبل سفرش به من زنگ زد... -

 سفر؟پس شما میدونی کجاست؟ -

 بله... رفته شمال... من ازش خواستم تهران نمونه چون دیگه داشت با فکر و خیال خودشو داغون میکرد... -

 ت:وحید با لحنی که کمی شادی در آن مشخص بود گف

 پس شمالِ... آدرسش رو دارین؟ کجای شمال... -

 نه گفتم که من قبل از سفرش باهاش حرف زدم... -

 باشه ممنون بازم ببخشید که مزاحم شدیم... خداحافظ -

 خواهش می کنم... خدانگهدار... -

 سپهر رو به وحید گفت:

 چی شد؟ رفته شمال؟ -

 ازش نداشت...آره... ولی نمی دونست کجاست و آدرس  -



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

3 1 3  

 

 حاال چیکار کنم...  -

 تو حدس نمی زنی کجا رفته باشه؟ -

 سپهر کمی فکر کرد و گفت:

 چرا.. فکر کنم بدونم کجا باشه...  -

 خب پس بهتره راه بیافتیم بریم فقط به آقای پاشایی و علی هم خبر بده تا از نگرانی در بیان... -

 باشه پس بریم... -

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 صدای تلفن همراه سپهر بلند شد. وحید سرش را از روی بالشت بلند کرد و رو به سپهر گفت:

 سپهر؟... سپهر پاشو گوشیت داره زنگ میخوره... -

 اینبار با بازوی سپهر را گرفت و گفت:

 سپهر... گوشیت... -

 آن را پیدا کرد و تماس را پاسخ گفت: سپهر چشمانش را باز کرد و با دست به دنبال تلفن همراهش گشت عاقبت

 الو... -

 خوابی؟ به به اینطوری دنبال فرشته میگردی؟ رفتی اونجا که بخوابی دیگه!... -

 سالم زلزله خانم... بالی جون... مگه ساعت چنده؟ -

 صبح ... نمی خواین پاشین برین دنبال این خوشگل خانم ما... 9ساعت  -

جا فکر میکردیم ممکنه اونجا باشه سرزدیم ولی انگار آب شده رفته تو زمین... گوشیش هم دیروز و دیشب رو هر -

 همونطور خاموشِ... دیگه مخم نمی کشه شکوفه نمی دونم باید چیکار کنم...

خب حاال ده دقیقه دیگه ادامه بدی میشینی عین بچه ها گریه می کنی... خودکار جلو دستت هست؟ این آدرسو  -

 کن...یادداشت 

 سپهر مانند برق گرفته ها نشست و گفت:

 آدرس؟ پیداش کردی؟ -

 بله یاد بگیر من از این راه دور از شما دو تا زرنگ تر بودم... -

 چطوری آخه؟ -

 یه ربع پیش بهم زنگ زد با بدبختی ازش آدرس گرفتم و هزارتا بهونه براش آوردم تا آدرس داد... -

 ..دمت گرم شکوفه... بگو. -

 بگم مینویسی؟  -

 نه بگو حفظ می کنم... -
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 پس از قطع تماس وحید گفت:

 پس همین دور و براست... -

 آره بریم... -

و بعد از دقایقی هردو به سمت مکانی که فرشته اقامت داشت حرکت کردند. اتومبیل را جلوی ویالی کوچک و نقلی 

ر دیگر آدرس را مرور کرد و رو به وحید که در حال پیاده شدن بود متوقف کردند. سپهر پیاده شد و برای اطمینان با

 گفت:

 همین جاست... -

وحید در حالی که یک دستش روی سقف و دست دیگرش به لبه ی در اتومبیل بود نگاهی به ساختمان و سپس به 

 سپهر انداخت گفت:

 خب زنگ بزن... -

 مدتی صدای فرشته شنیده شد: سپهر با تردید دستش را به سمت زنگ برد. بعد از

 کیه؟ -

اما سپهر ترجیح داد چیزی نگوید و منتظر بایستد تا در را باز کند. بعد از مدتی در باز شد و چهره ی متعجب فرشته 

 نمایان شد. سپهر لبخند کمرنگی بر لب زد و گفت:

 سالم... -

متوجه شد که چیزی مانع بسته شدن در می شود.  اما فرشته بالفاصله اخم هایش را در هم کشید و در را بست اما

 سپهر در را هل داد و گفت:

 فرشته... -

 فرشته در حالی که برای بسته شدن در تالش می کرد با خشم گفت:

 واسه چی اومدی اینجا؟ برو کنار... -

 خواهش می کنم بذار برات بگم... بذار توضیح بدم... -

ی نمی خوای ببینیم... مگه خودت نخواسته بودی که دیگه جلوی چشمت نباشم... چی رو توضیح بدی... مگه نگفت -

 منم همین کار رو کردم...

وحید که تا آنموقع به نظاره ایستاده بود در اتومبیل را بست و به سمت آنها رفت. جلوی سپهر ایستاد یک دستش را 

 نگاهی انداخت و گفت: به در تکیه داد و از فاصله بین در و چارچوب به چهره ی فرشته

 فرشته اجازه بده بیایم تو... خواهش می کنم... -

 فرشته در میان بهت و خشم گفت:

 تو اینجا؟ دستتون با هم تو یه کاسه است... جفتتون میخواین آزارم بدین... -

 وحید با کالفگی کنار رفت و گفت:

 داری اشتباه می کنی...  -

 را رها کرد و گفت:سپهر نیز خسته از کشمکش در 

 فرشته تو رو خدا مهلت بده... تو رو روح پدر مادرم بذار بیام تو...  -

 فرشته با ناراحتی در را رها کرد و چند قدم به عقب برداشت. سپهر داخل رفت و با پشیمانی گفت:
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 فرشته؟... -

 فرشته صورتش را از او برگرداند و گفت:

 بذار... برو سپهر... منو به حال خودم -

 سپهر به او نزدیکتر شد و گفت:

 من... -

 نمی خوام هیچی بشنوم...  -

 بذار بگم... فرشته... من اشتباه کردم...  -

 ناگهان فرشته با خشم به سمتش چرخید و سیلی محکمی روی گونه اش نواخت و فریاد زد:

که ازش نفرت داشتی... همون که دیگه نمی  اشتباه کردی؟... به همین راحتی؟ نه من همون فرشته پستی هستم -

 خواستی ببینیش... ازم مهلت میخوای؟ مگه تو بهم فرصت دادی تا از خودم دفاع کنم...

سپهر با همان حالت شوکه شده و بدون هیچ حرکتی دستش را مشت کرد و برای لحظاتی چشمانش را بست. سپس 

مانش نقش بسته بود. به سمت فرشته خم شد و با صدای بم چشمانش را باز کرد و در حالی که حلقه اشک در چش

 شده که نشانه بغضش بود گفت:

 بزن... فقط منو ببخش... بزن فرشته... -

فرشته که گویی خودش نیز از این حرکت بی اراده اش دلگیر شده بود صورتش را برگرداند و شروع به گریستن 

 لش قرار گرفت.کرد. سپهر فرشته را دور زد و دوباره در مقاب

 دستانش را روی بازو های فرشته قرار داد و به صورتش خیره شد: -

 فرشته من بدون تو... -

 فرشته با دست او را پس زد و گفت:

 تنهام بذار... از اینجا برو...  -

 و به سمت داخل ساختمان دوید. وحید که در آستانه در ایستاده بود داخل شد و رو به سپهر گفت:

 بهتره یکم تنها باشه... باید بهش حق بدی نمی تونه راحت فراموش کنه... -

سپهر با ناراحتی سرش را پایین انداخت و با هم به سمت اتومبیل حرکت کردند. داخل اتومبیل سپهر رو به وحید 

 گفت:

گه حاضر نیستم حتی یه تو اگه میخوای بری برو... من نمی تونم تنهاش بذارم... این همه جدایی برام بسه... دی -

 لحظه ازش چشم بردارم...

وحید از بالتکلیفی اش احساس کالفگی داشت و نمی دانست کجای این قصه قرار دارد. با کالفگی دستی روی 

 صورتش کشید و گفت:

 نه منم هستم... تا تو هم تنها نباشی... -

 سپهر لبخند بی جانی زد و گفت:

 ه گردنت انداختم ازت معذرت میخوام...به خاطر این همه زحمت که ب -

 وحید نیز لبخندی بر لب زد و گفت:

 این چه حرفیه... -
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 سپس دستش را به سمت سپهر دراز کرد و گفت:

 رفیقیم مگه نه؟...  -

 سپهر دست مردانه اش را فشرد و گفت:

 رفیقیم... -

 خب رفیق واسه همین روزاست... -

 

  
 

  
 

  
 

 بیشتر نگذشته بود که سپهر رو به وحید گفت: یک ساعتی

 وحید تو اینجوری خسته میشی برو... من اینجا هستم... -

 وحید که گویی ازین وضعیت خسته شده بود گفت:

 آخه تا کی میخوای اینجا... -

 سپهر میان کالمش پرید و متعجب به روبرو اشاره کرد و گفت:

 اونجا رو... داره کجا میره... -

وحید رد نگاه سپهر را گرفت و فرشته را دید که با چمدانی در دست از ویال خارج شد. و آن را در صندوق عقب جا 

 داد. 

 حتما داره بر می گرده تهران... -

 سپهر بی معطلی پیاده شد و به سمت فرشته رفت و وحید بدون هیچ حرکتی به تماشا نشست. 

 فرشته... -

ت و متعجب از حضور سپهر بدون هیچ حرفی اخم هایش را درهم کشید و به کارش ادامه فرشته به سمت صدا برگش

داد. سپهر کنارش ایستاد. فرشته او را دور زد و در را باز کرد تا داخل اتومبیل بنشیند اما سپهر سد راه و مانع سوار 

 شدنش شد و گفت:

 کجا داری میری؟... -

ودش خوب می دانست که تاب نگاه های سپهر را نخواهد داشت بنابراین برای فرشته با خشم به او خیره شد اما خ -

 پیشگیری از تسلیم شدن با سرعت نگاهش را از سپهر گرفت و گفت:

 چه فرقی داره؟ هرجا که جلوی چشمات نباشم...  -

. بذار منم باهات غلط کردم فرشته... تو رو خدا اینقدر چرت و پرتام رو به رخم نکش... برمی گردی تهران؟.. -

 بیام...

 ... حاال برو کنار..."نمی خوام ببینمت  "باشه... این حرفه خودمه  -

 و او را کنار زد و پشت فرمان نشست. سپهر با چهره ای مغموم به سمتش خم شد و گفت:

 فرشته تنها نرو... بذار منم بیام... اشتباه کردم... ببخش خواهش می کنم... -
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ون توجه به او اتومبیل را روشن کرد و حرکت کرد. سپهر کالفه به سمت وحید برگشت و دوباره در اما فرشته بد

 کنارش نشست و گفت:

 رفت... -

 کجا؟ -

 نمی دونم... ولی فکر کنم تهران... -

 خب ما هم االن میریم سوییت رو تحویل میدیم... منم مثال باید فردا سرکارم باشم... -

 یافت... باشه پس راه ب -

روز شنبه سپهر تازه از شرکت بازگشته بود و رو به روی تلویزیون نشسته بود و در فکر فرو رفته بود. داریوش با 

 فتجانی از قهوه کنارش نشست و گفت:

 بخور برای رفع خستگی عالیه... -

 سپهر لبخند محوی زد و گفت:

 چرا شما زحمت کشیدین... ممنون... -

 کارای شرکت روبراهه؟ نمونه کارتونو تحویل دادید؟چیه تو فکری؟  -

آره بهشون رسوندیم منتظر نتیجه اش هستیم... خوبه خداروشکر ولی ذهنم خیلی درگیره فرشته است... عین خر  -

 تو گل موندم نمی دونم باید چیکار کنم تا بتونه ببخشم...

توضیح بده که شرایط جسمی و روحی خوبی نداشتی... خب یکم زمان الزمه... توهم بهتره تنهاش نذاری... براش  -

 البته من معتقدم اشتباه از تو بوده چون زود قضاوت کردی و نخواستی که حقیقت رو بشنوی...

