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فصل اول

. کتابهایش چون کوهی در میان دستهایش سنگینی می کرد. فرشته با قیافه اي محزون و متفکر قدم زنان راهی مدرسه شد

دیشب را تا صبح اصالً نخوابیده . رزان گام بر می داشت، سرش گیج می خورد و گرسنگی بشدت آزارش می دادبا قدمهاي ل

بود، پس از اینکه کتک مفصلی از پدرش نوش جان کرد، با شکم گرسنه به گوشه اي پناه برد و مشغول چسباندن ورقه پاره 

ه آرامی به کنارش آمد، دستی بر موهاي مشکی و بلندش هاي کتابش شد که توسط پدر به آن روز درآمده بود، مادرش ب

بدنش کوفته و دردناك شده بود، در . کشید و گفت که شام او را کنار گذاشته است ولی فرشته احساس گرسنگی نمی کرد

صبح روز بعد هم وقتی از خواب برخاست بدون صرف . حالی که به آرامی اشک می ریخت به چسباندن کتابش مشغول شد

او همچنان در فکر بود که به نزدیک مدرسه رسید، بالفاصله اشکهایش را پاك کرد و وارد حیاط . انه از خانه خارج شدصبح

. نمی خواست دوستانش اشکهایش را ببینند، چند لحظه بعد زنگ زده شد و همگی به کالسهاي خود رفتند. مدرسه گردید

مشرف به خیابان بود ولو کرد و به نیمکت مقابل خیره شد، جاي فرشته بدن خسته خود را روي نیمکتش که کنار پنجره 

مریم خالی بود او دختر منظمی بود و هیچگاه از سر کالس غایب نمی شد ولی امروز نیامده بود، خانم دبیر وارد شد و بچه ها 

خانم دبیر پس از . شدبه آرامی به او سالم کردند و کالس در سکوت فرو رفت، همه ي چشمها به دهان خانم معلم دوخته 

اینکه مختصراً حال بچه ها را پرسید بالفاصله به سراغ درس رفت، فرشته احساس کرد درد پشتش دوباره شدت گرفته 

است کمی به خود پیچ و تاب داد سپس دوباره آرا م گرفت سعی کرد کبودي دستش را زیر روپوش پنهان سازد لحظات 

رسه بود زیرا این چند ساعتی را که دور از منزل می گذراند براي او بهترین لحظات برایش کشنده بود، او همواره عاشق مد

بودند ولی امروز بر خالف همیشه چندان هم راضی نبود هر روز تمام ساعاتی را که در مدرسه بود با دوستش مریم می 

ف بزند با کسی از راز درونش بگوید گذراند ولی امروز مریم نیامده بود و فرشته احساس می کرد دلش می خواهد با کسی حر

باز یاد شب گذشته افتاد که چگونه پدر بی رحمش ابتدا مادرش را زیر رگبار . و آن شخص هم او را امروز تنها گذاشته بود

مشت و لگد خود گرفت و وقتی فرشته طبق معمول به عنوان میانجی وارد معرکه شد پدر خشمگین تر از همیشه بسوي او 

موهاي بلندش را دور دست پیچید و او را به باد کتک گرفت، هیچکس قادر نبود در آن لحظات جنون و وحشت  هجوم آورد،

به فریادش برسد پدرش دیوانه وار او را کتک می زد و پس از او نوبت کتابهایش رسید پدرش آنها را که گوشه اي افتاده بود 

و تکه هاي پاره شده را با شوق و ذوقی که از یک مغز سالم بعید  برداشت و در مقابل چشمان وحشتزده فرشته ریز ریز کرد
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به نظر می آمد در هوا پراکنده ساخت و به ناگاه صداي قهقهه اش برخاست و سپس با نعره اي وحشتزا رو به دخترش کرد و 

:گفت

.نمی خوام درس بخونی دیگه الزم نیست بري مدرسه، از جلوي چشام دور شو-

****

رشته را از دنیاي درونش، دنیائی که پر از غم و اندوه بود خارج ساخت، بچه ها با خوشحالی بطرف حیاط صداي زنگ ف

رهگذران را میدید که بعضی ها با . دویدند، ولی او یاراي حرکت نداشت همانجا سر جاي خود نشست و به خیابان خیره شد

ادند در سیماي یکایک رهگذران می نگریست با خود می گفت، شتاب و عده اي دیگر آرام و بی خیال به راه خود ادامه می د

آیا آنها هم چون من موجودي بیچاره اند؟

آنها هم مثل من دردي عظیم در سینه دارند یا که آسوده خیال و فراغ بالند، آهی از سینه بیرون داد و از جا برخاست و به 

دوستانش را میدید که دسته دسته و گروه . اره ایستادحیاط مدرسه رفت چند جرعه آب نوشید سپس در گوشه اي به نظ

گروه گوشه اي جمع شده و با هم گفتگو می کردند صداي خنده ي آنها را می شنید و در دل حسرت میخورد که چرا نمی 

ود؟آیا سرنوشت، خندیدن را برایش ممنوع نموده ب... تواند مثل دیگران بخندد، چرا نمی تواند واقعاً از ته دل بخندد

وقتی زنگ تفریح به پایان رسید مجدداً به کالس برگشت می دانست که این ساعت ادبیات دارند و خانم شاهمیري پس از 

فرشته مدتها بود که خانم شاهمیري را از نزدیک می شناخت این دبیر در اوایل سال تحصیلی به . چند لحظه وارد کالس شد

خانم شاهمیري سعی . ه، این شاگرد مغموم و ساکت نظرش را به خود جلب کرداین مدرسه آمد و از همان روزهاي اول فرشت

کرد در قلب این دختر حساس نفوذ کند، پس از گذشت چند ماه باالخره موفق شد که با او طرح دوستی بریزد، دوستی معلم 

مدرسه خانم شاهمیري چند گاهی از روزها پس از تعطیل شدن ... با شاگردش در نوع خود دوستی جالب و شگفت انگیز بود

دقیقه اي وقتش را با فرشته می گذراند و با هم گفتگو می کردند، فرشته احساس می کرد می تواند به او اعتماد کند و 

امروز هم پس از تعطیل شدن مدرسه به نزد . خوشحال بود که چنین موقعیتی را بدست آورده که با معلم خود دوست شود

حظه اي در کنار هم از مشکالت خود سخن گفت و سپس از او خداحافظی کرد و بطرف خانه اش خانم شاهمیري رفت چند ل

.براه افتاد در حالیکه صداي خانم شاهمیري در گوش او طنین انداخته بود که او را دعوت به صبر و بردباري می نمود
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فصل دوم

در یک خانواده ي متوسط به دنیا آمد آن شب یکی از سال پیش  17فرشته دختري بود زیبا، با چهره اي ساده و معصوم، او 

آسمان بی دریغ اشک می ریخت تو گوئی که از به دنیا آمدن او آسمان نیز گریان بود او . سردترین شبهاي زمستان بود

ار و پدر و مادرش از داشتنش شادمان بودند، پدرفرشته کارمند ساده ي یک اداره و مادرش زنی خانه د. کودك زیبائی بود 

سال با او  9فرشته دومین کودك این خانواده محسوب می شد، برادر بزرگترش . همسري با وفا و مادري دلسوز و مهربان بود

. تفاوت سن داشت که به جهت بازیگوشی از ادامه تحصیل خوداري کرده و در کارگاه نجاري شغلی مناسب سن خود دشت

پدر و مادر فرشته . شده بود که پس از دو سال بر اثر بیماري از دنیا رفتیک فرزند دختر دیگر هم قبل از فرشته متولد 

نمونه کامل یک زن و شوهر مهربان بودند زندگی ساده اما توأم با خوشبختی آنها همچنان ادامه داشت و وجود این بچه نیز 

ا پدر فرشته به ناگاه از محیط آرام و اما متاسفانه این خوشبختی دیري نپائید زیر. به زندگی آنها روشنی و نور بخشیده بود

اکثر شبها دیر وقت به خانه می آمد . کانون گرم خانوادگی دست شست و همراه رفقاي ناباب سر از کاباره هاي تهران در آورد

.و مست و مدهوش به خواب می رفت

در تهی است و می فهمید که ساله بود اما احساس می کرد که دستهایش از نوازش دستهاي پ5فرشته با وجودیکه کودکی 

پدر به مرور زمان مبدل به یک میخواره شد و . و این تازه آغاز بدبختی آنها بود. حادثه اي در زندگی آنها رخ داده است

همین امر سبب شد که او را از اداره اخراج کردند از آن زمان به بعد تنها نان آور آنها احمد برادر فرشته بود که با دسترنج 

وضع پدر او . مادر فرشته هم با خیاطی کردن براي مردم چرخ زندگی را می چرخاند. خود مخارج آنها را تامین می کرد ناچیز

روز بروز، رو به وخامت می نهاد یک بار مادرش با فروش مقداري اثاثیه و جمع آوري اندوخته ي ناچیزش که از راه خیاطی 

بستري کرد، چند ماهی مداواي او بطول انجامید، سرانجام پدر فرشته پس انداز کرده بود، شوهرش را در بیمارستان 

تندرست و سالم اما ضعیف و ناتوان از بیمارستان مرخص شده، در خانه تحت کنترل شدید همسرش بود و دیگر همگی 

و این بار دیگر خوشحال بودند که او ترك اعتیاد نموده است اما سه ماه بعد پدر فرشته مجدداً شروع به میخوارگی نمود 

نجاتش مشکلتر گشته بود، دکترها به او گوشزد کرده بودند که اگر بار دیگر به جانب اعتیاد برود دیگر خالصی نخواهد یافت 

بار دیگر زندگی رقت انگیزشان به همان وضع سابق ادامه یافت برادر که از سن . ولی او اهمیتی به سخنان دکترها نداد

ه بود، محیط اجتماع در روحیه اش تاثیر نامطلوبی گذاشته و از او مردي خشن و متعصب و زورگو و نوجوانی وارد اجتماع شد
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از اینکه میدید دسترنجش را با هزاران زحمت فراهم می نماید و آنگاه باید آنرا خرج میخوارگی پدر . بداخالق ساخته بود

خواهر کوچکش خالی می کرد، زیرا او با آن افکار غلط  کند به سختی در عذاب بود و عقده هاي درونی خود را تنها بر سر

در خانه به فرشته لقب دختر شوم داده بود و . خود فرشته را مسبب این بدبختی می دانست و قدم او را شوم تلقی می نمود

ودند ولی با پیدا شدن او را به این نام می خواند عقیده داشت که تا قبل از تولد او خانواده آنها از خوشبختی کامل بهره مند ب

تنها دلگرمی فرشته مادرش بود که همچو کوهی مقاوم و . فرشته در زندگی آنها، مسیر زندگیشان تغییر فاحشی به خود داد

.پا برجا از دخترش در مقابل گزند پدر و برادر حمایت می کرد

کل داشت در نتیجه پول بیشتري بابت خرید وضع پدر فرشته روزبروز به وخامت می نهاد و حاال احتیاج بیشتري به مصرف ال

احمد معتقد بود که . برادر فرشته با درس خواندن او مخالفت می کرد و پدر هم او را همراهی می نمود. مشروب الزم داشت

مخارج تحصیلی فرشته بر فشار زندگیشان خواهد افزود و پدرش که میدید با آن پول نمی تواند مشروب بیشتري استعمال 

و هر دو فشار را بر فرشته چند برابر می کردند اما مادر که تحمل دیدن اشکهاي . د با عقیده پسرش موافقت می کردنمای

.دخترش را نداشت سعی می کرد بیشتر کار کند تا مخارج مدرسه ي او را تامین نماید

او نبود مسلماً تاب و تحمل زندگی  فرشته با خود می گفت، در تمام دنیا تنها همین یک مادر را دارد که حامی اوست اگر

کردن را از دست می داد، چه شبها که پدر مست و الیعقل به خانه می آمد و هر چه دم دستش بود از بین می برد و سپس 

عقده هایش را به سر همسر بدبختش می ریخت و تا قدرت و توان در بازو داشت او را کتک می زد

ت نشان می داد ولی جرئت نداشت که دستش را روي احمد بلند کند زیرا می ترسید گاهی از اوقات هم به فرشته ضرب شص

پدر چون یک جیره خوار شب و روز به دستهاي احمد خیره می شد، تا پول مختصري جهت . که پول مشروبش قطع شود

ی از عزا در می آورد و خرید مشروب از او دریافت دارد بعد شتابان خود را به اولین میخانه ي سر راه می رساند و شکم

شنگول و کیفور به خانه باز می گشت بعضی مواقع اتفاق می افتاد که هوس خیابان گردي به سرش می زد و بناگاه از 

خیابانهاي باالي شهر سر در می آورد بنظرش می رسید که وارد شهر دیگري شده است در این هنگام، یا شب را لب جوي 

ح می رساند یا اینکه دست بر قضا پلیس گشتی او را می یافت و شب را در کالنتري و در آبی در کنار سگ ولگردي به صب

یک اتاق تاریک و نمناك به روز می رساند و احیاناً اگر آدرس منزل به خاطرش مانده بود، پلیس وظیفه شناس او را تا در

.خانه اش مشایعت می کرد
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چند ماه بیشتر . نشو و نما می کرد و به درس خود همچنان ادامه می داداین بود وضع زندگی آنها، فرشته در چنین محیطی 

به پایان سال تحصیلی نمانده بود و پس از آن تنها یک سال دیگر باقی بود تا دیپلم خود را بگیرد، هنوز هم براي آینده هیچ 

در این میان تنها دوست غمخوار او  .تصمیمی نگرفته بود ولی می دانست که او هم باید کار کند تا چرخ زندگی را بچرخاند

در بیرون از محیط خانه دوست و همکالسیش مریم بود که درد و رنج خود را بین یکدیگر تقسیم می کردند، دوستی او و 

.مریم از دوران دبستان آغاز شده و تاکنون همچنان ادامه داشت

سن دو سالگی در اثر حادثه اي از دست داد، خودش می مریم نیز چون او دختري بود از خانواده ي متوسط که مادرش را در 

 5پدر مریم پس از چند سال با زنی به مراتب جوانتر از زن اول خود ازدواج کرد مریم تنها . گفت مادرش سر زا رفته است

ار او بر آمد سال با زن باباي خود تفاوت سن داشت زن بابا از همان لحظات اولیه ازمریم زهر چشم گرفت و در پی اذیت و آز

و چون بسیار زیبا و جوان بود و از طرفی نیز پدرش مردي با نفوذ و پولدار بود پدر مریم چشم و گوش بسته تحت فرمان و 

معلوم نبود که چرا چنین دختري با داشتن پدر پولدار و زیبائی خیره کننده و سن کم با مردي در شرایط . نفوذ همسرش بود

زن پدر مریم که از حاال او را بنام شهال می خوانیم زندگانی را به کام او تلخ نموده بود، بی جهت . پدر مریم ازدواج کرده است

او را به باد کتک می گرفت و در هر کاري او را مورد مواخذه و استهزاء قرار می داد،

ی کرد و در جمع دوستان و و با زخم زبان به جان او نیش می زد، هر کاري که مریم انجام می داد، سخت از او انتقاد م

آشنایان خود اظهار می داشت که مریم از رموز خانه داري سر رشته اي ندارد و هرگز نمی تواند مردي را خوشبخت کند، 

. هیچ مردي حاضر نخواهد بودبا چنین دختر تنبل و تن پروري ازدواج نماید، مگر اینکه گور خود را با دست خود کنده باشد

دائی شهال که مرد . خم زبان ها را تحمل می نمود و دم بر نمی آورد تا اینکه یک روز خبر ناگواري را شنیدمریم همه ي این ز

جا افتاده اي بود پس از چند بار که به خانه آنها آمد از مریم خوشش آمد و از خواهر زاده اش خواست که برنامه ازدواج او را 

و کوشش شهال این بود که شوهرش را به این وصلت راضی کند و مریم از این با مریم جور کند از آن روز به بعد تمام سعی 

ساله که تا به حال دو بار ازدواج کرده ولی هر دو ازدواج او به  38موضوع بشدت رنج می برد دائی شهال مردي بود حدوداً 

دگیش از صادرات و خرید و فروش او تقریباً نیمچه تاجر بود مغازه ي بزرگ فرش فروشی داشت و زن. جدائی انجامیده بود

.فرش تامین می شد، در بازار تا حدودي آدم با نفوذي بود و بقول معروف خرش می رفت و حرفش خریدار داشت

پدر مریم چندان تمایلی به این ازدواج نداشت ولی نمی توانست در مقام مخالفت از دستورات همسرش برآید زن او طوري 
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س بزرگی آورده است و هرگز هیچ مردي حاضر نخواهد شد با او ازدواج کند، پدر مریم ناچاراً از وانمود می کرد که مریم شان

.دائی همسرش خواست که مراسم عروسی را به خاتمه یافتن درس مریم موکول کند و او نیز پذیرفت

اشتند و تنها دلخوشی آنها مریم و فرشته این دو دوست مهربان هر کدام در قلبهایشان غمی عمیق و طاقت فرسا انباشته د

.این بود که لحظات بیکاري را در کنار یکدیگر بنشینند و از ناراحتی درون خود سخن بگویند

فصل سوم

پس از تعطیل شدن از مدرسه فرشته قدم زنان راهی منزل شد، وقتی به منزل رسید مادرش طبق معمول کنار چرخ خیاطی 

یدن فرشته بالفاصله از جا برخاست و غذائی برایش آماده کرد و خود نیز با فرشته با د. نشسته و مشغول دوخت و دوز بود 

مشغول خوردن نهار شد، مادر می دانست که او از دیشب تا بحال هیچ چیز نخورده است و حتی پول تو جیبی نیز نداشت 

ابراین اکثراً نهار را در مدرسه از مدرسه تعطیل می شد بن 3که با آن ساندویچ یا نوشیدنی بخرد فرشته معموالً ساعت 

مادر و دختر ناهار را در . ساندویچ می خورد ولی امروز پولی به همراه نبرده بود و از شدت گرسنگی رنگش زرد گشته بود

سکوت خوردند و پس از آن فرشته به اتاق دیگر رفت تا به مرور درسهایش بپردازد ولی نیم ساعت بعد از فرط خستگی 

اب هایش نهاد و به خواب فرو رفت نمی دانست چه مدت است که خوابیده که ناگهان از صداي فریادي از سرش را روي کت

خواب برخاست گوشهایش را تیز کرد صداي مشاجره پدر و مادرش را طبق معمول همیشه از اتاق مجاور شنید از جا بلند 

:ت صداي فریا مادرش را شنید که می گفتشد و در اتاق را از داخل قفل کرد و با اطمینان خاطر سر جایش نشس

آخه مرد از جون من چی می خواي؟-

.و متعاقب آن صداي مستانه ي پدر به گوش او رسید

.یاهللا هر چی پول داري بده زود باش کار دارم-

.بخدا هیچی پول ندارم همش همین بود که بهت دادم-

.زود باش معطل نکن پول رو رد کن بیاد-

دارم به پیر به پیغمبر ندارم آخه چرا با من بیچاره اینطور می کنی؟به خدا ن-

:پدرش دوباره فریاد کشید
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.گفتم پول بده زود باش حرف زیادي نزن-

مرد چرا صداتو بلند می کنی آبروي چندین و چند ساله ي ما جلوي در و همسایه ها رفته خجالت بکش تو دختر دم بخت -

.و بیداد نکنتو خونه داري اینقدر داد 

خفه شو زیاد حرف نزن بگو بقیه پوال کجاست؟-

.چرا حرفامو باور نمی کنی هر چی که داشتم دادمش به تو، دیگه پولی تو خونه نمونده-

.دروغ می گی، خودم می گردم پیدا می کنم-

.خیلی خوب بگرد اگه پیدا کردي مال خودت-

شم به اطراف پرت می کند ولی پس از چند لحظه جستجو مثل اینکه از فرشته می شنید که پدرش وسایل منزل را با خ

فرشته . یافتن پول مایوس شده بود زیرا به طرف همسرش هجوم برد پس از اینکه کتک مفصلی به او زد از خانه خارج شد

ود به کمکش برود گوشهایش را گرفته و به آرامی گریه می کرد نمی خواست صداي فریاد مادرش را بشنود زیرا نا گزیر ب

چند بار تصمیم گرفت از اتاق خارج شده و با دستهاي ناتوانش گلوي پدر را بفشارد ولی مادرش به او سفارش کرده بود که 

. در دعواهاي او و شوهرش به هیچ عنوان دخالت نکند، می دانست که این مداخله باعث کتک خوردن او نیز خواهد شد

:با خود گفت. کالیفش بود اشکهایش نیز صفحات کاغذ را تر می کردفرشته همچنان که مشغول نوشتن ت

.آخر کجا بروم که لحظه اي بتوانم در آن مکان احساس آرامش نمایم-

صداي گریه ي مادرش را می شنید که همچنان ناله سر می داد و به مسببین این جریان لعنت می فرستاد که سعادت و 

ند فرشته دیگر نتوانست طاقت بیاورد در اتاق را گشود و به طرف مادرش رفت زن خوشبختی آنها را ویران ساخته بود

بیچاره تمام بدنش کبود شده بود او سر مادر را به شانه اش تکیه داد و موهایش را نوازش کرد، مادر و دختر در آغوش هم 

.ساعت ها گریستند

از غم و . ر به اتاقش رفت تا بقیه تکالیفش را انجام دهدپس از آنکه فرشته مادرش را دلداري داد و ساکتش نمود بار دیگ

اندوه خرد شده بود پدر با رفتارش غرور و شخصیت او را جریحه دار ساخته بود نمی توانست مقابل در و همسایه ها قد علم 

رد که چند ماه قبل کند همه ي همسایه ها با ترحم و دلسوزي و بعضی ها هم با نفرت و انزجار نگاهشان می کردند به یاد آو

جوانی به همراه خانواده اش به خواستگاري او آمده بود ولی همسایه ها چنان از آن ها بد می گفتند که مرد جوان فرار را بر 
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قرار ترجیح داد، فرشته از این بابت ناراحت نبود چیزي که او را نگران می ساخت ترس از بی آبروئی بود تحمل دیدن 

و ترحم همسایه ها را نداشت در مقابل دختران هم سن و سال خود که در جوار آنان زندگی می کردند  نگاههاي پر از شماتت

سرافکنده و خجل بود، به یاد روزهاي بی دغدغه ي کودکی افتاد که چه آسوده و بی خیال در کوچه هاي خاکی با کودکان 

ه در انزوا و تنهائی بسر برد و دوستان و هم بازیهایش بازي می کرد و هرگز در باورش نمی گنجید که روزي چنین دور از هم

بندرت پیش می آمد که از خانه خارج شود، کسانی که براي مادرش سفارش . او را چنین تنها و خسته از زندگی، رها سازند

رشته منزل اکثراً زمانی را انتخاب می کردند که پدر ف. لباس جهت خیاطی می آوردند با ترس و لرز داخل خانه می شدند

نباشد، آنها از او وحشت داشتند تو گوئی که با یک جانی یا آدم خطرناکی روبرو هستند، این مسئله براي فرشته خیلی 

وقتی خانواده هاي خوشبخت را در اطراف خود می دید به زندگی پر از سعادت آنها حسرت می خورد دلش می . دردناك بود

د می پرسید چرا باید در چنین خانواده اي به دنیا می آمد، چرا باید زندگی او غیر خواست جاي یکی از آنها می بود، از خو

هیچکس نبود که به چراهایش پاسخ گوید در کالس به هم شاگردي ها نگاه می کرد و در دل می گفت خوش ... عادي باشد؟

ه ندارید، خوشا به سعادت شما که مورد به حال شما، کاش من جاي شماها بودم، شماها پدري مثل پدر من دائم الخمر و بیکار

خود را موجود بدبختی می دانست، بیچارگی او حد و حصري نداشت دردش آنقدر عظیم .تمسخر همسایگان قرار نمی گیرید

چه شبها . و وحشتناك بود که نمی توانست با کسی در این مورد سخن بگوید، می ترسید که مبادا مورد تمسخر واقع شود

آنشب نیز همانند شبهاي دیگر . بسترش اشک ریخته و از خدا خواسته بود که آنها را از این وضع نجات دهد که تا صبح در

مختصر شامی خورد و فوراً به رختخواب رفت سعی داشت خود را از چشم برادر و پدرش دور نگه دارد، در رختخواب مدام 

از چیزي وحشت داشت و نمی دانست که این ترس در اثر به این طرف و آن طرف می غلتید و خواب به چشمانش نمی آمد، 

...چیست، با هر زحمتی بود چشمانش را بست و به خواب خوشی فرو رفت

در خواب می دید که بچه است، همان کودك زیبا و تپل چند سال پیش، میدید توي حیاط کنار باغچه ي پر گل و سبزه لب 

ی هاي قرمز حوض غذا می ریخت، پدرش را دید که از اداره به خانه حوض بازي می کند، با دستهاي کوچکش براي ماه

گونه هاي قرمزش را بوسید و او را سردست بلند کرد و به اتاق برده، دید که . برگشته بود و با خوشحالی به طرفش می آمد

بسته اي را به دستش داد پدرش او را روي زانوهایش نشانده و با دستهاي مهربانش موهاي سیاه او را نوازش می کند، سپس 

و گفت که آنرا باز کند فرشته جعبه را گشود چشمانش از خوشحالی برق زد درون جعبه عروسک بسیار زیبائی قرار داشت 
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یک عروسک که لباس سپید عروسی به تن داشت او با دستهاي کوچکش عروسک را در آغوش گرفت، و بار دیگر روي 

وسه ساخت سپس با خوشحالی بی حدي از جا برخاست که به کوچه برود و عروسکش زانوان پدر نشست و صورتش را غرق ب

را نشان دوستانش بدهد اما ناگهان باد شدیدي وزیدن گرفت و عروسک او به روي زمین درغلتید و تکه هاي شکسته ي آن 

داخل تابیده بود به ساعت  هر یک به گوشه اي افتاد، فرشته فریادي کشید و از خواب پرید، روشنائی از پنجره اتاق به

:صبح بود، زیر لب گفت 6دیواري نگاه کرد، هنوز 

آه چه خواب عجیبی، خدایا حتی در خواب نیز خوشی ها را از من دریغ می ورزي با بی میلی از جا برخاست به آشپزخانه -

ه چاي داخل قوري ریخت و آن را رفت مادرش قبالً سماور را روشن کرده بود، آب سماور قل قل می جوشید فرشته دو پیمان

.روي سماور گذاشت پشت میز کهنه ي وسط آشپزخانه نشست سرش را روي دستش نهاد و مجدداً به خواب رفت

اینبار احساس کرد دستی موهاي او را نوازش می دهد فکر کرد شاید باز هم خواب می بیند اما دست مادرش بود که او را 

.و کتابها را زیر بغل نهاد و از خانه خارج شد صبحانه اش را خورد. صدا می زد

فصل چهارم

هنگام  نینشست در ا شیبود سر جا امدهیهنوز ن ریزنگ خورده بود، بالفاصله به کالس رفت، دب دیبه مدرسه رس یوقت

زنگ به  انیتا پا گرید دیزد سپس به سرعت سرش را دزد يبه او کرد لبخند ینگاه یبا تان میافتاد، مر میچشمش به مر

سرش را  میمر. زده شد به جانب او رفت حیزنگ تفر یکرد وقت جببرخورد سرد و خشک تع نیطرفش نگاه نکرد، فرشته از ا

 ادیچانه اش برد سر او را بلند کرد ناگهان از وحشت فر ریفرشته دستش را ز. ختیر یاشک م ینهاده و به آرام زیم يرو

:دیپرس یو کبود شده بود، فرشته با ناراحت اهیچشمانش س يو پاورم کرده  مینصف صورت مر د،یکش یکوتاه

روز انداخت؟ نیتو رو به ا یشده ک یچ میمر-

.ستیبلند گر يفرشته نهاد و با صدا يشانه  يسرش را رو یکرد ول ياز دادن جواب خوددار میمر

؟يتصادف کرد نمیبب ؟يشد ينجوریشده حرف بزن، چرا ا یچ-

:کرد گفت یم هینان گرهمچ کهیدر حال میمر

.مردم یکاش تصادف کرده بودم، کاش م-
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بال رو سرت آورد؟ نیا یشده صورتت آش و الش شده ک یپس چ-

:جواب داد میخواست سر کالس او را وحشتزده کند مر یبود که نم نیا میبرد که علت برخورد سرد مر یم یحاال پ فرشته

.پدرم-

آخه چرا؟ رحمیآه ب-

.ناراحتم یلیبدون که خ نقدریتونم در دو سه کلمه برات خالصه کنم هم یمفصله نم یلیخ انشیجر-

.کن فیتعر میخونه برا میبر میشد و خواست لیکالس تعط یوقت م،یهم داشت نیبدتر از ا يما روزها زمیغصه نخور عز-

 یکه چ دنیازم پرس يچه ها با کنجکاواومدم ب یکشم صبح وقت یچقدر از بچه ها خجالت م یدون یآه فرشته نم... باشه،-

.موتور سوار تصادف کردم هیمن بهشون گفتم که با  یشده ول

 چکسیداشته باشن مگه ممکنه ه یناراحت شونیهر کدوم از بچه ها هم ممکنه تو زندگ یخودتو ناراحت کن دیتو نبا-

.تو پاك کنکالس اشکا انی، بچه ها دارن م یکن آروم باش یسع. نداشته باشه يگرفتار

خود  ياو نشود، بچه ها با سر و صدا سر جا يمتوجه اشکها یداد، تا کس میدر آورد و به مر یخود دستمال فیاز ک فرشته

 يچند نفر از شاگردان را پا ریخانم دب. داشتند اتیاضیوارد کالس شد در آن ساعت ر ریبعد خانم دب ينشستند و لحظه ا

را صدا کرد که به  میمر ریپس از آن خانم دب سند،یتخته نوشته بود بنو يرا که رو يخواست تا جواب مسئله ا اهیتخته س

 یاضیر ينهاینتوانست تمر جهیرخ داده در نت شیبرا یاز جا بلند شد و گفت که چون روز گذشته اتفاق میمر. دیایتخته ب يپا

 میمر ریمدرسه وارد کالس شد و گفت که خانم مد يلحظه بابا نیدر ا. موضوع اظهار تأسف نمود نیاز ا ریرا حل کند، خانم دب

به  رشیپس از کسب اجازه از دب نیاو را خواسته اند بنابرا روزید بتیدانست که جهت غ یم میرا به دفتر احضار نموده اند مر

الس را بودند که ک یکسان نیو فرشته جزو اول میکالس زده شد مر انیزنگ پا یدفتر، مدرسه مراجعه کرد، ساعت بعد وقت

:دیحکمفرما شد، فرشته پرس نشانیب ینیمهربان هر دو هزاران راز بود سکوت سنگ يدر قلبها کردند،ترك 

افتاده باشه؟ یمدرسه حدس زدم که ممکنه اتفاق يومدین روزید یاز چه قراره، وقت انیجر نم،یخوب حاال بگو بب-

وارد منزل  یمن به طرف خونه رفتم، وقت میاز هم جدا شد یتوق روزیپر دم،یکش یدو روز چقدر ناراحت نیا یدون یتو نم-

دارند و از من خواست که از بچه اش مراقبت کنم تا اون  همانیشام م يشدم، زن بابام منو صدا کرد و گفت که امشب برا

 رم،یونو بعهده بگا یشخص يو نظافت و کارها يبچه داره که من مجبورم نگهدار هیکه شهال  یدونیبتونه شام رو آماده کنه، م
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 5ساعت . که گفت انجام دادم يدستش ندم هر کار يبهونه ا نکهیکردم به خاطر ا یدرسامو مرور م ستیبا یم نکهیبا وجود ا

چنان  زشیه يورود با چشما يلحظه  ونشهال هم همراهشون بود، از هم ینفر بودند اومدن، دائ 40بعد از ظهر مهمونا جمعاً 

 هویبودم که  يمن تو اتاق بچه بودم و با او سرگرم باز ن،یخواست آب بشم و فرو برم تو زم یدلم م کرد که یبه من نگاه م

.کنم یو در جمع مهمونا شرکت نم امینم یرائیخبر وارد اتاق شد، بهم گفت که چرا به اتاق پذ یاون ب

خواهم در کنار او  ین بچه تنهاست مکه از او داشتم مجبور شدم باهاش حرف بزنم در جوابش گفتم که چو یوجود نفرت با

.باشم

شما به شهال خانم  دمیگفت که شن یسر تا پامو ورانداز کرد، با کمال پرروئ رهیخ یکنارم نشست و با نگاه يلحظه ا اون

درسته؟ ایآ نیکن یبا من عروس نیستین لیکه ما نیگفت

:مورد حضوراً باهاش صحبت کنم به ناچار گفتم نیخواستم در ا ینم

.دم فعالً درس بخونم یم حیترج-

:گفت حانهیوق

روز  هی دیبا يباالخره هر دختر یول نیدرس بخون نیتا هر زمان که بخواه نیتون یندارم شما م یمخالفت چگونهیمن ه-

.ازدواج کنه

 یرش کنند با کسمجبو نکهیازدواج کنه نه ا دیخودش با يبا مرد مورد عالقه  یروز عروس بشه ول هی دیبا يبله هر دختر-

.نسبت به او نداره يعالقه ا نیازدواج کنه که کوچکتر

:تو هم کرد و جواب داد اخماشو

ستم؟یتو ن يمورد عالقه  پیمن ت یعنی-

:جهت گفتم نیبتونم با حرفام رامش کنم به هم دیرو کنار بذارم به خود گفتم که شا یکردم رودرواس یسع

 ن،یمنو تباه کن ي ندهیآ نیش یم یچطور راض نیپدر من هست يو دوست بدارم، شما به جااگر که نتونم شما ر نیانصاف بد-

:نذاشت جمله ام تموم بشه گفت... کنم و یخودم عروس يمورد عالقه  پیآرزو دارم با ت يمنم مثل هر دختر

 يبچه  هیانبها رو در مقابل جواهر گر يمونند که مقدار یم نیدونند مثل ا ینم زیچ چیه یزناشوئ یما از زندگ يجوونها-

عاشقونه سر بدن و  ينجواها گهیفقط بلدن در گوش همد يامروز يجوونها زه،یو اون بچه هم اونا رو دور بر زنیخردسال بر
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مرد جا افتاده هستم،  هی کهیمن با وجود یذهن خودشونه سخن بگن ول ي داختهکه ساخته و پر یطالئ ي ندهیهم از آ يبرا