 سپهر چنگی به موهایش زد و سرش را به دستش تکیه داد:

 میدونم... االنم دارم تقاص پس میدم... -

 وی دست او قرار داد و گفت:داریوش به نشانه ی همدردی دستش را ر

 چرا نمیری سراغش... شاید آرومتر شده باشه... -

 سپهر به چهره ی داریوش خیره شد و گفت: -

 یعنی برم؟ -

 چرا که نه؟  -

سپهر تصمیم گرفت برای چندمین بار با فرشته صحبت کند و فاصله به وجود آمده را کم کند. بعد از گرفتن دوش 

سبز لجنی به تن کرد و به همراه شلوار جین. مقابل آینه ایستاد و به موهایش حالت خاصی داد و اب گرم یک پلیور 

در نهایت خودش را برانداز کرد و با معطر کردن خودش کاپشنش را به تن کرد. به سمت داریوش که در حال 

 تماشای برنامه ای مستند بود رفت و گفت:

 شتی به تلفنم زنگ بزن...خب پدرجون من دارم میرم اگه کاری دا -

 داریوش به سمت او چرخید و از دیدن او لبخند رضایتی بر لب زد و گفت:

 به سالمت سپهرجان... برات آرزوی موفقیت دارم... -

و هردو خنده ای کردند و سپهر از خانه خارج شد. با رفتن سپهر خنده از روی لب های داریوش محو شد و زیر لب 

 گفت:
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 ه پدرت شدی...چقدر شبی -

سپهر در طول مسیر مدام رفتار های خود و عکس العمل های احتمالی فرشته را بررسی می کرد تا شاید آمادگی 

هرگونه رخدادی را داشته باشد اما اینکار نه تنها به او کمکی نمی کرد بلکه باعث بیشتر شدن اضطراب و دلشوره اش 

 را روشن کرد و زیر لب گفت: می شد. احساس سرما می کرد. بخاری اتومبیل

 خداجون کمک کن بازم ردم نکنه... -

بر اثر نگرانی و به طور غیر ارادی با انگشت اشاره اش بروی فرمان ضرب گرفته بود. در گذشته سیر می کرد لحظه 

و بیشتر بی  ی تلخ جدایی شان که االن به نظرش شیرین ترین خاطره بود و تمام دلتنگی آن زمان را به یاد می آورد

تاب فرشته می شد. مدام لبخندهای فرشته در در ذهنش مرور می کرد و از یادآوری آن لبخند شیرینی بر لبانش 

نقش می بست. و زمانی که ذهنش اشتباهاتش را به رخش می کشید زیر لب به خود دشنام می داد و ابراز پشیمانی 

 می کرد. 

یاده شد و مقابل در ایستاد. هنوز از آنچه که قرار بود پیش بیاید هراس اتومبیل جلوی در خانه متوقف شد. سپهر پ

داشت. برای لحظاتی چشمانش را بست و ریه اش را پر از هوای سرد زمستانی کرد. نفسش را بیرون داد و زنگ را 

 به صدا در آورد. بعد از مدت مدت کوتاهی صدای فرشته از پشت آیفون شنیده شد:

 کیه؟ -

 یزم... سپهرم...سالم عز -

فرشته که اصال انتظار او را نمی کشید با شنیدن لحن کالم و صدایش ضربان قلبش باال گرفت و با شدت بیشتری به 

سینه اش می کوبید. دستانش شروع به لرزیدن کرد اما سعی کرد بر خود مسلط شود. برای اینکه لرزش صدایش 

 گفت:چگونگی حالش را برمال نکند صدایی صاف کرد و 

 چی میخوای از جونم... چرا به حال خودم نمیذاریم؟ -

 سپهر دهانش را به آیفون نزدیک کرد و با صدای گرمی گفت:

 من تو رو می خوام... می تونی کمکم کنی؟  -

تمام وجود فرشته احساس نیاز به شنیدن این کلمات را از زبان سپهر می کرد اما نمی توانست چیزهایی که در این 

 ت بر او گذشته بود را فراموش کند. سعی کرد بر احساسش غلبه کند و با لحن خشکی جواب داد:مد

 از اینجا برو... -

 صدای سپهر به غم نشست و به آرامی گفت:

 فرشته؟... در و باز نمی کنی؟... نگو که نمی خوای راهم بدی...  -

 فرشته بغض کرد و چیزی نگفت. سپهر ادامه داد:

 ی من... دارم می میرم برای نگاهت برای خنده هات... بهم مهلت بده تا اشتباهم رو جبران کنم... فرشته -

 در همین حین در باز شد و سپهر با لبخندی گفت:

 مرسی عزیزم... -

 و وارد خانه شد.
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ما آنجا هم نبود. با زمانی که پا به داخل پذیرایی گذاشت فرشته را ندید. سر خم کرد و آشپزخانه را نگاه کرد ا 

 صدای نسبتا بلندی گفت:

 سالم صابخونه... کجایی؟ -

اما صدایی نشنید. به سمت اتاق فرشته رفت. در اتاق بسته بود. چند ضربه به در زد و دستگیره را به سمت پایین هل 

 داد اما در قفل بود. با دلخوری گفت:

 دی چرا راهم دادی تو خونه؟خب اگه قرار بود بری تو اتاق و در رو خودت ببن -

 چون خودت اصرار کردی... -

 آهان یعنی تو اصال دوست نداشتی منو ببینی؟ -

 فرشته که لبه ی تخت نشسته بود لبخندی زد و گفت:

 نه... -

 فرشته... عزیزم... چیکار کنم تا منو ببخشی؟ به خدا بچگی کردم... درو باز کن... -

 حبتهای سپهر گوش سپرده بود.فرشته بدون هیچ حرفی به ص

 یه چیزی بگو... اصال بیا فحش بده... بیا دوباره بزن... فرشته؟ -

 اما تالش های سپهر بی فایده بود و جوابی از فرشته نمی شنید. کالفه دستش را بین موهایش فرو برد و ادامه داد:

 جوابمو نمیدی؟ -

 کاپشنش را با ناراحتی از تن خارج کرد و گفت:

باشه جواب نده... ولی اینو بگم من اومدم تا تو رو ببینم تا نبینمت هم از اینجا نمیرم... همین جا پشت در  -

 منتظرتم...

 فرشته به آرامی و زیر لب گفت:

 دیوونه تا کی میخوای پشت در بشینی؟ پاشو برو منو زندانی نکن اینجا... -

داشت و نگاهی به ساعت انداخت. دو ساعتی بود که دیگر صدایی مشغول مطالعه بود. چشم از کتاب پیش رویش بر

از سپهر نشنیده بود. کتاب قطور را بست و با دست چشمان خسته اش را ماساژ داد و برخاست. با احتیاط و به آرامی 

گشود و با  در اتاق را گشود. با دیدن سپهر که همان طور نشسته و با تکیه بر دیوار به خواب رفته بود، در را کامال

 خیال آسوده از اتاق خارج شد. 

هوای خانه کمی به سردی می زد و همین امر باعث شده بود تا سپهر خودش را جمع کند و کاپشنش را بروی خود 

 بکشد.

با دلسوزی نگاهی به چهره ی زیبا و تازه اصالح شده ی او انداخت. بوی عطرش فضا را در برگرفته بود و همان طور 

 هم می توانست به خوبی آن را استشمام کند. به آهستگی کنارش نشست و به صورتش خیره شد.ایستاده 

چقدر دلش برای این ترکیب چهره تنگ شده بود و معصومیتی که هنگام خواب در او پدیدار می شد و فرشته را 

 بیشتر مجذوب خود می کرد.

ی به همراه یک پتو بازگشت. دوباره در نزدیکی سپهر با احساس سرما برخاست و به اتاق رفت و بعد از مدت کوتاه

نشست و با احتیاط پتو را به رویش کشید اما با این حرکت، سپهر چشمانش را باز کرد و به چهره ی فرشته که 

 درست در مقابلش قرار داشت خیره شد. با همان حالت خواب آلوده لبخند محوی بر لب نشاند و گفت: 
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 ن...باالخره اومدی بیرو -

 و فرشته با لحنی جدی و در عین حال مهربان گفت:

 اینجا جای خواب نیست... پاشو برو تو اتاقت بخواب... -

 سپهر دست فرشته را که هنوز روی پتو قرار داشت در دست گرفت و گفت:

 فرشته؟... بخشیدی؟ -

ه دست های سرد فرشته می بخشید. اما چه احساس شیرینی بود که بعد از مدت ها سپهر باز هم گرمای دستانش را ب

فرشته تصمیمش را گرفته بود. باید تکلیف را یکسره می کرد تا از تمام دلهره هایی که نسبت به آینده اش داشت 

خالصی یابد و چقدر برایش سخت بود که باید احساسش را قربانی عقل و منطق می کرد و تمام خواسته های فلبی 

 اش را زیر پا می گذاشت. 

 به آرامی دستش را از دستان سپهر بیرون کشید و گفت:

 فعال برو بخواب... فردا در موردش صحبت می کنیم. -

 قصد داشت برخیزد که سپهر بازویش را گرفت و کمی او را به سمت خود کشید. در چشمانش خیره شد و گفت:

 دوستت دارم فرشته... -

 فرشته نگاهش را از او گرفت و گفت:

 بخیر... شب -

 و برخاست و به اتاقش بازگشت.

سپهر از اینکه توانسته بود فرشته را ببیند و چند کالمی با او حرف بزند خوشحال بود و به امید اینکه فردا روزی بهتر 

 و شادتری را داشته باشد برخاست و به اتاقش رفت. بعد از مدت ها بود که روی تختش دراز می کشید. با خود گفت:

 در خواب توی این اتاق و روی این تخت بهم می چسبه...چق -

 و کم کم با گرم شدن چشمهایش به خواب رفت.

صبح روز بعد سپهر بعد از نواختن چند ضربه به در وارد اتاق فرشته شد ولی گویا فرشته آنقدر غرق در خواب بود 

ر خواب عمیق بسر می برد کنار تخت نشست و که اصال متوجه در زدن او نشده بود. سپهر با دیدن فرشته که هنوز د

برای لحظاتی به او خیره شد سپس دستش را در دست گرفت و شروع به نوازش موهای فرشته که روی بالشت 

پخش شده بود کرد. فرشته بعد از کمی تکان خوردن چشمهایش را گشود. با دیدن سپهر متعجب شد و با صدای 

 گرفته و خواب آلود گفت:

 . تو کی اومدی تو اتاق؟!سالم.. -

 سالم به روی ماهت عزیزم... در زدم ولی مثل اینکه خیلی خسته بودی و خوابت عمیق بود... متوجه نشدی... -

 دستش را از دست سپهر بیرون کشید. روی تخت نیم خیز شد و گفت:

 وای خواب موندم؟... مگه ساعت چنده؟ -

 ساعت پنج و نیمه... نه خواب نموندی. -

 فرشته با صدایی که از حد معمول کمی بلندتر بود گفت:

 پنج و نیم؟!... چه خبره؟... بی خوابی زده به سرت؟ -

 سپهر خنده ی کوتاهی کرد و گفت:
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اون که بله... مگه میشه کنار تو بود و بی خواب نشد ولی گفتم یکم زودتر بیدار بشیم تا بتونیم با خیال راحت  -

 اهم حرف بزنیم... ساعت هفت میری سرکار پس وقت زیادی نمی مونه...صبحونه بخوریم و ب

 فرشته با بی حوصلگی سری تکان داد و گفت:

 خیله خب تو برو تا من دست و صورتمو بشورم و بیام صبحونه رو آماده کنم... -

ا... صبحونه آماده ست نفرمایید... من اینجا باشم و شما صبحونه آماده کنید؟... فقط دست و روتو بشور و بی -

 خانمی...

 فرشتهدوباره نگاهی به او انداخت و گفت:

 از ساعت چند بیداری؟... خواب نداری ها -

 سپهر با لبخند پاسخ داد:

 وقت واسه خوابیدن زیاده ولی برای باهم بودن نه... -

 سپس برخاست و درحالی که از اتاق خارج می شد گفت:

 سرمیز منتظرم.دوباره نخوابی ها...  -

 بعد از رفتنش فرشته زیر لب گفت:

 واقعا که دیوونه ای... -

 و خودش را دوباره روی تخت رها کرد و غرغر کنان گفت:

 ای خدا... من هنوز خوابم میاد. -

  
 

  
 

  
 

  
 

بود اما امید داشت  با گفتن صبح بخیری پشت میز نشست. سپهر به خوبی متوجه رفتار سر سنگینانه ی فرشته شده

که با گفتگو و عذرخواهی بتواند دوباره دل او را بدست آورد و دلخوری ها را پایان دهد. سعی کرد تا افکار مایوسانه 

 را از خود دور کند. لبخندی زد و گفت:

 صبح تو هم بخیر عزیزم... -

 د و گفت:فرشته در حالی که تکه ای نان در دست داشت اشاره ای به میز صبحانه کر

 دستت درد نکنه زحمت کشیدی... -

 کنار تو و به عشق تو همه چیز شیرینه حتی کار کردن... -

فرشته دیگر نمی توانست به سکوتش ادامه دهد. تصمیم گرفت تا دلش را به دریا بزند و حرفش را بزند. نگاهش را 

 به سپهر دوخت و گفت:

 سپهر؟ -

 جانم؟ -

 دلی در آن موج می زد گفت:با چشمانی که شک و دو 
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 حاال که فرصت پیش اومده تا دو نفری بشینیم و حرف بزنیم بهتره از زمان استفاده کنیم... -

 با مشاهده ی لحن خشک و جدی فرشته خنده از لبهایش چیده شد و گفت:

 خب... آره... منم همین رو میخوام... -

 یستی بزنیم...بهتره هردومون حرفمونو بدون تعارف و رودربا -

 سپهر اینبار با چهره ای که دیگر آثار ترس و هراس نیز در آن پیدا بود گفت:

 باشه... شروع کن مثل اینکه حرف مهمی میخوای بزنی... -

 فرشته نگاهش را از او گرفت و ادامه داد:

ل درباره ی خواستگاری تو و فرصت نشده که برات بگم اون چند وقتی که به اجبار آرش رفتم شیراز با مامان مفص -

تصمیم خودم حرف زدم... خیلی دلیل براش آوردم که چقدر بهت عالقه دارم و من و تو می تونیم با هم خوشبخت 

باشیم... ولی ... سپهر حقیقت اینه که نمی تونم که سر خودمو کاله بذارم... یه جورایی حرفای مامان منطقی بود و منو 

م به این تردید اهمیت بدم چون به تو اعتماد داشتم و مطمئن بودم که فاصله سنی ما به شک انداخت ولی نخواست

تاثیری توی رابطمون نداره و هروقت تردید میومد سراغم به خودم دلداری میدادم که نه سپهر همه جوره کنارمه و 

 تنهام نمیذاره... اما... 

 و افزود: نگاهش را به روی چهره ی یخ زده و غمگین سپهر حرکت داد

اما انگار حق با مامانه... مطمئن بودم این فاصله سنی باالخره یه جایی خودشو نشون میده ولی هیچ وقت فکر نمی  -

 کردم که این مشکل اینقدر بزرگ باشه که مارو به اینجا بکشونه...

 سپهر با لحنی درمانده گفت:

 به کجا فرشته؟... چرا واضح حرف نمی زنی؟ -

 دون توجه به سوال سپهر ادامه داد:و فرشته ب

نمی دونم شاید اشتباه از من بود که احساسی فکر کردم و احساسی تصمیم گرفتم... شاید متناسب سن تو بود که  -

اونطوری رفتار کنی و اگر بزرگتر بودی این رفتارو نداشتی... یا شاید اگر من تو سن و سال تو بودم راحتر می تونستم 

 نم و باهاش کنار بیام... ولی این یه واقعیته که نه تو بزرگتر از این سن هستی و نه من همسن تو...رفتارتو درک ک

سپهر کالفه برخاست و به سمت فرشته آمد. خم شد و دستش را به میز تکیه داد و به صورت فرشته خیره شد و 

 گفت:

وندمت... می فهمم... ولی تورو خدا دوباره این فرشته تو از دست من عصبانی هستی قبول... ناراحتت کردم... رنج -

 بحث تکراریه فاصله سنی رو پیش نکش... 

 سپهر یکم واقع بین باش... یکی دو روز که نیست حرف یه عمر زندگیه... -

دگی یه جوری میگی انگار تا حاال با من زندگی نکردی انگار باهم غریبه ایم... ما تا االنشم اندازه یه عمر با هم زن -

 کردیم...

آره ولی اون موقع شرایط فرق داشت... من توقعی از تو نداشتم اما وقتی تو رو به عنوان همسرم قبول کنم ازت  -

توقع دارم کنارم باشی رفتارت طوری باشه که بتونم بهت تکیه کنم... خودت بگو تا حاال کاری کردی که مطمئنم کنی 

 و دلم قرص بشه؟

 سپهر با عصبانیت گفت:
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 فرشته... -

اما کالمش را قطع کرد و به سمت مبلی که کاپشنش به روی آن قرار داشت رفت و آن را برداشت و از خانه خارج 

شد.فرشته که گویی تا به حال تمامی این حرفها روی دلش سنگینی می کرد نفس عمیقی کشید و چشمانش را بست. 

تری را حس می کرد با اینکه از ناراحتی سپهر غمگین بود چشمانش را که باز کرد حس بهتری داشت و آرامش بیش

 اما دیگر خیالش آسوده بود که آنچه در دل داشته به زبان آورده و حرف ناگفته ای باقی نمانده است.

روز سه شنبه بود و یک روزی از صحبت فرشته و سپهر می گذشت اما برخالف تصور فرشته، سپهر هیچ تالش 

کردن فرشته نکرد و دیگر خبری از او نشده بود. در حال گردگیری خانه بود که تلفن به صدا  دوباره ای برای راضی

 در آمد به سمت تلفن رفت و تماس را پاسخ گفت:

 الو؟ -

 سالم فرشته جان خوبی مادر؟ -

 سالم مامان ممنون شما خوبی؟ چه خبرا؟  -

 رو بردن برای واکسنش منم تنهام...منم خوبم شکر سالمتی خبری نیست. آرش و نازنین بهار  -

 وای الهی عمه قربونش بشه... نمی دونی مامان دلم پر میزنه بیام ببینمش... -

اتفاقا واسه همین زنگ زده بودم تو نمی خوای بعد یک ماه بیای برادر زادتو ببینی؟ خجالت داره دختر... واال عمه  -

 به این بی عاطفه ایی ندیده بودم...

ا مامان از خدامه... شرمنده ی آرش و نارنینم هستم ولی دیگه چوب خط مرخصیام پر شده اصال بهم مرخصی به خد -

 نمیدن میگی چیکار کنم؟

خب حتما که نباید مرخصی بگیری همین دو روز آخر هفته رو پاشو بیا... آخه زشته مادر... انگار نازنین ازت  -

 شته نیومد...ناراحت شده همش میگه بهار یک ماهش شد فر

 دو روز آخر هفته رو چطور بیام اینطوری همش باید تو راه باشم که مامان جان... -

 اینبار روشن خانم با لحنی ناراحت که عصبانیت نیز در آن پیدا بود گفت:

 بهونه پشت بهونه... یهو بگو دلم نمی خواد بیام هم من و هم خودتو خالص کن... -

 ونت برم... حاال که اینطور شد ایشاا.. همین هفته میام با هواپیما میام که وقتمم تلف نشه...چرا ناراحت میشی قرب -

باشه پس منتظرتیم... خواستی راه بیوفتی زنگ بزن... خبرشو بده که چه ساعتی میای به آرش میگم بیاد فرودگاه  -

 دنبالت...

 چشم... -

 چشمت بی بال فعال کار نداری فرشته جان؟ -

 نه سالم برسون خداحافظ. -

 خدانگهدارت باشه. -

بعد از قطع تماس دوباره به فکر فرو رفت. هیچگاه فکر نمی کرد که سپهر به این سادگی پا پس بکشد و دیگر یادی 

از او نکند. بیش از همیشه احساس تنهایی می کرد و رنجشی ناخواسته در قلبش به وجود آمده بود از اینکه می دید 

را ترک کرده و بی هیچ حرفی با پدربزرگش زندگی می کند. قبل از این تصور می کرد که سپهر با او خواهد  سپهر او

ماند و باز هم روزها را در کنار هم می گذرانند اما اکنون با ناباوری به گذشته اش می اندیشید و مدام به دنبال علتی 
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قصر می دانست زیرا کسی که سپهر را تربیت کرده بود می گشت تا بی مهری های سپهر را توجیه کند. خودش را م

و معتقد بود که در مهمترین دوران شکل گرفتن رفتارش او دخالت داشته است. نفس عمیقی کشید و با لحن غمگینی 

 گفت:

 از ماست که بر ماست...  -

 ند.فرشته توانست برای روز جهارشنبه بعداز ظهر بلیط تهیه و سفرش به شیراز را قطعی ک

 

  
 

  
 

  
 

  
 

آرش اتومبیل را مقابل درب پارک کرد و فرشته بعد از پیاده شدن زنگ خانه را به صدا در آورد. بعد از مدتی روشن 

خانم در را باز کرد. پس از حال و احوال پرسی وارد خانه شد. نازنین به همراه نوزادی که در آغوش داشت به 

 سمتش آمد و گفت:

 ه خانم با معرفت... سالم عم -

 فرشته با دیدن بهار او را از دست نازنین بیرون کشید و گفت:

 سالم... وای خدایا این فرشته کوچولو بهار منه؟... -

 و درحالی که صدایش را نازک تر کرده بود و به آن لحنی بچگانه داده بود ادامه داد:

 عمه قربونش بشه... آخی چقدر ملوسه... -

هره اش دقیق شد. دختری با پوست سفید و چشم و ابروی مشکی و موهای قهوه ای و کم پشت. نگاهش را کمی به چ

 از او گرفت و یه نازنین دوخت و گفت:

 بهار ما که کپی برابر اصل مامانش شده!... پس داداش من چی؟ -

 در همین حین آرش و روشن خانم نیز وارد شدند. آرش خنده ای کرد و گفت:

 عوض اخالقش مثل منه...در  -

 روشن خانم با لبخندی بر لب گفت:

 این فسقلی اخالقش کجا بوده... هنوز زوده برای این حرفا... -

 و آرش پاسخ داد:

 خب یه کاری می کنم که اخالقش مثل خودم باشه... -

 فرشته قهقهه ی کوتاهی زد و گفت:

 یکم دیگه اینجا وایستیم یه جنگ راه میوفته... -

 همگی خنده ای کردند و به سمت پذیرایی رفتند. 

روشن خانم در حال ریختن چای بود که فرشته وارد آشپزخانه شد. روشن خانم در حین اینکه استکان را پر از آب 

 جوش می کرد گفت:
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 خب چه خبرا؟ سپهر خوبه؟ -

 سالمتی... آره خداروشکر سپهر هم خیلی بهتره... -

 گه برگشته سرکار و شرکتش؟چیکار می کنه؟ دی -

 فکر کنم یه هفته ای هست که برگشته... زیاد ازش خبر ندارم... -

 روشن خانم نگاه متعجبی به فرشته انداخت و گفت:

 چطور ازش خبر نداری؟ مگه نگفتی از رفتارش پشیمون شده!  -

زندگیش با قدیم فرق کرده... وضعیت مالیش  آره... ولی زیاد نمی بینمش... اون االن با آقا داریوش زندگی میکنه و -

 هم خیلی بهتر شده... خب... آدما تو موقعیتای مختلف تغییر می کنن...