.تازه سر از تخم در آورده یجوجه فکل هیتورو خوشبخت کنم نه  تونم،یا تجربه توام بوده من مب میسراسر زندگ

:به او گفتم نیتونم با اون از در منطق وارد بشم بنابرا یدونستم که نم یم

.رهیبگ میو سرنوشت تصم ریدر مورد ما تقد نیفعالً بذار-

:به طرفم اومد و موهامو تو دستاش گرفت و گفتبه ناگاه  یو خشنود شد ول یحرف راض نیاون از ا و

روبان را باز کرد و موهامو دور شونه هام  يبعد گره  ،ياونارو پشت سرت جمع کرد ستین فیح ،يدار یقشنگ يچه موها-

:کرد و افزود شونیپر

وهاتو دورت م شهیهم يزن من شد یدوست دارم وقت يشد یمثل بچه محصال م ياونجور ،یخانم حساب هی يحاال شد-

اون  یول رم،یداشتم که ازش فاصله بگ یزد، خودمو جمع و جور کردم و سع یم رونیب یبیاز چشمانش برق عج ،يزیبر

به طرفم آورد و خواست که منو  فشویصورت کث نخورد ناگها یشده بود که نفسهاش به صورتم م کیبه من نزد يطور

.تو گوشش زدم یمحکم یلیزدم و در همان حال س يادیببوسه و من ناگهان فر

.برو گم شو رون،یبه من نزن، از اتاقم برو ب فتویاحمق دست کث رمردیپ-

گفتم،  یم راهیکردم و بدو ب یم هیباشن، و من همچنان گر ختهیظرف آب سرد روش ر هیکرد، انگار  یهاج و واج نگام م اون

:روبه رو شد رو به پدرم کرد و گفت يصحنه ا نیشهال با چن یهمراه پدرم وارد اتاق شدند وقت میمن نا مادر ادیفر ياز صدا

 يدخترت چطور يدیهامو دعوت کنم د لیتونم فام ینم یندارم، حت شیخونه آسا نیمن تو ا گهیبه، به، چشمم روشن، د-

.کنه یم رونیخونه ب نیهم منو از ا گهیالبد تا چند روز د ،يدیکرد، د نیمن توه یبه دائ

:حرفها نبود به پدرم گفت نیشهال گوشش بدهکار ا ینو آروم کنه ولداشت او یسع پدرم

... اد،ینتونست از پس اون بر ب یوجب مین يدختره  نیکه پدر ا گنیم گن،یم یمهمونام رفت، فردا مردم چ شیمن پ يآبرو-

من از . برام، ارزش دارن منم يها لیشده اگه دختر تو برات مهمه، فام نیمن توه یدائ تیتحمل ندارم، به شخص گهینه من د

.من يجا ای هاون يجا ایخونه  نیتو ا. رمیخونه م نیا

داشتند به شهال  یکه سع یبرد، مهمونا هر کدوم در حال رونیکرد، باالخره زنشو ساکت کرد و از اتاق ب یبا خشم نگام م پدرم

دونستم که همه  یمن م یرفته ول شیوکرد که آبر یم هیبدن شروع کردن به سرزنش کردن من، شهال همچنان گر يدلدار
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ماجرا رو بدونه  یعلت اصل نکهیمقدمه بدون ا یاونو آروم کرد دوباره به اتاق بچه اومد و ب یپدرم وقت. نقشه است نهایا ي

تو داشت به ناموس تو دست  يبزنم و بگم پدر اون مرد گرگ صفت در خونه  ادیخواستم فر یمنو به باد کتک گرفت، م

...بود که خواستم از شرف خودم دفاع کنم نیکرد، تنها گناه من ا یم يدراز

:دست از کتک زدن بر نداشت، شهال وارد اتاق شد و با عشوه و ناز به پدرم گفت يپدرم لحظه ا یول

بخشم،  یولش کن خودتو خسته نکن، من اونو م ،یزن یکتکش م ينجوریکه ا ادیخدا رو خوش نم شیبسه اونو کشت گهید-

.میبر ایفهمه ب یاست هنوز نمبچه 

:که او را با خود ببرد، پدرم گفت دیو بعد دست پدرم را کش-

.کشتم یاونو م يکرد یشهال، به جون تو اگه تو وساطت نم-

:اون مار خوش خط و خال دستشو گرفت و گفت بعد

.شده باشه هیتنب یکنم به قدر کاف یمهمونا منتظرند، اعصابتو ناراحت نکن، فکر م زمیعز میبر ایب-

اونا  ختم،یر یو کوفته اشک م یزخم یو من در همان اتاق با بدن دندیاز شب زدند و رقص یرفتند و به اتاقشون و تا پاس اونا

بودم، چند بار خواستم پنجره رو باز  یبعد از ظهر من تو اون اتاق گرسنه و تشنه زندون روزیدر اتاق را رو من بستند و تا د

 ایفقط دست و پام بشکنه  رمینکنه و نم ياریشانس با من  دیبه خود گفتم شا یول نیپائ نماز اون باال پرت ک کنم و خودمو

کلمه  کیتا حاال همه تو خونه با من دشمن شدند، پدرم  شبیاز پر. بشم گرونیتو سر خور و سربار د دیچالق بشم اونوقت با

.و آشغالم یلیهستم، طف يادیموجود ز هیاون خونه  توانگار من  زنهیم هیو کنا شیزنه و زن بابام هم مدام ن یبا من حرف نم

:و گفت دیکش یفرشته آه شد،یراه از هم جدا م نیکه منزلشان از هم دندیرس یدو راه کیموقع به سر  نیا در

بدجنست بگم،  يزن باباشما و به اون  يخونه  امیروز ب هیخواد  یمتأسف شدم، دلم م انیجر نیواقعاً از ا م،یدیچه زود رس-

رفتارو با بچه  نیهم یاگه کس شهیسرت نم تیآخه مگه انسان ،يمگه رحم و مروت ندار ؟يندار مونیو ا نیآخه زن مگه تو د

ده؟یبهت دست م یخودت بکنه چه حال ي

 گه،یاز گل بهش نمکه نازکتر  زهیبابام عز يگفت باال چشت ابرو چنون برا شهیتو اون خونه به بچه اش نم ،یدون یتو نم-

.برم منو ببخش که با حرفام تورو خسته کردم دیوقته من با ریخوب، د

.ما يخونه  میبر ایب یحرفو نزن اگه دوست داشته باش نینه ا-
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 شیخوام سر و صدا به پا شه، و پ یخوب نم یکتکها عادت کردم ول نیکنم و باز کتک بخورم هر چند به ا ریترسم د ینه م-

.آبرومون بره ها هیهمسا

.شهیدرست م زیغصه نخور، انشاهللا همه چ-

.نمتیب یخداحافظ تا فردا م م،یکن یاز غصه دق م مینگ نمیآره خوب اگه ا-

.آره خداحافظ-

پنجم فصل

شد و آنگاه آرام، دیاز خم کوچه ناپد میآنقدر منتظر ماند تا مر فرشته

:فتگ یبه طرف خانه اش به راه افتاد در دل م آرام

کمکش  ایخدا م،یمر چارهیب بانم،یدست به گر یکردم تنها من هستم که با بدبخت یاست، فکر م يمسخره ا يایدن عجب

...کن

و ناراحت بود نگاه کرد و  انیکرد با تعجب به مادرش که گر یبرادرش در اتاق نشسته بود و ناله م دیبه خانه رس یوقت

:دیپرس

شده مادر؟ یچ-

رفته و حاال سه تا از انگشتان دستش قطع شده، از صبح او را  یبرق ياره  ریدست احمد ز ير کارگاه نجارکه د: گفت مادرش

عصب : گفت یکردند، دکتر م هیو سپس افزود دکترها دستش را بخ... مراجعه کرده است شیپ قهیو چند دق مارستانیبرده ب

.فتدایاز کار ب شهیمه يدستش قطع شده و امکان دارد که دستش برا

:لب گفت ریخود خشکش زد ز يدر جا فرشته

.ماست یتازه آغاز بدبخت نیما شروع شد، ا یچارگیب بتا،یمص وا

بازگشت برادرش همچنان در  نیبه اتاقش رفت لباسها را از تن خارج نمود و مجدداً به اتاق نشم انیگر یبا چشمان سپس

گفت، فرشته به طرف  یسخن م رلبیو با خود ز ختیر یاشک منشسته بود و  يکرد و مادر هم گوشه ا یرختخواب ناله م

:دیو پرس دیتب دارش کش یشانیبه پ یبرادرش رفت و دست
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داداش حالت چطوره؟-

.نگفت چیداد و ه لشیتحو يتنها ناله ا یمرتعش يدر جوابش با صدا احمد

زد، فرشته به کنار مادرش رفت دستش را  یمثل مرغ سرکنده به سر و صورت خود م چارهیبه مادرش نگاه کرد زن ب فرشته

:در دست گرفت و گفت یبا مهربان

.شهیکه افتاده با غصه خوردن که کار درست نم هیخودتو ناراحت نکن اتفاق نقدریمامان ا-

خدا آخه چرا  ؟یکن یم ينطوریچرا با ما ا ایشد خدا ينطوریشدم تنها نون آور ما احمد بود که اونم ا چارهیب گهیدخترم د-

چرا؟

 نطوریکه ا شهیهم شهیم يجور هیخودتو نزن، خدا بزرگه باالخره  نقدریا یکش یکارا خودتو م نیبا ا گه،یمادر جون بسه د-

.مونه ینم

. ختیغم دربغل گرفت و اشک ر يرفت و زانو گریدوباره به اتاق د ندیمادرش را بب يو زار هیو گر ندیآنجا بنش نتوانست

به  د،یبه گوشش رس اطیدر ح يموقع صدا نیفرستاد که در ا یو غصه بود به سرنوشت بعد خود لعنت مقلبش ماالمال از غم 

از شب  یشد و تا پاس یصبح زود از خانه خارج م شهیاو هم ستین پدرششخص  نینگاه کرد مطمئن بود که ا يواریساعت د

مادرش رفته بود که در را باز  ستیرا نگر اطیداخل ح پرداخت با اکراه از جا بلند شد از پنجره یها م ابانیدر خ یبه آوارگ

مادرش  يهایاز مشتر یکیکه  تدانس. که وارد خانه شد و همراه مادرش به اتاق آمد دیرا د يکند و فرشته زن چادر به سر

ادرش که به م دیشن یزن را م يصدا دیشد به گوش او رس یرا که هر لحظه بلند تر م ینجوائ يبعد صدا قهیاست چند دق

:کرد یپرخاش م

.خوام یدعوت دارم و لباسمو م یکه نشد، من بهتون گفتم که امشب عروس نیخانم ا-

:از التماس و خواهش بود گفت یکه تماماً حاک یفرشته در جواب با لحن مادر

 یخودتون م هضیخوب گرفتار بودم و فرصت نداشتم لباس شمارو آماده کنم بچه ام مر یمن شرمنده هستم ول د،یبخش یم-

.از صبح گرفتار دوا و درمون او بودم. که تو رختخواب افتاده دینیب

:و گفت دیسخنش را بر زن

امشب  نیمن هم یکن یلباس قبول م يچرا از مشتر ادهیاگه مشکالت شما ز نیخانم به من چه مربوطه که شما گرفتار-
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.لباسمو الزم دارم

.کنم لباسو تا شب براتون آماده کنم یم یسع دیچشم خانم خودتونو ناراحت نکن-

ناقابل رو ببرم، اصالً از اول  راهنیپ هیتا  امیهمه راهو ب نیپاشم ا قهیتونم هر دق یدوره نم یلیخانم من منزلم خ رینخ-

.بعد سکوت کرد شه،یم ينجوریدونستم که ا یاگه م نجایاشتباه کردم اونو آوردم ا

.بچه ام بودم یضیآخه گرفتار مر نیخوب به من حق بد یول نیکه شما حق دار نمدویم نینش یشما رو به خدا عصبان-

بخواهد با  نکهیقرمز شده بود بدون ا یاش از فرط ناراحت افهیبرگشت ق منیبه اتاق نش اوردینتوانست طاقت ب گرید فرشته

:کند رو کرد به مادرش و گفت یمهمان تازه وارد احوالپرس

.خانم از دست شما ناراحت هستند نیکه ا دیآ یشده به نظر م یمامان چ-

:به او بدهد زن جواب گفت یمادرش جواب نکهیاز ا قبل

امشب  يپارچه آوردم دادم به مادرتون و بهش گفتم که حتماً برا هی شخانم حق دارم که ناراحت بشم، چند روز پی – بله

.ستین لباس آماده نمیب یحاال م یبپوشم ول یعروس يحاضرش کنه که برا

چرا درد ما را  یهست یواقعاً چه آدم پرروئ دیخواست به او بگو یکه م یگوئ ستیدر چشمان آن زن نگر يلحظه ا فرشته

را سر ما  تیعقده ها یشب خوش کیآنوقت تو به خاطر  میبانیسر در گر یکه با چه مشکالت ینیب یمگر نم ،یکن یحس نم

.یکن یم یخال

:ر فرشته خودش را جمع و جور کرد و فرشته به مادرش رو کرد و گفتشماتت با يجوان از نگاهها زن

!میکنم تا هر چه زودتر لباس خانم رو آماده کن یمادر جون من به شما کمک م-

:به زن جوان گفت بعد

.ارمیلباس حاضر شد خودم براتون م یوقت نیشما آدرس خونتونو به من بد-

شب الزم دارم، مادر  7ساعت  ياند آدرسش را گفت و اضافه کرد که لباس را برابر لب ر یجوان نرم شد و لبخند تصنع زن

 گریاز او پوزش خواست و قول داد که د گریخواهد داد و بار د لیلباس را تحو 7فرشته به او قول داد که حتماً قبل از ساعت 

را  ینگاه، فرشته، برق اشک نیزگشت در اولکرد و سپس به اتاق با عتیدم در مشا تارا  ينخواهد افتاد و مشتر یاتفاق نیچن

:گفت شیدلدار يو برا دیکه از چشمان مادرش ساطع شده بود د
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تا  ن،یپا افتاده ناراحت کن شیموضوعات پ نیخودتونو با ا دیو شما نبا میدار یناراحت یبه قدر کاف یمادر جون، ما تو زندگ-

.اس آماده شهکنم تا لب یمن کمکتون م میوقت دار یلیشب خ 7ساعت 

آنگاه فرشته لباس را  دند،یکش یبه راحت یکارشان تمام شد نفس 5/6ساعت . وقفه شروع به کار نمودند یهر دو ب بعد

و ناراحت به راه  نیکرد و غمگ یبه مغزش رخنه م یدر راه افکار مغشوش. آن زن حرکت نمود يبرداشت و به طرف خانه 

 گریهمد يموضوع کوچک قلبها کیکه به خاطر  میخودخواه هست نقدریاما انسان ها  کرد، چرا یداد و فکر م یرفتن ادامه م

ببرد و درك کند که آنها  یمادر پ کیآنقدر رحم و شفقت در آن زن وجود نداشت تا به احساس  ایآ م،یآور یرا به درد م

 ادیولذت خود هستند و از  یخوشزنند، چرا انسان ها فقط به فکر  یدست و پا م یدارند و در چه گرداب یچقدر ناراحت

تنها به فکر منافع و لذات خودش  یدر دل آدمها مرده و هر کس یو انساندوست تینگون بخت خود غافلند، انسان گانیهمسا

چقدر ما انسان ها خودپرست . ببخشد يشاد يبه قلب آرزومند ای ردیرا بگ يدست دردمند ستیحاضر ن چکسیه. است

:زنگ را فشرد لباس را به طرفش گرفت و گفت. دیآن زن رس يدر خانه  هغرق بود که ب یتصورات نیدر چن. میهست

.نکرده باشم ریکه د دوارمیخانم لباستون آماده است ام د،یبفرمائ-

و  دیفرشته از داخل شدن امتناع ورز یزد و لباس را از دستش گرفت آنگاه تعارف کرد مه فرشته داخل شود ول يلبخند زن

از او عذر خواست و به درون خانه رفت و پس از  يلحظه ا يبا عجله به منزل برگردد،زن برا دیوقت است و با ریگفت که د

.کرد یاز رفتار ناهنجارش عذر خواه ،یرا به دست فرشته داد و ضمن خداحافظ يکوتاه بازگشت و پاکت در بسته ا یمدت

:د گفتخو شیداد و به راه افتاد و پ لشیتحو يتنها لبخند فزشته

تا قلب مادر  يکرد یمعذرت خواستن قبالً رفتارت را کنترل م يکاش به جا يا یول يبرد یشد که به اشتباه خودت پ خوب

 یساخت ول یخواه يرا سپر یلحظات خوش یفراموش نکن که تو امشب در عروس ،يام را آنچنان مجروح نساز چارهیب

که در قلب مادرم  یدانست یکاش م يکند، ا یراز خود دست و پنجه نرم مدور و د يایمادرم در خانه سرافکنده و خجل با رو

.قرنها فاصله است یما و خوشبخت نیپروراند افسوس که ب یدر سر م یگران يگذرد و چه آرزوها یچه م

يناله  يصدا د،یبه خانه رس یوقت فرشته

او را به سراغ آمپول زدن فرستاد و فرشته با  گریدمادر بار  د،یرس یکه تازه از خواب برخاسته بود همچنان به گوش م احمد

آمپول زن به مادر  د،یرس انیآمپول به پا قیکار تزر یوبه همراه او به خانه بازگشت وقت دیعجله به سمت خانه آمپول زن دو
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بعد ... ابدی یم نیدرد تسک یکنند تا مدت قیبهش تزر یداده که وقت یآمپول مسکن کترد رایفرشته گفت که نگران نباشد، ز

 یپاکت را گشود ول یپولش را گرفت واز خانه خارج شد فرشته پاکت در بسته را به مادرش داد و مادر با خوشحال

 هی دیاست با خودش گفت شا هکرده بود پرداخت نییکه تع یاز مبلغ شتریب يزن مشتر دیشد که د شتریب یزمان شیخوشحال

 رایآسوده خاطر گشتند ز يتا حدود شماریب يآن شب با وجود غمها دیران نماخواسته رفتار بعد از ظهرش را جب قیطر نیا

.دندید یخودشان را ثروتمند م

:حال رو کرد به مادر و گفت نیاز جا برخاست که به اتاقش برود در ا فرشته

 یرو به شما کمک م يکاریشدن مدرسه اوقات ب لیمن از فردا بعد از تعط میروبه رو هست یوضع نیجون حاال که با چن مادر

.شهیم دمونیعا يشتریبا کمک من پول ب جهیدر نت نیلباس بدوز شتریب نیکنم تا بتون

برسد،  شیگرم و مهربان دهانش را بست و به اتاقش رفت تا به درسها يفرشته با بوسه ا یول دیبگو يزیخواست، چ مادرش

. تر از شهد بود نیریش شیکه برا يال نموده است، بوسه ابوسه چقدر مادرش را خوشح نیحرفها و با ا نیدانست که با ا یم

:سوخت با خود گفت یمادرش م يدلش برا

...خودت کمکمون کن ایادامه داشته باشه، خدا نطوریوضع هم نیا دیبا یتا ک ایخدا-

ششم فصل

، فرشته از وضع خانه کوتاه چند لحظه با هم صحبت کردند یدر فرصت دیرا در مدرسه د میروز بعد طبق معمول مر صبح

را به بعد  شانیصحبت ها هیقبل، رفتارشان با من همانگونه است که بوده قرار شد که بق يگفت که مثل روزها میو مر دیپرس

دو دختر بود  نیبود که مراقب حرکات و رفتار ا يچند روز يریخانم شاهم. دو وارد کالس شدن ندیمدرسه موکول نما انیاز پا

پردرد و رنجشان  یبا زندگ کیاو نهاده بود چند بار به خود گفت که برود و از نزد يرو یبیعج ریآنها تاث شانیپر یو زندگ

 یو درد دل ها اکتفا م صحبتها نیبه هم نیحقارت را در وجودشان پرورش دهد بنابرا يخواست عقده  ینم یآشنا شود ول

 يچه راز نیدختر غمگ نیا يبایدانست که در چشمان ز یو نم دید یم کتریخودش را به فرشته نزد زیاز هر چ شیکرد، ب

ساخت آن  یخود م ي فتهیرا ش يا نندهیفرشته هر ب شیآال یسازد ظاهر معصوم و ب ینهفته است که او را مجذوب خود م

سه نفر رفتند، جز آن  رونیهمه از کالس ب یو فرشته خواست که به نزد او بروند وقت میدرس از مر تساعا انیروز پس از پا
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حال بچه ها  يایجو يریخانم شاهم... شماریافکار ب شانیهر سه مهربان بود و در مغزها يقلبها. در کالس نماند يگریکس د

در خلوت با هم  نیبا آنها گفت و گو کند بنابرا کیاز نزد کهبود  لیما یلیقرار گرفت، خ شانیکارها انیشد و مختصراً در جر

در راه . جدا شدند يریاز خانم شاهم یاستقبال کردند و با خوشحال یبه گرم شنهادیپ نیااز  میصحبت کنند، فرشته و مر

:به فرشته گفت میمر

ست؟ین بیتو عج يبرا

:که در افکار خود غرق بود گفت فرشته

به؟یعج یچ-

 یکه به زندگ يدیرا د يریبه ما و سرنوشت ما توجه داره، تا به حال کدوم خانم دب نقدریا يریچرا خانم شاهم نکهیا-

شاگردش عالقه نشون بده؟

 یکینگاه نکردم بلکه اونو  ریدب کیفرق داره من هرگز به اون به چشم  گهید يرایبا تمام دب يریخانم شاهم یدونم، ول ینم-

.دونمیخودم م يدوستا نیاز بهتر

بهتر از من؟ یحت: گفت میمر

:و فرشته گفت دندیحرف خند نیدو از ا هر

قدر که به ما توجه داره باعث  نیکنم هم یحساب م گهیجور د هیمن رو اون  یدونیم ؟يحسود شد نقدریاال او اتا ح یک از

؟ییایب یتون یتو جمعه م یراست ه،یخوشحال

خواد  یکنم در واقع زن بابام از خدا م یدعوتشو رد کنم هر جور شده خودمو از اون خونه خالص م تونمیم یکن یفکر م-

و من مجبورم تو خونه تنها  حیگردش و تفر رنیجمعه رو از صبح م يروزها شهینباشم، در ضمن اونا هم چشاش يمن جلو

.بمونم

مخالف درس خوندن  یاون حت ه،یبرم داداشم آدم متعصب رونیاز خونه ب یلیتعط يمشکله که روزها یلیخ میمن برا یول-

مادرم غم و غصه پدر کم  چارهیکنه، ب یکه از من دفاع م هی یسدونستم چکار کنم، مادرم تنها ک یمنه، اگه مادرم نبود نم

و  ریپ یلیکردم خ یکردم حس م یتو صورتش نگاه م یوقت شبیشده، د فزودها گرشید يبود، حاال هم درد برادرم به دردها

د تحمل داره و انسان تا چه ح هیمگه  گمیوقتا به خودم م یبودم گاه دهیند ریشکسته و پ نطوریرنجور شده هرگز اونو ا
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فردا بهتر از  دونهیکه م یباشه در حال دواریام ندهیبه آ تونهیم یو دم نزنه آدم تا ک زهیدردها رو تو دل خودش بر تونهیم

.نخواهد بود روزید

هم به  دیهم مثل گذشته ست شا ندهیکه آ میدون یم یول میزنده هست ندهیبه آ دیماها با ام يحق با توست همه  دونم،یم-

...اتب بدترمر

 هیکنه از  یم ینیاون سنگ يتمام غم و غصه رو شونه  سوزه،یمادرم م يچقدر ناراحتم، چقدر دلم واسه  یدون یتو نم-

افزون شده،  گهید يدرد پدر و حاال هم غم برادرم بر غمها گهیجورواجور، و از طرف د ي هایطرف سر و کله زدن با مشتر

 ؟يچه جور یحل کنم ول مونویزندگ میاز مشکالت عظ يو گوشه ا نمبه مادرم بک یکمک تونستمیخواست م یدلم م یلیخ

 یکیکنم،  نیرو تام یبشم و خرج زندگ يمشغول کار ایدرس بخونم  دیبا ایکردن منه،  لیمسئله مستلزم ترك تحص نیا

.انتخاب برام مشکله یول يگرید يفدا

حاال که به آخر خط  يخودتو رسوند نجایشده تا ا يهر جور تو ،یو درستو ول کن ینکن یوونگیوقت د هینه فرشته -

.یرو خراب کن زیهمه چ یخواهیم يدیرس

شماتت بار برادرم به من  يهر لحظه چشما کهیسربار اونا باشم درحال گهید کسالیندارم، چطور  يا گهید يآخه چاره  یول-

احساس  یلیخودمو سربار و طف نطوریمردم و هرگز ا یم ادخویدلم م د،یآ ینگاه به لرزه در م نیافته تمام وجودم از ا یم

.کردم ینم

کشه و  یبدونه که اگر زحمت م دیاون فعالً نون آور خونه است با ه،یچ يبرادر ي فهیپس وظ ؟یزن یکه م هیچه حرف نیا-

.اونه ي فهیاز وظ یجزئ نیکنه ا یتورو فراهم م لیخرج تحص

خودشو به خاطر ما به خطر بندازه،  ي ندهیآ دیداره نبا دهیآنقدر خودخواهه که عق احمد یول ،یکن یفکر رو م نیتو ا-

آرزو  یتو زندگ یالبته حق با اونه، هر جوون - بده،  یزندگ لیداشت پوالشو پس انداز کنه تا بتونه ازدواج کنه و تشک میتصم

بهره بودند،  یب یشتن حاقل امکانات رفاهازدا شهیهم یکه در زندگ ییپرورونه به خصوص جوونها یدر سر م ییاهایو رؤ

.کنم یسر خورده بودند، من احساس برادرمو درك م شهیهم

 غیاز گذشتن جان خود هم در یکنن و حت یکه نم هایشناسم که به خاطر خانواده شون چه فداکار یرو م یمن کسان یول-

.ندارن
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:و گفت دیکش یآه فرشته

عجله کنم،  دیبا یدونیم میدیرس گه،یخوب د... کنه یمادرمه که داره خودشو فدا م ما فقط يافسوس که تو خونه  یول بله

 اره،یفشار ب ادیخوام به خودش ز یآخه با خودم قرار گذاشتم که بعد از ظهرها به مادرم کمک کنم، اون دست تنهاست، نم

تا پول  کنهیت رو به خودش حروم ماومد، اون خواب راح یروبه رو م تاقاز ا شیاطیچرخ خ يشب صدا يها مهیتا ن شبید

.ادیمشروب پدرم در ب

جدا شد و به خانه  میادامه دهد به ناچار از مر شینتوانست به گفته ها گریکه د يفشرد به طور یفرشته را م يگلو بغض

ماند  یم ناهار منتظرش يدانست که مادر برا ینبود م ياز مادرش خبر یول دهیکه در رختخواب خواب دیاحمد را د. برگشت

احمد چشمانش  د،یرا بوس شیشانیخم شد و پ ستاد،یسر احمد ا يمن آمد باالیرا عوض کرد و به اتاق نش شیلباسها نیبنابرا

:را گشود و با ناله گفت

.یآه فرشته تو هست-

آره داداش حالت چطوره؟-

.درد دارم یلیخ-

.یش یخوب م یحساب گهیتحمل کن داداش تا چند روز د-

تشنمه یلیبهم آب بده خ یکم-

باشه االن-

ومده؟یفرشته مامان هنوز ن نمیبب-

کجا رفته؟ یدونینه تو م-

.دنبالش رهیسومه که م يدفعه  نیآره، رفته دنبال آمپول زن، از صبح تا حاال ا-

:فرشته گفتشد  دهیدر شن يصدا رونیآب را به دست او داد و کمک کرد تا از جا بلند شود از ب وانیفرشته ل-

.هیک نمیبب رمیمامان اومده من م نکهیمثل ا-

.نشست ياز اتاق خارج شود مادرش وارد اتاق شد، خسته و مستاصل گوشه ا نکهیقبل از ا و

.سالم مامان-
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؟يوقته اومد یلیسالم دخترم، خ-

شد؟ یخانم چ جهیپس خد دم،یاالن رس نینه هم-

ناهارتو بخور  ایحاال ب نجایدادم که خودشو زود برسونه ا غمویخونه نبود پ یدنبالش ول مریاز صبح تا حاال سه دفعه اس که م-

.کنه ینم ریکه شکم آدمو س چیساندو هیآخه  یکه گرسنه هست دونمیم

.چشم مادر-

:سوپ را مقابل پسرش نهاد و گفت يرا انداختند و مشغول خوردن ناهار شدند مادر فرشته کاسه  سفره

.شو ناهارتو بخورجون پا احمد

.ستمیمادر گرسنه ن-

.ينخورد يزیتا حاال چ شبیاز د یشیم فیضع ينخور يزیپسرم اگه چ یول-

.خورم ینم يزیاشتها ندارم مادر، چ-

:دوباره شروع کرد به ناله سر دادن، فرشته بلند شد، مقابل برادرش نشست سرش را بلند کرد و گفت و

.یهر چه زودتر خوب بش دیتو با ،يغذا بخورداداش جون کمکت کنم تا  ایب-

و احمد با ناله آنها را قورت داد و سپس دوباره خود را در بستر انداخت، مادر  ختیر شیدر گلو یقاشق سوپ را زورک چند

:فرشته گفت

.خانم باشه جهیزنند، خدا کنه خد یدر م نکهیفرشته جان مثل ا-

.باشه مادر رفتم-

.شد زیخ میخانم به اتاق آمدند مادر فرشته مقابلش ن جهیبه همراه خد بعد فرشته قهیدق چند

.نیخوش اومد دیخانم بفرمائ جهیسالم خد-

سالم فاطمه خانم، حال احمد آقا چطوره؟-

.نینداشت فیبهتره، چند دفعه اومدم دنبالتون تشر یشکر خدا کم یه-

بعد از وضع حمل حالش  یتازه فازغ شده بود ول چارهیب ضیمر هی دتایخوام صبح رفته بودم ع یمعذرت م تیبا نیبله، از ا-

 یول مارستانیدر حال مرگه فوراً به شوهرش گفتم اونو برسونه ب دمیشد رفته بودم که بهش آمپول بزنم د میوخ یلیخ
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ن آمپولشو م شهیجهت گفت اگه دواهاشو به موقع بخوره حالش خوب م نیکنم به هم یکرد من اشتباه م یم الیشوهرش خ

کنه به شوهرش  یداره جون مب چارهیب دمیساعت بعد دوباره اومدن دنبال من، رفتم اونجا د مین یزدم و اومدم خونه ول

:گفتم

.مارستانیزود اونو برسون ب ستمیانصاف من که دکتر ن یب-

و نتونستم زود خودمو  معطل شدم نیبه خاطر هم مارستانیکه حال زنش خرابه و بعد بردش ب شدیداشت باورش م تازه

.نجایبرسونم ا

.نوایآه، زن ب-

دوره زمونه که  نیا يامان از دست شوهرها هیشکرش باق ياگه زنده بمونه که جا له،یآره خواهر جون، زن جوون و خوشگ-

.احساس شدن یو ب رگیب یلیخ

:را مقابلش نهاد و گفت يچا ینیس فرشته

.دیکن لیم یچائ دیبفرمائ-

فاطمه خانم حال شوهرتون چطوره؟ یراست ،یعروس بش شاءاهللایتر جون ادخ یمرس-

:و گفت دیسوزناك لز ته دل کش یمادر فرشته آه-

.براش نگرانم یلینشده خ شیدایتا حاال اصالً پ شبیخونه از د ادیمست و مدهوش م شهیهم مثل

.گرونه خرجش یکم هیکنه منتها  یسراغ دارم که اونو مداوا م مارستانیب هی من

داشت بعد  دهیچه فا یول مارستانینفروختم و اونو نبردم ب مویمن تموم زندگ ارسالینداره مگه پ يا دهیخانم فا جهینه خد-

.از چند ماه دوباره شروع کرد

:و گفت دیسر کش یرا هورت یانداخت و چائ یخانم به ساعتش نگاه جهیخد

کنم  یخوب من با اجازتون زحمتو کم م... کنه یو ترك م خورهیسنگ مروز سرش به  هیخدا بزرگه، حتماً  نیغصه نخور-

.هم برم خداحافظ گهید يچند جا دیبا

.نیخانم خوش اومد جهیخداحافظ خد-

.تا دم در همراهش رفت فرشته
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هفتم فصل

از وضع خانه کوتاه چند لحظه با هم صحبت کردند، فرشته  یدر فرصت دیرا در مدرسه د میروز بعد طبق معمول مر صبح

را به بعد  شانیصحبت ها هیقبل، رفتارشان با من همانگونه است که بوده قرار شد که بق يگفت که مثل روزها میو مر دیپرس

دو دختر بود  نیبود که مراقب حرکات و رفتار ا يچند روز يریخانم شاهم. دو وارد کالس شدن ندیمدرسه موکول نما انیاز پا

پردرد و رنجشان  یبا زندگ کیاو نهاده بود چند بار به خود گفت که برود و از نزد يرو یبیعج ریآنها تاث شانیپر یو زندگ

 یو درد دل ها اکتفا م صحبتها نیبه هم نیحقارت را در وجودشان پرورش دهد بنابرا يخواست عقده  ینم یآشنا شود ول

 يچه راز نیدختر غمگ نیا يبایکه در چشمان زدانست  یو نم دید یم کتریخودش را به فرشته نزد زیاز هر چ شیکرد، ب

ساخت آن  یخود م ي فتهیرا ش يا نندهیفرشته هر ب شیآال یسازد ظاهر معصوم و ب ینهفته است که او را مجذوب خود م

رفتند، جز آن سه نفر  رونیهمه از کالس ب یو فرشته خواست که به نزد او بروند وقت میدرس از مر تساعا انیروز پس از پا

حال بچه ها  يایجو يریخانم شاهم... شماریافکار ب شانیهر سه مهربان بود و در مغزها يقلبها. در کالس نماند يگریس دک

در خلوت با هم  نیبا آنها گفت و گو کند بنابرا کیاز نزد کهبود  لیما یلیقرار گرفت، خ شانیکارها انیشد و مختصراً در جر

در راه . جدا شدند يریاز خانم شاهم یاستقبال کردند و با خوشحال یبه گرم هادشنیپ نیاز ا میصحبت کنند، فرشته و مر

:به فرشته گفت میمر

ست؟ین بیتو عج يبرا

:که در افکار خود غرق بود گفت فرشته

به؟یعج یچ-

 یه زندگکه ب يدیرا د يریبه ما و سرنوشت ما توجه داره، تا به حال کدوم خانم دب نقدریا يریچرا خانم شاهم نکهیا-

شاگردش عالقه نشون بده؟

 یکینگاه نکردم بلکه اونو  ریدب کیفرق داره من هرگز به اون به چشم  گهید يرایبا تمام دب يریخانم شاهم یدونم، ول ینم-

.دونمیخودم م يدوستا نیاز بهتر

بهتر از من؟ یحت: گفت میمر
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:و فرشته گفت دندیحرف خند نیدو از ا هر

قدر که به ما توجه داره باعث  نیکنم هم یحساب م گهیجور د هیمن رو اون  یدونیم ؟يحسود شد نقدریتا حاال او ا یک از

؟ییایب یتون یتو جمعه م یراست ه،یخوشحال

خواد  یکنم در واقع زن بابام از خدا م یدعوتشو رد کنم هر جور شده خودمو از اون خونه خالص م تونمیم یکن یفکر م-

و من مجبورم تو خونه تنها  حیگردش و تفر رنیجمعه رو از صبح م يروزها شهیدر ضمن اونا همچشاش نباشم،  يمن جلو

.بمونم

مخالف درس خوندن  یاون حت ه،یبرم داداشم آدم متعصب رونیاز خونه ب یلیتعط يمشکله که روزها یلیخ میمن برا یول-

مادرم غم و غصه پدر کم  چارهیکنه، ب یاز من دفاع م که هی یدونستم چکار کنم، مادرم تنها کس یمنه، اگه مادرم نبود نم

و  ریپ یلیکردم خ یکردم حس م یتو صورتش نگاه م یوقت شبیشده، د فزودها گرشید يبود، حاال هم درد برادرم به دردها

اره و انسان تا چه حد تحمل د هیمگه  گمیوقتا به خودم م یبودم گاه دهیند ریشکسته و پ نطوریرنجور شده هرگز اونو ا

و دم نزنه زهیدردها رو تو دل خودش بر تونهیم

به ساعت انداخت  ینگاه گریرا مرتب نمود بار د شیو موها سادیا نهیو مقابل آئ دیلباسشرا پوش نیروز بعد فرشته بهتر صبح

کوچه  سر یوقت. نمانده بود 9به ساعت  شتریب يا قهیچند دق. کرد و به جانب کوچه شتافت یسپس از مادرش خداحافظ

 یکم کم داشت نگران م دیرا ند میمر یو به دور دست نگاه کرد ول ستادیبود، چند لحظه منتظر ا امدهیهنوز ن میمر دیرس

 دنیشود از د یم کیکه شتابان نزد دیرا د میاما به ناگاه مر دیموفق نشده است از پدرش اجازه کسب نما میمر دیشد که شا

.خوشحال شدند گریکدی

.سالم-

.ییایبهت اجازه ندادن ب دیشدم فکر کردم شا یداشتم نگران م ،يکرد ریم دسال-

خواست من خونه باشم و اونارو  یدعوت کرده بود ناهار منزل، دلش نم لشوینه امروز شهال چند نفر از دوستان دوران تحص-

من  یشهال گفت که وقت یداره ول اجیگفت شهال به کمک تو احت ینبود ، م یاز پدر اجازه خواستم، پدرم راض یوقت نمیبب

 یاومدم شهال بهم گفت هر چ یداشتم م یبرسه و پدرم هم موافقت کرد وقت راشتونه به کا ینباشم اون آسوده تر و بهتر م

.گفت که گورتو گم کن و برو یداشت بهم م یزبون یبا زبون ب یعنیاعصابم راحتره  نمیتورو کمتر بب
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.میحرفا خراب نکن نیبهتره روزمونو با ا .جون گور باباش میولش کن مر-

را پشت سر نهاده و به طرف  تیشلوغ و پر جمع يابانهایخ یتاکس. شدند و آدرس را به راننده گفتند یدو سوار تاکس هر

 يگوشه ا یکردند باالخره تاکس یصحبت م گریشهر در حرکت بودند آن دو نجواکنان با همد يقسمتها نیتر یشمال

:نده گفتنگهداشت و ران

.خانم ها دیبفرمائ-

:دیبا تعجب پرس میمر

اورونه؟ین نجایا دیآقا ببخش-

.نجاستیبله خانم هم-

نظر آن دو را به خود  بایز يبود ساختمان ها زهیو پاک زیتم اریخلوت اما بس ابانیخ. شدند ادهیرا پرداختند و پ هیدو کرا آن

:لب گفت ریز میجلب نمود مر

سر به فلک  يدرختها وارهاید يزیرنگ آم ابونا،یشهر فرق داره، سنگفرش خ نیبا پائ زشیهمه چ نیقدرت خدا رو بب-

.به انفجاره کینزد یکه از فرط چاق يزیچاق و چله و تم يما فرق داره، گربه ها يگربه هاشم با گربه ها یحت... آدما ده،یکش

:گفت فرشته

.يشد یتو بهتر بود سخنران م-

:فرشته گفت. ستادندیا یآنها مقابل ساختمان مجلل. دندیدو خند هر

.نجاستیهم-

ساختمونه؟ نیا یعنی-

م؟یاومد ینکنه اشتباه ه،یخدا من چه ساختمون قشنگ يوا-

؟ینیبب یآلونک چوب هی یابونیخ نیتو چن یها درسته، البد انتظار داشت ینه تموم نشون-

دعوت کردند؟ نگهامیرو به قصر واک ما دیشا... ستیشباهت به قصر ن یب نجایآخه ا-

.قهرمان زنگ را بفشار ي هیخوب پس شوال-

اف .در دستگاه اف هیپساز چند ثان یزنگ فشرد صدائ يانگشتش را رو یبه آرام میو مر دندیخند یشوخ نیدو از ا هر
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.دیچیپ

.دیبله بفرمائ-

:گفت دیبا ترد فرشته

نجاست؟یا يریآقا منزل خانم شاهم دیببخش-

د؟یهست شونیجوان مهمانان ا يبله خانم شما خانم ها-

.بله آقا-

.دیاوریب فیتشر یبه طرف ساختمان اصل میو مستق دیوارد باغ شد یلطفاً وقت م،یما منتظر شما بود-

.بله چشم-

:گفت مینمودند مر ياحساس شاد میمهربان و گرم بود که فرشته و مر يآن مرد به قدر يصدا

.جوان يکه به ما گفت خانم ها میکه ما جوون هست دیآقا از کجا فهم فرشته اون-

:و گفت دیخند فرشته

.پشت در کار گذاشته باشن یمخف نیدورب دیشا-

.ه؟یکه داخلش چه غوغائ دید دیباشه با نیکه ا رونشیب مینیداخل ساختمون رو بب میبر دیحاال با س،ین دمیآره بع-

:لب گفت ریز مینگاه کردند، مر گریکدیبه  ریشدهر دو متح درگشوده

!هم دررو برامون باز کرد یدست نامرئ کی-

.ممکنه صداتو بشنون واشتری سیه-

.آره ممکنه-

کرد گل بود و  یافتاد که تا چشم کار م یعیدو به داخل رفتند و در را پشت سر خود بستند چشمشان به باغ مصفا و وس هر

زد،  یبرق م يدیمفروش گشته و از شدت سف يدیسف يمقابلشان قرار داشت که به سنگها در ینسبتاً بزرگ يسبزه، جاده 

باغ را صد چندان نموده بود آنها همچنان که به  یبائیرنگارنگ ز يگلها ودآراسته ب دیدو طرفشان را درختان کاج و سرو و ب

 نیچن دنید. بود رینظ یردند که در نوع خود بخو یبر م یو جالب عیبد يدادند، لحظه به لحظه به منظره  یادامه م يشرویپ

:شده بود گفت یبائیکه غرق آن همه ز میداشت مر یتازگ شانیبرا یقصر با شکوه
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.میپا نهاده ا نیو به فردوس بر میمرده باش دیشا میمرده ا ای میفرشته ما زنده هست نمیبب. مینکنه وارد بهشت خدا شد یه-

:ادامه داد بعد

.نیجارو ببنگاه کن، اون-

. ساخته بودند نیمرمر مز متیگران ق يآن را به سنگها یدر مقابلشان قرار داشت که تمام یبائیبزرگ و ز اریبس ساختمان

بالدار دور تا دور آن را  يفرشته  نیبلند و رنگارنگ مقابل ساختمان قرار داشت که چند يبا فواره ها یحوض نسبتاً بزرگ

:لب گفت ریاحاطه کرده بودند فرشته ز

.ستیشباهت به بهشت ن یمحل ب نیقشنگه ا یلیآره خ-

.و برم بهشت رمیحاال بم نیباشه من حاضرم هم بایز نقدریآه فرشته اگه بهشت واقعاً ا-

...شهیم کیداره به ما نزد یکیخوب خوب به سرت نزنه،  يهوسها نقدریبهتره ا-

هشتم فصل

 يبا کنجکاو میمر. نمود تیآنها را به داخل ساختمان هدا یپس از خوش آمد گوئ به طرفشان آمد و یآراسته و مرتب رمردیپ

 یرائیگشته بود آن مرد آنها را به سالن پذ یبائیو ز فاتیکرد و غرق آن همه تشر یاز حد خود به اطراف نگاه م شیب

شد و آن دو را که غرق در  وارد يرینگذشته بود که خانم شاهم یقیقاکرد و سپس از سالن خارج شد، هنوز د یراهنمائ

.لبخند زنان به طرفشان رفت. شده بود از افکارشان خارج ساخت یائیشکوه و جالل آن قصر رو

 یمواج و طالئ سوانیاز گ یاو بود و بس، خرمن کلیه يبه تن داشت که تنها برازنده  یعیطب شمیاز ابر بایز اریبس یلباس او

.داده بود نتیآن را ز یسرخو با گل  ختهیر شیشانه ها يرنگش را رو

خانم . معطوف داشت يگریبعد بالفاصله افکارش را به جانب د یاو بود ول يکاش جا يآرزو کرد که ا يلحظه ا يبرا فرشته

 ریاوقات ز یگاه میمر. سخن گفتند ياز آنها استقبال کرد و ساعتها در کنار هم نشسته و از هر در یبه گرم يریشاهم

همه و  متیو گران ق کیداخل گلدان، مبلمان ش ي بایز يلوسترها هاگرانب يگذراند، فرشها یظر ماطافش را از ن یچشم

 یآنها تازگ يهردو يبرا زهایچ نیا دنیستود د یصاحب منزل را در دل م ي قهیهمه نظر او را به خود جلب نموده بود و سل

 ریکرد که از سا اهشتمام گذاشته بود از آنها خواز آنها سنگ  یرائیدر پذ زبانیم کیبه عنوان  يریداشت، خانم شاهم
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. مانند بود یو ب رینظ یدر نوع خود ب نیبه اتاق خواب او زدند که از نظر تزئ يکنند، اول سر دنیمنزل به اتفاق د ياتاقها

و  کیانترم اریاتاق را بس طیکه مح یبه رنگ صورت یشده بود با پرده هائ نیتزئ یرنگ یصورت يکه با تورها يتخت مدور

. آن تخت استراحت کند يچند لحظه هم که شدخ بر رو يتوانست برا یآرزو کرد کاش م میمر. ددا یشاعرانه جلوه م

خانم  يپر قو يتشکها ياتاق مجسم نمود که بر رو يهرنگ تور و پرده  یچشمانش را بست و خود را در لباس خواب

جوان از اتاق خارج شدند او هم به  لمکه فرشته و خانم مع دید رایخارج شد ز ایاما بالفاصله از رو. غنوده است يریشاهم

از چوب  ریتحر زیم کیداشت  يادیبود که وسعت ز یکتابخانه هم اتاق جالب د،یبار نوبت به کتابخانه رس نیدنبالشان رفت ا

نسل به  نیبود که از چند یفمختل يسالن قرار داشت و کتابخانه مملو از کتابها يدر گوشه  ریتحر الیوسا ي هیآبنوس با کل

عاشق  شیبه آنها گفت که خانواده اش از نسلها پ يریبودند خانم شاهم متیو گران ق سیمانده و اکثر کتابها نف ادگاری

 يریرفتند که خانم شاهم يگریاست بعد به اتاق د یخانوادگ يکتابخانه ها نیاز مجهزتر یکیآنها  يمطالعه بوده و کتابخانه 

 ایدن بیعج يهایاز ناه يقرار داشت که مجموعه ا ومیآکوار یبود در اطراف آن سالن انواع مختلف هینامد اچهیدرآن را اتاق 

به  داًیتوجه فرشته را شد یهمگ رهیو غ هایصدفها، نرم تنان، ماه ،یائیدر اهانیرا در خود جمع نموده بود انواع و اقسام گ

:زمزمه کرد یلب به آرام ریخود جلب کرد ز

.رهینظ یاقعاً فوق العاده است، بو-

:گفت طنتیبا ش میمر

.ستین انوسیشباهت به اعماق اق یب نجایا-

:زد و در پاسخش گفت يلبخند يریشاهم خانم

.کامالً درسته-

تون کو؟ یائیدر ریپس ز يریخانم شاهم-

را به نام کوچکش مرجان صدا بزنند و بعد  لحظه به بعد او نیتذکر داد که از ا يریخانم شاهم دند،یجمله خند نیسه از ا هر

:افزود

مطلق فرو  یکیدر سکوت و تار میآ یم نجایو گرفته باشم به ا نیهر وقت غمگ یدونیعالقه دارم م یلیاتاق خ نیمن به ا-

...برم یکار لذت م نیو چقدر از ا کنمیچقدر احساس آرامش م یدونیکنم، نم ینگاه م هایرم و به حرکت آروم ماه یم
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.اتاق برادرمو نشونتون بدم میبهتره بر خوب

 یقرار داشت که دست کم یعیوس يساختمان مجزا بود سالنها کیساختمان که خود  گریسه به راه افتادند در قسمت د هر

قسمت به برادر او منوچهر تعلق داشت، در اتاق  نیداده بود ا حینداشت همانطور که مرجان توض یقبل يسالنها یبائیاز ز

به او جلب شد، منوچهر صورت جذاب و  میکه توجه فرشته و مر شتقرار دا شیآرا زیم ياز او رو یواب منوچهر عکسخ

.بهره مند بود یصورت به قدر کاف یبائیداشت و همانند خواهرش از ز یرائیگ

ده و مادرش به همراه از دست دا شیکند، پدرش را سالها پ یم یخانه تنها زندگ نیداد که با برادرش در ا حیتوض مرجان

 واریبه د يپدر و متدرش در سالن غذاخور ریکنند سپس اضافه کرد که تصو یم یخواهر بزرگترشان در کشور آلمان زندگ

.نندیرا بب ریتوانند آن تصاو ینصب است و بچه ها هنگام صرف ناهار م

هر سه  نیاست بنابرا دهیهنگام صرف ناهار فرا رس اطالع داد که شخدمتیو پ دیبه اتمام رس باًیاز منزل تقر دیبازد نجایا در

.مراجعت نمودند يبه طرف سالن غذاخور

نهم فصل

دسر و سپس  شانیبرا شخدمتیشده بود پ لیدلچسب و گوارا تشک يهایاز صرف ناهار که از انواع و اقسام خوراک پس

 دیدرخشیشده م يدر قاب طال کار ییبایده زاز پدر و مادرش را که به صورت پر يریخنک آورد و مرجان تصو يهایدنینوش

خانه  نیاو با برادرش در ا ایاز او سئوال نمود که آ می، مر فتپدر و مادرش گ اتیاز خصوص يبه آن دو نشان داد و مختصر

 شیپ یوقتها لحظات یهمه انسانها هر چقدر هم که در رفاه باشند ، گاه يو مرجان جواب داد که برا کنندینم ییاحساس تنها

 يساخت و در ضمن اضافه کرد که برادرش نامزد یبا زندگ دیخوب با یول کنندیم یکنواختیکه احساس کسالت و  دیایم

نامزد  دهیاز آنها نشان داد و گفت ، سپ یسپس عکس کوچک.و تنوع است یمنوچهر سبب دلگرم يدارد که وجود او برا

 نیخطه است پدرش سالها با پدرم دوست و معاشر بود و ا نیتمند ااز افراد ثرو یکیاست او دختر  ریتصو نیبرادرم صاحب ا

.انجام گرفته است وممبنا به درخواست پدر مرح زیوصلت ن

:انداخت و گفت ینگاه دهیبه عکس سپ فرشته

!ییبایچه دختر ز_
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:پاسخ داد مرجان

.بود بایهم مثل صورتش ز رتشیس کاشیبله ، ا_

چطور مگه ؟_

 ستین ي، برخوردش طور ادیمغرورانهاش خوشم نم يمن چندان از رفتارها ینامزد برادرمه ول نکهیجود ابا و یدونیخوب م_

.ارزشه یبرام ب زایچ نیتمام ا یهمه امکانات رفاه نیباور کن با وجود داشتن ا نهیکه به دل بش

:گفت فرشته

.نیمنو ببخش کنمیم يکه کنجکاو نیازتون دارم از ا یسوال يریخانم شاهم_

.بپرس يدار یمن هستن ، هر سوال زیعز اریخونه شماها دوستان بس نیا يحرفو نزن تو نی، ا کنمیخواهش م_

 کهیدر حال. نیرا انتخاب کرد يریشغل پر دردسر دب یچ يپس برا دیندار يماد ازین چگونهیخواستم به پرسم شما ه یم_

.م جامعه هستندها همشون از طبقات متوسط و گاه محرو یاموزگاران و فرهنگ

:و گفت دیخند او

من  یلیشغل رو انتخاب نکردم ، رشته تحص نیا يماد ازیمن به خاطر ن ی، ول دندیآزم پرس نویها ا یلی، خ هیسئوال جالب_

من  یمشغول کار بشم ول یعال يایو با حقوق و مزا ییارپا يکشورها نیبرم در بهتر تونستمی، م هیشناس ستیز سانسیل

به جامعه ام خدمت کنم  یکنم ، ول یزندگ یبا حداقل امکانات حقوق یتدر آب و خاك خودم ح دمیم حی، ترج هستم یرانیا

 یرو شغل مقدس یاست، معلّم ندهیآ يتنها هدفم خدمت به نسلها. بازده داشته باشم  گانهیکشور ب کی يبرا نکهینه ا

به آنها خدمت  گرید يادانش و چه از راهه سیه از راه تدرشاگردانم بسازم ، چ يبرا یخوب ندهیاون آ لهیکه به وس دونمیم

.دادن نوعئ عبادته میکنم ، تعل

:گفت فرشته

.کم هستند یلیشما در جامعه ما خ رینظ يافراد دیهست نیشما واقعا قابل تحس_

هنگام  نیدر هم. دبا خانواده اش آشنا شون شتریرا نشان آنها داد تا دخترها ب شیتشکر کرد ، سپس آلبوم عکسها مرجان

مرجان دوستانش را به برادر و . باشند  دهیمنوچهر و سپ دیکه آندو با دیوارد سالن شدند و فرشته فهم یدختر و پسر جوان

با  دهیفشرد اما سپ مانهیکرد و دستانشان را صم میو تواضع در مقابل آنها تعظ یتنمنوچهر با کمال فرو. کرد  ینامزد او معرف
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 دینگاهها را حس کرد و بر خود لرز نیا میمر نگرد،یم یتیاهم یو ب ریحق يکه با آدمها ییگو کردیهشان منگا یچنان نخوت

او از همان  گذراندیدور و بر خود را با دقت از مد نظر م ایو اش کردیتوجه به او همچنان به عکسها نگاه م یاما فرشته ب

از .  دانستیمرجان را در مورد او کامالً صادقانه م يده بود و گفته هابر یپ دهیسپ یو خود خواه یبرخورد کوتاه به جاه طلب

 اعثمساله ب نیداشت کمتر توجه اش را به جانب او معطوف کند و هم یجهت سع نیگشته بود به هم زاریهمه غرور ب نیا

با خضوع و خشوع به او و  ندیبه سجده در آ شیپاها ریدر ز يزیگشت ، او انتظار داشت اندو همچون کن دهیرنجش خاطر سپ

باالخره .  افکندیبه آنها نظر م یو با حقارت و پست زدیآنها آتش به جانش م يو خونسرد ییاعتنا یکنند و ب میو تکر میتعظ

 نیموضوع را کامال حس کرده بود بنابرا نیمرجان هم ا یرا تحمل کند از طرف دهیسپ زیآم ریتحق ينتوانست نگاه ها میمر

که  ینمودند در حال یاز او خداحافظ یتشکر کردند که آنها را به منزلشان دعوت کرده است و با شادمان بچه ها از مرجان

.داشته باشند یهم جمع شده و ساعت خوب زدورین ندهیآ يمرجان از آنها قول گرفت که در هفته ها

موضوع ناراحت  نیکه او از ا دیفهم دهیسپ يفرشته از نگاه ها یبه منزل برساند ول لشیخواست اندو را با اتومب منوچهر

 شانیقدم زنان به طرف خانه ها خواهندیو آنها گفتند که م دینبخش يا جهینت زیتشکر کرد و اصرار مرجان ن نیاست بنابرا

از آنجا  کهیبراه افتادند در حال شانیکردند و به طرف خانه ها یخداحافظ دهیسپ نیبروند سپس از مرجان و منوچهر و همچن

:انتقاد کرد و گفت دهیزننده سپ ياز نگاه ها می، در اواسط راه مر بردندیرا با خود به خانه م یخوش و جالب خاطر

و افاده داشت سیافتاده ، واه که چقدر ف لیانگار از دماغ ف_

:و پاسخ داد دیخند فرشته

.عنوان بباله نیباشه دختر فالن الدوله است حق داره به ا یهر چ_

.جدا شده و هر کدام به طرف خانه خود به راه افتادند گریاز همد دندیمنزلشان رس یبه حوال یو وقت نددیدو خند هر

دهم فصل

کمتر فرصت داشتند تا  گریحاال د خواندندیو فرشته بشدت هر چه تمامتر درس م میآخر سال رو به اتمام بود ، مر امتحانات

آنها بعد  دیایمجبور بود به خاطر حفظ ظاهر با آنها کنار ب یبود ول ریرش درگهنوز با شهال و پد میگفتگو کنند مر گریبا همد

را با هم گذراندند مرجان دختر فوق  یهم به آنجا دعوت شدند و اوقات خوب گریبار د داز منزل مرجان چن دارید نیاز اول
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تعجب دوستان او  هیاو ما یع و فروتنهرگز دچار کبر و غرور نشده و تواض التیهمه تشک نیبود که با وجود ا یالعاده خوب

.بود

و شاگرد  ری، در مدرسه مطابق معمول آنها دب شدیم شتریعالقه ب نیقالبا به مرجان عالقمند شده بود و روز به روز ا فرشته

گشتند ، فرشته سخت مشغول خواندن درس بود و  یم یمیبه سه دوست وفادار و صم لیمنزل تبد طیبودند اما در مح

.را فراموش نموده بود یخانوادگ تمشکال يفکرش مشغول به درس بود که تا حدود آنچنان

 جهیگرفتن نت يکه برا يروز.  ابندیدست  یو آنها موفق شدند که با نمرات خوب به قبول دندیرس انیامتحانات به پا باالخره

و  ریپ يبابا. دندیو خند دندیچرخ مدرسه اطیرا در آغوش گرفته و دور ح گریکدی يبه مدرسه رفته بودند از فرط شاد

شاد شد و بچه ها طبق معمول هر سال  اریآنها بس یخبر قبول دنیاز شن شناختیبود آنها را م یمهربان مدرسه که چند سال

.نمود تیموفق يبچه ها آرزو يبرا زیو او ن دندیخر ینیریاو ش يبرا

به  میداشتند مر يادیانه اش دعوت کرد و چون هنوز فرصت زرا به خ میخارج شدند فرشته مر رستانیآنها از دب کهیهنگام

خانه  رانهیفق طیخودشان به مح يها یرا در اتاق فرشته نشستند و با حرفها و شوخ یهمراه فرشته به خانه او رفته و ساعت

دور باشند ، هر  گریبه مدت سه ماه از همد دیاما ناراحت بودند که با دندینقش کش ندهیسال آ يو برا دندیفرشته رونق بخش

.نبود یسه ماه هم مدت کم نیدو روز را در منزل مرجان بگذرانند اما با وجود ا یکی یچند قرار بود که ماه

فرشته خوشحال  تیو موفق یخانه پرداخت و مادرش که از قبول يکرد و رفت فرشته به کارها یاز او خداحافظ میمر یوقت

دخترش  يسال بعد را برا يود که از گزند پدر فرشته در امان مانده بود کتابهاشده بود باالفاصله با اندوخته اندك خ

نشستند و  يگرم تابستان فرشته و مادرش در گوشه ا ياز روزها یکیدر . نمود  يکرد و فرشته را غرق در شاد يداریخر

است و هرگز  یمحال يآرزو نیکه ا دانستیکه فرشته به دانشگاه برود اما م خواستیمادرش م دندینقش کش ندهیآ يبرا

که  دانستیاما م دداشت که به دانشگاه برو لیم اریمشتاق درس خواندن بود و بس اریالبته فرشته بس.  افتیتحقق نخواهد 

را بجا آورد که  يباز شکر خدا یجامعه عمل بپوشاند ول شیبه خواسته ها تواندیهرگز نم یمشکالت غامض نیبا داشتن چن

.برود شیدرجه به پ نیو تا ا دیادرش را جلب نماتوانسته موافقت بر

مدرسه  ییو بازگشا زییکه به استقبال فصل پا نمودیآماده م ندهیآ يماهها يو او خود را برا گذاشتندیهم م یاز پ روزها

....برود
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ازدهمی فصل

جمعه ها را منزل  یتنها گاه گاهجدا شدند  گریاز همد یمدت يبرا میتابستان فرشته و مر دنیبا فرا رس میکه گفت يهمانطور

 یغافل نبود ، سع زیداشت اما از فکر درس خواندن ن يادیز اتیکه در خانه مشغول يمرجان دعوت داشتند ، فرشته با وجود

خود مشغول شود،  یدرس يبه مرور کتابها ماندیم یباق شیمنزل برا يکارهاکه بعد از انجام  یدر فرصت کوتاه کردیم

 یبه امور مدرسه بپردازد تا به تواند براحت تیبا جد خواستیم نیرو دارد بنابرا شیرا پ یمشکل یلیتحصکه سال  دانستیم

خود  يجایبود که با تعصب ب دسربار خانواده اش نباشد ، تنها مشکلش مخالفت برادرش احم گریو د دیرا اخذ نما پلمشید

است و بهتر است  یکاف شیکه درس خوانده برا نقدریتا هم داشت که فرشته دهی، احمد عق شدیاو م لیمانع از ادامه تحص

.پرداخته تا بتواند کمک خرج آنها باشد یاطیخ يمدرسه رفتن در خانه به همراه مادرش به کارها يبجا

 مادرش در مقابل احمد قد علم.  دادیخود ادامه م لیبود و در پناه او به تحص یمواقع تنها به مادرش متک نگونهیدر ا فرشته

ندارد و احمد تنها به احترام مادرش چندان  يریگ میخواهرش حق تصم ندهینموده و به او تذکر داده بود که در مورد آ

نهاده و بر همه اخم  يناسازگار يکه دست راستش فلج شده بود در خانه بنا یزماناما از  دادیفرشته را تحت فشار قرار نم

و اکثر شبها عربده زنان وارد  دادیسابق ادامه م يپدرشان کماکان به کارها. فتگریمساله بهانه م نیکوچکتر يو برا نمودیم

در . را بر آنها حرام نموده است  شیآسا وداشتند که خواب  تیها از دست او شکا هیدر و همسا یکه حت ي، بطور شدیخانه م

بابت  یاواخر پول نیکه پدرش ا دانستیمفرشته .  کردندیم یوضع اظهار شرمندگ نیفرشته و مادرش بودند که از ا انیم نیا

مادرش اعتراف کرد که  کروزیباالخره .  کندیم هیرا ته زهایچ نیکه چگونه پول ا دانستیو صرف مشروب ندارد و نم دیخر

و  لیوسا گریکهنه وسط آشپزخانه و د زیهفته قبل م یحت فروشدیمنزل را از خانه خارج کرده و م لیاو کم کم وسا درپ

راه پول مشروب او  نیخود فروخته و از ا رینظ يبه افراد متیق نیاز گزند او در امان نمانده و آنها را به نازلتر زیل نظروف منز

که آنها را  زدید که پدرش شبانه به منزل آمده و به لوازم منزل خودش دستبرد میرس ییکم کم کار بجا. گرددیفراهم م

احمد  یمساله باعث ناراحت نیاو به سرقت برد که ا بیاز ج زین یفت و مبالغاحمد ر بیچند بار هم به سراغ ج یبفرشد حت

ناچار بود شب و . ندارد  ییو ابا رمش زین لشیپسر عل ياز سرقت پولها یاش حت وانهیکه شوهر د دیدیم چارهیشد و مادر ب

،  کردیخود فکر م ندهینشست و به آ یبود که فرشته در خانه تنها م ییروزا.  اوردیبدست ب يشتریکند تا پول ب یاطیروز خ
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 یحال پدرش روز به روز بدتر و زندگ دیدیکه م نیاز ا. دیعاقبتش به کجا خواهد انجام يخانواده ا نیبا داشتن چن دانستینم

به  می، چند بار تصم گشتیم زاریخود ب یاز زندگ گرددیدستخوش تزلزل م شتری، ب شیهر لحظه از پ زیآنها ن يماد

زنده  دیکه بشر به ام دانستیم شدیخود منصرف م میاش از تصم دهیهر بار تنها به خاطر مادر رنجد یول گرفت یخودکش

روبراه گردد تا  شانیدور ، حال پدرش بهتر شده و وضع مال اننه چند ندهیدر آ دیشا نکهیداشت به ا دیاست و او هم ام

نداشته باشد ، او  یپدرش اطالع نیاز گذشته ننگ ینجا کسنقل مکان کنند ، تا در آ يگریمحل به محله د نیبتوانند از ا

 یبودند ، به تمام هکرد لیفاسد و سربار جامعه تبد یکه پدر مهربان و خوبش را به انگل کردیحادثه را لعنت م نیا نیمسبب

سعادت و  ينسوزمواد مخرب و خانما نیچرا که با چن فرستادیبودند لعنت م یونیمواد اف گریکه سازنده مشروب و د یکسان

 ستیبایم يکه روز يافراد. دیجامعه گرد لیتحو یو مفلوک لیگشته و چه افراد عل رانیکه و ییچه خانواده ها یکبختین

جامعه  یلیدر گوشه مخروبه ها و سردابها شب را به روز برسانند و طف رندیجامعه را بچرخاند حاال ناگز نیا یصنعت يچرخها

را  یتا نسل کندیو بن بر م خیرا از ب يفساد نیچن شهیبود آنگاه ر یپست و مقام يدر مملکت دارا کردیاو آرزو م.  ندیایبار ب

 یو حت کردیانداخت و زوبشان م یآتش م يپدرش و امثال او را داخل کوره ها خواستیاو دلش م. برهاند  یاز فساد و تباه

.دبرو نیاز ب زین ادیاعت کروبیتا م کردنابود می ٔخاکستر آنها را

 خوردیخوب خود افسوس م يبود واقعا به گذشته ها یافتاد ، که پدرش چه مرد خوب و سر براه یگذشته ها م ادیبه  یوقت

بسوزد و  یوضع نیمجبور بود با چن. ساخته نبود  ياز دستش کار دنینداشت، جز افسوس خوردن و اه کش ياما چاره ا

از . هدر داد  يمرد نیچن يزود بپا یلیرا خ شیکه عمر و جوان سوختیاز همه کس دلش به حال مادرش م شتریبسازد اما ب

شد ، درد و رنج چنان بر صورتش  یصورتش کم کم محو م ییبایز. نمانده بود  یباق يزیبجز پوست و استخوان چ گریاو د

.دادیاش نشان م یتر از سنّ واقع ریزده بود که او را چند سال پ انهیتاز

 یبود که او را از فکر خودکش ندهیبه آ دیو مجبور بود همه را تحمل کند و باز هم ام دیدیرا م مشکالت نیتمام ا فرشته

.کرد یمنصرف م

دوازدهم فصل

 یلیآغاز سال تحص گریناهار را در منزل مرجان دعوت داشتند هفته د میآخر تابستان فرشته و مر ياز جمعه ها یکی در
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.ندیرا بر پا نما ینزل مرجان دور هم جمع شده بودند تا جشن کوچکمناسبت در م نیبود و ان دو به هم دیجد

 یزندگ يروزها نیاز بزرگتر یکی توانستینبود م دهیبا سپ يریفرشته بود که اگر درگ یزندگ يروزها نیاز بهتر یکی آنروز

 دندیته به آنجا رسو فرش میکه مر ینبود ، هنگام ندیبا آنها چندان خوشا دهیمتأسفانه برخورد سپ. اش محسوب شود 

 ییبایهمه ز نیخودش بود آراسته بود فرشته غرق ا قهیمخصوص سل کهصورت ممکنه  نیرا به بهتر ییرایمرجان اتاق پذ

دور هم جمع شده و ناهار را در کمال آرامش  یموقع صرف ناهار همگ. کردیشادمانه به اطراف نگاه م یشده و مثل کودک

منوچهر از .  دندیسبه منزل ر دهیلحظات خوش بود که منوچهر به همراه سپ نیاختند در اپرد یکوبیو پا يخوردند و به شاد

 دهیبرخورد در خود د نیدر اول یحس را حت نیمنتظره بود ا ریو غ بیعج شینمود که برا یفرشته در خود احساس دنید

فرشته لباس ساده و . کردیاحساس محبت مو با وقار  نیدختر مت نآن از کجا سر چشمه گرفته اما به ای ٔمنشا دانستیبود نم

.بود دهیبخش یصورتش جلوه خاص ییبایزبتن داشت که به  یخوش دوخت

 دنیبا د دهیسپ.  کردیکه منوچهر با تمام وجودش آن را درك م ییبایز. نموده بود  بایلباسش او را صد چندان ز یاب رنگ