یعنی چی؟... میخوای بگی عوض شده؟ مگه سپهر تا االن ندار بوده که تا یکم وضعش بهتر بشه همه چیز رو  -

خوبی نداشته ولی طوری نبوده که بخواد حسرت به دل فراموش کنه و یه آدم دیگه ای بشه؟! درسته وضع مالی خیلی 

بمونه... از این گذشته مگه غیر از این بود که اندازه ی چشمات بهش اعتماد داشتی و من هرچی می گفتم حرف فقط 

 حرف خودت بود و ازش دفاع می کردی؟

 سپس سینی چای را در دست گرفت و ادامه داد :

 کم خستگی در کن بعدا مفصل صحبت می کنیم...حاال تازه از راه رسیدی بیا ی -

 و هردو به پذیرایی رفتند. 

فرشته به صحبتهای آرش نازنین گوش سپرده بود اما تمام هوش و حواسش به حرفهایی بود که روشن خانم چند 

ام تجربه لحظه ی پیش زده بود. او اکنون به همه چیز شک داشت. احساس می کرد که اصال سپهر را نمی شناسد و تم

هایش زیر سوال رفته طوری که حتی نمی توانست به آن ها نیز اطمینان کند. حال بسیار بدی داشت و بدتر آنکه فکر 

می کرد هر آنچه تاکنون به آن تکیه کرده بود و بدست آورده بود چیزی جز پوچی نبوده است و همه چیز خیلی 

ه بود. نتوانست بیش از این در جمعشان بنشیند. عذرخواهی کرد ساده تر از آن چیزی که او تصور می کرد پایان یافت

 و به بهانه ی خستگی به اتاقش پناه برد.

روی تخت دراز کشید. سردی مالفه ها باعث شد پتو را تا زیر چانه اش بکشد. دوباره اندیشه های تلخ به ذهنش 

ر مدام و ناخواسته به تمام لحظات از دست هجوم آورد. هیچگاه دوست نداشت حسرت گذشته را بخورد اما این اواخ

رفته ی زندگی اش می اندیشید. از خود می پرسید که آیا مسیری را که انتخاب کرده درست بوده ناخودآگاه صحنه 

هایی که فرهاد برای داشتنش تالش می کرد در ذهنش مرور می شد و سپس یاد وحید. اما نه؛ او به انتخابش ایمان 

مان نبود چون لحظه ای نمی توانست خود را جدا از سپهر و در کنار دیگری ببیند. ولی از طرفی داشت هنوز هم پشی

 نیز مانند گذشته به سپهر اطمینان نداشت و رفتارهای سپهر او را به شک انداخته بود. 

ن موقع احساس خستگی میکرد اما فکر و خیال مانع خوابیدنش می شد. کالفه برخاست و روی تخت نشست. در هما

 ضربه ای به در خورد و به دنبالش صدای آرش شنیده شد: 

 فرشته؟... خوابی؟ -

 نه داداش بیا تو. -

 آرش وارد اتاق شد و کنار فرشته نشست. با لبخندی برلب گفت:

 خب چه خبرا؟ چیکارا می کنی؟ -
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حتما کارم بیشتر میشه... شما چه هیچی سالمتی، معلومه دیگه کار و کار... دیگه نزدیک فصل امتحانا هم هست  -

 خبر؟ بابا بودن خوبه؟

 ماهم سالمتی اون که بله خیلی هم خوبه... انشاهلل یه روزم تو مامان بشی تا دایی بودنم تجربه کنم. -

 فرشته لبخندی زد و با شیطنت گفت:

 شرمنده فکر کنم به این آرزوت نرسی. -

 :آرش متعجب نگاهی به فرشته انداخت و گفت

چرا نرسم؟ نکنه میخوای تا ابد مجرد بمونی؟ همین االنشم دیر شده فرشته... راستش اومدم باهات یکم حرف  -

 بزنم.

 حتما درباره همین موضوعه آره؟ باشه من بگوشم بفرما. -

 آره... -

 سپس مکثی کرد و به چهره ی فرشته خیره شد و ادامه داد:

 د...فردا شب داره برات خواستگار میا -

 فرشته میان کالمش پرید و با صدای بلندی گفت:

 خواستگار؟! اونم فردا شب؟ -

 یواشتر... آره خب فردا شب... مگه چه ایرادی داره؟ -

 ول کن تو رو خدا آرش... من همش دو روز اینجایم میخوام آرامش داشته باشم. -

من نگرانتم... تا کی میخوای اینجوری ادامه بدی؟  خب مگه خواستگار میخواد بیاد آرامش تو رو بگیره؟ فرشته -

مجض رضای خدا بشین و عاقالنه فکر کن... یه نگاه به زندگیت بنداز... یه دختر مجرد که داره به مرز چهل سالگی 

میرسه... تک و تنها تو یه شهر غریب زندگی میکنه بدون اینکه حتی یه فامیل کنارش باشه... تا کجا میخوای ادامه 

ی؟ کم خواستگار داشتی و رد کردی؟ کم فرصت خوب داشتی که از دست دادی؟ خودتم باید متوجه شده باشی بد

که دیگه مثل قبل خواستگار نداری... هر دختری فقط تو یه مقطعی خواستگار داره... دیگه نمی تونم بیخیال باشم و 

از وقتی که دیگه فهمیدم سپهر با پدربزرگش منتظر باشم تا تصمیم بگیری... همش فکر و ذهنم پیشته... مخصوصا 

زندگی میکنه نگرانیم بیشتر شده... یکم بیشتر فکر کن خواهر من... اصال به مامان فکر کردی که آرزو داره تو رو تو 

 لباس عروس ببینه یا خود من، دوست دارم بچه خواهرم رو ببینم... 

خیلی از آنها را قبول داشت. زیرا اینها همان چیزهایی بود فرشته بدون هیچ حرفی به صحبتهای آرش گوش میداد و 

 که مانند خوره به ذهنش هجوم می آورد و او را دچار ترس و دلهره از آینده اش می کرد. 

 آرش که سکوت فرشته را دید متوجه شد که او هم مخالف گفته هایش نیست بنابراین ادامه داد: 

خواهر کوچیکمه... مطمئن باش کاری نمی کنم که پشیمون بشی... به من االن بزرگترین آرزوی من خوشبختی  -

 اعتماد کن...

فرشته دیگر توان مبارزه ای در خود نمی دید. عاقبت تصمیم گرفت بر تمام تردید هایش خاتمه دهد و سرنوشتش 

بودند. او نیز مطمئن را به دست تقدیر بسپارد. آرش درست می گفت چه کسی بهتر از برادر و مادرش برای اعتماد 

بود که آنها برخالف خوشبختی او تصمیم نمی گیرند. کم کم خود را متقاعد می کرد که در دل با سپهر وداع کند و 
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آنچه پیش رویش قرار گرفته را بپذیرد. آرش سرش را خم کرد و خودش را در تیرس نگاه فرشته قرار داد و با 

 لحن گرم و مهربانی گفت: 

 .. فرشته؟بگم بیان؟. -

فرشته به آرش نگاهی انداخت و به نشانه ی تایید سرش را تکان داد. لبخند روی لب های آرش عمیق شد طوری که 

 دندان های ردیف شده اش نمایان شد و با خوشحالی گفت: 

 می دونستم هنوزم خواهر عاقل خودمی... پس من برم زنگ بزنم و قرار فردا رو قطعی کنم...  -

رشته به یاد آورد که حتی نمی داند چه کسی قرار است برای خواستگاری اش بیاید پس بالفاصله آرش را که ناگهان ف

 در حال خارج شدن از اتاق بود صدا زد: 

 راستی آرش؟ -

 آرش به سمت او چرخید و گفت:

 بله؟ -

این مساله برایش اهمیت چندانی  اما به یاد آورد که با خود قرار گذاشته به آرش و مادرش اطمینان کند. از طرفی

 نداشت چون عاقبت با آنها آشنا می شد بنابراین گفت: 

 هیچی... می خواستم بگم ممنونم که نگرانمی... -

 آرش لبخندی زد و گفت: 

 این حس برادرانه است تشکر الزم نداره چون وظیفه امه... -

 و از اتاق خارج شد.

 

  
 

  
 

  
 

تر به آمدن مهمان ها نمانده بود و دلشوره ی عجیبی گریبان فرشته را گرفته بود. روشن خانم نگاهی چند ساعتی بیش

 به فرشته که در حال شستن میوه بود کرد و گفت:

 فرشته؟ چرا رنگت شده عین گچ؟ حالت خوبه؟ -

 لبخند بی جانی زد و گفت:

 خوبم ولی نمی دونم چرا اینقدر دلشوره دارم... -

نی نداره مادر میان اگه خواستی که مبارکه اگرم نخواستی که هرچی قسمت باشه... بیا برو آب قند بخور فکر نگرا -

 کنم فشارت افتاده... 

 باشه کارم تموم بشه میرم... -

 نمی خواد بده به من بیا برو یکم استراحت کن با این قیافه خوب نیست بیای جلو مهمونا... -
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ی کرد که قبول این مراسم خیانتی به سپهر و عشقش بوده هرچند که از او ناامید باشد. حس بدی داشت. احساس م

لحظه ای از کارش پشیمان بود و لحظه ای بعد به خود نهیب می زد و خود را متقاعد می کرد که تصمیم درستی را 

 گرفته است و چیزی که بیش از همه آزارش می داد بی خبری از سپهر بود.

 ت. تلفن همراهش را مقابلش گرفت و به عکس سپهر خیره شد. اهی کشید و زیر لب گفت:به اتاقش رف

 چه زود فراموشم کردی! -

اما مدتی بعد کالفه تلفن را به سمت دیگری پرتاب کرد و روی تختش دراز کشید. اصال این وضعیت را دوست 

ی می توانست تصمیم بگیرد. قطره ی اشکی از نداشت. آرزو می کرد که هیچگاه دلبسته ی سپهر نمی شد تا به راحت

گوشه چشمش سرازیر شد. سرش را میان بالشت فروبرد و لحظاتی در همان حال ماند. چقدر خود را ضعیف میدید و 

این ضعف حس بدی را به او منتقل می کرد. برای مبارزه با این حال برخاست و تصمیم گرفت که برای ورود مهمان 

یان لباسهایش یکی از بهترین و شادترین انها را انتخاب کرد. سارافونی به رنگ ابی آسمانی به ها آماده شود. از م

همراه شالی سفید رنگ که ترکیب زیبایی بود و چهره اش را شاداب تر نشان می داد. مقابل آینه ایستاد و لبخند محو 

 و بی جانی زد و آرایش مالیمی کرد.

بعد از ظهر بود. از اتاق خارج شد به پذیرایی رفت. آرش و نازنین روی  2 به ساعت نگاهی انداخت ساعت حدود

یکی از مبل ها نشسته بودند و در حال صحبت کردن بودند. با ورود فرشته هردو به او خیره شدند. خنده روی لب 

 های آرش نمایان شد و همزمان نازنین گفت:

 با انگشت به میز روبرویش ضربه می زد ادامه داد:به به عروس خانم چه تیپی زده... سپس در حالی که  -

 بزنم به تخته چشمت نزنم... -

 فرشته با دیدن لبخند آرش با دستپاچگی گفت:

 پس مامان کو؟ -

 و آرش با همان لبخند عمیق گفت:

 هنوز تو آشپزخونه است مامان رو که میشناسی تا مهمونا نیان از اونجا نمیاد بیرون... -

 گه عادت کرده... من برم کمکش.آره دی -

نیم ساعت بعد صدای زنگ خانه به صدا در آمد. نگرانی فرشته لحظه به لحظه بیشتر می شد. به خصوص اینکه حتی 

نمی دانست چه کسی قرار است برای خواستگاری بیاید. ترجیح داد همان جا در آشپزخانه بماند. روی یکی از صندلی 

ها توجه کند. بعد از مدت کوتاهی صدای آرش که مشخص بود در حال تعارف کردن ها نشست و سعی کرد به صدا 

است شنیده شد و همزمان تعارف های روشن خانم و مردی که از صدایش مشخص بود دارای سن و سال است. 