و فرشته قرار گرفت تنها با سر پاسخ سالم آنها  میدر مقابل مر کهیو هنگام دیو صورت مرجان را بوس دیآندو ابرو در هم کش

.مبل نشست و با منوچهر به گفتگو پرداخت يحد رو یرا داد و با همان غرور ب

. نشان ندهد اما تمام هوش و حواسش متوجه فرشته بود یتوجه یب دهینسبت به سخنان سپ کردیم یسع کهیبا وجود منوچر

که چگونه  دیدیدور نماند، او با کمال تعجب م میمساله از چشم مر نیکه البته ا کردیاو را برانداز م شیتر از پ قیبار دق نیا

در  ردیبگ يا جهینگاه ها نت نیاز ا توانستیتوجه دارد اما نم دهیاز سپ شیو به او ب نگردیم یمنوچهر به فرشته با عالقه خاص

و نقاش موره عالقه خود  دانیخود را در مورد موسق دهیهر کس عق آمد و انیبه م یو نقّاش یقیلحظه صحبت از موس نیا

.ابراز داشت

انسان دوست  دانیقیدانشمند و موس نینهاد و در نظرش ا یاو ارج م یعالقمند بود و به عمل انسان تزیشوا يبه کارها مرجان

تمام آنها پشت پا زده و به کشور دور  علم کرده و به يرا فدا ینیماش یو لذت زندگ یکه خوش کردیجلوه م ی، انسان بزرگ

او قابل  یواقعا انسان دوست د،ینما یجانفشان یوحش يتا در راه کمک به انسانها هنمود متیعز قایمتمدن آفر ریافتاده و غ

.و در خور تعمق است نیتحس

تمسخر  يباعث شد که لبخند دهیابراز عق نیو رامبراند عالقه دارد و هم ینچیداو يکرد که به کارها دهیاظهار عق زین فرشته



نسرین ثامنی - گلی در شوره زار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٣٨

:به فرشته گفت زیتمسخر آم ینقش ببندد او با لحن دهیبر لبان سپ زیآم

.و هنر سر رشته داشته باشند یقیشما و از طبقه شما از موس رینظ ياه من انتظار نداشتم که افراد_

قرار گرفته است اما قبل از  ریخود مورد تحق زیبه مهمانان مرجان بود ، حس کرد که او ن یاهانت بزرگ نیکلمات زهر آگ نیا

داد  دهیبه سپ یبر آمد و جواب دندان شکن ییدر مقام پاسخ گو يبدهد فرشته با لحن عتاب آلود دهیبه سپ یپاسخ نکهیا

و  می، مر کردینم یبه او کوتاه یاز دادن پاسخ منطق زیو فرشته ن شدیخارج م دهیپالفاظ و جمالت ناموزون بود که از دهان س

و  نداختیو فرشته خود را از تک و تا ن ستندینگر یمکالمات خصمانه م نیبه ا رتیمرجان و منوچهر هر سه با بهت و ح

.را ترك کند الننمود که او مجبور شد با حالت قهر و غضب س دهینثار سپ یدندانشکن يآنچنان جواب ها

.کرد یعذر خواه دهیقول سپمع ریدر سکوت گذشت ، مرجان از رفتار غ یاز رفتن او مدت پس

،  کردینم ياظهار نظر چگونهیخودش را به داخل مبل فرو برده و سخت در حال تفکر بود و ه ینیغمگ افهیبا ق منوچهر

 دیبهتر د نیکرده است بنابرا نیاست که در خانه آنها به نامزدش توه یکه منوچهر از دست او عصبان کردیفرشته احساس م

.آمدند رونیکردند و از آنجا ب یخداحافظ نشود به ناچار هر دو از مرجادور  طیکه از آن مح

 زین میمر. شد  ریسراز نشیو غمگ بایاشک از چشمان ز لیاز کف داد و س ارینهاد عنان اخت ابانیفرشته قدم به خ کهیهنگام

شده  ریندو خود را کوچک و تحقا. بدهد  يبر اعصابش مسلط شده و به فرشته دلدار کردیم یاز او نداشت اما سع یدست کم

.در مقابل آن دختر لوس و متکبر از خودش ضعف نشان نداده است شتهقالبا خوشحال بود که فر میو مر دندید یم

:گفتیلب م ریکه ز دیفرشته را شن يصدا

.میبر يریخانم شاهم دنیبه د میتونیکه امروز افتاد نم یو اتفاق دهیبا بودن سپ گهید ستیما ن يجا گهید نجایا میاه مر_

مساله او را ناراحت  نیخاتمه بدهند و ا یدوست نیکه ناچار هستند به ا دانستیم زیاو ن راینداد ز یسکوت کرد و جواب میمر

 یاحترام یآنها که نسبت به او ب شودیم یبا آنها از کجا ناش دهیبفهمد علت حسادت و رفتار ناهنجار سپ توانستینم. کردیم

که از طبقه او  دانستندیخودشان م.  کردیم ریآنها را تحق دهیباشد که سپ اشتهد توانستیم یچه علت نکرده بودند پس

....نداشتند تیمگر آنها خدا نداشتند ؟ مگر غرور و شخص یول ستندین

.دبوجود آماده بو يشماریدر ذهنشان سواالت ب کهیجدا شدند در حال گریکدیمملوو از درد و رنج از  یدو با قلب هر
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زدهمیس فصل

 رانیشم يسر و صدا یخلوت و ب يابانهایاز خ یکیبود منوچهر در دفتر کار مجللش واقع در  دهیاز راه رس زییپا فصل

انگشتانش دود  يال یمتیگران ق يگاریگشته بود ، س رهیمقابل خ يو دورنما باینشسته و از پشت پنجره آن به مناظر ز

.دیکه او را مخاطب قراد داده بود به گوشش نرس یمنش يصدا کهدر خود غرق بود متفکر آنچنان  یو او با حالت شدیم

؟ دیبرینم فیناهار تشر يقربان شما برا_

.به خود آمد و به جانب صدا برگشت يمنوچهر لحظه ا_

؟ یخانم منش دیاه شما هست_

.دینبرد فیته و شما هنوز تشر، متوجه شدم که از ساعت ناهارتون گذش زنمیوقته که صداتون م یلیبله قربان خ_

.ارنیاز رستوران برام غذا ب دیگرفتار هستم لطفا زنگ بزن یلیبله خ_

؟ دیکنیم لیم نجایقربان هم_

.شمیممنون م یلیبله ، خ_

؟ دیندار يا گهید شیفرما ارنیبراتون ناهار ب کنمیالسأعه تلفن م نیچشم قربان هم_

.متشکرم رینخ_

تابش  ریز دیقله کوهها که برف سف يفرو رفت ، به دور دستها ، رو یقیعم شهیدر اند گریر بار دمنوچه یاز رفتن منش پس

 شیبدست و پا يریو بندها را که چون زنج دیق نیهمه ا خواستیشد دلش م رهیخ زدیهمچون الماس برق م دینور خورش

مدتها بود که . توان دارد قدم بزند و فکر کند افتاده تا آنجا که  ورنقطه د کیگره خورده بودند از هم بگسلد و برود در 

.او غافل شود ادیاز  توانستینم ينهاده آنچنان که تمام فکر او را به خود مشغول ساخته و لحظه ا يدر او اثر بسزا يدختر

نهاد  در شیپ يباره فکر کند از چند نیبگذارد خوب در ا انیدر م یرا با کس بشیعج میتصم نکهینظر داشت قبل از ا در

در قلب  شدیاو باعث م ادی، فکر او و  نمودیم بیحال عج نیجالب توجه و در ع شیکه برا کردیمشاهده م یخود احساس

 یتیچندان اهم شیبرا گرید دهیسپ رایباشد ، ز توانستینامزدش نم دهیدختر سپ نیبطور قطع ا.  دیاحساس نما یخود لرزش

که موفق شده بود قلب  يکنار بکشد ، دختر دهیسپ یزندگ ریرا از مس خودش خواستینداشت در واقع مدتها بود که م

که منوچهر را  بودبه جز فرشته نبود ، او  یخود در آورد کس ریکرده را در تسخ لیپسر جذاب و پولدار و تحص نیمنوچهر ، ا
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 ریکه بر خالف سا دیدیم هدیفهم يو صداقت فرشته خوشش آمده بود ،او را دختر یمفتون خود ساخته بود ، منوچر از سادگ

روز هستند او  يمدها نیکورکورانه از آخر يرویسنّ و سال تنها به فکر درست کردن ظاهر خود و پ نیهمجنسانش که در ا

پس از چند بار برخورد کم کم  کردیحس م.متوجه شده است بایز یلیرا خ یتنها سرش به کتاب و درس است و فلسفه زندگ

 ادی، به  دادیم حیترج یلوس و از خود راض دهیجهت او را به سپ نیاست بهم دهیروح او گرد يفاو ص یهمه خوب نیا فتهیش

حد خود دختر  یب یبا غرور و خود خواه دهیکه سپ دیدیدر هم رفت م شیافتاد و ناگهان اخمها دهیادبانه سپ یبرخورد ب

ارزش  يزیمنوچهر پش يپول و ثروت برا کهیبود در حال دهیجوان را به باد انتقاد گرفته و ثروت و مکنت خود را به رخ او کش

 شتهآنچنان با لحن سرد و دور از نزاکت با فر دهیداد ، سپ یم حیترج گرید زیرا بر همه چ یانسان يواال تینداشت ، او شخص

 يدختر نامزد نیا یو به خاطر غرور و خودخواه دیبرخورد کرده بود که موجب شده منوچهر در مقام دفاع از آنها بر آ میو مر

کار نهاد و از  زیم روي ٔغذا را ینیاو س یمنش ختیرشته افکارش را از هم گس یمنش يصدا گریبار د. اش را با او بهم بزند 

و  ردیداشت در اسرع وقت و فرشته تماس بگ میدر فکر فرو رفت تصم گریصرف غذا بار د نیاتاق خارج شد ، منوچهر در ح

با او برخورد کند که فرشته در نزد خود  يکه طور کردینفس به او حکم م یبگذارد اما وجدان و پاک انیراز دل را با او در م

. شد و به طرف مدرسه فرشته به راه افتاد  رجمنظور پس از صرف ناهار از اداره خا نینکند ، بهم یاحساس حقارت و کوچک

که  دانستیاما نم کردیرا احساس م یقیشته ، عشق عماو در قالب خود نسبت به فر کردیم یآفتاب در آسمان پرتو افشان

 از ییکه به تنها دیزنگ مدرسه نواخته شد ، فرشته را د ی، ساعت دو وقت دیخود را به او باز گو یمکنونات قلب دیچگونه با

 شیبرا یاحساس نیچن د،یتپ یم نهیدر س ياو از شاد دنیمنزلش در حرکت بود قلب منوچهر با د يمدرسه خارج شد و بسو

 یپشت سر او براه افتاد منتظر فرصت دیجلب توجه نما نکهیرا روشن کرد و بدون ا لشیاتومب یداشت به آرام یکامال تازگ

او را متوجه خود ساخت ،  نیبوق ماش يو صدا دیچیپیداشت از خم کوچه م رشتهف یبود تا خود را به او برساند باالخره وقت

:دیاو رس کیتعجب کرد ، و نزد دنشیفرشته با د

کجا ؟ نجایسالم ، منوچهر خان ، شما کجا ا_

:گفت نی، بنابرا اوردیب يکرد بهانه ا یسع منوچر

امروز آنجا کالس نداشت ایدنبال خواهرم رفته بودم مدرسه ، گو_

؟ نینموند شونیمگه ؟ شما منتظر ا يچطور_
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.امروز کالس نداشته باشه دینشد گفتم شا يزش خبرا دمید یدم در مدرسه منتظر نشدم وقت قهیاز چند دق شترینه ب_

.دینیبیرو م شونیمدرسه حتما ا نینشده اگه برگرد ریساعت با ما درس داشتند هنوز هم د کیچرا اتفاقا امروز _

شما رو برسونم ؟ نیریم ییاگر جا یمتشکرم ، راست یلیخ_

 خواستیدلم م یلیبرم خ دیبا گهیخوب با اجازتون من د.  شمیهاست مزاحم شما نم یکینزد نیممنون ، خونه ام هم یلیخ_

...که دیدونیخوب م یمنزل ول کردمیدعوتتون م

.صحبت کنم یبا شما در مورد موضوع خواستمیم یبله کامال متوجه هستم از لطف شما متشکرم راست... اه _

.دیبفرمائ کنمیخواهش م_

 حیکه براتون توض ستین یتأسفانه در حال حاضر فرصت کافاست م دهیچیپ یکم کیبگم راستش  يچه جور نیدون یم_

وقتشو  دیاگه موافق باش نیحتما در موردش با شما صحبت کنم بنابرا دیمهمه و با یلیکه مسله خ نیبدون نقدریهم یبدم ول

.میباره صحبت کن نیو در ا مینیبنش يگوشه ا يقهایکه چند دق میکن نییتع

:و سپس گفت و تعجب به او نگاه کرد فرشته

.من در خدمت شما هستم نیکه بگ یمهمه باشه هر ساعت نقدریحاال که موضوع ا_

؟ نیصبح چطوره ؟ موافق 10:30، فردا ساعت  رمیچند لحظه بگ يفرصته که وقت شما رو برا نیفردا چون جمعه است بهتر_

.خوبه_

منتظرتون هستم فقط چون مسله  شهیم یسه منتهکه به مدر یابونیصبح فردا من سر خ میخوب ساعت ده و ن ادیبس_

.نیایحتما ب کنمیداره خواهش م تیاهم یلیخ

.خداحافظ. بله حتما _

با خود  رفتیبود که فرشته را به فکر فرو برد همانطور که بطرف منزل م يجد ياما لحن کالمش بقدر دیلرزیمنوچهر م يصدا

 يریبردن خانم شاهم يو من صحبت کنه ؟ من مطمئنم که برا وادخیم یمنوچهر خان در مورد چه موضوع یعنی.  گفتیم

...مورد به من دروغ بگه نیخان در ا منوچر دیداره چرا با نیبود چون مرجان خودش ماش ومدهین

چهاردهم فصل
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انداخت و  یاش نگاه دهیبه چهره رنگ پر گریبار د ستادیا نهیآنروز زنگ ساعت او که نواخته شد فرشته در مقابل آ يفردا

 الیو خ شهیاند يایگرفت ، در در شیراه مقصد را در پ ادهیساعت فرصت داشت پس پ میسپس از خانه خارج شد ، هنوز ن

؟ چرا  کردیم يپافشار دارید نیا يحد رو نی، چرا ، منوچهر خان تا ا ددار شیدر پ ییکه چه گفتگو دانستیغرق بود ، نم

؟ ستیبازگو کند چ میبرا خواستیرا که م یمساله مهم. بروم  دنشیبه دحتما  دیکرده بود که با دیمصرانه تاک

شتابان به جانبش آمد و  زندیکه به او لبخند م دیاز دور منوچهر را د دیکرد که باالخره سر قرار رس چیخود را سئوال پ آنقدر

.دستش را در دست فشرد ، فرشته از فرط خجالت سرخ شد

.سالم_

.نیسالم چه به موقع آمد_

.هستم یمن آدم خوش قول_

.خوشحالم_

شده بود ، منوچهر همچنان که مشغول راندن  یمنوچر دچار شگفت یشدند ، فرشته از لحن خودمان لیدو سوار اتومب هر

متالطم در  يایقلب فرشته چون در. همچنان به سکوتش ادامه داد  یبه فرشته انداخت ول ینگاه یچشم ریبود ز نیماش

:دیو پرس دادباالخره تاب توان از دست  دیجه یم نییپاباال و  نهیس

؟ نیبا من داشت یکار الزم نکهیمنوچهر خان مثل ا_

:و گفت دیخند او

گفت دیفرشته را د دیحرفامو بزنم و چون ترد یتا من بتونم براحت مینیدنج بش يجا هی مینه ، بهتره بر نجایبله البته ، اما ا_

:

که نداره ؟ یاونجا اشکال رمیم دیطراف هست که اگه اجازه بدا نیهم یرستوران خلوت_

.کنمیخواهش م.. نه _

لحظه . روشن کرد  يگاریداد سپس س کیرستوران قرار گرفتند منوچهر سفارش دو فنجان قهوه و ک زیهر دو پشت م یوقت

 شیکه روز پاها يزیبا گوشه روم انداخت و نیی، فرشته محجوبانه سرش را پا ستیفرشته نگر نیو غمگ بایدر چشمان ز يا

حدس بزند که موضوع  توانستیو اصالً نم زدیجهت شور م یب شنداشت دل يندی، احساس خوشا کردیم يبود باز زانیآو
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داشته است اما  يخواست او را مورد عتاب قرار دهد که با نامزدش چنان رفتار یم دیشا زندیدور م يمنوچهر در چه مورد

؟  میبگو ابشاگر او بخواهد مرا مالمت کند چه دارم در جو دیشیز سرزنش و مالمت نبود با خود اندا یمنوچر حاک افهیق

....که میچگونه از خود دفاع کنم ؟ چگونه بگو

.منوچهر افکار او را از هم گسست يصدا

.شهیفرشته خانم قهوتون سرد م_

.متشکرم ، اصالً متوجه نبودم_

؟ نیکنیفکر م یممکنه بپرسم به چ_

:زد و گفت يلبخند فرشته

؟ نیبپرس نویکه هم نیاز من دعوت کرد_

، آخه  نیفراموش کن نیرو که به خود گرفت یعبوس افهیق خوادیگرفته هستن ، دلم م یلیکه خ نمیبیم یالبته که نه ، ول_

.نیشهامت داشته باش یلیخ دیحرف هام با دنیشن يبرا

 یدست شیخواست پ نیبنابرا دیسخن بگو دهیو قصد دارد در مورد رفتار او با سپفرشته محرز شد که ا يبرا زیهمه چ گهید

.کند

 ییکه در تنها خواستیدلتون م.  هیچ نیاورد یخلوت يجا نیچن کیمنو به  نکهیدونم که هدف شما از ا یمنوچهر خان م_

 زیکنم در ضمن از رفتارم ن هیگر مستیوجه حاضر ن چیهستم و به ه ییبشما خواهم گفت که دختر شجا یول نینیاشکامو بب

 نکهیا يبگم که اون حقش بود ، برا دیکه چرا به نامزد شما اهانت کردم با نیکه منو سرزنش کن نیخوایاگر م ستمین مانیپش

با تمام  ی، انسان که هستم ، انسان ستمین شونیاحساسم اگه همطراز با ا يدارم مثل اون دارا نهیدر س یمنم مثل اون قلب

بودن ما در نظر  ریفق ایآ رمیبگقرار  ضاحیبودنم مورد است ریکه به خاطر فق ستیظلم ن نیا ای، آ يطف و احساسات بشرعوا

شه؟یجرم محسوب م یشما نوع رینظ یاشخاص

.را متوجه خود ساخت انیآنچنان بلند بود که اطراف شیصدا دیلرزیبود بشدت م یعصبان فرشته

:دیپرس ریناگز آوردیو از مفهوم سخنانش سر در نم ستینگریرط تعجب به او مگرد شده از ف یبا چشمان منوچهر

؟ نیکنیصحبت م یراجع به چ فهممیفرشته خانم من منظور شما رو درك نکردم ، نم_
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؟ دیکه از من بازخواست کن نیمگه شما قصد نداشت_

؟ يدر چه مورد_

کردم و در مقام دفاع از خودم بر آمدم يرفتار نیچنخانم  دهیبا نامزد شما سپ نکهیا يبخاطر اون روز ، برا_

؟ نیحد کودن فرض کرد نیمنو تا به ا یعنی نیاز من در ذهن خودتون ساخت یچه تصور وحشتناک.. اه _

.بود که فرشته از سخنان او متعجب شود یزمان حاال

؟ هیمنظورتون چ_

آمدم ؟ نجایسرزنش شما به ا يکه برا دینکیرو از شما بپرسم چرا فکر م نیا دیمن با نیراستشو بخوا_

؟ نهیاز ا ریمگه غ_

.مسلما بله_

.من به دختر مورد عالقه شما اهانت کردم یول_

گفته که اون دختر مورد عالقه منه ؟ یچه کس_

.اون نامزد شماست یول_

.جاست نیو اشتباه شما هم در هم_

...یول_

 قیحماقت از جانب من بود که زودتر حقا دی، شا نیر مورد من قضاوت کردعجوالنه د یلیفرشته خانم شما خ دیگوش کن_

.رو به شما نگفتم

:دیپرس زیاورد ناگر یو از مفهوم سخنانش سر در نم ستینگر یگرد شده از فرط تعجب به او م یبا چشمان منوچهر

.نیکن یصحبت م یفهمم راجع به چ یفرشته خانم من منظور شما رو درك نکردم نم-

ن؟یکه از من بازخواست کن نیگه شما قصد نداشتم-

؟يدر چه مورد-

.کردم ودر مقام دفاع از خود برامدم يرفتار نیخانم چن دهیبا نامزد شما سپ نکهیا يبه خاطر اون روز برا-

ن؟یحد کودن فرض کرد نیمنو تا با یعنی نیاز من در ذهن خودتون ساخت یوحشتناک ریاه چه تصو-
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.ه فرشته از سخنان او متعجب شودبود ک یزمان حاال

ه؟یمنظورتون چ-

اومدم؟ نجایسرزنش کردن شما به ا يکه برا نیکن یرو از شما بپرسم چرا فکر م نیا دیمن با دیراستشو بخواه-

نه؟یاز ا ریمگه غ-

.مسلما بله-

.من به دختر مورد عالقه شما اهانت کردم یول-

ه؟گفته که اون دختر مورد عالقه من یچه کس-

.اون نامزد شماست یول-

.نجاستیو اشتباه شما هم در ا-

...یول-

رو  قیحماقت از جانب من بود که زودتر حقا دیشا نیعجوالنه در مورد من قضاوت کرد یلیفرشته خانم شما خ دیگوش کن-

.ادیبراتون بوجود ن يشک وشبه ا نیبه شما نگفتم تا چن

.ارمیرو من اصال سر در نم یقیچه حقا-

 یدرست البته فقط نوع نیا میبا هم نامزد بود یمدت دهیمن وسپ.کنم یرو بازگو م زیمن همه چ نیحوصله بخرج بد یاگه کم-

کرد که  تیپدرم قبل از فوتش وص ذارنیم شیگرا ایکه معموال جوونها اسمش را عشق و گهید زیبود نه چ یمصلحت خانوادگ

در واقع  میبهره مند بش گریکدیاز ثروت سرشار  میتونست یهر دو خانواده م نوا دهیبه عق رایوصلت کنم ز دهیبا خانواده سپ

 لیدل نیپدر وسپس به ا تیبا اون در وهله اول تنها به جهت احترام به وص ییاشنا لیدر اوا.ما انجام دادند يمعامله رو ینوع

 ينامزد نیتن به ا میداشته باش یادتعتوام باس یدر کنار هم زندگ میبتوان دیکرده است وشا لیتحص يکه چون اون دختر

گذاشت ومن  یاون اثر نامطلوب هیبردم ثروت و مکنت در روح یدادم افسوس که پس از گذشت چند ماه به اشتباه خودم پ

 اریبس دمیاز ادبش رو با شما ودوست شما د يرفتار زشت وعار یوقت شدیم جادیما ا نیب يکه روز بروز چه فاصله ا دمید یم

 نیبرامد ییکه شما درمقام پاسخگو یرو نداشتم وزمان يبرخورد نیانتظار چن دهیدختر بظاهر فهم کیاز  دمشناراحت 

.بردم یبارز شما پ تیکردم وبه شخص نیشجاعت شما رو تحس
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سخنانش  انیمنتظر پا يصبر یبه او دوخته و باب دهیسکوت کرد فرشته بهت زده وکنجکاو د يلحظه ا يبرا نجایدر ا منوچهر

.ودب

:ادامه داد منوچهر

 کیعشق  نیاحساس کردم که به شما عالقمندم ا دمیکه شما رو منزل خودمون بهمراه خواهرم مرجان د یمدتها قبل وقت-

رخ داد روزها با خود به تفکر نشستم واحساس خودمو به محک  میزندگ يبود که در طول سالها يریودلپذ رمترقبهیحادثه غ

 یعشقه که خودمو م یالیتنها با تصور خ ایوجودم عشق رو شناختم  تمومواقعا با ایبدونم که ا خواستم یگذاشتم م شیازما

بذارم  ونیباهاتون درم شنهادمویوپ نمیگرفتم شما رو بب میبردم انوقت تصم یوباالخره به احساس ناشناخته خودم پ بمیفر

.نیوهمسر من باش نیکه با من ازدواج کن...که خوامیمن م

حس .وجودش را در برگرفت خودش را کامال باخته بود يسراپا یفیلرزش خف دیحرف رنگ از رخسار فرشته پر نیا دنیباشن

کرد از فرط  یم يباز يبودو باگوشه روسر نییسرش همچنان پا دیدانست چه بگو ینم.بود رمنتظرهیغ شیکرد داغ شده برا

:داد وبا خودش گفت هیتک یصندل یبه پشت صالیاست

در  کهیهنگام یدارد ول یقصد شوخ دیشا.نحو خواسته مرا مورد تمسخر قرار دهد نیاو به ا دیشا ستیه بازچ گرید نیا-

.دیاز تمسخر ند ينشانه ا چیه ستیچهره مهربان او نگر

.نیمنوچهر خان شما که قصد مسخره کردن منو ندار-

ن؟ینیب یاز تمسخر م ينشانه ا نیمن کوچکتر افهیشما در ق ایا-

.مشکله یلیرش برام ختصو یول-

.نیفکر کن یقبل از دادن جواب کم نیریبگ میخوام که عجوالنه تصم یمن نم-

.زد یوصفا از ان موج م یاش دلگرم کننده بود مهربان افهیشد حالت ق رهیدر چشمان منوچهر خ فرشته

 ينم به وجود اومده چرا منو برادر ذه یرو سئوال یکی نیاز ا ریرو داشتم به غ يزیانتظارهرچ نیکرد ریشما منو غافلگ-

ن؟یداد حیخانم ترج دهیمنو به سپ ن؟چرایازدواج انتخاب کرد

از  ياریندارن بس یکامل حیتوض دنیکه انجام م ياز انسانها در مقابل کار یلیدشواره خ یلیمطلب برام خ نیا حیتوض-

اگاه  انشیاز پا یهرگز کس ادیبوجود ب ياغاز یوقت شهیها ت م شهیوبدون دخالت سرنوشت وفکر واند يرارادیما غ يکارها
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قبال هم گفتم که ...يدیوناام اسی يدواریام نیودر ح يدواریام يدیناام نیمبهم وناقصه در ح شهیهم ندهیدور نما از ا ستین

ست؟ین نطوریا نیدیازدواج من پاسخ مثبت م شنهادیشما به پ...احساس ناشناخته بود کیعشق من نسبت به شما 

که فاصله  نیبدون دیشما با نینباش دواریاش ام جهیاما از نت نیبه من فرصت بد يفکر کنم چند روز دیبا دونمینم نمدوینم-

فکر  یبه اختالف طبقات چیه ایتونه مارو سعادتمند کنه ا یما حائل شده هرگز نم نیکه ب یمحکم وارید نیماست ا نیب يادیز

ن؟یکرد

.کرده لیرو جامعه بر ما تحم یتفاوت طبقات نیا ندکسانیدر نزد خداوند  یانسانها همگ-

با من  نکهیاز ا شهیترسم وجود من در کنار شما باعث بشه هم یکنن م یفکر نم نطوریا گرونید یحق با شما باشه ول دیشا-

.نیبکن یمونیاحساس پش نیازدواج کرد

.کنم يرویان افراد سبک مغز پ دیاز عقا دیکه من هم با یکن یمن چرا فکر م يخدا-

.نیرو خودتون گفت نینموده ا لیتحم نیجامعه برما چن-

باشه  یاحساس و عالقه هرقدر هم که جزئ يبه مبارزه برخاست اگر شما هم در خود ذره ا يا دهیافکار پوس نیبا چن دیاما با-

ه؟یچ يبرا دتونیترد گهید نیکن یاحساس م

تموم جوانب  دیفکر کردن داشته باشم با يبرا یفرصت کاف دیبدم با حاال به شما پاسخ نیکه هم نیاز من نخواه دونمینم-

.حاصل نشه یمونیکنم تا پش تیرو رعا اطیاحت

که  دوارمیام رمیدم مدرسه دنبالتون تا جواب بگ امیم 3روز سه شنبه ساعت  ندهیمونم هفته ا یخوب منتظر جواب م اریبس-

.نیمسئله فکر کن نیخوب رو ا

.دمیباشه قول م-

.تشکرمم-

پانزدهم فصل

ن یشدند ، هر دو در سکوت به نقطه مقابل م نیو فرشته سوار ماش منوچهر

را متوقف ساخت و به  لیمنوچهر اتومب. دندیرس یمنزل فرشته م کیکم کم به نزد. اما در قلب هر کدام رازها بود ستند،یگر
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:فرشته گفت

.نیعجله دار یلیکه شما خ مینیب یم یول میخورد یداشتم که ناهارو با هم م لیم یلیخ-

. شما سپاسگزارم يبه هر جهت از محبت ها. از منزل خواهم خورد رونیبله مادرم منتظره، بهش نگفتم که ناهارو در ب-

.خداحافظ

.خدانگهدار-

:ا خود گفت، ب ستینگر یلرزان و مرتعش بود، منوچهر همچنان به دور شدنش م شیقدمها. شد و به راه افتاد ادهیپ فرشته

.ببرم یتوانستم به افکارش پ یکاش م يا. خوشحال نشد يخبر نیچن دنیاست، اصالً از شن یبیدختر عج-

:به چهره بر افروخته دخترش نگاه کرد یوارد خانه شد ، مادرش در انتظار بود با نگران فرشته

؟یزده هست جانیه یلیشده فرشته، خ یچ-

.سنه هستمگر یلیخ. مامان جون ستین يزیچ-

نشست و  یاطیفرشته پس از صرف غذا پشت چرخ خ. بالفاصله سفره را انداخت و هر دو مشغول خوردن شدند مادرش

. مورد توجه اش نبود زیچ چیه. زدیمشغول دوخت دوز شد، اما تمام هوش و حواسش در حول محور سخنان منوچهر دور م

توانست حدس بزند که با چه  یداشت، نم دیاما ترد د،یمادرش بگو را به قتیخواست حق یدلش م د،یشیاند یتنها به او م

مسلماً او دچار شوك خواهد  میبگو میموضوع را به مر یبا خود گفت فردا وقت. از جانب او مواجه خواهد شد یعکس العمل

 موقعرا در  دهیسپ افهیخواست ق یدلش م یلیخ... کرده است يشد، اصالً باور نخواهد کرد که منوچهر از من خواستگار

که بارها او  يهمان دختر نوایو ب ریکه فرشته به قول او همان دختر فق ندیو بب دیاخبار ناگوار در نظر مجسم نما نیا دنیشن

.کرده بود، حاال او را پس زده و خودش مقام او را احراز نموده است ریرا تحق

 يسفره را گسترد تا غذا گریده است، به او سالم کرد و بار دمراجعت کر رونیکه از ب دیدر برخاست و او برادرش را د يصدا

.فرو رفت شیها شهیبار در اند نیچندم يآنگاه مجدداً به کار پرداخت و برا. احمد را آماده کند

اش را  شهیاند یعنیخواس با احساسات درونش بجنگد،  یسوزاند، ظاهراً م یاش را م نهیکه س دیشعله کش یقلبش آتش در

توانست  یچگونه م. داد یموضوع عذابش م نیو هم دید یاو خود را همطراز با آنها نم. نست به مغز خود راه دهدتوا ینم

 شیاو گفته بود پول و ثروت برا نکهیمگر نه ا یتا آسمان فاصله بود، ول نیمآنها ز انیکه م یدر حال رد،یعشق منوچهر را بپذ
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را به  شیاز حرکت باز ماند و دستها يچند لحظه ا. رجحان داده بود زیهمه چ منوچهر او را بر نکهیندارد و مگر نه ا یارزش

دست در دست  یعروس دیسپمجسم نمود که در لباس  یشد ، خود را در شب عروس رهیخ يهم قفل کرد و به نقطه ا

 یشانیبر پ یوشحالگذرند، مادرش را مجسم کرد که ااز خ یزدند م یکف م شانیکنان برا يکه شاد نیاز کنار مدعو گریکدی

چرخ  يصدا. به کار خود ادامه داد گریاز دل برآورد و بار د یبر لبانش نشست، آه يلبخند... زند یبوسه م زشیداماد عز

لذت  ییصحنه ها نیاز تجسم چن خت،یدر آم اهاشیمهمانان رو يهلهله و شاد يو با صدا بستدر خاطرش نقش  یاطیخ

 یم يروز ایآ. شد رهیخ دیدرخش یحلقه منوچهر م نیبرق نگ دیکه با ییشتش ، همان جاحزن آلود به انگ افهیبرد، با ق یم

زد و از حماقت خود  يلبخند ابد؟ی ییرها بارفالکت  یزندگ نیشود از ا یم ایآ د؟یمنوچهر خان در آ يشود که او به همسر

:زد بیبه خود نه. خنده اش گرفت

 يا هودهیتصورات ب نیچن دیواقعاً مسخره است، چرا با. ها را کنار بگذار يوازبلند پر نیا ست؟یها چ ییگنده گو نیدختر ا-

...خام را از سر به در کنم االتیبردارم، بهتر است خ انیبلند فاصله را از م يوارهایتوانم د یچگونه م نم،یافریخود ب يرا برا

 یلحظات نیداشت، از همان نخست یا دوست ماو ر يآر. کرد که به منوچهر عالقمند است یدر اعماق وجودش احساس م اما

مثل او داشته باشد و تا به امروز خود را  ينمود و آرزو داشت که همسر یم یبیبود، در خود احساس غر ددهیکه او را د

 یمنمود که او را دوست داشته و خواهان او بوده،  یدر نزد خود اعتراف م حاال یول. توجه است یبود که نسبت به او ب فتهیفر

 نیمورد تمسخر قرار خواهد گرفت، او کجا و عشق منوچهر کجا، نه هرگز ا دیدانست اگر بخواهد احساس درون خود را بازگو