احساس کرد که آرش و مادرش بسیارگرم و صمیمی برخود می کنند گویی به خوبی آنها را می شناسند. برای 

 اتی نفس در سینه اش حبس شد و با خود گفت:لحظ

 نکنه وحیدِ ... کاش پرسیده بودم. -

دستش را روی میز قرار داد و چانه اش را به آن تکیه داد. هرچه بیشتر دقیق می شد صدایی زنانه و صدای که اوضاع 

رشته تمام حرفها را به را برایش ترسیم کند نمی شنید. تعارفات که تمام شد صحبت های معمول شروع شد ولی ف

وضوح نمی فهمید اما آنقدری متوجه شد که خانواده داماد وضعیت مالی خوبی داشتند چون از امور شرکت ها و 

 وضعیت آنها حرف به میان آمده بود.
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مدتی گذشته بود و فرشته چیزی دستگیرش نشده بود. از این حالت کالفه شده بود و دوست داشت حتی برای 

بکشد و کنجکاوی اش را برطرف کند. صدای مرد به نظرش بسیار آشنا می آمد گویی به تازگی  لحظاتی سرک

 شنیده بود هرچه فکر کرد چیزی به خاطر نیاورد. 

برخاست و کمی به سمت پذیرایی نزدیک شد طوری که دیده نشود سرش را خم کرد تا بهتر بشنود. ناگهان صدای 

بود کالفه به فکر خود خنده ای کرد و دوباره به آشپرخانه بازگشت. ذهنش  شخصی را شنید که برایش بسیار عجیب

 به شدت درگیر بود مدام زیر لب تکرار می کرد:

 دیوونه شدی؟ نه امکان نداره... -

نگرانیش اوج گرفته بود نمی توانست یک جا بنشیند مدام عرض آشپزخانه را طی می کرد و زیر لب حرف میزد. 

 وارد آشپرخانه شد و رو به فرشته گفت: عاقبت روشن خانم

 چته مادر؟ چرا آشپرخونه رو گز می کنی؟ -

 فرشته به سمت مادرش آمد و با چهره ای که نگرانی در آن موج میزند گفت:

 وای چه عجب مامان... تو رو خدا بگو اینا کی هستن که اومدن؟ -

 روشن خانم لبخندی زد و گفت:

 دت ببینیشون.چایی بریز بیار تا خو -

 نه مامان بگو بدونم کیه؟ -

 زشته اینجا وایستم با تو پچ پچ کنم... من رفتم، زودتر بریز و بیا... -

 و از آشپزخانه خارج شد. و همزمان فرشته با اعتراض گفت:

 مامان؟! -

اشت و فنجان ها را داخلش اما روشن خانم از او دور شده بود و به پذیرایی بازگشته بود. با عجله سینی چای را برد

چید. شروع به ریختن چای کرد. دستش می لرزید و خودش نمی دانست که دلیل این نگرانی ها و حس بدش 

 چیست. شالش را مرتب کرد و سینی چای را دست گرفت و به سمت پذیرایی حرکت کرد...

 

  
 

  
 

  
 

  
 

د. اما تمام تالشش را می کرد تا رفتارش کامال عادی باشد و چهره قلبش به سینه می کوبید و دهانش تلخ مزه شده بو

 اش خونسرد. با سینی چای که در دست داشت وارد پذیرایی شد و گفت:

 ساَل... -

چیزی را دید که باقی حرف از دهانش رها شد و چهره ی مات مانده اش به روبروخیره ماند. سپهر و آقا پاشایی هر 

دند و با دیدن چهره ی متعجب فرشته لبخندی زدند. داریوش با لبخندی مهربان و لحنی دو به سمت فرشته چرخی

 گرم گفت:
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 سالم دختر گلم خوبی؟ -

 روشن خانم با صدای آرامی گفت:

 فرشته... فرشته؟...  -

 فرشته که گویی تازه به خود آمده به او نگاهی انداخت. روشن خانم چشم غره ای رفت و ادامه داد:

 ت شد... چای تعارف کن چرا وایستادی؟چ -

فرشته با همان حالت گیج و گنگ به آرامی قدم برداشت و به سمت آقای پاشایی حرکت کرد. هنگامی که نوبت به 

 سپهر رسید، فرشته خم شد و سینی چای را روبرویش گرفت. سپهر به چشمان فرشته خیره شد و گفت:

 دست شما درد نکنه...  -

 ب طوری که تنها خودش و سپهر متوجه شدند گفت:فرشته زیر ل

 سپهر؟... -

 و سپهر در جوابش لبخندی تحویل داد که باعث شد تا فرشته از شرم نگاهش را از او بگیرد و برود. 

کنار مادرش نشست و سرش را پایین انداخت. هنوز باور نمی کرد کسی که اکنون به عنوان خواستگار درمقابلش 

پهر است. و هنوز هم احساس سر در گمی داشت نمی دانست که باید از این اتفاق خوشحال باشد یا نشسته همان س

 غمگین. داریوش شروع به صحبت کرد و گفت:

 خب فکر می کنم بهتره بریم سر اصل مطلب...  -

 نفس عمیقی کشید و ادامه داد: 

پس از این لحاظ حرفی برای گفتن نمی مونه ولی من فکر می کنم شما سپهر رو حتی از من هم بیشتر میشناسینش  -

گویا آرش جان با این فاصله سنی مشکل داشتن که خداروشکر با صحبتایی که باهم داشتیم اجازه دادن تا بیایم و 

 قبول کردن که سرنوشت این دو تا جوون رو بسپاریم دست خودشون... 

گره خورد چشمانش از همیشه شاداب تر بود و کت فرشته سرش را بلند کرد و همزمان نگاهش در نگاه سپهر 

شلوار مشکی رنگی به تن کرده بود. فرشته به یاد زمانی افتاد که برای عروسی مهتاب دختر عمه اش رفته بودند و 

 سپهر مشابه همین تیپ را داشت.

از او گرفت و دوباره به در همین افکار بود که باز لبخند معنی دار سپهر او را به خود آورد. به سرعت نگاهش را 

 حرفهای داریوش گوش سپرد:

به نظر بنده بهتره اول حرفاشونو باهم بزنن... البته اگر اجازه بفرمایین... بعدم درباره بقیه مسائل نهایی حرف  -

 بزنیم.

 فرشته باور نمی کرد آرش با آمدن و خواستگاری سپهر موافقت کرده باشد. متعجب به آرش چشم دوخت و آرش

 گفت: 

 خواهش می کنم باالخره اینم از اصول خواستگاریه و باید سنگاشونو باهم وا بکنن. -

 روشن خانم رو به فرشته که کنارش نشسته بود گفت: 

 پاشو مادر...  -

 فرشته آهسته گفت:

 اما... -
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 اوا خدا مرگم... دیگه اما نداره پاشو... برید تو اتاق خودت... -

 چشم. -

و سپهر هر دو به سمت اتاق حرکت کردند. فرشته لبه ی تختش نشست و به سپهر که ایستاده بود نگاهی فرشته 

 انداخت. سپهر نیشخندی زد و گفت: 

 عروس خانم نمی خوای تعارف کنی بشینم؟ -

 فرشته یک تای ابرویش را باال انداخت و گفت: 

 درسته یادم نبود... -

 اشاره کرد و گفت: سپس به کاناپه کنار نزدیک تخت

 بفرمایید... -

 سپهر نگاهی به آن سمت انداخت گفت:

 یعنی برم اونجا بشینم؟ -

 دیگه شما ببخشید امکانات اینجا کمه... میبینی که مبل و قالی کِرمون نداریم... -

 میخوام کنار خودت بشینم. -

شته به خوبی بوی عطر خوش بویش را سپس به سمت فرشته رفت و در کنارش جای گرفت. با نزدیک شدنش فر

اشتشمام کرد برای اولین بار با نشستن سپهر در نزدیکی اش تپش قلبش سرعت گرفت. احساس می کرد صورتش 

سرخ شده و فضای اتاق به شدت گرم است. برای رهایی از این حالت به روبرو خیره شد و سعی کرد که با سپهر 

 چشم در چشم نشود. 

 را به فرشته خیره شد و بعد از این سکوت کوتاه گفت:  سپهر مدت کوتاهی

 خب چه خبرا؟ خوبی؟ -

 ممنون خوبم... خبر؟ فعال که انگار من از همه جا بی خبرم...  -

 چطور؟ همه خبرا درباره خودته مگه میشه بی خبر باشی؟ -

 گفت:فرشته که کمی دلخور بود اخم هایش را در هم کشید. به سمت سمت او چرخید و 

 خودت خوب می دونی که من روحمم خبر نداشته...  -

 سپهر که گویی منتظر همین لحظه بود با نگاهش مچ نگاه فرشته را گرفت و گفت: 

 یعنی منتظر کسی غیر از من بودی عزیزم؟ -

 فرشته کالفه از نگاههای سپهر نگاهش را به سمت دیگری چرخاند و گفت: 

 نکنی؟  سپهر میشه اینطوری صحبت -

 چطوری؟  -

 همین کلمه عزیزم... یه جوریه... نگو  -

 چشم نمیگم... ولی جواب منو ندادی ها... منتظر کس دیگه ای بودی؟ -

 فرشته با دستپاچگی پاسخ داد:

 خب... من که خبر نداشتم... منظورم اینه که...  -

 پس فکر می کردی کی قراره بیاد؟ -
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 صال به هیچی فکر نمی کردم... نمی دونم... یعنی... ا -

 یعنی چی به هیچی فکر نمی کردی؟ برات مهم نبود کی قراره بیاد؟ تسلیم شده بودی آره؟ -

وای سپهر بس کن اومدیم حرف بزنیم یا اینکه تو منو سوال پیچ کنی؟ اگه قرار باشه توضیحی هم داده بشه اون  -

 چیزی به من نگفته. تویی که باید بگی اینجا چه خبره و چرا هیچ کس

 سپهر دستش را به نشانه تسلیم باال برد و گفت:

 خیله خب... اصال دیگه در موردش حرف نمی زنیم قبول؟ -

 من نمی تونم به همین راحتی بگم برام مهم نیست چون مهمه. -

 باشه بگو چی میخوای بدونی؟ خودم همه چی رو توضیح میدم. -

 

 ه آرش قبول کرد شما بیاین؟... اون که اینقدر مخالف بود حاال چطور شد که راضی شد؟می خوام بدونم چی شد ک - 

 آهان... -

 کالمش را نیمه رها کرد. برخاست و در حالی که کتش را از تن خارج می کرد گفت:

 خب پس بذار برای بازجویی آماده بشم بعد شروع کنم... -

 ا پنهان کند گفت:با این حرکتش فرشته که سعی داشت لبخندش ر

 چیکار می کنی؟ مگه قراره تا صبح حرف بزنیم؟ -

 سپهر کت را روی کاناپه رها کرد و دوباره کنار فرشته نشست و پاسخ داد:

 حاال تا صبح که نه، ولی اینطور که من می بینم دو سه ساعتی باید جواب پس بدم... -

 فرشته قیافه ای جدی به خود گرفت و گفت: 

 می خوام اجبارت کنم... من ن -

 کدوم اجبار فرشته؟ من که از خدامه کنارت باشم... هر لحظه ای که پیشتم برام ارزش داره...  -

سپس مکثی کرد و نفس عمیقی کشید. به نقطه ی نامعلومی خیره شد، گویی می خواست تمام آنچه گذشته را به یاد 

 بیاورد و بازگو کند و شروع به صحبت کرد:

د از اون روز صبح که باهم حرف زدیم یه راست رفتم شرکت اصال روبراه نبودم همون ساعت اول علی متوجه بع -

شد که یه چیزی شده و کلی پا پیچم شد تا آخر به حرف اومدم و یه خالصه ای از حرفات رو بهش گفتم... خیال می 

حق میده که به من شک کنی... خیلی جا کردم االن دلداریم میده ولی اون فورا طرف تو رو گرفت و گفت بهت 

خوردم حسابی جوش آورده بودم و حاضر نبودم قبول کنم... آخرشم بی نتیجه از اتاقم زد بیرون... وقتی با خودم 

خلوت کردم بیشتر به حرفاش فکر کردم، چون حقیقت رو گفته بود به مزاجم خوش نیومده بود... عصر همون روز 

زنگ زدم به علی و ازش خواستم راهنماییم کنه ولی گفت بهتره با پدربزرگت در میون که دیگه آروم شده بودم، 

 بذاری اون حتما راه بهتری پیش روت میذاره. منم همین کار رو کردم...