:لب زمزمه کرد رینبود، ز یکار عمل

کار را هم  نیکند و ا یعروس دهیبا سپ دیاو با. شود یبشود م دیبسپارم، هر چه که با یعشق را به فراموش نیا دینه با-

 ینم میروم به او بگو یم دارشیبه د یوقت دیبا. رود یم دهیحتماً به سراغ سپ دیگرد دیاز طرف من نا ام یاهد کرد، وقتخو

را  شنهادشیمن شهامت ندارم پ. خود باز گردم يعاد یرا رها کرده و به زندگ او دیبا يآر. رمیرا بپذ شنهادشیتوانم پ

قصر با  یچگونه خود را هم سطح آنها بدانم، آه وقت ینباشم، ول یبه نفس یآدم متک دیممکن است، شا ریغ میبرا رم،یبپذ

 يدیو نا ام اسیگشته،  یمستول دمبر وجو يچه احساس رنج آور ایکنم، خدا یم سهیخود مقا رانهیشکوهشان را با خانه فق

 گرانید نمیمن تحمل ندارم بب. مینما نیاش را تضم یتوانم در کنار او باشم و خوشبخت یچگونه م. خواهد انداخت يمرا از پا

خواره خود  یچگونه پدر م. هستم سرکوفتم بزنند یخانواده گمنام نکهیشماتت بار به من چشم بدوزند و مدام از ا یبا نگاه
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 ایازدواج بده؟ آ شنهادیاو به من پ دیچرا با رم؟یمنوچهر قرار بگ یمورد لطف و مهربان دیکنم؟ آه چرا با یمنوچهر معرف بهرا 

 گریکدیاز  زیمتما فهیدو ط شهیاست، هم نطوریهم شهیهم! ما قرار دارد؟ خداوندا نیب یداند که چه فاصله وحشتناک یاو نم

عشقم را به  یجیخواهم زنده باشم و مرگ تدر یآورند، اما من نم یبه وجود م یشقو حادثه ع رندیگ یقرار م رهمیدر مس

.میعشق چادر غم بر پا نما نیا يها رانهیمجبور نگردم بر و يه کنم، تا روزرا در نطفه خف یعشق نیچن دیبا. نمیچشم بب

 .شدیاندیباره ب نیکرد بر اعصابش مسلط شود و کمتر در ا یسع

شانزدهم فصل

. از دوستانش بود ییرایکه در سالن مشغول پذ دیبه سرعت به منزل بازگشت ، خواهرش را د دارید نیپس از ا منوچهر

رفتند، سپس  یم همانهایماند تا م یمنتظر م دیمورد با مرجان صحبت کند، با نیداشت در ا میقش رفت، تصممنوچهر به اتا

.گذاشت یم انیخود را با او در م میتصم

بعد که مرجان به سالن بازگشت  یقیکند، دقا یم یکه با آنها خداحافظ دیمرجان را شن يآنها رفتند و او صدا باالخره

.ستادهیر انتظارش اکه د دیمنوچهر را د

؟ياومد یسالم منوچهر ک-

.که اومدم شهیم یساعت میسالم ن-

؟يناهار خورد-

.خوام باهات حرف بزنم یم نیبش ایب ستم،ینه اشتها به غذا ندارم، فعالً گرسنه ن-

:گفت طنتیمقابل او نشست و با ش مرجان

.دییمهندس من سراپا گوشم بفرما يخوب آقا-

.يخوام با دقت به حرفام گوش بد یجان ممر یدون یم-

.اتفاق افتاده يخونم که حادثه ا یمنوچهر؟ از نگات م هیچ انیجر ه،یمهم یلیموضوع خ نکهیمثل ا-

.خوام باهات مشورت کنم یموضوع م هیخوب در مورد  یحادثه که نه، ول-

.بتونم کمکت کنم شمیخوشحال م. بگو داداش-
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ه؟یدر مورد فرشته چخواستم بپرسم نظرت  یم-

فرشته؟ منظورت شاگردمه؟-

ه؟یبه نظر تو اون چه جور دختر ،يآره درست حدس زد-

و من  هیاون واقعاً دختر خوب و با وقار.نسبت بهش دارم يکه من قبالً نظرمو در موردش گفتم و نظر مساعد یدون یم-

؟يه در مورد اون کنجکاو شدشده ک یذارم و قلباً دوستش دارم، حاال چ یبهش احترام م یلیخ

ه؟ینظرت چ ؟یگیم یازدواج داده باشم تو چ شنهادیاگه من بهش پ-

؟يکارو کرد نیتو ا یعنی نمیبب-

کردم؟ یمگه کار اشتباه-

؟يکارو کرد نیاول جواب منو بده، تو ا-

.کردم شنهادیآره من امروز صبح بهش پ-

:، بعد گفت ستیبه منوچهر نگر رهیخ رهیخ يلحظه ا مرجان

جواب داد؟ یاون چ-

.واهللا هنوز کامالً بهم جواب نداد، قرار بعداً نظرشو بگه-

.بگم یدونم چ ینم-

کارم اشتباه بود؟ نیبه نظرت ا-

؟يفکر افتاد نیتو چطور شد که ناگهان به ا یول ست،ین اهینه کارت اشت-

 نیکردم، باالخره هم به هم یمورد مطالعه م نیبود که داشتم در امدت ها . نبود یمن ناگهان میتصم نیا ،یکن یم اهیاشت-

.ینیب یکه حاال م دمیرس يا جهینت

شه؟یم یوسط چ نیا دهیسپ ،يتو نامزد دار یول-

.باهاش به هم زدم مویکه نامزد هیمدت-

؟يبهم نگفته بود يزیچ یول ؟یگیآه راست م-

.یمورد بگ نینظرتو در ا خوامیحال م نشده بود، به هر تیموقع نکهیآره به خاطر ا-
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نه؟ ایداره  يتو اثر میدر تصم اینظر من آ-

.خوام نظرتو بدونم یوجه، من انتخاب خودمو کردم، فقط م چینه به ه-

.يکرد ییانتخاب خوب و به جا گم،یم کیخوب بهت تبر اریبس-

.ازت داشتم یسوال هی-

.بپرس-

 نیتو در ا. اختالف است یما از نظر طبقات نیو به قول گفته خودش ب ستیه از طبقه ما نکه فرشت میدون یمن و تو خوب م-

؟يندار يمورد نظر

تو  تیدر موقع يباور کن اگر من روز ستم،یقائل ن یپول ارزش يکه من برا یدون یم. یشناسیمنو م یاز هر کس شتریتو ب-

خودش  تیبرام اصالت و شخص. شمیزنش م هینه؟ و از چه خانواده ا ایطرف پول داره  نکهیبدون در نظر گرفتن ا رمیقرار بگ

کنم، بلکه معتقدم فرشته  یتورو سرزنش نم گرونیاون ، بر خالف د تخابدر مورد ان ش،یمهمه نه شجره نامه خانوادگ

.داره که زن تو بشه نویا یستگیشا

.یالق، حقا که واقعاً معلم اخ يا دهیخوب و فهم یلیمتشکرم خواهر، تو خ-

شد دل از تو بکنه؟ یاون چطور راض ؟یچ دهیمتشکرم، اما باالخره سپ-

.تونه مجبورم کنه یازدواج ندارم اون که نم نیبه ا یلیمن تما یخوب وقت-

؟يباهاش برخورد کرد يبود؟ اصالً چه جور یعکس العملش چ-

 میما وجود نداره و ناچار نیب یگونه توافق اخالق چیهمسئله فکر کردم و متوجه شدم که اصالً  نیبهش گفتم که مدتها به ا-

ناراحت شد و خودشو باخت ،  یلیداشته باشه، اولش خ یتونست عگس العمل خوب یخوب مسلمه که نم م،یاز هم جدا ش

.ازدواج بکنه نیمنو مجبور به ا تونهیبعدش قبول کرد که نم یول

ن؟یاز هم جدا شد نیبنابرا-

قلب پاك و  يفرشته واقعاً دارا کهیکردن، در صورت یدر اسارت زندگ یعنیکنم با اون بودن  یساس مباور کن اح یآره ول-

وقار و متانت اون شدم ، فرشته  فتهیو امثال اون، از همون برخورد اول ش دهیبه سپ دمیم حیمن فرشته رو ترج ه،یحساس

...شهینم یو برق زندگزرق  فتهیکه هرگز فر شهیآال یمعصوم و ب يواقعاً همانند فرشته ا
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 ییدونم که انتخاب درست و به جا یکه از فرشته دارم م یچون رو شناخت گمیم کیخوب منوچهر جون بازم بهت تبر-

.کنم یم یخوشبخت يدر هر صورت براتون آرزو ،يکرد

.یمورد باهاش صحبت نکن نیخواستم ازت خواهش کنم در ا یمتشکرم، در ضمن م-

.دمیباشه قول م-

.خوشحال بود يروزیپ نیقلباً از ا کهیدر حال. و به اتاقش رفت دیصورت او را بوس نوچهرم

هفدهم فصل

فرشته مردد بود که چگونه جریان . پایان کالس به صدا در آمد و فرشته و مریم همراه بچه ها از مدرسه خارج شدند زنگ

.پیشنهاد منوچهر را به مریم بگوید

:وردمریم او را به خود آ صداي

خوب فرشته جون تازگیا چه خبر؟-

.هی چی بگم خبر که زیاده؟ ولی گفتنش کار آسونی نیست-

.امروز خیلی مرموز صحبت می کنی-

راستی؟-

آره قیافه ات اینطور می گه که خبرایی شده راستی چی شده چرا اینطوري نگام می کنی؟-

ونی؟هیچی دارم فکر می کنم که تو چطور فکر آدمو می خ-

چطور مگه؟-

.خب اخه خبري برات دارم که می دونم اصال باور نمی کنی-

.اوه چی شده، من دارم از شدت کنجکاوي خفه می شم زود باش بگو چی شده، ببینم نکنه برات خواستگار اومده-

.اوه خداي من، نگفتم تو فکر آدمو می خونی-

پس درست حدس زدم؟-

.آره-
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خب اون کیه؟-

.ل می دم اینو دیگه نتونی حدس بزنیقو-

.یعنی اینقد طرف آدم مهمیه-

.بیشتر از اونچه که فکرشو بکنی-

.پسر شاه پریونه نکنه

.تقریبا-

فرشته لوس نشو زود باش بگو طرف کیه؟-

.از حاال بهت بگم که اگه از شنیدن اسمش شوکه شدي و پس افتادي تقصیر من نیست-

.پاي خودم باشه بگو مسئولیتش-

.منوچهرخان... اون شخص کسی نیست جز -

.چی؟ منوچهرخان: بهت زده فریاد زد مریم

.آره-

.یعنی برادر مرجان-

.خب بله دیگه، آقاي منوچهرخان شاهمیري-

شوخی نمی کنی؟-

به جون تو، مثل اینکه تعجب کردي؟-

و دست بندازي؟اصال باور کردنی نیست، فرشته راست می گی یا می خواي من-

.به خدا راست میگم-

ولی آخه کی؟ چطوري؟-

چطوریشو نمی دونم ولی روز پنجشنبه که از مدرسه بر می گشتم خونه، اتفاقی یا غیر اتفاقی اونو دیدمش بهم گفت که -

فکر کردم می  اولش. صبح جمعه برم دیدنش چون می خواد موضوع مهمی رو باهام در میون بذاره، منم به ناچار قبول کردم

.برخالف تصورم ازم خواستگاري کرد و پیشنهاد کرد که باهاش عروسی کنم یخواد از رفتارم نسبت به سپیده انتقاد کنه ول
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خب تو چه جوابی دادي؟-

چی می خواستی بگم، اولش اصال باورم نمی شد و فکر کردم می خواد منو مسخره کنه ولی بعدش فهمیدم که خیلی جدي -

.بت می کنه بهرحال ازش وقت خواستم تا در مورد پیشنهادش فکر کنم بعدا بهش جواب بدمداره صح

.واي فرشته جون نمی دونی چقدر خوشحالم، اصال باورم نمیشه-

.آره منم مثل تو نمی تونم باور کنم ولی موضوع به این سادگی ها هم نیست-

منظورت چیه؟ اشکال کار چیه؟-

و فراموش کردي؟تو فاصله ي طبقاتی ر-

.آه مزخرف نگو، این حرفا مال قدیم هاست حاال دیگه طرز فکر جوانهاي ما عوض شده-

می دونی این سوال برام پیش میاد که چرا منوچهر دختر زیبا و ثروتمندي مثل سپیده رو رد می کنه و می خواد با من، -

.دختر فقیر و مسکین، دختر یه مرد شرابخوار ازدواج کنه

.حرفا می زنی، عشق که این چیزا سرش نمی شه چه-

.می ترسم اون بیشتر از اونکه عاشقم باشه به من احساس ترحم داشته باشه-

.تو از شدت خوشحالی خیاالتی شدي فقط همین-

کر منصرف باور کن نمی تونم درست تصمیم بگیرم، نمی دونم چکار کنم از اون روز تا حاال هی با خودم میگم باید از این ف-

...بشم یه همچین اختالفی غیر قابل تصوره، من کجا و اون کجا

چرا اینقدر آیه ي یاس می خونی؟ . تو چی داري میگی؟ این حرفا کدومه: درحالیکه متعجبانه نگاهش می کرد گفت مریم

ئل براش مهم نیست تو حاال که این مسا. منوچهرخان تموم این چیزارو واسه خودش توجیه کرده که اومده خواستگاري تو

بخواي من تو همون یکی دو جلسه اول تو خونه مرجان متوجه شدم  شوراست. نباید با فکر و خیال واهی خودتو ناراحت کنی

که اون نسبت به تو توجه خاصی داره ولی خوب نمی تونستم حدس بزنم معنی اون نگاهها چیه؟ سعی کن به چیزاي بهتري 

.ري که صمیمانه دوستت داره پس باید فکرهاي بیهوده رو از خودت دور کنیفکر کنی تو حاال کسی رو دا

.سري به عالمت مثبت تکان داد و به راهشان ادامه دادند فرشته
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جدهمیه فصل

امروز روز تصمیم گیري بود و فرشته باید در مقابل منوچهر قرار می گرفت و به پیشنهاد او . روز سه شنبه فرا رسید باالخره

.وقتی دبیرستان تعطیل شد، مریم از فرشته خداحافظی کرد. می دادپاسخ 

فرشته جون نمی خوام مزاحم شما بشم تو زودتر از در بیرون برو منم بعدا میرم خونه فردا که دیدمت همه چیز رو برام -

.خداحافظ خوش بگذره. مفصال تعریف کن

و در همین اثنا صداي بوق ماشینی او را به خود آورد نگاه کرد او  غمزده و نگران به راه افتاد. از مدرسه بیرون آمد فرشته

فرشته به نرمی و به آهستگی به طرف او . که پشت فرمان ماشین شیک و اخرین مدلش نشسته و به فرشته لبخند میزد. بود

ارك کرد و هر دو وارد پس از چندي منوچهر اتومبیل را در گوشه ي خیابان پ. دندگام برداشت سوار شد و هر دو براه افتا

رستورانی شدند و پشت میزي نشستند، منوچهر سفارش بستنی داد و هر دو لحظه اي خاموش و متفکر به یکدیگر نگاه 

از تصمیم او آگاه  ترهیجان زده چشم به دهان فرشته دوخته تا هرچه زود. منوچهر در انتظار بدي می سوخت. کردند

مالحت شرم از وجناتش مشهود بود نمی توانست در . در دریاي تفکرات غرق بودفرشته هم سر به زیر افکنده و .شود

اما . شاید بهتر بود که با یک جمله به همه چیز خاتمه می داد و به زندگی عادي خود باز می گشت. چشمهاي منوچهر بنگرد

و او خودش را در پاسخ گویی  عشق منوچهر هم برایش مرگ بود و هم زندگی. نمی دید کاريخود را قادر به انجام چنین 

.باالخره زمانی که سکوت طوالنی شد منوچهر از او در مورد پیشنهادش اسستفسار نمود. عاجز و ناتوان می دید

همچنان که مشغول خوردن بستنی بود آهی کشید و با لحن غم انگیزي پاسخ داد که تصمیمش را گرفته اما در مورد  فرشته

.رانی استاجراي آن دچار تردید و نگ

.دلداري اش داد و از او تقاضا نمود که هر چه زودتر تصمیمش را به اطالع او برساند منوچهر

شما مطمدن هستین که روزي از انتخاب خودتون پشیمون نمی شین؟: ناگزیر گفت فرشته

.بهت قول می دم که هرگز پشیمون نخواهم شد-

بنابراین جاي هیچگونه تردیدي نیست : بود فرشته لبخندي زد و گفتوجانت منوچهر صمیمیت و قاطعیت گفتار مشهود  از

.که باید به پیشنهاد شما پاسخ مثبت بدم
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خوشحالم که باالخره همون تصمیمی رو : از خوشحالی در چشمان منوچهر درخشید و مثل کودکی شادمانه گفت برقی

.و همسر خوبی برات باشمگرفتی که من انتظار داشتم امیدوارم که بتونم تو رو خوشبخت کنم 

.متشکرم، منم امیدوارم که شایستگی این عشق رو داشته باشم-

فرشته ما از امروز تقریبا زن و شوهر هستیم دلم می خواد اگه مشکلی برات پیش اومد منو امین بدونی و مشکالت خودتو -

فکر کنی، حتما در این مدت منو شناختی و درضمن دیگه سعی نکن به اون مسائل پوچ و بی اهمیت . با من درمیون بذاري

که برام خیلی مهمه و در درجه اول اهمیت قرار داره اینه که بتونم با  یزيفهمیدي که ثروت و مکنت اصال برام مهم نیست چ

.عشقی که در قلبم نسبت به تو دارم به زندگی تو گرمی و حرارت ببخشم

.متشکر منوچهر خان شما خیلی مهربونین-

.حاال باید تشریفات رو کنار بذاري، من منوچهر هستم و تو هم فرشتهاز -

ترتیب فرشته به عشق منوچهر پاسخ مثبت داد درحالیکه قلبا از این عمل خود راضی به نظر نمی رسید و مدام  بدین

قاي این عشق چندان زیرا به دوام و ب. که ناید به عشق و عالقه خود نسبت به او اعتراف می کرد. خودش را سرزنش می کرد

دیده . از آینده وحشت داشت. هوي و هوس است، آیا می ترسید هرگونهمی دانست که عشق منوچهر عاري از . امیدوار نبود

و شنیده بود که اکثر اینگونه عشق ها به ناکامی شدیدي منجر شده بنابراین نمی خواست در اولین تجربه ي عشقی شکست 

.بخورد

ولی فرشته با ترس نگرانی خواسته بود فعال . د کرده بود که در اولین فرصت به خواستگاري اش بیایدبه او پیشنها منوچهر

براي اینکار خود دو دلیل داشت یکی اینکه نمی خواست مادر و برادرش بدوستی و . موضوع را از خانواده اش مسکوت بدارد

درثانی می ترسید منوچهر را با پدر میخواره زندگی . اد بوداز جانب برادرش زی تزیرا امکان مخالف. آشنایی آندو پی ببرند

.وحشت داشت از اینکه منوچهر با دیدن زندگی فالکت بارشان از انتخابش پشیمان گردد. فقیرانه اش آشنا سازد

نوزدهم فصل

کم کم به محسنات  منوچهر. ها از آشنایی ان دو با یکدیگر می گذشت بزودي روابط صمیمانه اي بین انها برقرار شد ماه

آري عشق . فرشته نیز شادمان بود که قلبش با نور عشق روشن گردیده است. فرشته پی می برد و در دل او را می ستود
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در خود . می کرد وارد مرحله جدیدي از زندگی شده است حساسمنوچهر زوایاي تاریک وجودش را روشن نموده بود ا

مال از عشق و محبت بود در مدرسه تمام مدت به او فکر می کرد و متاوبا این قلبش ماال. احساس مسرت و شادي می نمود

:جمالت از دهانش خارج میشد

یعنی می تونم به آینده امیدوار باشم؟ می تونم در کنار او به خوشبختی و سعادت دست یابم؟ خاطرات روزهاي خوش -

. ه بود فرشته خود را انسان دیگري می پنداشتگذشته در نظرش مجسم شد از روزي که منوچهر وارد زندگی اش شد

از خود می پرسید؟ وشیانسانی خوشبخت و سعادتمند، بارها و بارها حتی در لحظات خ

و بعد از او مرا انتخاب نماید در حالیکه بین من و . اخه چرا منوچهر باید نسبت به سپیده دلسرد شده و به او پشت کند-

ت مگر من چه دارم؟ چه هستم که او مرا ترجیح داد ولی همیشه سوالش بی جواب می ماند سپیده زمین تا آسمان تفاوت اس

...یا شاید مورد توجه سرنوشت قرار گرفته. دشاید تقدیر می خواست به روي او لبخند بزن

باز هم هنوز با وجودیکه می دانست پول و ثروت براي منوچهر در درجه سوم و یا شاید در درجه چهارم اهمیت دارد  فرشته

قانع نشده بود و مدام از خود می پرسید چرا؟ اما قلبا راضی بود که به زندگی منوچهر راه یافته زیرا دریافته بود که عشق 

نبود با توجه به زندگی سراسر درد و رنج خود هیچگونه نشاطی در زندگی اش  رمنوچهر غذاي روح او بوده و اگر منوچه

تا آن زمان تمام فکرش در این مورد دور می زد که باعث بدنامی خانواده آنها . ا شادمان سازدوجود نداشت که لحظه اي او ر

زیرا مطمئن بود که این وضع براي منوچهر کوچکترین اهمیتی ندارد . شده ولی حاال به وضع پدر کوچکترین اهمیتی نمی داد

رشته پدر دائم الخمري دارد باز هم در تصمیمش هرچند منوچهر از وضع پدر او اطالعی نداشت اگر هم پی می برد که ف

تنها مشکل فرشته که تاحدودي باعث نگرانی اش می شد رفتار ناهنجار احمد بود که او را .کوچکترین خللی ایجاد نمی شد

تحصیل می نمود ، احمد پس از آن حادثه اي که در دادگاه برایش رخ داد دست راستش براي همیشه از کار  ركمجبور به ت

افتاد و با یک دست نمی توانست به خوبی از عهده انجام کار برآید چند بار تصمیم گرفتند او را از کار برکنار سازند ولی او 

وظیفه علیل شده بنابراین یا باید خسارتی را که بیمه تعیین می کرد  ماعتراض کرده بود که در ساعت خدمت و در حین انجا

کار خود ادامه دهند و چون کارفرما از پرداخت پول سر باز می زد بناچار او با همان دست را به او بپردازند یا همچنان به 

بر خواهر و مادرش می تاخت و  انهعلیل کارهاي سخت را انجام می داد در نتیجه در منزل رفتارش غیرعادالنه بود و بیرحم

وز بدتر و عصبی تر می شد تا جایی که وقتی به چون مجبور بود مخارج میخوارگی پدر را نیز فراهم کند اخالقش روز به ر
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روزها در منزل استراحت . درین میلن پدرش نیز وضع درستی نداشت. منزل می آمد فرشته خود را از دید او پنهان می نمود

هرگاه که پولی بابت صرف مشروب نداشت به فروختن وسایل منزل . را در میخانه ها سپري می ساخت شبهامی کرد و 

دیگر هیچ چیز در خانه نمانده بود که از گزند او محفوظ . و براي مدت چند روز از خانه غیبت می کرد. می گشت متوسل

دخترش می رفت و می خواست او را به باد کتک  لینوقتی شبها مس و مدهوش به خانه می آمد عربده زنان به با. بماند

رفتار پدرش این بود که نمی خواست دخترش را به مدرسه بفرستد  تنها علت. بگیرد که البته مادر و برادرش مانع می شدند

.تا بتواند پولی را که جهت دوختن لباس تهیه می کرد به خود اختصاص دهد

فرشته تازه از دیدار منوچهر بازگشته بود شاد و خوشحال به اتاقش رفت که لباس از تن . آن روز شوم فرا رسید باالخره

قلبش سرشار . دستش را به داخل جیب روپوشش برد و جعبه کوچکی را لمس نمود. منزل بپردازد بیرون آورده و به کارهاي

آن را به لبانش نزدیک کرد و بوسه اي بر آن نهاد ... داخل آن نگریست  هاز شادي بود جعبه را از جیبش بیرون ساخت و ب

شته بود بیاد اورد که امروز وقتی این هدیه را از این اولین و گرانبها ترین هدیه اي بود که در عمرش از کسی دریافت دا

گردنبندي با زنجیر بلند  نگریست،یکبار دیگر عمیقا به آن . منوچهر گرفته بود چقدر خوشحال شده و نزدیک بود گریه کند

منوچهر  و زیبا که ظاهر آن به شکل قلب بود و هنگامی که درون قلب را می گشود آهنگ زیبایی نواخته می شد و دو تصویر

اما ارزش معنوي آن بیشتر . فرشته می دانست که این هدیه بسیار با ارزش و گرانقیمت است. و فرشته آنرا زینت می داد

آن را بست و در گوشه اي از اتاق پنهان نمود تا سر فرصت به سراغش برود سپس همین که . تا ارزش مادي بودبرایش مهم 

را دید که در اتاق را گشوده و به جانب او می آید و قبل از اینکه فرشته به خود  خواست لباسش را عوض کند ناگهان پدرش

آید به سویش حمله برد، فرشته که هم چنان عشق منوچهر و شادمان از گرفتن چنین هدیه اي بود از این حمله ي ناگهانی 

ش مدرسه به تنش تکه تکه شد و روي برجا خشکش زد هنوز هیچگونه عکس العملی از خود نشان نداده بود که ناگهان روپو

اش  مدرسهزمین فرو ریخت پدرش با مشت و لگد به سر و صورتش می کوفت و سپس به سمت کتابهایش رفت، تمامی اوازم 

را تکه و پاره کرد و مثل آدمهاي سادیسمی گوشه اي نشست و به تکه هاي کتاب و دفترش خیره شد و وقتی صداي گریه 

مادر . گر به جانبش آمد فرشته فریاد می زد و از مادرش کمک می خواست و پدرش همچنان او را میزدفرشته را شنید باردی

. این وضع نزدیک بود از ترس قالب تهی کند در همین لحظه احمد نیز سر رسید  یدنبیچاره که تازه از راه رسیده بود با د

دست و پاي پدرش بیرون کشیدند و برادرش هم خشمگین  باالخره نتیجه این شد که فرشته را با سر و صورت زخمی از زیر
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فرشته نمی دانست علت این بد . ودفریاد کشید که حاضر نیست فرشته را به مدرسه بفرستد و او حق ندارد از خانه خارج ش

شنید اما مجال فکر کردن نداشت زیرا ناگهان صداي فریاد مادرش را . بیاري چیست و چرا برادرش با او چنین می کند 

اما مادر فرشته که می دید تنها وسیله امرار . پدرش رفته بود به سراغ چرخ خیاطی که آنرا براي فروش از خانه خارج کند

پدر فرشته نیز آنرا به سوي خود . نابودي است با دو دست چرخ را چسبید و مانع از بردن آن می شد دستخوشمعاش آنها 

خ خیاطی بر زمین بیفتد و شکست و مادر فرشته روي زمین نشسته و چرخ می کشید طی این کش مکش باعث شد که چر

.شکسته را طرف خود گرفت

ستمیب فصل

فرشته زانو در بغل گرفته و به خاطر کتابها و روپوش مدرسه اش گریه می . پس از این واقعه در خانه طوفانی بر پا شد آنروز

احمد هم گوشه اي . ه اش نگاه می کرد و پدر فرشته را نفرین می کردو مادر بدبخت هم سراغ چرخ خیاطی از دست رفت. کرد

در واقع . می دانست که مادرش تا چه حد به این چرخ خیاطی دلبستگی دارد. . دنشسته بود و به این منظره نگاه می کر

بدتر از این می  بیشترین درآمدشان از همین وسیله تامین می شد و حاال که چرخ خیاطی شکسته بود وضعیت آنها خیلی

به این فکر می . کرد قدم زدن عاحمد که حوصله اش از ناله ها و گریه هاي آنها سر رفته بود در طول و عرض اتاق شرو. شد

کرد که تنها یکی دو اسکناس بیشتر در جیب ندارد اگر آنرا بابت تعمیر چرخ خیاطی کنار بگذارد پولی بابت خرج خانه 

از طرفی وقتی زجه هاي مادرش را می دید . شت که از او پولی غرض بگیرد نمی دانست چه کندو کسی را سراغ ندا. ندارد

. ولی از پدرش به شدت بیزار بود. شنیدن گریه مادر را نداشت او اصوال به مادرش قلبا عالقه داشت تحمل. طاقت نمی آورد

.مادر را موجودي شریف و فداکار و پدر را باطل و سربار می دانست

نیز به شدت به مادرش دلبستگی داشت و از اینکه می دید آنطور بی تابی می کند دلش آتش می گرفت پیش خود  تهفرش

گفت چگونه به مادرم کمک کنم؟ آیا باید ساکت بشینم و شاهد گریه و زاري او باشم یا اینکه هدیه ي منوچهر را بفروشم و 

ورت اگر از من پرسیده شود که آن را از کجا آورده ام چه بگویم، نه می ص ندر آ. ل تعمیر چرخ به مادرم می دادم.از بابت پ

نمی خواست مادر و برادرش به راز نهان .توانم به آنها بگویم که آنها را پیدا کردم نه قدرت بیان حقایق را در خود سراغ دارم

و نابودي می رهاند مردد بود که آیا  یسنگاو پی برند از طرفی باید فداکاري می کرد و به طریقی زندگیشان را از خطر گر



نسرین ثامنی - گلی در شوره زار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦١

....هدیه اي را که از جان خود بیشتر دوست داشت تقدیم مادرش کند یا اینکه بگذارد این راز همچنان مسکوت باقی بماند

هم ناراحت و عاصی شده بود و در فکر راه چاره بود وقتی که دید مادرش با تمام قوا به سر و صورت خود می کوبد  احمد

بنابراین به مادرش گفت درصورتی حاضر است پول تعمیر چرخ خیاطی را بدهد که فرشته به . کرد او را آرام نمایدسعی 

کند تا هرچه زودتر پولی را که بابت تعمیر چرخ می دهد به دست  مکمدرسه نرود و در منزل در امر خیاطی به مادرش ک

.آید

مادر او راضی . ناگذیر بود به خاطر وجود مادرش تن به این فداکاري بدهداین امر براي فرشته بسیار دشوار بود اما  پذیرش

زیرا چاره اي نداشتند یا باید گرسنگی . ولی باالخره مجبور شد که به این کار تن در دهد. نمی شد که این پیشنهاد را بپذیرد

فدا می نمود تا مخارج زندگیشان را یا فرشته دست به فداکاري زده و مدرسه اش را  ندو محرومیت مطلق را تحمل می کرد

.تامین نماید

فرشته بیشتر از بابت منوچهر بود می دانست که اگر به مدرسه نرود ناچار است که منوچهر را ترك گوید و این  نگرانی

درسه هیچ چاره اي نبود باید هم م. حاضر بود به سخت ترین کارها دست بزند ولی از منوچهر دور نباشد. برایش کشنده بود

.و هم عشقش را فداي خانواده اش می کرد

فقط همان چند روز کوتاه را احساس خوشبختی نموده بود با خود . که خوشبختی مطلق هرگز در دنیا وجود ندارد فهمید

سپس را حزن و اندوه نگاهش را به احمد . شاید در دنیایی دیگر همان دنیاي موعود به خوشبختی نهایی دست یابد: گفت

برادرش راضی از دستوري . و در عوض پیشنهاد برادرش را بپذیرد رفتهو موافقتش را اعالم نمود که دیگر به مدرسه ندوخت 

.چرخ خیاطی شکسته را از زمین بلند کرد و جهت تعمیر از خانه بیرون برد. که داده بود

فرشته . کرده آه و ناله را سر دادنداز رفتن او مادر دختر لحظه اي به یکدیگر نگریستند سپس هر دو گوشه اي کز  پس

:صداي مادرش را می شنید که زیر لب گفت

و فرشته . دخترم غصه نخور انشاهللا تا سال دیگر وضع ما بهتر می شه تو می توانی دوباره به مدرسه بري و درس بخونی-

.تنها سرش را تکان می داد و همچنان اشک می ریخت

کمیو  ستیب فصل
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پدرش به شدت مراقبش بود که او نتواند به . جریان گذشت و در این مدت فرشته در خانه محبوس بودهفته از این  سه

شبها را تا صبح طبق معمول در بیرون از خانه بسر می برد و روزها هم مقداري مشروب خریداري کرده و به . مدرسه برود

.خانه می آمد و میخوارگی می پرداخت

شته جبهه گرفته بود و به فرشته هشدار داده بود که اگروسط روز خانه بیاید و او را در منزل سوي دیگر احمد هم براي فر از

پس از گذشت سه هفته یک روز . نبیند یا به نحوي متوجه شود که او به مدرسه رفته دیگر او را به خانه راه نخواهد داد

وقتی فرشته را صحیح و سالم یافت دچار شگفتی . مدنبودند مریم به دیدارش آ نزلبعدازظهر زمانی که پدر و برادرش در م

همه در مدرسه نگران سالمتی تو بودند و ما پنداشتیم که شاید کسالتی داشته باشی که به مدرسه : گردید و به او گفت

بچه ها آمده ام که از حال تو باخبر  ادامروز بنا به پیشنه. همه بچه ها خصوصا خانم شاهمیري دلواپس شده بودند. نیامده اي

.شوم

ساعتها در کنار مریم نشست و تمام جریانات و اتفاقات سه هفته اخیر را برایش تعریف کرد و به او گفت که دیگر  فرشته

.اجازه ندارد به مدرسه برود

سال تحصیلی گذشته و تو تا چند ماه ماه از 4حاال که . بسیار متاثر شده و به او گفت که پدر و برادرت اشتباه می کنند مریم

مریم سعی داشت به او بقبوالند که در مقابل . دیگر دیپلم خود را خواهی گرفت این عادالنه نیست که با تو چنین رفتار کنند

پا  ولی فرشته معتقد بود که به احترام مادرش حاضر نیست در خانه الم شنگه به. چنین رفتار ظالمانه اي با آنها مبارزه کند

مریم از او پرسید که چرا مادرش . کند و موجبات ناراحتی مادرش را فراهم آورد زیرا در مقابل برادرش قدرت دفاعی ندارد