 سپس به سمت فرشته چرخید و ادامه داد:

چیز رو بسپار به من... پدر جون فقط سکوت کرد و به تمام حرفام گوش داد آخرش بهم گفت نگران نباش و همه  -

اصال نمی دونستم می خواد چیکار کنه ولی وقتی شماره خونه رو ازم خواست تازه فهمیدم چی به چیه خواستم بگم 

آرش قبول نمی کنه که گفت تو کار نداشته بهم اعتماد کن. بعدم زنگ زد و مستقیم با خود آرش حرف زد... هنوزم 
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حرف منطقی نظر آرش رو عوض کنه و اونم رضایت بده که برای خواستگاری باورم نمیشه که تونست با ده دقیقه 

بیایم... اینکه تو بی خبر باشی هم نظر پدرجون بود چون احتمال می داد که به خاطر اتفاقای اخیر مقاومت کنی و قبول 

 نکنی که بیایم.

 گفت: لبخند ملیحی زد، طوری که فرشته نتوانست از آن چشم بپوشد و با صدای گرمی

 همه اش همین بود فرشته ی من... عشق من...  -

فرشته به زحمت نگاهش را از چنگ چشمان گیرای سپهر بیرون کشید و از جا برخاست. در حالی که گونه هایش از 

 التهاب نگاه سپهر گل انداخته بود گفت: 

یه زمانی راحت حرف میزدیم، ولی سپهر! خواهش می کنم بس کن... این طرز حرف زدنت اذیتم میکنه... درسته  -

 االن برای من همه چیز فرق کرده... دلم میخواد حریم ها رو حفظ کنیم... 

 سپهر انگشتانش را در هم قفل کرد و گفت:

 خیله خب... سعی می کنم یادم بمونه.  -

 و با شوخ طبعی ادامه داد:

 نمی خوای بیای بقیه سواالتو بپرسی؟  -

 چه سوالی؟  -

 چه می دونم مثال چه رنگی دوست داری چه غذایی خوشت میاد؟ از این چیزا دیگه... -

 من این چیزا رو از خود تو هم بهتر میدونم... ولی یه مسائلی هست که میخوام بدونی... -

 خب؟ -

 با لحنی جدی پاسخ داد:

کنم... باید یه چیزایی برام روشن بشه... از من انتظار نداشته باش که همین حاال بهت جواب بدم... الزمه که فکر  -

 دوست ندارم با شک تصمیم بگیرم.

 سپهر برخاست چند قدم پیش رفت و مقابلش ایستاد و گفت:

شک؟ اره با شک تصمیم نگیر ولی تا با هم حرف نزنیم چطور باید برطرف بشه... اصال نمی خوای بگی به چی شک  -

 کردی؟ گرچه حدس زدنش سخت نیست.

 پهر همه چیز گفتنی نیست با حرف چیزی ثابت نمیشه... س -

 خیله خب من منتظر می مونم... تا هر وقت بخوای صبر می کنم... -

ممنونم که درکم می کنی... راستی تو این چندوقت فرصتی پیش نیومد که ازت بپرسم چرا گفتی باعث این همه  -

 سال دوری تو از پدربزرگ و مادربزرگت، عموت بوده؟

 راست میگی ها اصال یادم نبود که برات نگفتم.-

 سپس بازگشت و همان جای قبلی نشست و رو به فرشته ادامه داد:

 بیا بشین تا تعریف کنم...  -

 بعد از جا به جا شدن فرشته، سپهر گفت:

بود و چند وقت خودت که بهتر از من میدونی عموی پدرم از همون بچگی من، دورادور از وضعیت من با اطالع  -

یکبار تماس می گرفت. برای من همیشه سوال بود که چطور پدربزرگ و مادربزرگم هیچ وقت وسوسه نشدن که 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  –محال عشق 

3 2 4  

 

حداقل برای یک دفعه منو ببینن یا تماس بگیرن... تا روزی که قرار بود با عمو بریم بیمارستان و برای اولین بار 

 ه تو هم زنگ زدم.ببینمشون... اگه یادت باشه اون روز قبل رفتن ب

 فرشته سری تکان داد و حرفش را تصدیق کرد:

 آره یادمه... خب؟ -

خب دیگه... عمو قبل رفتن خودش همه چیز رو تعریف کرد و تازه برام معلوم شد چرا اینقدر پدرجون و مادرجون  -

 نسبت به این موضوع بی اهمیت بودن...

 فرشته با بی صبری گفت:سپس مکث کرد و نفسش را با صدا بیرون داد. 

 معما طرح می کنی؟ خب بگو بدونم قضیه چی بوده! -

 عمو گفت که پدربزرگ و مادربزرگت اصال از وجود تو با خبر نبودن... -

 فرشته متعجب گفت:

 یعنی چی؟! -

 یعنی نمی دونستن که نوه ای هم دارن...  -

 داشت مگه میشه اونا خبر نداشته باشن...خب اینو که فهمیدم ولی آخه چطوری؟! عموت که خبر  -

عمو وقتی میفهمه پدر مادرم صاحب بچه شدن از ترس اینکه پدرجون دوباره به هوای نوه اش رابطه اش با پدر و  -

مادرم خوب بشه و دارایی شو ازش بگیره و بسپاره دست اونا چیزی بهش نمیگه. این قضیه همیشه از اونا مخفی 

حال ناهید جون بد میشه و خیلی برای پسرش بی تابی میکنه و همش تو هزیون هاش اسم پسر از میمونه تا وقتی که 

دست رفته اش رو تکرار میکرده... این حال بد باعث میشه تا عمو دلش به رحم بیاد و پشیمون از این پنهون کاری 

ده منو راضی کنه که برم همه چیز رو به پدربزرگ بگه... پدرجون هم بعد از فهمیدن ازش میخواد هرطور ش

 پیششون... بقیه ماجرا رو هم که میدونی...

 وای چقدر عجیب!... ولی اونا برای تشیع جنازه پدر مادرت هم نیومدن... -

آره... پدر بزرگ همیشه از اینکارش حسرت میخوره و خودشو شماتت می کنه که چرا لجبازی مسخره اش باعث  -

پسر و عروسش رو ببینه... میگه وقتی ناهید جون فهمیده حالش خیلی بد شده و چند  شده تا برای آخرین بار نتونه

وقت تو بیمارستان بستری بوده ولی بازم پدربزرگ راضی نشده که بیان ایران... هم به خاطر حال ناهید جون و هم 

 به خاطر غروری که به گفته خودش بیجا بوده...

 بوده...حتما ناهید خانوم خیلی سختی کشیده  -

 سپس آهی کشید و ادامه داد:

 حیف شد دوست داشتم ببینمش. خدا رحمتش کنه. -

 سپهر با غمی که از تکرار وقایع بر چهره اش نشسته بود لبخند محوی زد و گفت:

اینم تمام سرنوشت من فکر نمی کنم دیگه چیزی مونده باشه که خبر نداشته باشی... بازم اگر چیزی هست حاضرم  -

 صبح برات حرف بزنم و توضیح بدم...  تا

 فرشته سرش را پایین انداخت و گفت:

 نه چیزی نیست که بپرسم.  -

 سپهر برای شاد شدن جو حاکم قهقهه ی کوتاهی زد و گفت:
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 خداروشکر فکر کنم از بازجویی سر بلند بیرون اومدم. -

 شده بود. سرش را بلند کرد و گفت:فرشته که ناخودآگاه از قهقهه ی سپهر لبخند مهمان لب هایش 

 بی مزه... کدوم بازجویی؟ -

 سپهر خیره نگاهش کرد و گفت:

 آهان... منتظر همین خنده بودم. -

 فرشته با شرم نگاهش را به سمت دیگری چرخاند و چیزی نگفت. اما سپهر سرش را نزدیک تر آورد و گفت:

 ه دارم.یه چیزی بگم؟... طاقت نمیارم که تو دلم نگ -

 فرشته با سر حرفش را تایید کرد و گفت:

 باشه بگو! -

 میخواستم بگم امشب معرکه شدی. -

 فرشته لبخندی به نشانه تشکر زد. برخاست و گفت:

 بهتره بریم... خیلی وقته داریم حرف میزنیم. االنه که صدای آرش در بیاد. -

 در حالی که کتش را برمی داشت گفت:

 .. من که اصال دوست ندارم برم ولی پدرجون زود خسته میشه.باشه بریم. -

 هردو از اتاق خارج شدند و همزمان با خروج آنها آرش با شوخی گفت:

 چه عجب!... شما که از غریبه ها هم حرفاتون بیشتر طول کشید. -

ی گذاشت. روشن و صدای خنده و شوخی جمع در فضا پخش بود هرکس به گونه ای سر به سر فرشته و سپهر م

 خانم سرش را به گوش فرشته نزدیک کرد و گفت:

 خب مادر چی شد؟ -

 فرشته نگاهی به سپهر و سپس به مادرش انداخت. و من من کنان گفت: -

 اجازه بدین... یکم فکر کنم. -

 روشن خانم که انتظار جواب مثبت را از فرشته داشت متعجب نگاهی انداخت و بعد از کمی مکث گفت:

 باشه زندگی و سرنوشت خودته... حق داری بیشتر فکر کنی. -

آنشب نیز با تمام خنده و غم پایان یافت اما چیزی که فرشته خود نیز به خوبی از آن اطالع داشت عشقی بود که به 

ه سپهر داشت و احساس می کرد با این مراسم رسمی دلخوشی بیشتری نسبت به آن یافته بود. دلش بیش از پیش ب

سپهر و زندگی آینده اش گرم شده بود. ولی با تمام این تفاسیر قصد داشت با آرامش به این موضوع فکر کند و 

 عجوالنه تصمیمی نگیرد. قرار بر این شد که پس از یک هفته فرشته جواب نهایی را به خانواده ی پاشایی بدهد...
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سعیش را کرد تا برای بار دیگر اعتماد فرشته را جلب کند. هر روز با او  در طول هفته ای که گذشت سپهر تمام

 تماس میگرفت و گاهی با شاخه ای گل به دیدارش میرفت.

سپهر به مانیتور روبروریش خیره شده بود و مشغول خواندن متنی بود که تلفن اتاقش به صدا در آمد نگاهی به تلفن 

 انداخت و گوشی را برداشت:

 بله؟ -

 آقای مهندس... اقای پاشایی، پدربزرگتون پشت خط هستن. -

 ممنون وصل کن. -

 الو سالم سپهر جان خوبی پسرم... خسته نباشی. -

 سالم ممنون پدرجون... شما خوبی؟  -

 منم خوبم... آقا داماد... -

 سپهر از کنایه ی داریوش جا خورد و گفت:

 خبری شده پدرجون؟ -

 زدم و جواب اخر رو گرفتم.بله امروز زنگ  -

علی در اتاق کارش مشغول امضای یک سری از اسناد بود که ناگهان با صدای فریاد سپهر سرش را بلند کرد. با 

 سرعت برخاست و از اتاق خارج شد. هنوز صدای سپهر شنیده می شد:

 علـــــی... علـــــی... -

 ده بود و گفت:نگاهی به منشی انداخت که با ترس پشت میز خشکش ز

 چی شده؟ اتفاقی افتاده؟ -

 نـ نمیدوم به خدا... فقط یه تلفن داشتن من وصل کردم همین. -

تقریبا همه از اتاق هایشان خارج شده بودند و متعجب از این که ممکن است چه اتفاقی رخ داده باشد. علی بی معطلی 

 وارد اتاق شد و گفت:

 چه خبرته؟ چی شده؟ -

 ست و به سمت علی قدم برداشت و او را محکم در آغوش کشید و با خوشحالی بی وصفی گفت:سپهر برخا

 علی باالخره تموم شد. -

 علی متعجب تر از قبل به زحمت از سپهر فاصله گرفت و گفت:

 چی میگی؟ درست حرف بزن ببینم چی شده؟ چی تموم شد؟ -

 نمیشه. جواب فرشته مثبته... باورم نمیشه علی... باورم -

 لبخند عمیقی روی لب های علی نمایان شد و با اشتیاق گفت:

 راست میگی؟ یعنی واقعا تموم شد؟ -

 آره االن پدرجون زنگ زد و گفت زنگ زده شیراز و جواب آخر و گرفته. -

 اینبار علی سپهر را در آغوش گرفت و در حالی که با صمیمیت به پشتش ضربه می زد گفت:

 شاه داماد... مبارکه. مبارک باشه -

 سپس از او فاصله گرفت و با همان شادی ادامه داد:
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 خود فرشته حرفی نزد بهت؟ -

 سپهر کمی فکر کرد و گفت:

 وای برعکس امروز اینقدر سرم شلوغ بود هنوز نرسیدم بهش زنگ بزنم... االن زنگ میزنم. -

 علی خنده ای کرد و همزمان سرش را تکان داد:

 ی من برم بیرون...میخوا -

 سپهر در حالی که گوشی تلفن را در دست داشت و با هیجان شماره را می گرفت گفت:

 نه فقط میخوام مطمئن بشم... تا با گوشای خودم نشنوم باورم نمیشه. -

 بعد از چند بوق صدای فرشته شنیده شد:

 الو... -

 حیقیت داره؟ الو فرشته ی من... بگو خواب نیستم... یعنی همه چی -

 اول سالم دوم درباره ی چی صحبت می کنی اصال چرا اینقدر هولی؟ -

 این راست که جوابت به پیشنهادم مثبته؟ -

 فرشته با جدیت جواب داد:

 جواب من؟... کی همچین حرفی بهت زده؟ -

. علی با دیدن این برای لحظاتی خون در رگ های سپهر از حرکت ایستاد و فقط با چشمان بهت زده سکوت کرد

 حالت او روبرویش ایستاد و گفت:

 سپهر... -

 فرشته که بعد از مدتی صدایی نشنید گفت:

 الو؟... سپهر... -

 

  
 

  
 

  
 

  
 

 اما سپهر تنها در سکوت گوشی را در دستش نگه داشته بود.

 سپهر؟... شوخی کردم... جواب بده... سپهر...  -

 و گفت: کم کم به حرف آمد

 فرشته؟  -

 جانم... حالت خوبه؟ به خدا فقط خواستم سر به سرت بذارم... -

 یعنی... قبول کردی باهام ازدواج کنی؟ -

 خب... خب... آره دیگه... -

 گوشی را از دستش رها کرد و با صدای بلندی گفت:
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 خدایا شکرت... -

 علی قهقهه ای زد و گفت:

 خب همه کارمندا ریختن بیرون.پاک خل شدی... یواش تر  -

 سپهر از اتاق خارج شد و رو به همه ی کسانی که نظاره گر بودند گفت:

 امروز همه ناهار مهمون من هستین... -

 و هرکس به گونه ای به او تبریک می گفت. علی به سمتش آمد و گفت:

 چرا تلفن رو قطع نکردی؟  -

 احافظی نکرده به سمت تلفن رفت و گفت:سپهر که تازه به یاد آورد با فرشته خد

 اخ از خوشحالی متوجه نشدم که تلفن رو قطع نکردم... الو؟ -

 فرشته با دلخوری گفت:

 الو... حداقل با من خداحافطی میکردی بعدا میرفتی وعده ناهار به همکارات میدادی. -

 نبود... عاشقتم فرشته.  معذرت میخوام عزیزدلم... اگه بدونی چه حالی دارم... دست خودم -

 فرشته خنده ای سر داد و گفت:

 باشه اشکال نداره... راستی منم ناهار میخوام ها... -

 به روی چشم خانومی ... خودم میام دنبالت باهم ناهار میریم بیرون.  -

 پس فعال... من دیگه باید برم کالس بعدیم داره شروع میشه... خداحافظ. -

 م.خداحافظ عزیز -

در کمتر از یک ماه تمام مقدمات عروسی سپهر و فرشته انجام شد. آرش و روشن خانم با تکیه به اعتمادی که 

داریوش به انها داده بود با ازدواج شان موافقت کردند. شور و شعف خاصی بین خانواده ها بود. فرشته از هر زمان 

رویای دست نیافتنی اش رسیده است. مراسم عروسی در  دیگری بشاش تر بود و سپهر هنوز هم باور نمی کرد که به

یکی از باغ های مجلل تهران برگزار شد. با وجود اصرارهای فراوان فرشته برای ساده بودن مراسم سپهر زیر بار 

نرفته بود و سعی داشت تا تمام امور به بهترین شکل صورت گیرد. فرشته در لباس عروس زیباتر از همیشه شده بود 

 وصیت چهره اش دو چندان می نمود و سپهر از هر فرصتی برای خیره شدن به او استفاده می کرد. و معص

فرشته که از نگاههای پی در پی سپهر خنده اش گرفته بود؛ رو به سپهر که در حال رانندگی بود و در آن بین مدام به 

 سمت فرشته می چرخید گفت:

 رانندگی ات باشه... می ترسم آخرش تصادف کنیم سپهر جان. خسته نشدی اینقدر نگاه کردی؟ حواست به -

 سپهر لبخندی که با صورت اصالح شده اش بیشتر به چهر اش می نشست بر لب زد و گفت:

اگه کنارت یه فرشته بشینه و هرآن احساس کنی دیگه داری تحملت رو از دست میدی... اونوقت تو هم نمی فهمی  -

 چطور رانندگی می کنی؟

 شته خنده ای کرد و گفت:فر

 باشه اصال رومو بر می گردونم تا منو نبینی و حواست پرت نشه. -

 سپس صورتش را به سمت شیشه ی اتومبیل چرخاند. اما سپهر با دلخوری گفت:

 ا فرشته... جون من اذیت نکن... برگرد. -
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 فرشته با شیطنت پاسخ داد:

 نه میترسم تصادف کنیم. -

ی اتومبیل را کنار خیابان پارک کرد و به سمت فرشته چرخید. دستش را زیر چانه ی فرشته برد و سپهر بی معطل

صورتش را به آرامی به سمت خود چرخاند. هردو برای لحظاتی به هم خیره بودند. سپهر با کالفگی دستی به 

 گردنش کشید و نفسش را بیرون داد سپس گفت:

 دیگه رو برنگردون. -

 چرا؟ -

 ن من اذیت میشم... خوشت میاد منم اذیتت کنم؟چو -

 نمی تونی... -

 سپهر ابرویی باال داد و گفت:

 نمی تونم؟!... -

 نه... -

 خب باشه امشب اذیت کردن رو نشونت میدم. -

 فرشته با اعتراض گفت:

 سپـــهـــر؟ -

 سپهر خنده ای کرد و پاسخ داد:

شم سعی میکنم حواسم به رانندگی باشه... تو هم قول بده دیگه ازم رو از نگاه کردن بهت سیر نمیشم ولی چ -

 نگیری.

فرشته لبخندی زد و با حالتی بچگانه به نشانه ی تایید سرش را تکان داد و او در حالی که دنده را جا به جا می کرد 

 گفت: 

 آفرین خانومم... -

 اغ رفتند.بعد از رفتن به آتلیه و گذراندن روسوم معمول به سمت ب

مدتی از شروع مراسم میگذشت و با اجرای مراسم عقد فرشته و سپهر به صورت شرعی به یکدیگر محرم شدند. باغ 

پر بود از همهمه ی مهمانها و صدای بلند موسیقی که اغلب مهمانان را به جشن و پایکوبی ترغیب می کرد. نوازنده 

ه از رقصیدن دست کشیده بود به سمت جایگاه عروس و داماد شروع به نواختن آهنگ مالیمی کرد. شکوفه که تاز

 آمد و رو به سپهر گفت: 

 پاشو آقا داماد نوبت شماست ها...  -

 از شما بزرگتر نبود بیاد بگه...زلزله خانم؟ -

 حیف که امشب شب دامادیته وگرنه تو که خوب میدونی بی جواب نمی ذارمت سپهر خان. -

 د که فرشته گفت:سپهر خواست چیزی بگوی

 سپهر تو رو خدا امشب رو بس کنید. -

 با حرف فرشته، رو به شکوفه گفت:

 خانومم سفارشت رو کرد... وگرنه تو هم که می دونی من کم نمیارم. -
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سپس برخاست و دستش را به سمت فرشته دراز کرد. فرشته دست در دستش قرار داد و با هم به سمت محوطه ی 

 ند. میانی مجلس رفت

یک دستش را پشت کمر فرشته قرار داد و با دست دیگرش دست فرشته را دست گرفت و به آرامی شروع به 

رقصیدن کردند. فرشته به خوبی متوجه سنگینی نگاه برخی از مهمانها بود و حتی پچ پچ های گاه و بی گاه و حرف 

 اد فامیل را به وضوح شنید که با کنایه می گفت:های در گوشی آنها از چشمش دور نمانده بود. حتی حرف یکی از افر

 خدا شانس بده... نمی دونم چرا یه پسر بچه گیر ما نمیاد که برای خودمون بزرگش کنیم... چقدر مردم زرنگن. -

 و دیگری در پاسخ گفته بود:

 حاال ببین کی بهت گفتم.االن اولشه... بذار چند سال دیگه بگذره... خبر پشیمونی سپهر و زن دومشم میشنوی...  -

تمام صورتش از خشم سرخ شده بود و کم کم بغضی در گلویش جا خوش می کرد. ناخودآگاه اخم هایش درهم 

کشیده شده بود و ذهنش درگیر بود. سپهر که متوجه تغییر حال فرشته شده بود او را به بیشتر به خود فشرد و 

 گفت:

 فرشته؟ -

 د و سپهر ادامه داد:به چشمان گیرای سپهر خیره ش

 بخند عشق من... امشب بهترین شب عمرمونه. -

 اما سپهر می شنو... -

 سپهر کالمش را قطع کرد و گفت:

می دونم...بهشون توجه نکن... مهم من و تو هستیم که می دونیم چقدر عاشق همیم مگه نه؟... پس بخند و فقط به  -

 من نگاه کن.

مام احساسش را به کار برد تا این لحظه ها به عنوان شیرین ترین خاطره در ذهنشان با حرف سپهر لبخند و زد. ت

ماندگار شود. از گرمی آغوش سپهر غرق در آرامشی بی وصف شد و با تمام وجود او را همراهی می کرد. هر دو 

ش سر می هماهنگ از سمتی به سمت دیگر حرکت می کردند و فارق از نگاههای دیگران در حال و هوای خوی

کردند. آهنگ رو به پایان بود که سپهر در یک حرکت خودش را روی فرشته خم کرد و بوسه ای بر لب هایش 

نشاند. همزمان آهنگ پایان یافت و همه اطرافیان شروع به زدن کف و سوت کردند. فرشته دستش را دور بازوی 

 حرکت سپهر گونه هایش سرخ شده بود گفت: سپهر حلقه کرد و هردو به سمت جایگاه بازگشتند. در حالی که از

 سپهر؟ -

 جانم ؟ -

 هیچی... -

 چی میخواستی بگی حرفت رو خوردی؟ میگی یا بعدا ازت حرف بکشم؟ -

 ا خیلی بدی...  -

 سپهر قهقهه ای زد و گفت:

 خب مگه چی گفتم؟ تو خودت یه جور دیگه برداشت می کنی. -

بی نظیری را تجربه می کرد. دیدن فرشته در لباس عروس یکی از آرزوهای  در این میان روشن خانم خوشحالی

 همیشگی او بود و در این شب بارها با دیدن فرشته اشک شوق در چشمانش حلقه زده بود. 
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و هیایوی بوق مکرر و چشمک چراغهای اتومبیل هایی که به دنبال اتومبیل عروس و داماد حرکت می کردند شور 

خاصی به خیابان ها بخشیده بود. مراسم پایان یافته بود و فرشته و سپهر به سمت خانه ی جدیشان راهی بودند. 