که فرشته به درس خواندن خود ادامه دهد مگر او جزئی  ددر مقام دفاع از او بر نمی آید چرا سعی نمی کند آنها را راضی کن

از افراد این خانواده نیست؟

مادر . ادرم زن بدبختی است، فراز و نشیب زندگی باعث گشته که گرد پیري بر چهره اش زودتر از پیش نمایان گرددم-

در حالیکه زیر بار فشار و مسائل روزگار کمرش خم گشته و .بیچاره ام باید بار این همه شدائد و ناهمواریها را بر دوش بکشد

رم زمانی که به منزل باز می گردد زندگی را به کام همه ما تلخ می کند او از قدرت هرگونه مقاومتی از او سلب شده است پد

مادرم پول می خواهد تا به زندگی نکبت بار خود ادامه دهد و زمانی که مادرم از دادن پول امتناع می ورزد، پدر بدون اینکه 

در آن . نا سزا است که بر سر و رویش می بارداز کم و کیف مطلب آگاه شود او را زیر بار مشت و لگد می گیرد سیل دشنام و 
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.لحظه پدر به هیچ چیز فکر نمی کند بجز پول و مشروب

پدرم عقیده دارد که اگر من به مدرسه . چنین حالتی چگونه مادرم می تواند در مقابل رفتار پدر و برادرم از من دفاع کند در

بیشتر مشروب بخورد و احمد نیز عقیده دارد بجاي رفتن به نروم، مخارج تحصیل من می تواند به وضع او کمک کند تا 

کمک خرج آنها باشم مادر بیچاره ام چگونه می تواند در مقابل چنین آدم  تامدرسه، در امور خیاطی به مادرم کمک کنم 

.هاي بی منطقی از من دفاع کند

مریم . ش داده بود را براي مریم بازگفتفرشته جریان شکسته شدن چرخ خیاطی توسط پدرش و قولی را که به برادر سپس

.سعی داشت به نحوي فرشته را تسلی داده و آرزو می کرد کاش می توانست به او کمک کند اما فکري به مزش نرسید

فکرش این بود که پیشنهاد کرد جریان او را با خانم شاهمیري در میان بگزارد شاید او بتواند فکري برایش بیاندیشد  آخرش

ته با نگرانی از مریم قول گرفت که هرگز در این مورد چیزي به خانم شاهمیري نگوید و هرگز آدرس منزلش را به او اما فرش

پیش . شاهمیري به خانه اش بیاید و از نزدیک با زندگی محنت بارش آشنا شود نمدر دل شرمگین بود از اینکه خا. ندهد

رافکنده و خجل باشد بنابراین از مریم تقاضا نمود که کلمه اي در خود خجالت می کشید و نمی خواست در مقابل او هم س

.این خصوص به او نگوید و مریم نیز با اکراه پذیرفت و از او خداحافظی کرد و رفت

فرشته تنها شد بار دیگر به نزد مادرش شتافت و فورا لباسهاي نیمه تمامی را که زمین نهاده بود به دست گرفت و  وقتی

از اینکه سه هفته می شد که از او خبري نداشت بسیار ناراحت بود دلش . در همان حال بیاد منوچهر افتاد . دمشغول کار ش

آیا در طی این . براي او تنگ شده و آرزو داشت یکبار دیگر او را ببیند نمی دانست منوچهر درباره او چطور فکر می کند

نگران شده بود؟ مدت هیچ به او فکر کرده؟ آیا از غیبت طوالنی فرشته

ناگه سوزن به زیر . بآرامی اشک می ریخت و خیاطی می کرد... کالس، درس، بچه ها و دوستان همکالسی . مدرسه افتاد بیاد

با دستمال خون را پاك کرد سوزش آن را . خون گرمی از انگشت زخمی بیرون زد. انگشتش فرو رفت و فریادش بلند شد

.درد داشت سوزنشتر از سوزش نوك حس کرد اما سوزش قلب مجروحش بی

اي کاش می توانست بار دیگر به مدرسه . فکر پدر و برادر بی رحمش افتاد که بی جهت مانع از ادامه تحصیل او شده بودند به

:در دل با خود گفت. برود و اي کاش فقط یکبار می توانست صداي مرد محبوبش را بشنود

خت و درد آور ادامه دهم تا کی باید بسوزم و بسازم تا چه زمان باید این زندگی پر درد دیگر نمی توانم به این زندگی یکنوا-
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.دیگر طاقتم طاق شده آرزوي مرگ دارم ولی افسوس که مرگ هم از من می گریزد. و رنج را تحمل نمایم

آرزو . کی با رنج و درد آشنا شدبه دوران کودکی، از همان اوایل کود. خود در جنگ و ستیز بود و به گذشته ها می اندیشید با

...ولی نه او دختري نحس و نامیمون بود او بد یوم بود. می کرد اي کاش یه روز رنگ شادي را ببیند

پنجرهه کوچک اتاق گلهاي باغچه را تماشا می کرد و در حسرت کمکی می سوخت، قلبش در سینه بهم می فشرد  از

:دستش را روي آن نهاد آهی کشید و گفت

. شاید زودتر از آنچه که فکر کردي به مرگ و نیستی نزدیک می شوي... آرام باش قلب من، تا تقدیر و سرنوشت چه باشد -

....با این دنیاي دون وداع نمایی. شاید فردا و شاید هم پس فردا

چهره اش ... ن ادامه داد پاي برادرش را در راهرو شنید هراسان اشکها را از گونه زدود و با دستهاي مرتعش به دوخت صداي

.آرام بود اما فکرهاي شومی در سر می پروراند که به جز او و خداي مهربانش کسی از آنها آگاه نبود

و دوم ستیب فصل

بگذارد در واقع نزد وجدان  انیدر م يریرا با خانم شاهم اناتیبود تمام جر ریکه به فرشته داده بود ناگز یرغمقولیعل میمر

 یو حت شدیناراحت م اریفرشته اولش بس دیشا.نمودیبه فرشته کمک م ستیباینداشتت م يبود اما چاره اخود ناراحت 

 يرا تمام و کمال برا انیفرصت جر نیدراول میمر يبار.کردیرا فراموش م سئلهم نیشود اما بعدا ا ریدلگ میممکن بود از مر

.بطرف منزل فرشته براه افتاد یبا ناراحت میان مرسخن دنیپس از شن يریبازگو نمود و خانم شاهم يریخانم شاهم

 یمنصفانه را گرفته و به فرشته و خانواده اش تا آنجا که از دستش م ریرفتار غ نیا يکه شده جلو يداشت به هر نحو میتصم

.کمک کند دیا

نگران بود که چگونه .دهد  وضع نجاتش نیاز ا توانستیم دیشا نیبود که پدر فرشته دائم الخمر است بنابرا دهیشن میمر از

.وارد نگردد يفرشته خدشه ا تیتا به غرور و شخض دیاقدام نما نکاریبه ا

 يهوا نیدر چن.بود يعرق از سر و صورت مرجان جار نهادیم یبعدازظهر بود و هوا هم بشدت رو به گرم 4 یحوال ساعت

فرشته را دچار  یرشته کمک کند که از نظر روحو مدام با خود در جنگ بود که چگونه به پدر ف کردیم یرانندگ یگرم

که  خواستینم.کامل داشت ییحساس فرشته اشنا اتیبا روح.دار سازد  حعیغرورش را جر خواستینسازد نم یناراحت
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هم نشد که د رمقام نکوهش منوچهر  کباری یاو قلبا به فرشته عالقه مند بود و حت.دیاو را حمل بر ترحم نما يفرشته محبتها

د نخوت کبر و یشا دادیم حیترج دهیفرشته را به سپ زیاو ن.و او را در مورد انتخاب فرشته مورد سرزنش قرار دهد دیبر آ

.دهد يبا او قرار دهد و به نفع فرشته را سهیکه مرجان فرشته را در مقام مقا شدیباعث م دهیغرور سپ

.شته براه افتادبطرف خانه فر ادهیپارك کرد و سپس پ يرا گوشه ا لیاتومب مرجان

 ياثنا صدا نیکنار پنجره اب بدهد که د رهم يو به کنار پنجره رفته بود تا به گلدانها افتهیفراغت  یاطیتازه از کار خ فرشته

از  یکیبه گمانش  دیگویسخن م یکه با شخص دیبود در را گشود و فرشته مادرش را د اطیدر برخاست مادرش که در ح

بعد با احترام به او تعارف کرد و  يمادرش لحظه ا.است همچنان مشغول آب دادن گلها بودمادرش  یشگیهم ییهایمشتر

نمود به چشمانش اعتماد  دنیشروع به لرز شیبناگاه پاها دینهاد و فرشته از پشت پنجره او را د اطیمرجان پا بدرون ح

که اشتباه نکرده دچار  دمطمئن ب نکهیاز اآنها متوجه او شوند به مرجان نگاه کرد و بعد  نکهیبدون ا گرینداشت بار د

.دیگرد يدیشد یو نگران شیتشو

چه بخانه آنها آمده است اما هر چه بود  يمرجان برا دانستیدهد نم يو او را در خود جا دیدهان بگشا نیکرد که زم ارزو

که به داده عمل کرده و با  یخالف قول بر میبود که مر دهیبرادرش به آنجا آمده و فهم انایاح ایپدر و  دنید يکه برا دانستیم

توده  يبه گوشه اتاق پناه برد سرش را رو.بود یبه شدت عصبان میاز دست مر تمرجان د رخصوص او گفتگو نموده اس

.نمد ستنیشده بود نهاد و شروع به گر دهیهم چ يرو يرختخوابها که در گوشه ا

اما  کردیداشت از خانه فرار م يشده بود و اگر چاره ا ریمال غافلگکا ندیبب یوضع نیمرجان آنها را در چن خواستینم دلش

چه بکند مدام طول و عرض اتاق را  دانستینم...برود اطیبود که از مقابل آنها بگذرد و به ح ریرفتن از خانه ناگز رونیب يبرا

گشته و  داریاکنون از خواب ب دهیبکه برادرش که تابحال خوا زدیحدس م دیگزیدندان م بهو لب خود را  رفتیم نییباال و پا

اما نگران بود که مبادا برادرش با او رفتار  زندیدور م يآنها در چه مورد يگفتگو دانستینم.باشدیبا او مشغول گفتگو م

.داشته باشد یو دور از نزاکت ستیناشا

.ندیگویچه م گریبفهمد آنها بهم توانستیکاش م کردیو ارزو م شدیم وانهید داشت

:دیمضطرب فرشته پرس افهیق دنیبعد مادرش وارد اتاق شد و با د یقیدقا

؟یشده چرا انقدر ناراحت یچ
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اون رفته؟ مادر

.خانم معلمته؟نه هنوز نرفته ؟منظورتیک

:دیبا تعجب به فرشته نگاه کرد و پرس بعد

نجاست؟یاون ا یدونستیم تو

.دمشیپشت پنجره د از

.رتهوقته منتظ یلیخ شینیبب يایچرا نم پس

نجام؟یمن ا یگفت بهش

.یگفتم تو اتاق خودت آره

.ستمیمن خونه ن یدونستیبگو که تو نم رونیبرو بهش بگو که من رفتم ب مادر

.بما کمک کنه خوادیخدا حفظش کنه م هیآخه چرا؟اون خانم خوب یول

؟یکمک چه

ضمن بهمون قول داد که پدرتو بخوابونه بشه تو رو دوباره بفرسته مدرسه در  یتا راض کنهیداره با احمد صحبت م اون

.هینیچه زن نازن یدونینم.و معالجه اش کنه تا خوب بشه  مارستانیب

.گفت یچ گهید خوب

 یلزوم گریاحمد گفت اگه قرار باشه پدر معالجه بشه د.مدرسه يبر دیکه تو با کنهیگفتم که داره احمد رو متقاعد م یچیه

 جهیدر نت رهیپوالمون بابت مخارج مشروب او به هدر نم گهیحال پدر خوب بشه د یکنه وقت لینداره که فرشته ترك تحص

.درس بخونه تونهیفرشته م

.مادر مادر آه

؟یکنیم هیگر يتو دار زمیشده عز یچ

.ستین يزیمادر چ نه

.هست تیزیچ هی یگیبمن دروغ م تو

.غرور من شکسته نجایمدنش به ابا او کنمیحس م نهیبب یوضع نیاون مارو تو همچ خواستیدلم نم مادرم



نسرین ثامنی - گلی در شوره زار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٦٧

 يچه جور یدونینم هیو مهربون تیواقعا زن با شخص یول هیپولدار یلیدختر جون درسته که اون خانم خ هیحرفا چ نیا

خانمه  یلیخدا عمرش بده خ...زنهیمنو مادر صدا م.خونه خودشه و منم مادرش هستم نجایانگار که ا زنهیباهامون حرف م

.ستیخوب ن میبر ایخوب حاال ب

.کشمیخجالت م دنشیاونجا من از د امیهر وقت رفت م ستمیمادر تو برو و بگو که من خونه ن نه

.یو تو خونه هست میسر و صدا نکن که بفهمه ما دروغ گفت یپس من رفتم ول باشه

.جمع باشه التیمادر خ باشه

قبل از  کردیخدا خدا م کردینگاه م يواریساعت د قدم زدن نهاد هر لحظه به يدر اتاق بنا گریاز رفتن مادرش بار د بعد

.منزلشان را ترك کند تا با پدرش مواجه نگردد يریمراجعت پدرش خانم شاهم

 يو صدا دیآنها را شن یخاحافظ يکرد و رفت و او صدا یو مرجان باالخره خداحافظ دینجامیبطول ن ادیانتظار فرشته ز البته

.شدیکه پشت سر مرجان بسته م دیدر را شن يسپس صدا کردیاو صحبت م با یمادرش را هم که با احترام خاص

و سوم ستیب فصل

نشسته و به فکر فرو رفته است  يکه گوشه ا دیاحمد را د.از رفتن مرجان فرشته با عجله خودش را به مادرش رساند بعد

خوب مادر باالخره چه شد؟:دیو فرشته پرس ختیر ياو چا يمادرش برا

 یزمان دیالبته گفت که با مارستانیاونو ببره ب ادیتا ب میو داد و گفت هر وقت پدرت اومد خونه بهش تلفن کنتلفنش شماره

 نصورتیا ریچه در غ مارستانیب مشیببر میخواهیکامل باشه و متوجه نشه که م یکه پدرت در حال مست میبکن نکارویا

.کنه يممکنه از رفتن خوددار

 يبر یتونیتو از فردا م:به فرشته گفت کردیناقص دستش نگاه م يشسته بود و به انگشتهازمان ساکت ن نیکه تا ا احمد

.میبه پدر نگ يزیچ نبارهیبهتره در ا یول یمدرسه و درس بخوت

سپس از جا برخاست و بجانبش رفت و صورتش را غرق . ستیبا شوق سرش را بلند کرد و د رچشمان برادرش نگر فرشته

.بوسه ساخت

.یخوب یلیمتشکرم تو خداداش  آه
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بود؟ یخدا رو شکر کن که اون خانم معلمت اسمش چ برو

.داداش يریشاهم خانم

.بار مدرسه رفتن تو برم رینبودم که ز یواسطه شد و گرنه من کس يریخانم شاهم آره

.ممنونم داداش ازت

...فرشته است هیاون خدا عمرش بده واقعا  میممنون يریما همه از خانم شاهم:لب گفت ریفرشته ز مادر

.يفرداتو آماده کن تا صبح زود دنبال خرت و پرتات نگرد لیخوب فرشته پاشو برو وسا:در ادامه سخنانش افزود و

.رفته نیدر ضمن تموم کتابام از ب نمیدر کالس بش تونمیمامان روپوشم پاره ست با روپوش پاره که نم یول

دوستت  ياز کتابا یتونیدر مورد کتابا هم فردا م.معلوم نشه شیکه اصال پارگ دوزمیبرات م يروپوشتو نخور اونو طور غصه

.خرمیبعدا برات م یاستفاده کن میمر

.افتاد میمر ادیناگهان ب فرشته

.مامان زنمیحرف نم گهید میمن با مر یول

.يخوشحال شد یلیخ دنشیو تو از د نجایبود اومد ا شیدو روز پ نیشده؟هم یچرا مگه چ:دیبا تعجب پرس مادرش

.بقولش وفا نکرد ینگه ول يزیچ يریبه خانم شاهم لمیاون بمن قول داد که در مورد ترك تحص یمادر درسته ول بله

تو اصال دختر  يکه باعث شده تو دوباره به مدرسه بر شدمیازش ممنون هم م دیقهر کردن با يتو بودم بجا ياگه بجا من

.یهست یبیعج

.و مجددا به فکر فرو رفت اوریدوام ن قهیاز چند دق شتریب اما خنده اش دیخند فرشته

؟یکنیفکر م یشده به چ یچ باز

.نگاه کنم يریخانم شاهم يفکرم که چطور فردا از خجالت تو چشما نیتو ا مادر

.یکه خجالت بکش يکرد ينداره مگه دزد خجالت

...یمادر ول نه

.ستیما ن ریکه تقص نیا ریرو هم فق یکیرو ثروتمند و  یکیجور خلق کرده  هینداره خوب خدا هر کس رو  یول

.بهشون بگم یمدت کجا بودم چ نیاگه ازم بپرسن تو ا.بگم یبه بچه ها چ دونمیاما نم یگیمادر تو درست م بله
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اونوقت  یدرس بخون گهید یخواستیو نم يکرد یاصال بگو عروس....يبود ضیچه مربوطه بگو مر یبه کس یکنیچه فکرا م تو

.شهیم شونیمه بتو حسوده

مادر بس کن حاال :گفت ییبود سرخ شد و به ارام دهیحرف مادرش خجالت کش نیو فرشته که از ا دیقاه قاه خند مادرش

.ستیکردن ن یوقت شوخ

 یدو تا سفارش یکیکار دارم  یلیتا بدوزمش امشب خ اریپاشو برو مانتو مدرسه تو ب:و گفت دیکش دنیدست از خند مادرش

خودم برات روپوش تو  گهیتا روپوشت دوخته بشه چند روز د یکمک کن دیکه باشد تا فردا تمومش کنم تو هم بادارم 

.خرمیم

که  يفکر نیاول.دیگنجیدر پوست نم یاز خوشحال کهیرفت در حال گریآوردن روپوش به اتاق د ياز جا برخاست و برا فرشته

را چه  يهفته ا هی ریتاخ نیعلت ا دانستینم یهر زنگ بزند ولمناسب به منوچ یبود که د رفرصت نیبخاطرش گذشت ا

ارزش و  چیاو ه گریآه که د. گفتیمنوچهر م يرا برا زیچ مهه دیرسیبمنزل م یامشب وقت يریالبد خانم شاهم.دیبگو

 یزندگ نیاو از چن گفتیمنوچهر م ياز وضع نابسامان آنها برا یوقت يریمنوچهر نداشت البد خانم شاهم شیپ یاحترام

 یلیخ کردیمکه فرشته به او تلفن  یوقت دیشا.داشته باشد یبا او تماس شدیحاضر نم گریو د شدیناراحت م يمشمئز کننده ا

 یحد از وضع زندگ نیمنوچهر هرگز تا ا نکهیچه ا.مزاحمش نشود گریکه د کردیو از او تقاضا م خواستیمودبانه عذرش را م

که د  کردیخود را مالمت م شدیو شهرت پدر بدنامش م رانهیاز حد فق شیب یزندگ نداشت و حاال که متوجه یآنها اطالع

.ترانتخابش تا چه حد به خطا رفته اس

.شب را به روز رساند يافکار نیبا چن فرشته

و چهارم ستیب فصل

نوز زنگ نخورده ه دیمدرسه رس اطیبه ح یرفت وقت رونیروز بعد فرشته جهت رفتن به مدرسه آماده شد و از خانه ب صبح

اما چند نفر متوجه ورودش شدند .دور باشد هایکنجکاو همکالس يبود و او خواست که خودش را به کالس برساند تا از نگاهها

.دیپرسیاز او م يزیچ یهر کس ردنداو را دوره ک يو به طرفش آمدند و با کنجکاو

؟يهمه مدت کجا بود نیا فرشته
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.يشد ضیکه مر میکرد فکر

؟يبرات افتاده چقدر الغر شد یکنه اتفاقن نمیبب

؟يناقال نکنه شوهر به تور زد يا

.برامون بگو زویهمه چ میبر ایب ااهللای

.شرمزده پاسخ داد یبا نگاه فرشته

.نیبودم فقط هم يبستر مارستانیبودم و تو ب ضیمر یمدت طوالن هیندارم که بهتون بگم  یخبر جالب چیبچه ها ه نه

مالقاتت؟ میایکه ب يچرا خبر نداد پس

.اطالع نداشت انیجر نیهم از ا مینبود که بشما خبر بده مر یآخه کس خوب

افتاد که از در  میبطرف کالسها براه افتادند و فرشته چشمش به مر یشد و همگ دهیزنگ کالس شن ياثنا صدا نیا در

.شد اطیوارد ح رستانیدب

هر کدام .بود ياز شرمسار ینگاه کردند نگاه هر دو حاک گریو بهمد تادندسیا يخوشحال شدند لحظه ا گریکدی دنیاز د آندو

.را تنگ در آغوش فشردند گریآنگاه بجانب هم شتافتند و همد کردیدر دل خود را مالمت م

.نمیبیخوشحالم که بازم تو رو تو مدرسه م زمیفرشته فرشته عز آه

.خوشحالم یلیمنم خ نطوریهم منم

؟یکه از من دلخور نشده باش دوارمیفا نکردم امببخش اگه بقولم و منو

نبودم در  نجایتو نبود من حاال ا يموضوع صحبت کنم اگه محبتها نیراجع به ا خوامینم گهیفراموش کن د کنمیم خواهش

.را در حقم کرد یمحبت نیسپاسگزار باشم که چن یلیاز مرجان هم خ دیضمن با

مرجان اومد خونه شما؟ يزود نیبه ا یعنی

.بعدازظهر اومدش اونجا روزید آره

 دنید ادیفرصت ب نیگذاشتم او بهم قول داد که در اول ونیصبح موضوع تو رو باها ش در م رزوید هینیچه خانم نازن واقعا

.شما و خوشحالم که بالفاصله بعداز ظهرش اومد اونجا

.میکنیبعدا با هم صحبت م میفعال بر خوب



نسرین ثامنی - گلی در شوره زار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٧١

چهر خان چه خبر؟فرشته از منو یراست رمیب باشه

مدت سه هفته است که ازش :گفت یبه آهستگ شودینام منوچهر تنش داغ م دنیسرخ شد احساس کرد از شن یاندک فرشته

.دارم بعدازظهر بهش زنگ بزنم میندارم تصم يخبر نیکوچکتر

.نیگیم یبهم چ نیهمه مدت از هم دور بود نیبعد از ا نمیبب خوامیم امیچه خوب پس من باهات م اوه

.ایتو هم ب باشه

 یخوشش آمده بود که مدت بایز هیهد نیاز ا يبقدر میداد و مر میرا که منوچهر به او داده بود نشان مر يا هیهد فرشته

داشته است آنگاه هر دو وارد کالس  افتیرا در یگرانبها و با ارزش هیگفت که هد کیبه آن نگاه کرد و به فرشته تبر رهیخ

.شدند

بهمراه نداشت در کنار  ینشستند فرشته چون کتاب شانیزه وارد کالس شده بود آنها اجازه خواستند و سر جاتا ریدب خانم

نداشت و  سیآنروز مرجان در مدرسه ساعت تدر نکهیخوشحال بود از ا.او استفاده کند ينشست تا بتواند از کتابها میمر

.به او نگاه نکندو  ردیبگ نییفرشته مجبور نبود از شدت شرم سرش را مدام پا

 يرنگ و رورفته اش تنگ شده بود فضا مکتین یحت زیهمه چ يمدت دلش برا نیدر طول ا کردیدر و پنجره کالس نگاه م به

داشت با  یاز درس کالس عقذ بود اما سع کهیبا وجود بردیاحساس لذت م نیداشت و از ا يگرید يحال و هوا شیمدرسه برا

.است ییثابت کند که انسان کوشا درشبرا یو به همه حت برساند گرانیسرعت خود را به د

را از پشت تلفن  شیصدا گریتا چند ساعت د نکهیاز ا.کردیکه سر کالس نشسته بود به منوچهر فکر م یتمام مدت در

شود تا بتواند  لیشده و مدرسه تعط 3هر چه زودتر ساعت  کردیو ارزو م دادیبه او دست م ياحساس مسرت شاد شنودیم

.مبعود خود را بشنود يداص

ظهر  خورد؟اواسطیمن غبطه م يزمان به شاد ایآ دیآ یپس چرا بصدا در نم يچه انتظار کشنده ا:گفت يقرار یلب با ب ریز

ناهار را با  میساعت جهت صرف غذا زنگ تنفس داشتند پس از بصدا در آمدن زنگ فرشته و مر میطبق معمول هر روز ن

زنگ  3و راس ساعت  دیینپا يریکالس رفتند باالخره انتظارشان د هب گریآغاز نمودند و بار دو نوشابه  چیخوردن ساندو

.آمدند رونیتمام از مدرسه ب ينواخته شد و آنها با شور و شاد

همراهش بود  شهیخود که هم یدست فیو از داخل ک ستادید رمقابل باجه تلفن که درست مقابل مدره قرار داشت ا فرشته
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نشده  لیمطمئن بود که اداره انها تعط.لرزان شماره اداره منوچهر را گرفت ياورد سپس با دستها رونیب یالیرسکه دو  کی

بود و تمام  ستادهیکنارش ا میمر شودیکه قلبش از جا کنده م کردیم سح دیشنیبوق ممتد تلفن را م يهربار که صدا.است

.عشق انقدر قدرت دارد یعنیاست  بیعج گفتیا خودش منظر داشت و ب ریو حاالت صورت ملتهب فرشته را ز اتییجز

و پنجم ستیب فصل

 يدر فکر فرو رفته و پکها قایتلمبار شده بود او عم زشیم ينامه رو يادیدر دفتر کارش نشسته بود و انبوه ز منوچهر

.زدیم گارشیبه س یمحکم

اش را باز  هیمسافرت کوتاه مدت دارد تا روح کیبه  يادیز اجیکه احت دانستیم دیرسیخسته بنظر م یلیمتفکرش خ افهیق

البد فراموش نکرده  دیدار ونیسیکم 3مهندس ساعت  يآقا:او وارد شد و گفت یبود که منش یتفکرات نیچن نیدر ب ابدی

د؟یا

.دیکرد يادآوریمتشکرم که  یآه بله خانم منش:و بعد گفت  ستیبه او نگر يسرش را باال گرفت و لحظه ا منوچهر

.ستیبه ساعت باق قهیتنها دو دق نقربا

در اتاق مخصوص جلسه حضور دارند؟ ونیسیاعضا کم دیاساعه آماده خواهم شد گفت یخانم منش بله

.ندیمنتظر ورود شما هستند تا جلسه را آغاز نما یقربان همگ بله

.ندارم يخوب با شما کار اریبس

اوراق و  يمحتوا فیکرد آنگاه ک یخال يگاریس ریزد و آنرا در ز گارشیبه س يگریرفت و منوچهر پک د رونیاز اتاق ب یمنش

.و از اتاقش خارج شد دیمدارك را برداشت کتش را پوش

.دادیکه به تلفن پاسخ م دیبگوش رس یمنش يو متعاقب آن صدا دیزنگ تلفن را شن يصدا

.ونیسیبردند کم فیتشر شانیمتاسفانه ا یول بله

....

.دیریدارم شما بعدا تماس بگن یاطالع قایبله دق بله

....

.کنم ادداشتیتا  دییاسمتان را بفرما لطفا
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.توجه او را بخود جلب کرد گریبار د یمنش يکه صدا شدیم ونیسیداشت وارد اتاق کم منوچهر

....آوردند فیتشر ونیسیاز کم شانیخوب هر وقت ا اریاسمتون فرشته است؟بله فرشته خانم بس دیبلندتر لطفا فرمود یکم

موضوع باعث تعجب  نیو ا دیرا از دست او قپ یبود که ناگهان منوچهر با شتاب گوش دهینرس انیبه پا یسخنان منش هنوز

.بود دهیمهندس ند يرا از آقا يرفتار نیتا بحال چن دیگرد یمنش

:زد ادیپشت تلفن فر منوچهر

؟یتو هست فرشته

 ونیسیکم يگفت که شما تو یخانم منش ذاشتمیرا م یداشتم گوش دمیشما را شن يمنوچهر خان خدا را شکر که صدا آه

.نیهست

چرا برام زنگ  يمدت کجا بود نهمهیا یباهات حرف بزنم تو کجا هست خوامیم.ستیمهم ن گهیقرار بود که اساعه برم د آره

افتاده؟ یچه اتفاق يریکه مدتهاست مدرسه نم گفتیمرجان م يزدینم

ت؟بهتون نگف يریخانم شاهم مگه

رو؟ یچ

 یبودم ول ضیمدت سخت مر هی:گفت نیبنابر ا داندیدر مورد مالقات خواهرش با آنها نم يزیدانست که منوچهر چ فرشته

.حاال کامال حالم خوب شده

.تنگ شده بود یلیدلم برات خ زمیخوشحالم عز خوب

.نطوریهم منم

شده اما او خونسرد همچنان  ریهر اشاره کرد که دبه منوچ گذشتیم 3از  قهیدق 10 ستیبه ساعت نگر یبا نگران یمنش

.را محکم در دست گرفته بود یگوش

که  دونمیمنوچهر خان م:لرزش بود فرشته گفت نیتلفن شاهد و ناظر ا اهیس یو تنها گوش دندیلرزیم جانیدو از شدت ه هر

.رمیگیمزاحم شدم بعدا باهاتون تماس م موقعیب 

.نمتیامشب بب نیهم خوامیم فرشته

.تونمینه نم امشب
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؟يموقع وقت دار چه

.بعداز ظهر فردا

.دنبالت امیشد م لیکه مدرسه نعط یخوب فردا ساعت سه وقت اریبس

.خداحافظ باشه

...فرشته...خداحافظ

بله؟

.دوستت دارم:مکث کرده و سپس گفت يلحظه ا منوچهر

.نطوریمنم هم:گفت یبا شرمندگ فرشته

کنجکاو و چهره پر  ينگاهها یشده بود منوچهر وقت رهیا تعجب به مهندس جوان و جذاب خب یرا گذاشت منش یگوش آنگاه

.داخل شد ونیسیکرد و پس از محکم کردن گره کراواتش شادمان به اتاق کم يسرفه ا دیاز پرسش او را د

لم را برداشت فورا زنگ از اتاق جلسه برخاست کاغذ و ق يموضوع در ذهنش بود که صا یهنوز مشغول حالج چارهیب یمنش

دستور  کهیوقت یخانم منش.اوردیب شیجا گذاشته برا زیم يمدارك که رو يمحتو فیوارد شد منوچهر به او دستور داد که ک

که پاك عوض شده  هیمهندس مدت يآقا:انداخت و با خودش گفت باالرا  شینشست و شانه ها زشیاو را اجرا نمود پشت م

 دیهست با یک یو با خود ادامه داد خوش بحال اون دختر ه دیکش یستت دارم سپس آهدو گفتیچطور به دختره م يدیند

خانواده سطح باال و پولدار  هیخانواده سرشناس بودم  هیخانواده متشخصه کاش منم از  هیخوشبخت باشد البد از  یلیخ

...دوستت دارم گفتیمهندش بهم م يمثل اقا یشخص هی دیاونوقت شا

.ستینگر نهیدر آ هشیو به چهره زشت و کر دیکش یآه گرید بار

 افهیبا ق رایز.حاضر شده بود به او در موسسه اش کار بدهد يریشخص خ هیمهندس بنا به توص يافتاد که آقا يروز ادیب و

گوش  يتلفن با صدا...وحشت کند و  دنشیکه ارباب رجوع از د دندیترسیالبد م.دادندیکجا به او کار نم چیکه داشت ه یزشت

.را برداشت یجا داد و گوش زشیرا در کشو م نهیو او آئ زدیزنگ م یخراش

و ششم ستیب فصل
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بطرف منزل براه افتاد در آن لحظه تمام مشکالت  میهمراه مر دیماالمال از عشق و ام ینهاد با قلب شیرا سرجا یگوش فرشته

 یمنته نیدوستت دارم و ا گفتیچه عاشقانه به او م جمله منوچهر افتاد که ادیسپرده بود و تنها ب یرا به فراموش شیزندگ

سرکوچه  کهیهنگام.خود خارج نسازد نیریش ياهایکند و فرشته را از رو سکوتداد همچنان  حیاو گشته اما ترج يآرزو

 يبال درآورده و رو کردیرفتند فرشته احساس م ییبه سو کیکرده و هر  یخداحافظ گریمطابق هر روز از همد دندیرس

آنچنان  ییبایچه جمله ز آهکه منوچهر به او گفته دوستت دارم  دیبزند و بهمه بگو ادیفر خواستیدلش م کندیا پرواز مابره

.است دهیچه موقع به منزل رس دیغرق بود که نفهم نیریش يها شهیدر اند

.رفته بود رونیب هایمشتر یسفارش يدر خانه نبود البد مادرش جهت کارها چکسیه

نگاه کرد  شدیکه از دهانه سماور خارج م یظیو به بخار غل ختیخودش ر يبرا يچا یفرشته فنجان دیجوشیمقل قل  سماور

بکشد  ادیکند فر هیبخندد گر خواستیدارد دلش م یدر آن لحظه چه احساس دانستینم زیخودش ن یو به فکر فرو رفت حت

ولو شد همچنان  نیزم يبرداشت و رو یرفت بالش يرگیبه اتاقد ورا کنار سماور نهاد  یفنجان خال کردیم یاحساس خستگ

.شد و بخواب رفت نیسنگ شیمنوچهر بود پلکها ادیکه ب

.دیسرش د يخندان باال يچشمش را باز کرد مادر را با لبها کردیم داریکه او را ب دیمادرش را شن يصدا

.مامان سالم

.دخترم پاشو شب شده سالم

ساعت چنده مامان؟ مگه

.بعدازظهره6

.دمیخواب یلیپس من خ اوه

.کنم دارتینخواستم ب يخسته بود یلیاما چون خ اره

مامان؟ يرفته بود کجا

.دیصبح زا بس که سرم شلوغ بود فرصت نکردم برم خر دمیبرات کتاب خر رفتم

.زحمات شمارو جبران کنم شهیم یمامان ک يبه زحمت افتاد یلیمامان حتما خ آه

.بسه گهید یانجام دادم خوب حاال پاشو به کارات برس تنبل فمویمن وظ هیا چحرفه نیدل مادر ا زیعز نه
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.خونه امیب رید یفردا کم رمیازتون اجازه بگ خواستمیم یمامان راست چشم