 فرشته از سپهر خواسته بود که در همان خانه ی همیشگی خودش زندگی کنند اما سپهر گفته بود:

ازه و متفاوت رو شروع کنیم... پس بهتره خونه فرشته عزیزم میخوام همه چی نو باشه... دلم می خواد یه زندگی ت -

 مون هم جدید باشه.

 فرشته نیز با نظر سپهر موافق بود و به اتفاق هم خانه ای آپارتمانی را برای زندگی اجاره کرده بودند. 

بودند.  ساعت حدود دوازده و نیم شب بود تمام مهمانها خداحافظی کرده بودند و اکنون فرشته و سپهر در خانه تنها

 فرشته روی یکی از مبل های راحتی داخل پذیرایی نشست و گفت:

 وای که چقدر خسته شدم... پاهام داره از درد می ترکه بس که رقصیدم. -

 سپهر که کنارش نشسته بود گفت:

 آره ولی شب خیلی خوبی بود. -

 به سمت فرشته چرخید و ادامه داد: 

 راستی وحید رو دیدی؟ -

 مگه اومده بود؟ وحید؟  -

 آره ولی یه گوشه بی سر و صدا نشسته بود منم خیلی دیر متوجه شدم اومده. -

 فکر نمی کردم اومده باشه. -

 فرشته عالقه ای نداشت که در اینباره حرفی بزند بنابراین گفت:

 سپهر -

 جانم -

 چی شد پدر جون مگه قرار نبود بیاد با ما زندگی کنه. -

 اصرار کردم قبول نکرد.خیلی بهش  -

 یعنی چی؟ نمیشه که تنها باشه من خودم راضیش می کنم که بیاد پیش خودمون. -

 باشه ببینم چه می کنی... من که نتونستم... شاید تو راضیش کردی. -

سپس برخاست و کتش را از تن خارج کرد و روی دستش انداخت. مقابل فرشته ایستاد و دستش را دراز کرد و 

 :گفت

 بانوی من؟  -
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فرشته نگاهی به چهره ی متبسم سپهر انداخت و بدون هیچ حرفی دست در دست سپهر به سمت اتاق خواب حرکت 

 کرد. به در بسته که رسیدند سپهر مقابل فرشته قرار گرفت و گفت:

 چشماتو ببند عزیزم... -

 فرشته متعجب گفت:

 چشمامو ببنددم؟ چرا؟ -

 سپهر معترض گفت:

 فرشته؟... -

 لبخندی زد و گفت:

 خیله خب... بفرما بستم. -

 آی قربون چشمای خوشگلت. -

 سپس در اتاق را گشود و گفت:

 حاال باز کن... -

فرشته به آرامی چشمانش را گشود. هر گوشه ای از اتاق پر بود از شمع های کوچک و سفید رنگِ روشن که فضای 

التی رویایی به آن بخشیده بود. روی تخت دونفره شان که با روتختی ساتن و تاریک اتاق را روشن کرده بود و ح

 حریر پوشیده بود گیتار سپهر قرار داشت. فرشته همان طور که با بهت اتاق را از نظر می گذراند گفت:

 وای سپهر...چقدر قشنگه... تو که همش با من بودی پس چطور... -

 ه جا به درد بخوره دیگه...خب باالخره زلزله ی ما هم باید ی -

 شکوفه؟ دیدم این آخری غیبش زد پس بگو... عالیه سپهر عالیه. -

 سپهر به سمت اتاق اشاره کرد و گفت:

 بفرمایید خانومی. -

فرشته به آرامی قدم برداشت و لبه ی تخت نشست گیتار را برداشت و به سمت سپهر که به تبعیت از او لبه تخت 

 و گفت: نشسته بود، گرفت

 صدای تو امشب رو برام رویایی تر می کنه. -

سپهر لبخندی بر لب زد و بعد از گرفتن گیتار، گره ی کرواتش را شل کرد و شروع به نواختن آهنگ نسبتا شادی 

 کرد: 

 آرزومه دستای تو، تو دستام جا بگیره -

 خدا کنه شعله ی عشقم تو دلت پا بگیره

 دارم دستاتو تو با من، من با تو، دوست

 دل میدم دل بده، فردا رو کی دیده

 آرزومه دست تو رو بگیرن خاطره ها

 من از خدا جز تو که دنیامی هیچی نمی خوام
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فرشته با جان و دل به صدای سپهر گوش سپرده بود و احساس می کرد که هیچگاه در زندگی اش اینقدر خوشبخت 

 ته خیره شد و ادامه داد:نبوده و سپهر در همان حال به چشمان فرش

 

 معجزه کن با اون چشات هر روزه سر نوشت من -

 منو بکش با خنده هات فرشته ی بهشت من

 اونقده خوبی که تو رو بسته به ماه می کنم

 وقتی دلم تنگ میشه ماهو نگاه می کنم

 آرزومه دستای تو دستام جا بگیره

 خدا کنه شعله ی عشقم تو دلت پا بگیره

 ومه دست تورو بگیرن خاطره هاآرز

 من از خدا جز توکه دنیامی هیچی نمی خوام

 بعد از اتمام آهنگ گیتار را کنار تخت قرار و دوباره به چشمان فرشته خیره شد و گفت:

فرشته... عشق من... از این لحظه به بعد تمام احساس من متعلق به تویه... هیچ وقت تنهات نمیذارم و تا روزی که  -

 زنده ام کنارتم. 

 سپس فرشته را در آغوش کشید و گفت:

 خوب به صدای قلبم گوش بده... فقط داره به عشق تو می زنه. -

 فرشته همان طور که سرش را به سینه ی سپهر تکیه داده بود نگاهش را به نگاه ملتهب سپهر دوخت و گفت:

 سپهر دوستت دارم... -

د که سکوتی شیرین را میانشان حاکم کرد. اینبار فرشته نیز با عشق و احساس پاک و بالفاصله داغی لبهای سپهر بو

 زنانه اش او را همراهی می کرد و خودش را به آغوش گرم او سپرد. 

 

 

***** 

 

فرشته با صدای جیغ دست از نوشتن کشید و سرش را باال گرفت اما ناگهان عسل خودش را در آغوش او انداخت و 

 گفت: 

 مامان... بابایی رو دعوا کن... -

 فرشته او را در آغوش خود فشرد و گفت:

 چی شده باز... قربون اون جیغای بنفشت؟ -

 همان موقع سپهر از حیاط ویال پا به داخل ساختمان گذاشت و گفت:

 پس عسل بابا کجاست؟ -

شد. فرشته به زحمت لبخندش را  و دوباره جیغ های دخترک با موهای طالیی رنگ و چشمان عسلی در فضا پخش

 پنهان کرد و اخم هایش را در هم کشید و رو به سپهر گفت:

 سپهرجان... باز چی گفتی به این ملوس خانوم که جیغش رفته هوا؟ -
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 اما قبل از سپهر عسل با سرعت شروع به حرف زدن کرد:

ب کرد... منم گفتم دوست ندارم... حاال می من داشتم قلعه شنی درست می کردم... بابایی بد اومد همش رو خرا -

 خواد منو بخوره و بعدم بندازم تو دریا.

 سپهر قهقهه ای زد و فرشته در حالی که سعی می کرد خنده اش را مهار کند گفت:

 ای بابایی بد این چه حرفیه به دختر مامان زدی؟ -

 سپهر با همان خنده ی عمیق گفت:

 وما گفته دیگه منو دوستم نداره ولی من خیلی عسل دوست دارم می خوام بخورمش... اوال دختر بابا هم هست د -

سپس با غرشی ساختگی به سمت آنها دوید. عسل با جیغ بلندی از آغوش فرشته بیرون پرید و دوباره به خارج 

 ساختمان دوید. بعد رفتن او فرشته رو به سپهر گفت:

 نره سمت دریا... -

 پدرجون لب ساحل نشسته مراقبشه... تو که میدونی چشم ازش بر نمیداره. نه خیالت راحت  -

 سپس چند قدم به سمت فرشته برداشت و مقابلش ایستاد و با کنجکاوی گفت:

 داری چیکار می کنی؟ -

 فرشته با سرعت دفترش را بست و گفت:

 هیچی... -

 و برای عوض کردن بحث گفت:

 راستی یه خبر دارم... -

 خبری؟ چه -

 شکوفه باالخره اوکی رو داد. -

 سپهر با خوشحالی گفت:

 جدی میگی؟... کی؟ به تو گفت؟ -

نه پس به خود وحید گفت... امشب که هستن چیزی به روی شکوفه و وحید نیار... فکر کنم وحید بفهمه از ذوق  -

 آورد.  پس بیوفته... چقدر برای این زلزله آه و التماس کرد تا آخرش دلشو بدست

 خب بایدم ذوق کنه... من اگه می دونستم زن اینقدر خوبه همون بدو تولد میگفتم زن می خوام. -

 ای بی مزه ی چرب زبون... -

 سپهر به فرشته نزدیک تر شد و دستش را دور کمرش حلقه کرد. به چشمانش خیره شد و گفت:

 باالخره بی مزه یا چرب زبون؟ کدومش؟ -

 نور... االن پدر جون یا عسل میان بد میشه.سپهر برو او -

 نمیان اونا مشغول بازی هستن... در ضمن امروز تولدمه نمیخوای هدیه بهم بدی؟ -

لبهایش را به لبهای فرشته نزدیک کرد که ناگهان صدای بلند داریوش شنیده شد که از بیرون ساختمان فریاد می 

 زد:

 شو خیس کرده... میترسم سرما بخوره...فرشته... دخترم بیا باز عسل لباسا -

 فرشته به سرعت از سپهر فاصله گرفت و گفت:
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کم کم باید علی و کمند هم پیداشون بشه... فقط سپهر جان قربون دستت یادت نره کیک رو بگیری ها... باز این  -

 وروجک صدای پدرجون رو درآورد. من برم... 

 و با عجله به سمت خارج ساختمان دوید.

 سپهر که از رفتن فرشته مطمئن شد به آرامی دفتر روی میز را باز کرد و شروع به خواندن کرد:

پنج سال پیش وقتی کنار همین دریا سپهر بهم پیشنهاد ازدواج داد حتی تو باورمم نمی گنجید که بتونم برای لحظه  -

ی سنی زیادی بود که همه چیز رو بیشتر  ای باهاش به عنوان شوهرم زیر یه سقف زندگی کنم. دلیل اصلیش فاصله

غیر قابل باور می کرد. ولی االن نه تنها از انتخابم پشیمون نیستم بلکه به داشتن سپهر افتخار می کنم چون با تمام 

مشکالت و اختالف نظرایی که باهم داشتیم پا به پای من صبوری به خرج داد و ثابت کرد که یه همسر نمونه و پدر 

ه است... اعتراف می کنم که فاصله ی سنی بی تاثیر نیست و به خاطر همین مساله مشکالت زیادی داشتیم فوق العاد

ولی با بروز هر مشکل عشقی که بین ما بود همه چیز رو حل می کرد و پیوندمون را محکمتر و باعث شد که االن با 

 تکه هایی از وجودم هستن. جرات بگم من یکی از خوشبخترین زن های عالم هستم و همسر و فرزندم

سپهر لبخندی از سر رضایت زد و قلم را در دست گرفت و شروع به نوشتن کرد. زنگ ویال به صدا در آمد فرشته 

 وارد ساختمان شد و گفت:

 فکر کنم علی و کمند باشن... -

 گفت: سپهر با سرعت به سمت فرشته چرخید. دستش را به پشت برد و قلم را سرجایش قرار داد و

 باشه االن باز می کنم و به سمت در خروجی رفت. -

فرشته که متوجه رفتار غیر عادی سپهر شد دفترش را باز کرد. دست خط سپهر را زیر نوشته های خودش دید و با 

 لبخند عمیقی شروع به خواندن کرد:

زم عاشقتم فرشته ی من. اگر هزار بار ای بی معرفت تنها تنها الو میترکونی؟ حاال که اینطور شد منم بگم که هنو -

 هم به عقب برگردم باز هم تورو به عنوان همسرم انتخاب می کنم. 

 سپس امضای سپهر و در نهایت:

 عاشق همیشگی تو سپهر -
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