؟يبر یخواهیم کجا

.واسه خودش لباس بخره از منهم خواست که همراش برم خوادیم دیبمر خر خوامیم میمر با

.بشه کار دستمون بده یاحمد بفهمه ممکنه بازم عصبان خوامینم ایزود ب یبرو ول باشه

.مامان چشم

؟يدیدیم یچه خواب یراست:و از او تشکر کرد مادرش گفت دیمادرش را بوس صورت

چطور مگه مامان؟:دیبا تعجب پرس فرشته

.ینیبیمرو  ونیخواب پسر شاه پر يگفتم البد دار يخندیتو خواب م يدار دمیکنم د دارتیاومدم ب یوقت

تو  دیشا میبخند میتونینم يداریمادر حاال که تو ب:گفت کردیداشت رختخواب را جمع م کهیفرشته د رحال دندیدو خند هر

.دیمسخره خند يایدن نیخواب بشه به ا

باغ  کیدر  یمن و منوچهر کنار هم لب نهر آب دمیدیم ینیریآه چه خواب ش:مادرش او را تنها گذاشت با خودش گفت یوقت

واسش  یلیدلم خ.داشت قتیحق زیکرد کاش خواب نبودم و همه چ داریشد که مامان منو از خواب ب فیح میزدیمصفا قدم م

فردا باهاش روبرو  یکه انتظار چقدر تلخ و کشنده است خدا کنه وقت دونهیفقط خدا م یصبر کنم ول دیتنگ شده تا فردا با

پررو بودم که بهش گفتم  یلیخ.تو چشاش نگاه کنم کشمیخجالت مبهش بگم  یچ دونمیضعف نکنم نم یشدم از خوشحال

به  یحرف درمچطور شد که مرجان در مورد مالقاتش با ما یتا بحال انقدر احساس خجالت نکرده بودم راست...دوستت دارم

 یستگتا چه حد احساس حقارت و سرشک گفتیموضوع رو به منوچهر م نیمرجان درك کرده که اگر ا یهنیمنوچهر نزد 

در واقع اون بود که منو با  دونمیاون م ونیمن سعادتمو مد هیخانم درست حساب هی هیواقعا که چه دختر خوب. کردمیم

...کجا رمنوچهر آشنا کرد وگرنه من کجا و عشق منوچه

.کردیحرکت م عتریبرم کاش زمان سر دنشیسرحال و با نشاط به د یلیخ دیبرم به کارام برسم فردا با بهتره

حرکات و رفتار دخترش را  يو مادرش با کنجکاو کردیلب با خودش نجوا م ریهمچنان مشغول سوز و گداز بود و ز رشتهف

حس  کی. شودیم یناش يزیحاالت دخترش از چه چ رییداشت بفهمد علت تغ یسع.نمودیم بیعج شینظر داشت و برا يزر

 نکهیاز ا دیشا گفتیبا خودش م. ابدیعامل آنرا ب توانستیاما نمشده  جادید ردخترش ا یکه تحوالت دادیمرموز به او هشدار م
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 دیایبه سراغش ن یخدا کنه عشق یهم عاشق شده ول دیشا...دیشا ایدوباره فرشته توانسته به مدرسه برود خوشحال است و 

به شکست  یاو شود مطمئنم که تمام عشقها منته یشکست در عشق باعث ناراحت ترسمیمن از عشق وحشت دارم م رایز

خودت  نمیبب وسیو ما نیدخترم غمگ خواهمینم ایخدا.بدنبال خواهد داشت ییخواهد شد و عاقبت تمام عشقها جدا

...کمکش کن

و هفتم ستیب فصل

با شتاب کتابها را جمع کرده و از مدرسه خارج شدند اما دم در  میزنگ مدرسه نواخته شد فرشته و مر 3به  قهیدق 5 ساعت

 شیشتابان بسو دیو منوچهر را د ستینگر ابانیخ يفرشته به آنسو.ه جدا شد تا او را با معبودش تنها بگذارداز فرشت میمر

 دهیو دلباخته بجانب هم کش فتهیشد و آندو ش ادهیپ نیبوده منوچهر از ماش وهحساس و با شک شیگام برداشت آن لحظه برا

نمود که د  يادآوریاما فرشته به او  ردیمنوچهر او رادر آغوش بگنمانده بود که  يزیچ دندیرس گریکدی کیبنزد یوقت.شدند

.شدند وراز آنجا د يهستند و صدها چشم مراقب حرکات آنهاست سپس سوار شدند و بزود ابانیرخ

و حرارت آنرا با تمام  یاست دست فرشته در دستش بود و گرم ریناپذ فیآنچنان خوشحال بود که حالتش توص منوچهر

.گفتیسخن م نقعیو ال کردیوجودش حس م

مرجان  یوقت رمینداشتم تا باهات تماس بگ يا لهیوس چیه شدمیم وونهید ؟داشتميمدت کجا بود نهمهیدلم ا زیعز فرشته

چند بار خواستم دوستت  یشده باش ماریکه ممکنه ب زدمیحدس م.نگران شدم یلیخ يریمردسه هم نم هیبهم گفت که مدت

تموم مدت بتو فکر  ادیب شیپ یگفتم ممکنه برات اشکال یول غتسرا امیو ب رمیتو ازش بگ و آدرس خونه نمیرو بب میمر

.تو رو در سر داشت يکه چقدر دلم هوا دونهیفقط خدا م کردمیم

.باالخره او رشته سخن را بدست گرفت دادیو به فرشته مجال سخن گفتن نم زدیحرف م زیکری منوچهر

.گمیبخدا راست م کردمیبشما فکر م يماریتنگ شده بود مدام تو بستر ب یلیخان منم دلم براتون خ منوچهر

 يگریآمد اما چاره د یاز خودش بدش م دیخود دروغ بگو يماریمجبور است به منوچهر در مورد ب دیدیم نکهیاز ا فرشته

.دیبگو شیرا آنطور که اتفاق افتاده برا قیحقا توانستینداشت نم

 گهیمدت که همد نیدر طول ا نکهیمثل ا شمیم یمنوچهر خان از دستت عصبان یزم بمن بگبا گهیاگه دفعه د:گفت منوچهر
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 لیکه عشق و عالقه ات تبد نهینشون دهنده ا ياریبا احترام اسم منو بزبون م یچون وقت يشد گانهینسبت بمن ب میدیرو ند

..کنندیابراز م ناآشناو  بهیغر يشده که معموال به آدمها یبه احترام

.ستین نطوریا نه آه

.خان و اقا ییمثل گذشته ها من همون منوچهر هستم بدون عنوان کذا پس

.مهندس يآقا چشم

.يبمن بد یقول دیلحظه به بعد با نیفرشته از ا:خنده اش گرفت و گفت یشوخ نیاز ا منوچهر

؟یقول چه

 يبر ينذار خبریو ب یبه بعد هرگز ترکم نکن نیاز ا يبمن قول بد خوامیازت م نیبنابرا یمونیکه به عهدت وفادار م دونمیم

.قول بده

.مجبور شدم ازتون دور باشم یمدت يمن شمارو ترك نکردم بلکه بار یول

؟يدیقول م یدر کنار من باش شهیو هم یشیاز من جدا نم گهیکه د يبمن قول بد دیحال با بهر

چند  دیشا ادیبسرم م یفردا چ دونمینداره من نم خودش اطالع ندهیاز آ چکسیه کهیبشما قول بدم در حال يچه جور آخه

...مردم اونوقت گهیروز د

به  دیبا میکننده حرف بزن دیناام لیدر مورد مسا دیادامه نده هرگز از مرگ حرف نزن من و تو هرگز نبا گهیفرشته د نه

از ماها  یکیهم جدا کنه چون مارو از  تونهیمرگ هم نم یحت میکه د ر انتظارمونه فکر کن یقشنگ ندهیخوب و آ يزهایچ

.بشه گهیما به همد دنیمانع رس تونهینم زیچ چیه نیبراهم بدنبالش خواهد رفت بنا يگرید رهیزودتر بم

.و سرنوشت خودش خبر نداره ریاز تقد چکسیه

تو چرخش  لیسرنوشت هم به خواست و م یبدست خود انسانه هر جور که اراده کن زیوجود نداره همه چ یو سرنوشت ریتقد

.يحرفاتو هنوز بمن قول نداد نیهمه ا ایاون بتو فرمون بده  يو نذار يریافسار سرنوشتت رو تو دستت بگ دیتو با کنهیم

.شما رو ترك نکنم یطیشرا چیکه تحت ه دمیبتون قول م باشه

.یکنیصحبت م فاتیبا تشر يبازم که دار تو

.اصال متوجه نبودم خوامیمعذرت م آه
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سال  انیبه پا شتریب یچند ماه هیکاف گهیوضع ادامه بدم تا حاال هر چقدر صبر کردم د نیبه ا تونمینم هگیمن د فرشته

 شمیم رتریکه دارم پ کنمیو من فکر م شهیم ریکم کم داره د يخونه شما خواستگار امیهر چه زودتر ب خوامینمونده و من م

.بدهشوهر  رمردیپ هیاونوقت ممکنه پدرت حاضر نشه دخترشو به 

متفکرش عالئم شک  يمایرا فرا گرفت در س شیسراپا یو وحشت دینام پدرش از دهان منوچهر بر خود لرز دنیاز شن فرشته

صبر  يچند روز نکهیا ای دیرا به منوچهر بگو قیهمه حقا ایآ دیدیعاجز و ناتوان م يریگ میخود را تصم.شد  انینما دیو ترد

نبود راز پدرش را از منوچهر پنهان  يازین گریپدرش را فراهم آورد در ان صورت د معالجه لهیمرجان بتواند وس دیکند شا

گرفت؟یم یمیچه تصم کردیچه م دیبدارد باالخره با

فرشته  دیمتوجه ترد زیشد او ن رهیدر چشمانش خ دیرا د شیسکوت طوالن یاز جانب او بود وقت یکه منتظر پاسخ منوچهر

صحبت  کیکه با خونواده ات از نزد ستیبهتر ن ای؟آيریگیم یمیه باالخره چه تصمفرشت:دیپرس نیبود بنابرا دهیگرد

تموم شد اونوقت هر  یلیسال تحص یبهتره قوت میصبر کن گهید یمدت هیاگر  کنمیمن فکر م:کنم؟فرشته ناچارا پاسخ داد

.دمیانجام م یکه بگ يکار

ماست؟ يپا شیپ یمگه اشکال میبازم صبر کن دیچرا با آخه

من  نکهیمگه ا دهینم تیازدواج رضا نیهرگز به ا يایمنتها مسئله پدرم مطرحه باور کن اگه اال ب میندار یمشکل چیه

.کنهیخودش رو عوض نم میکه پدرم هرگز تصم دونمیمن و پدرم و م نیقرار داد ب هی نیا رمیبگ پلمموید

 ترسمیم شهیتموم بشه چونکه تحمل من داره تموم م چند ماه زودتر نیا کنمیفقط ارزو م یخوب هر جور که تو بخواه اریبس

بعد فرار کنم و  سهیک هی يراهزن تو رو بدزدم و بندازم تو هیخونه شما و مثل  امیو ناگهان ب ارمینتونم طاقت ب گهیشبد هی

.کنم تیاونجا زندون ابونیببرمت تو کوه و ب

زودباش  کنمیاز حاال موافقتمو جهت ربودن خودم اعالم ممن  زهیانگ جانیچه ه:گفت یو فرشته با خوشحال دندیدو خند هر

منم تو  يدیتو قلب منو دزد میما هر دو دزد هست:و خوش تراش او نهاد و گفت دیسف يبر دستها يمنوچهر بوسه ا.منو بدزد 

.دزدمیرو م

.میشیحساب م یدر هر صورت ب:گفت فرشته

.آره
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.بشه و مادرم نگرون بشه رید ترسمیبرم م دیبا گهیآه من د:ندوه گفتانداخت و با ا نیبه ساعت داخل ماش ینگاه فرشته

.یمنو درك کن یخواهیم يزود نیبه ا یول

.بزرگم گوشمه کهیت ننیمسئله تعصب دارن اگه منو با تو بب نیرو ا یلیبرادر و پدرم خ یدونیآخه م ناچارم

.بتو ندارننسبت  یحق چیو اونا ه یمتعلق بمن گهیبدونن تو د دیاونا با یول

.مسکوت بمونه تا درسم تموم بشه هیقض نیا يجور هیفعال  دیخوب بهر حال با یول دونمیم نویا خودمم

.تحمل کنم هاشینیزمان رو با همه سنگ يبکشم و رد پا یسخت دیتا اونموقع من چقدر با آه

.یزنیحرف م شهیعاشق پ يمثل بچه محصلها تو

ساله  20 یمبدل به جوون کننیساله هم احساس م 60 يرمردایپ کهیطور دهیم یوونو ج رویکه عشق به آدم ن یدونیم چیه

فراد بکشم و به همه عالم و آدم بگم که  ابونیشم و تو خ ادهیپ نیاز ماش خوادیبخدا اونقدر دوستت دارم که دلم م.شده اند

...چقد ردوستت دارم

نهاد و آنگاه با  يبوسه ا فشینرك و لط يموها يو بر رو پاك کرد ختیریفرشته م يرا که از گونه ها یاشک شوق منوچهر

...جدا شدند گریسرشار از عشق و اندوه از همد یقلب

.آندو بود ییدر طول مدت اشنا دارهاید نیو پرخاطره تر نیباتریاز ز یکی دارید آن

و هشتم ستیب فصل

را از تن خارج نمود و  شیطبق معمول لباسها.افتیرا ن چکسیفرشته بمنزل بازگشت در خانه ه یاز روزها وقت یکی عصر

در را گشود با کمال تعجب  یو وقت دیدر را شن ياز مراجعتش نگذشته بود که صدا یساعت میهنوز ن.شد يمشغول صرف چا

زود  دیاو گفت که عجله دارد و با یتعارف کرد که داخل شود ول اواست فرشته به  ستادهیکه پشت در ا دیاش را د هیهمسا

به منزل  رتریبردند و گفت به فرشته بگو اگه د مارستانیداده که بهمراه احمد پدرتان را به ب غامید و افزود که مادرش پبرو

...آمدم نگران نشود

را بدست گرفت و  یرفت لباس گریو سپس به اتاق د ختیر يخود مجددا چا ياز او تشکر کرد و به اتاق بازگشت برا فرشته

.مشغول دوختن شد
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و شب هنگام در  کردیو دوخت و دوز م یاطیاز روز را صرف خ یساعات طوالن.دیرسیبود که گرفته و رنجور بنظر م امدته

 يبزرد شیگونه ها گشتیجهت روز بروز ناتوانتر م نیبهم.پرداختیدرس و مشق م يریفرصت ممکنه به فراگ نیکمتر

مرگ و  ادیفرشته از  شدیاو عشق منوچهر بود که باعث م یرمتنها دلگ.دیکشیم یطوالن يها ازهیبود و اکثرا خم دهییگرا

زندان  نیمرگ داشت اما حاال آرزو داشت که کنار منوچهر خوشبخت گردد و از ا يغافل شود در گذشته ارزو یخودکش

را  چهرمنو يماینگاهش را به سقف رنگ و رو رفته دوخت و س دیلرزیافتاد قلبش م یمنوچهر م ادی کهیهر زمان.ابدی ییرها

 اطیدر باز شدن در ح يضربه را نواخت صدا 7 يواریساعت د یوقت...زدیاو لبخند م يمجسم نمود که برو الیخ نهییدر آ

.و بدنبال آن مادرش وارد شد فرشته با عجله بطرفش رفت دیبگوش فرشته رس

.مامان جون سالم

.دخترم سالم

مارستان؟یب نیشده مادر پدرو برد یچ

تشنه هستم بعدش  یلیاب بهم بده خ وانیل هیاول :خودش را کف اتاق ولو کرد و گفت دیرسیبنظر مخسته  یلیکه خ مادرش

.کنمیم فیبرات تعر

؟يخوریهست مامان تازه دم کردم م يچا

.اریب زیدستت درد نکنه بر اره

.نشست و چشم بدهانش دوخت يو مقابل مادرش نهاد سپس گوشه ا ختیر يچا یفنجان فرشته

.نهاد نیرا زم یو فنجان خال دیرا با ولع سر کش يچا فنجان مادرش

مامان جون؟ يخوریم بازم

.زیبر گهید یکی زمیعز اره

.شده یکن چ فیخئب حاال برام تعر:فنجان دوم را پر کرد و بدست مادرش داد و گفت او

تازه بره  خواستیا احمد ماتفاق دیخواب يمست بود رفت گوشه ا شهیمدرسه بابات اومد خونه مثل هم یتو رفت یوقت صبح

ساعت بعد  میفرصته ن نیزنگ زدم و بهش خبر دادم که االن بهتر يریسرکار من از فرصت استفاده کردم و به خانم شاهم

 خواستندیاولش نم مارستانیب میو اونو برد يریخانم شاهم نیماش يوت میاون اومد و با کمک من و احمد پدرت رو انداخت
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رو در آورد و  یکارت يریخانم شاهم یاما وقت...میدکتر متخصص ندار میبهونه آوردند گفتند جا ندار کنند هزار ياونو بستر

.کردند يبهشون نشون داد همشون با احترام پدرتو بردن تو بخش و بستر

بعدش؟ خوب

رو کرد و از ما انجام داد و بعد دکترها و پرستارها سفارش الزم  يریرو خانم شاهم یمقدمات يتموم کارها گهید یچیه

پدرت موند تا فرا صبح خودم برم مالقاتش از فردا قراره تو اتاق مالقات ممنوعه نگهش  شیاحمد پ.کرد و رفت یخداحافظ

.نهیرو بب یمدت کس نیتو ا دیدارن دکتر گفت نبا

؟یچ مارستانیدر مورد مخارج ب مامان

 یتازه اگه خرج گانهیگفت مخارج را يریانم شاهمخ. شهیتموم م یبرامون مجان زیفکرشو نکن چون همه چ دخترجون

.کنمیداشته باشه من تقبل م

.هیخانم مهربون یلیخدا عمرش بده خ یاله

.خوب و مهربونه یلیمامان خ بله

.از طرف خدا ستیا لهیهمه وس نایا رسونهیبدبخت کمک م يبندگان خوبه که به آدمها نیهم لهیخداوند بوس باالخره

.نطورهیهم درسته

؟يکرد کاریتو چ خوب

.حاضر کردم يسفارش الهه خانم رو رهنیمادر پ یچیه

.يخسته شد یلیخ گهیتو د دمیکارو انجام م هیدرد نکنه حاال برو به درسات برس من خودم بق دستت

.صدام کن یداشت ياگه کار رمیمادر من م باشه

 ایخدا:و او سر به اسمان بلند کرد و گفت زدندیچشمک مبود ستاره ها  کیتنها شد به کنار پنجره رفت هوا تار یوقت فرشته

 هیخوشحالم ناگهان  یلیخ کنمیهر وقت حس م یاز تو متشکرم خدا ول کنهیبمن رو م یداره کم کم خوشبخت نکهیمثل ا

ثل کن قلب منهم م يخودمو سعادتمند بدونم کار شهیکن که هم يکار  ایخدا زنهیبهم م مویافته که زندگ یحادثه اتفاق م

اون ستاره کوچکتر مال منه اون بزرگه حتما :و گفت دیسپس به ستاره ها نگاه کرد با خودش خند...باشه دیشا گرونید

...هم بچه ماست کهیکوچ کیآهان اون کوچ میشد کیچقدر بهم نزد نیمنوچهره بب
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.و از کنار پنجره دور شد دیخند بعد

و نهم ستیب فصل

داد که او تنها  دیمرخص شد و دکتر دستور اک مارستانیبود باالخره از ب يبستر مارستانیب از دو ماه که پدر فرشته در بعد

.بود یمگرش حتم شدیقطره مشروب وارد خونش م کیاگر فقط  رایکامال مراقبش باشند ز یمدت ينگذارند و برا

از  یآمد و هر کمک یمنزلشان م به یمدت مرجان گاهگاه نیو در ا کردندیو احمد در منزل از پدر بشدت مراقبت م فرشته

.کردینم یدستش ساخته بود کوتاه

.کردیو او حاال خود را خوشبخت احساس م شدیحال پدرش روزبروز بهتر م. دانستیاو م ونیبابت خود را مد نیفرشته از ا و

به پشت سر خود  خواندیاو را بنام م یفرشته متوجه شد که کس شدندیاز مدرسه خارج م میهمراه مر کهیروز هنگام کی

آمد فرشته هر چه فکر کرد نتوانست او را بشناسد مرد  یکه بطرف او م دیرا د یخود مرد جوان یدر چند قدم ستینگر

.را به فرشته داد یادداشتی يو با لحن مودبانه ا دیآنها رس کیجوان به نزد

که شما هم در  یدر مورد موضوع مهم دمید فرشته خانم الزم:خواند نیرا گشود و چن ادداشتی يبا تعجب و کنجکاو فرشته

بهتر است که .و شما را به نزد من خواهد آورد ستینامه شخص مورد اعتماد نیحامل ا میبا شما مذاکره نما دیدار یآن سهم

.دهیشما هستم امضا سپ دارید ظرمنت دیگفتگو نکن یمالقات با کس نیدر مورد ا

منتظر  لیفرشته خانم اتومب:به فرشته زد و گفت يشد او لبخند رهیوان خسرش را بلند کرد و د رچشمان مرد ج فرشته

.شماست

چشم به فرشته دوخته و منتظر  یاز مضمون نامه با اطالع شده بود با نگران يو تا حدود دهیسرك کش یچشم ریکه ز میمر

؟یبکن یخواهیم کاریفرشته چ:دیپرس دیاو را د دیترد یجواب بود باالخره وقت

.برم دنشیه دب مجبورم

...یول

.زود برگردم کنمیم یجون سع مینباش مر نگرون

.به منوچهر خان زنگ بزنم یخواهیکنه م دیتو رو تهد يخطر ترسمیم:گفت یسر درگوش فرشته نهاد و به آهستگ میمر
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.فعال خداحافظ گمیبهت م انویو جر نمیبیموضوع از چه قراره بهر حال فردا تو رو م نمینداره بهتره برم بب ینه لزوم نه

.مواظب خوت باش خداحافظ

 ییبال ایخدا:لب با خود گفت ریز ستینگریدور شدن آنها را م یبا نگران میشدند و مر نیهمراه مرد جوان سوار ماش فرشته

..خودت مواظبش باش ارنیسرش ن

است با او داشته باشد دلش  ممکن يچکار دهیکه سپ کردینشسته و د رسکوت فکر م نیفرشته درون ماش.براه افتاد آنوقت

 يزیخواست چ اورندیسرش ب ییبال بیو فر رنگینقشه باشد و آنها بخواهند با ن نهایممکن است همه ا کردیفکر م زدیشور م

جرات حرف زدن نداشت بطرف مرد جوان برگشت .آنها رد و بدل نشد  نیب ياما سکوت همچنان ادامه داشت و کلمه ا دیبگو

ن؟یبریآقا منو کجا م:گفت يخفه ا يو با صدا

.خانم دهیسپ منزل

با من چکار دارند؟ شانیا

برده و  شانیو سالم بنزد ا حیدارم شما را صح تیتنها مامور.ندارم  نبارهیدر ا یاطالع نیبنده کوچکتر دیفهم دیخواه يبزود

.دوباره بمنزلتان برگردانم

گذشت و بعد د رمقابل ساختمان بزرگ و  ابانیاز چند خ لیمباتو.نگفت و خودش را به قضا و قدر سپرد یسخن گرید فرشته

.ستادیا یمقابل ساختمان قهیپس از چند دق دیداخل گرد نیگشوده شد و ماش یبوق در باغ يصدا دنیبا شن ستادیا یمجلل

 ادهیپ زیفرشته ن.را گشود  نیشد و با احترام در ماش ادهیاز خانه منوچهر مرد جوان پ باتریو ز کتریبه مراتب ش یساختمان

شده بود به انتظار  نییشانزدهم تز ییعهد لو يبا مبلها ییرایدر سالن پذ.همان مرد وارد ساختمان گشت ییشده و با راهنما

مخصوصا او را در انتظار نهاده تا  دهیکه سپ دانستیم بردیبسر م یبیعج جانیگذشت و او در دلهره و ه قهینشست چند دق

سرسخت و  بیکه رق دهیو اصوال چرا به سپ دیایچرا حاضر گشته به آنجا ب دانستیاو شود او نم یانو نگر ریباعث تحق شتریب

...پروراندیدر سر م يا ه؟چه نقش دیبه او بگو خواستیم يزیچه چ دهیسپ.اعتماد کرده شدیدشمن او محسوب م

صدا او را  کدفعهی دینشن شدیم کیکه نزد را ییپا ییصدا جهیغرق در فکر بود که اصال به اطرافش توجه نداشت در نت آنقدر

که شما را  دیبخشیم:گفت یکوتاه میو پس از تعظ ستادهیکه با احترام در مقابلش ا دیرا د یمسن رمردیمخاطب قرار داد و پ

.اورندیب فیتشر شانیتا ا دیآورند فرمودند که خودتان را سرگرم کن یم فیخانم الساعه تشر مید رانتظار گذاشته ا
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 هیشب شتریمستخدم که سر وضعش ب رمردیمبل قرار گرفت و پ يداد و مجددا رو لشیتحو يدر جواب تنها لبخند هفرشت

.از او شد ییرایارباب بود تا مستخدم مشغول پذ

قرار  گریکدیسرانجام آندو مقابل  دیبگوش رس دهیسپ يکفشها فیظر يپاشنه ها يساعت انتظار صدا میپس از ن ساالخره

.گرفتند

ام یس لفص

با دست به او تعارف کرد که  دهیبرخاست و سپ دهیخانه مهمان بود به پاس احترام به سپ نیدر ا نکهیتنها بجهت ا فرشته

.مبل که بصورت مدور قرار گرفته بود نشست يو غرور خاص خودش رو نهیبا طمان زیآنگاه خودش ن ندیبنش

از  يگاریرا که از طال ساخته شده بود گشود و س گارشیس یقوط فرشته افکند و سپس يسرتاپا يزیآم رینگاه تحق دهیسپ

که  ییآه چه خودخواه گو:لب گفت ریآن خارج ساخت و آنرا با نخوت روشن نمود و دود آنرا در فضا پراکنده ساخت فرشته ز

.ندارد گرانیدنسبت به  زین يگریازدیاز داشتن ثروت امت ریبغ

.لب به سخن گشود رفتیفرشته کم کم حوصله اش سر مهمچنان ادامه داشت تا باالخره  سکوت

د؟یداشت يخانم با من کار دهیسپ

ست؟ین نطوری؟ايعجله دار یلیخ نکهیمثل ا:شد و بعد گفت رهیفرشته خ يمایچند در س يلحظه ا دهیسپ

.چونکه به منزل اطالع ندادم و ممکنه که نگران بشن دییفرمایکه م نطورهیخانم هم بله

البد حدس :و بعد مجددا نگاهش را به او دوخت و گفت ازاردیبا سکوتش او را ب خواستیم ییسکوت کرد گو گریبار د دهیسپ

.باهات حرف بزنم خوامیم یکه د رمورد چ یزنیم

.دییبهتره خودتون بفرما فهیضع یلیخانم متاسفانه حس ششم بنده خ رینخ

که من و منوچهر با هم  یدونیتو خوب م گمیخودم بهت م ینحدس بز یتوانیحاال که خودت نم...خوب اریبس نطوریکه ا آه

 یچه عامل دونمیمتاسفانه نم یول میبا هم ازدواج کن میداشت میما تصم ادیب ونیتو به م يپا نکهیالبته قبل از ا مینامزد بود

توجه اونو  یتونستکه  يبود یو باهوش ركیز اریتو برخالف ظاهرت دختر بس دیاباعث شد که منوچهر تو رو انتخاب کرد ش

...یبه خودت جلب کن
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.ستیبه فرشته نگر ینیسکوت کرد و با لبخند زهر آگ نجاید را دهیسپ

شما با منوچهر خان بهم بخوره من هرگز نخواستم  ينامزد شهیوجود من باعث م دونستمیکه من نم دیخانم باور کن دهیسپ

.منوچهر خان رو از شما جدا کنم و خودم اونو تصاحب کنم

 دنیبدست آورن اون و در واقع رس يکه برا دونمیمن خوب م یخوبه که با من روراست باش یدروغ نگ گهیبهتره که د هان

که منوچهر  يو چطور خودتو اونقدر پاك و معصوم جلوه داد يچقدر تالش کرد هیهر دختر يکه ارزو یتیموقع نیبه چن

.یخودت برس يبه ارزو یتونینم رگزه هاتیبدون که با همه زرنگ یظاهرت رو بخوره ول بیفر

نکردم که مستحق سرزنش و نگوهش باشم يچکاریخانم من ه:گفت دیدیم دهیکه خود را آماج جمالت و سخنان سپ فرشته

.

.یبدون نویا دیبا يدراز کرد شتریخودت ب میتو پاتو از گل:کرد و با خشم گفت رییناگهان تغ دهیسپ يصدا لحن

.ترك کنم نجارویحاال ا نیشما گوش بدم مجبورم هم ينهایتوهکه به  نجایا ومدمین من

.شام دعوت کردم افتیکه تو رو به ض یکنیم الینکنه خ يکه به حرفام گوش بد يمجبور تو

.به شام شما ندارم يازین من

.ياز حد خوت تجاوز کرد نکهیکنم بخاطرا ریتو رو تا اونجا که قدرت دارم تحق تونمیم من

د؟یهستم ناراحت هست بتانین رقم نکهیزا ا شما

مزاحم سمج من  کی یبلکه تو فقط مزاحم کنمینگاه نم بیمن بتو بچشم رق یکنیداره نه اشتباه م ب؟خندهی؟رقیگفت چه

.یمحسوب بش بمیکه رق دونمیهرگز تو رو با خودم هم سطح نم

نجا؟یا امیمن ب دیخواست یواسه چ دمیمن مقصود شما رو نفهم باالخره

که چرا احضارت کردم؟ یمتوجه شده باش کنمیسر اصل مطلب گمون م يدیخره رسباال خوب

.خانم باز هم متوجه نشدم رینخ

رك و پوست کنده ازت  یلیدر هر صورت خ یحاال متوجه شده باش دنیچ يو صغر يکبر نهمهیبعد از ا کردمیفکر م هوم

.یکه همسرش بش يندار نویا یستگیتو شا... يکه دست از سر منوچهر بردار خوامیم

.شده بود بانگ برآورد نیکه فوق العاده خشمگ فرشته
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.منوچهر خان انتخابشو کرده ستیشما ن صید رحد تشخ نیا

من خوب  ارهیخودش در ب يدائم الخمر رو به همسر هیدختر  خوادیکه چطور م خورمیبله و من واقعا براش تاسف م متاسفانه

.ادیشما بر نم یمخارج زندگ نیده تاماز عه. که پدرت شرابخواره  دونمیم

.دیفرشته از خشم لرز يسراپا

.دیبه پدرم اهانت بکن دهمیشما اجازه نم به

باشه اون پدرته من به احساسات تو  یهر چ یکه ناراحت بش يخوب البته تو حق دار.را گفتم تیتنها واقع کنمیاهانت نم من

 یبخوب نرایدور از نزاکت بود و فرشته ا دهیرفتار سپ.و خانواده ت بکنم  بتو یکمک بزرگ خوامیسبب م نیبهم زارمیاحترام م

.کردیاحساس م

.میندار یاجیبه کمک شما احت ما

به تو کرده باشم به هر حال  یمن خواستم کمک شهیبه ضرر خودت تموم م ینشو هر چقدر امتناع کن یکن انقدر عصبان صبر

.یبهتره خوب گوش کن

.از آنرا جدا نمود و مقابل فرشته گرفت یاش خارج کرد و برگ یدست فیدست چکش را از داخل ک جمالت نیاز گفتن ا پس

 یتونیپول م نیبا ا یازم قبول کن هیهد هیبعنوان  خوامیو بدون مبلغه م خیبدون تار یچک رو قبال امضا کردم چک نیا من

 یکه خواست یهر مبلغ یپولدار به تور بزن يرهاشوه يبخر لیخونه و اتومب یپدرتو معالجه کن یتونیم یکارا بکن یلیخ

.ياریاسمشو بزبون ن یحت گهیدو  يکه از منوچهر دست بردار یاما بشرط سیبنو

عشق .شما ندارم يبه پولها يازینه خانم متشکرم من ن:شده بود گفت یصورتش از خشم و نفرت ارغوان کهید رحال فرشته

انسانها را اما  یحت دیرا خر زیبا پول بشود همه چ دیشا دیسنج ياریمع چیا هب شهیحرفهاست عشق رو نم نیمن باالتر از ا

پول شما بدرد من  دیبا پول خر توانیعشق را نم.نخواهند آمد جانیزرق و برق پول به ه يعاشق هرگز از رو يقلبها

.بازگردممن بخانه ام  دیلطفا اجازه بده دیبا پولتان عشق و احساسم را بخر دیتوانیشما نم خوردینم

منوچهر نقشه  يهم واسه پولها دیشا کنهینم یتو رو راض زهایچ نیکه ا یانقدر طماع دیشا یباش یدخرت قانع کردمیم فکر

؟يدیکش

همون  خوامیمنوچهرخان ندارم تنها قلب پاك اونو م يهم به پولها یچشمداشت نیکوچکتر یوجه من حت چیبه ه رینخ
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.دیاریبدست ب دیخودتون نتونست ییابیرو که شما با تموم ثروت و ز يزیچ

زود بخودش مسلط شد و با  یول دیدیشده م ریخودش را د رمقابل سخنان او تحق دیحرف فرشته رنگش پر نیاز ا دهیسپ

 گهیاون فعال تابع احساساته تا منطق فکرش رو بکن چند سال د یباشه ول یقلب پاک يممکنه منوچهر دارا:گفت يگر لهیح

 یمونیاز ازدواجش با تو احساس پش ایا.مونهیم یحال باق نیبه ا شهیهممنوچهر  یکنیفکر م ایا نیزدواج کردا گهیاگه با همد

قلب  هیبقول خودت بجز  يبهش بد کهیدار یچ کنه؟توینم یاحساس سرشکست ایو اشنا آ لینخواهد کرد؟در مقابل فام

به  تونهیم ایشه؟اپشتوانه سعادت منوچهر با تونهیم اید رمعامالت کالن شرکت کنه؟آ تونهیقلب عاشق م ای؟آيدار یعاشق چ

نگاه کن به اون  ندهیبه ا یول یکنینگاه م نیریلحظات ش نیثروت منوچهر اضافه کنه؟دختر جون عاقل باش تو فقط بهم

فکر برو خوب .یمجبور به ترکش بش یو د رکمال عجز و ناتوان يریرحمانه مورد خشم و هجوم منوچهر قرار بگ یب کهیزمان

 یکنیاگر همونطور که ادعا م ياگر واقعا به سعادت او عالقه مند یرو خوشبخت کن چهرمنو یتونیکن مطمئن باش هرگز نم

.اونو بحال خودش رها کن بذار خوشبخت بشه یصادقانه عاشقش هست

چک را  یپس به آرامبردن فرشته آماده شود س يسکوت کرد زنگ را فشرد و به راننده دستور داد که برا نجاید را دهیسپ

.کف دست او نهاد و از اتاق خارج شد

را پاك  شیو او اشکها دیلغز نیزم يانگشتان لرزانش رو انینگاه کرد چک از م شیمات و مبهوت به دستها یلحظات فرشته

...براه افتاد لیکرد و بهمراه آن جوان بطرف اتومب

کمیو  یس فصل

ملتهب و محزون فرشته  افهینگران شده بود با ق راویمادرش که از تاخ.دیخانه رسکه فرشته ب شدیم کیداشت کم کم تار هوا

را بهانه کرد و به اتاقش رفت دررا از درون بست  يماریبپرسد سردرد و ب يزیفرشته مجال نداد که مادرش از او چ.مواجه شد

.ستیبلند گر يو با صدا

.دادیفرشته گوش م هیگر يمادرش شگفت زده بصدا چارهیب

 یچندبار فرشته را صدا زد ول.رخ داده است يو نگران بود مبادا اتفاق ناگوار زدیچه واقع شده است دلش شور م دانستینم

.بگذارد شینداد فقط از مادرش خواست که تنها یاو جواب
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د نتوانست از افتا دهیو دور از نزاکت سپ زیآم ریسخنان تحق ادیخم بود ب شیزانوها ينشست و سرش را رو يگوشه ا فرشته

.کند يریشده بود جلوگ ریسراز نشیو غمگ بایلغزش اشک از چشمان ز

.ان بوسه زد ریمنوچهر را مقابلش نهاده و بر تصو هیهد.آنرا حس کرد ینیقلبش نهاد فشار و سنگ يرا رو دستش

ناله مانند مادرش را از پشت  يصدا گریو بار د گشتندیکه همراه پدرش از نزد دکتر بازم دیاحمد را شن ياتاق مجاور صدا از

 ییدر مغز خود نقشه ها.کردیم ریس يگرید يایاما فرشته در دن دیکه در را بگشا نمودیاز او درخواست م زیدر که تضرع ام

.دیدیشده م رانیرا و زیهمه چ.کردیطرح م

که در پهنه اسمان سو سو  ییباینشسته و ستارگان ز کیفرشته همچنان گرسنه و خسته در اتاق تار یول دیاز راه رس شب

و نقشه  اوردیکرد به ذهن خود فشار ب ینبود ابتدا سع شیب یالیخواب و خ شیآنچه براو گذشته بود برا کردینگاه م زدندیم

خود خاتمه دهد  یبزندگ شهیهم يو آنگاه برا.از سر راه منوچهر کنار برود شهیهم يتا بتواند برا دینما يزیرا طرح ر يدیجد

 یبر لبانش نقش بست مدتها بود که به خودکش يلبخند ستیبار سر به اسمان بلند کرد و ستارگان را نگر نیچندم يبرا.

مرگ را درهم  يقو يپنجه ها یحت.دیبر تمام مشکالت فائق آ تواندیکه با عشق منوچهر م پنداشتیم یول کردیفکر م

 شانیو افکارش پر بردیرنج م یاز درد جانکاه بود دهیفایاما ب .دیمعطوف نما يگریکرد فکرش را جانب د یسع.کوبد

و بار تمام مصائب را که بر  رمیبم دیزنده بمانم نه من با دیچرا با شدیاش زدوده نم لهیاز مخ يلحظه ا یفکر خودکش.بود

زنده . همخوایسراسر درد و رنج را نم یزندگ نیمن ا.زنده بمانم خواهمیبه گور سرد پناه ببرم نم ونهاده  نیدوش دارم بر زم

...رندیبگ يشوم که باز هم احساسم را به باز ریبمانم که باز تحق

 يشکست خوردم حق با اوست من چه تحفه ا دهیکه د رمقابل سپ کنمیمشکل است اعتراف م میبرا یزندگ نیتحمل ا آه

هم زودتر باعث  دیشا گریدچند سال  نکهیجز ا میچه دارم که نثار او نما.به ارمغان آورم يخانواده ا نیچن يدارم که برا

دغدغه  یو ب نیریش یزندگ دیخود نو چارهیبه قلب ب دینبا ادستیزفاصلخ  نیکه ب دانستمیم دیاو شوم من با یسرشکستگ

...دادمیم

پف آلود و  یبا چشمان یطوالن یخوابیب کیبرهم ننهاد و صبح روز بعد پس از  دهید يشب را تا صبح فرشته لحظه ا آن

خوشحال شد  یلیفرشته خ دنیاز د میمر.مدرسه شدند  یبرخورد و هر دو راه میبه مر ابانیخارج شد سر خخسته از خانه 

 یگشت اندک قیناگهان خنده از لبانش دور شد در چهره او دق ستیو چشمان متورم او نگر نیغمگ يمایبه س کهیزمان یول
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.کردیم تیحکا یطوالن یخواب یو چشمانش از ب نمودیخسته م

شده؟ یفرشته چ:دیپرس یا نگرانب میمر

.دمیتا صبح اصال نخواب شبیخسته هستم د یکم ستین يزیچ

افتاده؟ یچرا؟اتفاق

.کردمیفکر م یفقط کم ستین یمسئله مهم نه

نقشه  دهیسپ دمیرتسیم فتهیب یکه مبادا برات اتفاق زدیتاحاال همش فکر تو بودم و مدام دلم شور م روزیمنم از د اتفاقا

؟یرفت دنشیباالخره به د یباشه راست دهیت کشبرا یشوم

.آره

خوب؟

در  یفرشته سکوت کرد آثار شگفت یوقت.شرح داد شیگذشته بود برا دهیاو و سپ نیزد و هر چه ب یلبخند تلخ فرشته

.بهت زده چشم بدهانش دوخته بود میمر دید میچشمان مر

من بهش  یمنوچهر کنار برم ول یکه با گرفتن پول از زندگ پول داد شنهادیبعد د رکمال وقاحت بهم پ:ادامه داد فرشته

 نکارویکنار برم مطمئنا ا شیباشه که من از زندگ نیمنوچهر در ا یندارم و اگر خوشبخت شیبه پولها يازیدادم که ن نانیاطم

.و بعد از آنجا خارج شدم دمیانجام م

؟یکن یرو خال دونیکه م يو تو قبول کرد:دیزده پرس رتیح میمر

.انجام بدم تونمینم يا گهیواقع کار د در

مصمم شده  مشینماند که او در تصم یباق میمر يبرا يدیترد چگونهیه يکه جا کردیقاطعانه کلمات را ادا م يبقدر فرشته

.است

؟یکن کاریچ یخواهیم باالخره

.دونمینم دونمینم

.یبدرش کن دونیاز م دیبا یمبارزه کن دهیبا سپ دیمن با بنظر

.عشق رو نداشته باشم نیا یستگیحق با او باشه واقعا من شا دیشا هیاش چ دهیفا
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 يبرا یمسئله ضربه هولناک نیداده و هم حیترج دهیکه منوچهر تو رو به سپ یدونیخودت خوب م یبش وسیما دیتو نبا یول

...افتیخاتمه  نجاید رهمو سخنانشان  دندیموقع به مدرسه رس نیدر ا...ورق برنده دست توست یمحسوب شده ول دهیسپ

بزارم  ونینقشه هامو با در م خوامیو من نم يخبر ندار زیچ چیتو از ه میزد و در دل خود گفت آه مر يلبخند مرموز فرشته

.یخودت نقشه منو خراب کن هاشیبا فداکار ترسمیم

.دو وارد کالس شدند هر

و دوم یس فصل

قسمت نقشه اش را به مرحله اجرا درآورد  نیگرفت که اول میفرشته تصم روز سرانجام 3شدن  يپس از سپر ریهر تقد به

مقابل باجه تلفن قرار گرفتند و  میفرشته و مر 3راس ساعت  ردیفرصت با منوچهر تماس بگ نیالزم بود که د راول نیبنابرا

ردا صبح با منوچهر قرار ف يکه برا دیشنیاو را م يصدا میارتباط مر يفرشته شماره منوچهر را گرفت و پس از برقرار

.گذاشتیم

 زین میبدارد بدوا در چشمان مر دهیپوش میمر نیزبیت يخود را از چشمها یتلفن را نهاد نتوانست نگران یفرشته گوش یوقت

بوجود آورند باالخره  يبا غم و اندوه خود لحظات مالل آور خواستندیدر آن لحظه نم چکدامیه یول.شدیم دهیو غم د ینگران

.یساکت یلیتو خ گهید يامروز بر خالف روزها میمر:لب به سخن گشود و گفت فرشته

 یباهات درد و دل کنم ول خواستمیچند بار م کنهیم ینیرو دلم سنگ يزیچ هیاز صبح تاحاال :و گفت دیکش یقیآه عم میمر

.تو رو با حرفام ناراحت کنم خوامینم

.که از گونه روان است دیرا د شیاصله اشکهاشد و بالف قیگرفته و محزون او دق يمایبه س فرشته

 ادیاونقدر در فکر منوچهر غرق شدم که از  هیهستم مدت يمن چه دوست بد ایآه خدا یکنیم هیچرا گر میشده مر یچ

.دوست مهربانم غافل موندم

.يدار يگرفتار تیکه تو هم بقدر کفا دونمیمن م یخودتو سرزنش کن دیفرشته تو نبا نه

؟یخودتو برام بگ یعلت ناراحت یخواهیحاال نم خوب

 ینمونده با شروع فصل تابستنون بدبخت یلیسال تحص انیبه پا شتریب یکه چند ماه یدونیبگم فرشته جون خودت م یچ
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بمن هشدار داد که  یپدرم با لحن خشک و محکم شبیهستند د یپدرم و شهال از حاال بفکر تدارکات عروس شهیمنم آغاز م

 لهیوس چیبه ه شهیم شتریمنم ب ینگران گذرهیهر روز که م.ازدواج آماده کنم يخودمو برا دیمدرسه با التیبعد از تعط

 نیشهال مجددا حامله است و پدرم ا یاز طرف تهینوع جنا کیعملش د رواقع  نیخودخواهم بفهمونم که ا نیبه ا تونمینم

منظورش  یدونیکنه م یدر کمال آرامش زندگ دیه که بادار دهیو شهال هم گفته دکترش عق چرخهیروزا مثل پروانه دورش م

 نیو ا ندازمیب ریرو به تاخ یعروس يبنحو ایجانش مخالفت کنم و  ییکه مبادا من در مورد ازدواج با دا نهیها ا لهیح نیاز ا

کجا برم ؟اگه خونه گرفتم از خونه فرار کنم اما  میکنم چند بار تصم کاریچ دونمیبهر حال نم ذارهیمسئله رو اعصابش اثر م

 خوادیم يچه جور یبزرگ نیدختر تک و تنها تو تهرون به ا هیتو حسابشو بکن  کنندیم دایفورا منو پ نابرم او شیقوم و خو

.بکشه رونیاز آب ب مشویگل

 يدایسف شیاز ر یکیمن معتقدم که بهتره :گفت دیسکوت او را د یوقت دادیگوش م میکه با دقت به سخنان مر فرشته

.کنندیم یسراغ پدرت اونا با منطق پدرتو راض یبفرست لویمفا

 ينداره در واقع آلت دست شهالست و اون بدجور ياریاخت چیپدرم از خودش ه ستیهم ن هایآسون نیفرشته جون به ا نه

ال شه نکهیبخاطر ا یول ستین یوصلت راض نیکه پدرم چندن به ا کنمیافسار پدرمو بدست خودش گرفته من خودم درك م

خسته شدم مگه آدم چقدر  یزندگ نیرو از دست دادم از ا تمطاق گهیکنه مجبوره موافقت کنه بخدا د یرو از خودش راض

 کهیاگه پدرم بخواد منو مجبور کنه که با او مرد ینگفته بودم ول یبه کس نویباور کن تا حاال ا...تحمل کنه هارویسخت تونهیم

.متوجه نشه یکه اصال کس کنمیم ستیسربه نخودمو  يجور کشمیازدواج کنم خودمو م

نقشه اش را با  دیدارد اما نبا یقصد خود کش زیکه ن دیبه او بگو خواستیدلش م یلیدوخت خ مینگاهش را به مر فرشته

د رهر حال مبارزه  دیآدم با یزنیکه م هیحرفا چ نیدختر ا:گفت نید رجواب چن نیبنابرا میمر یحت گذاشتیم انید رم یکس

که تو از سر  شهیخوشحال م شتریبخدا تازه شهال از همه ب شه؟نهیدرست م زیهمه چ یکن یاگر خودکش یکنیفکر مکنه 

.کنهیرو عوض نم زیچ چیه یدر هر صورت خودکش یراهش کنا رفت

.کنم خدا خودش کمکم کنه کاریچ دونمینم:و با اندوه فراوان گفت دیکش یآه سوزناک میمر

نداشت او  مانیا زیخودشن يبه گفته ها یزده بود اعتقاد نداشت حت میکه به مر ییاو به حرفها دیخندیدر دل بخود م فرشته

او  تواندیم شیکه با حرفها دانستیم.کردیم یبه مبارزه با زندگ حتیرا نص میبود آنوقت مر یخودش تمام مدت فکر خودکش
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کردن راغب نسازد  یرا به زنده بودن و زندگ رانگیزنده بماند چرا د خواستیدهد حاال که خودش نم نیو تسک يرا دلدار

.دیامروزش خواهد خند شیاو را بشنود به او وحرفها یخبر خودشک میمر کهیخود گفت البد روز شیپ

؟یفرشته فردا صبح با منوچهر خان قرار گذاشت یراست

.منوچهر برم دنیخونه برسم و هم به د يفرصت دارم تا هم به کارها شتریآخه فردا جمعه ست و ب آره

شهال خانم  يکلفت کارها هیبشم و مثل  یمن مجبورم تو خونه زندون یچند ساعت از خونه دور باش یتونیبحالت که م خوش

؟یهم بهش گفت يزیراجع به اون موضوع چ یرو انجام بدم راست

موضوع؟ کدوم

.گمیرو م دهیسپ موضوع

.داره يریگفتنش چه تاث کنمیگمون نم نه

فردا بهت خوش بگذره سالم منو به منوچهر خان برسون  دوارمیام میدیخوب رس...ندونه نبارهیدرا يزیچ بهتره که آره

.خداحافظ

.جون میمر خداحافظ

به منوچهر چه  دانستیتمام مدت به فکر فردا بود نم یمنزل مشغول شد ول يبخانه برگشت طبق معمول به کارها فرشته

دو ساعت  یکیاز  شتریپس از خوردن شام به رختخواب رفت اما نتوانست ب.گاه سازدو چگونه او را از مقصود خود آ دیبگو

.فرو رفت یقیو بخواب عم ادهم افت يرو شیصبح بود که پلک چشمها یحوال.بخوابد

و سوم یس فصل

بدانجا  یمصمم از خانه خارج شد و به سمت محل قرار براه افتاد وقت يخود را گرفت و با قدمها میفرشته تصم سرانجام

.به انتظارش نشسته است لیکه د رداخل اتومب دیاو را د دیرس

 شیچگونه مقصود خود را برا دانستیبود نم دهیسست و لرزان به جانبش رفت رنگ از چهره اش پر يبا گامها فرشته

.دیبازگو

قلب .به حرکت در آمد لیگشود و فرشته سوار شد اتومب شیرا برو نیزد و شادمانه در ماش ياو لبخند دنیبا د منوچهر
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ناگهان خنده  ستیفرشته نگر دهیرنگ پر يمایبه س فشردیپدا ل گاز م يپا رو جانیبود و با شور و ه زیلبر يمنوچهر از شاد

.به چهره اش نگاه کرد تکاست و به دق نیاز سرعت ماش.از لبانش دور شد

ده؟یشده فرشته چرا رنگت پر یچ

.ستین يزینه چ...هان

شده؟ یچ یکنیرو از من پنهان م يزیچ يدار تو

خسته  یکم ستین يزینه چ:جهت گفت نیبهم دیرا بگو قتیمردد بود که چگونه حق دیجنگیدر درون با خود م فرشته

.هستم

 میچرا نگو میرا به او نگو قتیبس است چرا حق يباز گرید گفتیفرشته با خود م کردینگاهش م دیهمچنان با ترد منوچهر

او  یمانع خوشبخت دینه من نبا یول...که خواسته اند عشقم راب پول معاوضه کنم میافتاده چرا نگو یاتفاق چه ابشیکه در غ

رو بدونه  قتیحق دیبر همز دن سعادت اون شا یعنیبتونه خوشبخت بشه اما در کنار من بودن  دهید رکنار سپ دیبشم شا

.رمیکنم تا مورد عتاب و سرزنش او قرار نگ حیش تشرکنم که از من متنفر بشه اما چطور موضوع رو برا يکار دیبا

رخ  یبیباهات صحبت کنم چند روزه که اتفاقات عج خوادیوقته که دلم م یلیباهات حرف بزنم خ خوامیمنوچهر م یدونیم

.کنم ینیب شیپ تونستمیداده که اصال نم

.هست برام بگو یشده هر چ یچ

.باهت ازدواج کنم مجبورم که ازت جدا بشم ونمتیبگم من نم يچه جور...خوامیمنوچهر م نیبب

به فرشته  رهیخ رهینگه داشت و خ ابانیخ هیرا د رحاش لیسخنان ناگهان قلبش از جا کنده شد اتومب نیا دنیبا شن منوچهر

د قرار داده تا عشق منوچهر را بسنج شیاو را د رمعرض آزما خواهدیدارد و م یشوخ الیاول پنداشت که فرشته خ ستینگر

او فرشته .از اندوه و غم است یاش حاک افهیو ق ستیگفتارش کامال جد لحننگاهش کرد متوجه شد که  قتریدق کهیاما زمان

نبود که فرشته  یشک چگونهیه يپس جا کندیبرخورد م يجد لیبود که او تا چه حد در مورد مسا دهیو فهم شناختیرا م

.را به او گفته است قتیحق

...يندار الیتو که خ ه؟یا چحرف نیمنظورت از ا-

:ادامه داد یاز لحن عتاب آلود منوچهر وحشتزده شد اما با لبخند تلخ فرشته
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.با تو بهم بزنم موینامزد خوامیمن م يدیتو درست فهم-

ونه؟یدر م يا گهیمرد د يآخه چرا؟ نکنه پا-

:دادبر لبانش نشست و پاسخ  ياز مغز فرشته گذشت لبخند يلحظه جرقه ا کی در

عاشق پسر  شیکه سالها پ نهیا قتشیحق یدونیم يو کار منو راحتتر کرد يبله منوچهر خوشحالم که زودتر متوجه شد-

با  زیعازم خارج از کشور شد و من ن یچند سال لیادامه تحص يبرا یطور، اونم منو دوست داشت ول نیعموم بودم اونم هم

 نیدر ا شتریشته و از من خواست که باهاش ازدواج کنم البته خانواده ام بگذشت زمان فراموشش کردم و اما حاال اون برگ

.خوشبخت باشم تونمیکنم که در کنار اون م یکنند و منم حس م یم يمورد پافشار

:آتش زد و با ولع دود آنرا تو داد و گفت يگاریس منوچهر

خوشبختت کنه؟ تونهیاز من م شتریاون ب یکن یآخه چرا فکر م-

خود ماست اون هم سطح ماست و هر دو از  يتفاوت وجود داره همونطور که گفتم پسر عموم از طبقه  یلیما و شما خ نیب-

.در کنار اون خوشبخت بشم تونمیمن م نیبنابرا میطبقه هست کی

رو  یندارم که زن نویا یستگیمن شا یعنیتونم خوشبختت کنم؟  یصورت نم نیدر ا ستمیپس چون من از طبقه شما ن-

.سعادتمند کنم

...من در کنار تو خودمو خوشبخت تر حس کنم اما دیشا. نبود نینه منظورم ا-

که پولدار هستم و در مقابل  یکش یمدام به رخم م یزنیتو مدام از پول و ثروت من حرف م ست،یتو قانع کننده ن يحرفا-

 ایتو،  يتو خونه  امیبکشم ب زیحاضرم دست از همه چ کنه من یمن تورو ناراحت م ییاگه ثروت و دارا يزیچ یو ب ریتو فق

نباشه،  یصحبت از فقر و غن گهیکه د یجائ هی رمیاصالً م م،یکن یگه زندگیبا همد یکه تو در نظر داشته باش یهر جائ

.صحبت از داشتن و نداشته نباشه

همه  نیمن استحاق ا يبگذر زتیز همه چخوام تو به خاطر عشق من ا یمن نم یآسونه ول یلیتو گفتنش خ ينه منچهر برا-

از هم جداش  یکنم بذار به خوب یخواهش م ستمیهمه گذشت و محبت تو ن نیا قیمن ال. رو ندارم يو فداکار یخوشبخت

.گاه فراموشتت نکنم چیه دمیبهت قول م میبش

 يایفرشته هم در در زدیرف ملب با خود ح ریبه فکر فرو رفته بود ز قانهیعم کهیدر جوابش سکوت کرد در حال منوچهر
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به  یالیخ يپسر عمو کیچگونه  د،یفرو رفته بود که چگونه توانسته به او دروغ بگو رتیغوطه ور بود و در بهت و ح شهیاند

دو شب قبل را  يماجرا يخواست به نحو یدلش م دیرا به او بگو قیچرا شهامت نداشت تا همه حقا. وجود آورده است

به چشمان نمناك او  يمنوچهر لحظه ا. کرد یرا خراب م شینقشه ها دیکرد نبا یکار ار م نیا دینه نبااما  دیباز گو شیبرا

.معلوم بود که از سخنانش متاثر گشته است ستینگر

از  یگرفت میارزشه تصم یکه در نظر من ب یطبقات يافکار پوچ و به خاطر فاصله  نیتو به خاطر ا دونمیفرشته من م نیبب-

اما با تمام  يبد قیکه من در آن بزرگ شدم تطب یطیدشواره تا خودتو با مح یلیکنم که برات خ یمن قبول م یشمن جدا ب

افکار بچه گانه رو از خودت دور کن بنظر  نیا یبش االتید دستخوش اوهام و خینبا یکنیتو اشتباه م گمیمن م لیتفاص نیا

که ساخته و پرداخته ذهن توئه برام  ییزهایچ نیا یفکر کن بارهنیتنها بذارم تا بهتر د را یمدت هیمن بهتره تو رو 

 دمیم حیترج ایدن نیا زیچ همهکه تو رو به  یدونیو م یدونیم نویمن تو رو دوست دارم خودتم ا.نداره یتیاهم نیکوچکتر

.کنبرو خوب فکر  دمیمدت بهت فرصت م هیبا ارزشتره  ایدن يبطن تو برام از تمام ثروتها يو صفا یپاک.

 دمیو بهت قول م کردمیموضوع فکر م نیو همش رجع به ا دمیتا صبح اصال نخواب شبیمن فکرامو کردم باور کن که د یول

...ستیعجوالنه ن میکه تصم

ما بوده تموم شده؟ نیب یکه هر چ نهیمنظورت ا نیبنابرا پس

.ستین نینمود که منظورش جز ا قینداد تنها با اشاره سر تصد یداره به او کرد اما جواب ینگاه معن فرشته

 دمیهمون کارو انجام م یهر جور که تو بخواه نیبنابرا ذاشتمیبه خواسته تو احترام م شهیکه من هم یدونیخوب م اریبس

 رونیب رمیم تیمشکله من از زندگ یلیاز تو برام خ ییمطمئن باش که جدا یندارم ول یمنم حرف یخواهیم نطوریحاال که تو ا

 يبطرف من برگرد و بدون که آغوش من برا يمنصرف شد متیتصم ازو هر زمان منتظرت هستم هر وقت  شهیهم یول

.باز خواهد بود شهیاستقبال از تو هم

خونسرد دستش را  اریاما فرشته بس دیاز چشمان منوچهر فرو چک یاشک به ارام.ستندینگر گریتلخ بهمد یدو در سکوت هر

فرشته توانست نقشه اش را اجرا  بیترت نیشد و از آنجا دور شد به ا ادهیپ نیدارد از ماشابراز  یسخن نکهیفشرد و بدون ا

که  کردیم یحرکت ای زدیم یو حرف کردیم يکار خواستیدلش م یلیخ بدیو او را بفر دیدروغ بگو یتوانسته بود براحت دینما

.ردیله بگفاص تشیاز ماه توانستیاما نم.نمودیجلوه م يد رنظر منوچهر دختر سبکسر
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منوچهر با خاطره  پروارندیکه در سر م يگرفته بود که مطابق نقشه ا میبرود تصم شیصورت پ نینقشه اش به ا خواستینم

.است یفیدز نزد خود اقرار نمود که انسان ضع.او باشد  ادیب شهیهم نکهیتلخ از او جدا شود نه ا يا

اما باطنا مشعوف بود .کردیهمه جا در نظرش غبار آلود بود قلبش درد مشد  رهیداد و به اطراف خ هیتک واریبه گوشه د فرشته

.کند فایا يو در کمال خونسرد یتوانسته نقش خود را براحت نکهیاز ا

خواهد رفت و  دهیسپ يشود بسو دیاز بازگشت او ناام نکهیمنوچهر پس از ا نیقیبه  بیبه احتمال غر دیشیاند یخود م با

.دیخود خواهد رس نیرید يبه ارزو دهیر هم خواهند بود و سپدر کنا شهیهم يآنها برا

...بود نیمقدر چن دیکرد شا دیلب زمزمه کرد چه با ریز

.کرد ستنیبلند شروع به گر يو با صدا دیبغض ترک کبارهی

و چهارم یس فصل

با  چارهیآمده بود و مادر ب دیپد یمحسوس راتییدر رفتار و حرکات دخترش تغ دیدیم نیفرشته مدتها بود که او را غمگ مادر

اما  گذاشتیم انیو حرف دلش را با او در م کردیفرشته به او اعتماد م خواستیدلش م یلیخ. ستینگریبه دخترش م ینگران

را  ییاعتنا یب نیا میتوجه شده بود و مر یب زین میبه دوست مهربانش مر یحت گرفتیبود که از همه کناره م یفرشته مدت

چندبار از او .دیبا افکار دخترش ارتباط برقررا نما يمادر فرشته در صدد بود که بنحو. دانستیم یت خانوادگاز مشکال یناش

مادرش که .ندارد يگرفتار  چگونهیه که دادیبا لبخند جواب م شهیفرشته هم یسوال نمود ول شیاحتمال يهایدر مورد گرفتار

دخترش وجود دارد و باعث رنجش  یدر زندگ يمسئله ا دانستیم شدینم پاسخها قانع نیبود با ا يا دهید ایو دن دهیزن فهم

مادرش او را با سواالت گوناگون خو به .قرار گرفتند گریکدیآنها در مقابل  کروزیباالخره .ابدیآنرا ب توانستیاما نم.شودیاو م

 یکنیشده احساس م یچ دخترم:دیپرس دیاو را غرق در تفکرات خود د شهیمثل هم کهیمحاصره خود درآورد و هنگام

.یکنیرو از من پنهان م يزیچ

.مادر ستین يزیچ

.شمیمن کم کم دارم نگران وضع تو م یرسیو اصال بخودت نم ینیغمگ یلیخ يشد فیضع یلیخ هیمدت

در  يدیتالش کنم که بدون تجد تیبا جد دیو من با کهیکه فصل تابستون نزد یدونیجون خوتو ناراحت نکن م مامان
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.الغر شدم یکه کم نهیموفق بشم بخاطر هم امتحانات

دخترم من مادرت :گفت گریجهت بار د نیبهم سازدیرا کتمان م قتیکه او حق دانستیم ستیاو را نگر دیرا ترد مادرش

هر  ادتهی.گهیپشات هرگز بمن دروغ نم یگیکه راستشو بمن نم خونمیاز نگاهت م یدونیم یبمن اعتماد کن دیهستم تو با

؟یرو بهم بگ قتیحق ستیبهتر ن االح دمیفهمیمن از نگاهت م یگفتیو دروغ م يدوقت بچه بو

.مورده یشما کامال ب یبود که گفتم نگران یوجود نداره همش همون یقتیکن مادر حق باور

تو در سن و سال  ییکه تابحال سابقه نداشته جوونها نمیبیدر تو م یراتییتغ هیدخترم مدت گهیم يا گهید زینگاهت چ یول

.اونم عشقه شنیعوض م نطوریا زیچ کیبخاطر 

مخصوص  راتییتغ جوریکه ان دونمیمن م:و ادامه داد ستیناگهان رنگش را باخت و مادرش با دقت در چشمانش نگر فرشته

دوام دارد اکثرا  یمدت کوتاه يفقط برا نیریش نیا یول رهیو دلپذ نیریعشق ش ادیبه سراغشون م یعشق کهییجوانها

 یتا منهم د رتلخ یگیچرا بمن نم یول يشد یعشق نیچن گرفتاراحتماال تو هم .شهیاون م ینیریش یو حسرت چاشن یناکام

.بشم کیاحساست با تو شر ینیریو ش

 یدشات که مکنونات قلب دیبه مادرش نداد و از جواب دادن طفره رفت و ترد یافکند و پاسخ ریسرش را بز دانهینوم فرشته

از مادر  شهیهم يبه استقبال مرگ خواهد رفت و برا گریتا چند روز د دیچگونه به مادرش بگو.دارد انیب شیخود را برا

.وداع خواهد نمود شیدلبندش و از زندگ

 يبرا گریو برخالف مادران د یهست يو با تجربه ا دهیخوشحالم که تو زن فهم یلیمادر خ:لب به سخن گشود و گفت باالخره

تنها  ستین گریوجود نداره اگر هم وجود داشت حاال د یمن عشق یباور کن در زندگ یول یاحساست فرزندت ارزش قائل

...که بشدت دوستت دارم یعشق من د رحال حاضر شما هست

را نوازش داد در  شیفشرد و موها نهیمادر دخترش را به س.مجالش نداد هیگر گریخودش را در آغوش مادر و انداخت و د بعد

.یکنیپس چرا خودتو ناراحت م يمادر دیکه تو نور چشم و تنها ام یدونیم:گفت فشردیم را شیبغض گلو کهیحال

 دیخود شکوه نمود که چرا با یاز زندگان نیبنابرا دیبگو يزیدردش چ نیتسک يالقل برا نکهینداشت جز ا يچاره ا فرشته

در نزد مردم خوار و رسوا  نیاشته باشد که چند يپدر دائم الخمر دیچرا با نکهیداشته باشد از ا يبا او سر ناسازگار ریتقد

 نیهم شهیفرشته جون حق با توست من هم هم:د رمقام ساخ بر آمد نیبنابرا کردیباشند مادرش درد او را کامال حس م



نسرین ثامنی - گلی در شوره زار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ٩٩

.هیچاره چ یول کنمیسواالتو از خودم م

خودممو در مقابل  شهیمن هم میکن مردم نگاه يدر جامه سر خود را راست گرفته و د رچشمها مینتوان دیچرا ما با مادر

 کنندیبا من برخورد م کهیو د رمقابل تمام کسان نمیبیکه تو مدرسه م ییدر مقابل دخترها دونمیم کیپولدار کوچ يدخترها

.نمیبیخودمو خوار و زبون م

؟يکم دار گرونیاز د يزیمگر تو چ زمیعز دختر

اتاقش پا فراتر ننهاده  يواریاون از چهار د.ام حق دارد  چارهیب حرف مادر خنده اش گرفت در دل بخود گفت مادر نیا از

...دهیمرفه را هرگز ند يهایو زندگ بایز يکاخها

که تو از  کنمیو کامال درك م يشدیمتولد م يریخونواده حق نیدر چن دیفرشته جون متاسفم که تو چرا با:ادامه داد مادرش

همونطور  يبریکه تو از وضع موجود رنج م دونمیتو شده م یسرشکستگ بخصوص رفترا پدرت باعث يبریوضع موجود رنج م

.غصه نخور يتا منو دار يغصه بخور دیخدا بوده بهر حال تو نبا ستخوا دیکرد شا شهیچه م یکه من سالها رنج بردم ول

.رمیمیمن بدون تو م یخوب یلیآه مادر تو خ:گفت ستویبه چهره اش نگر یاز قدر شناس یحاک یبا نگاه فرشته

کند و استمالت  ییاز او دلجو بایو ز نیریداشت با کلمات ش یسخن گفتند مادرش سع گریبا همد يمتماد يساعتها آندو

بخشد فرشته با وجود  امیالت دهیرا که بر قلب دخترش کش یقیزخم عم تواندینم یمرحم چیکه ه داستیبعمل آورد اما نم

سوخت که  یمادرش م يدلش برا. از هر گونه احساس بود يعار حظهدر آن لبود  یخود باق میمادرش هنوز در تصم ینگران

اما او ناچار . ناتوان خود نوگل پرپر شده اش را به خاك بسپارد يو با دستها دیرا تحمل نما یدرد بزرگ نیبعد از مرگ او چن

:دیشیبا خود اند. ندیبود که مرگ را برگز

.زیچ چیه دینما جایا یخلل ممیدر تصم دینبا يحادثه ا چیه

و پنجم یس فصل

 یم شیو پ مودیپ یراه م یقدم زده و فکر کند به آرام یشدن از مدرسه فرشته رفت که مدت لیآن روز پس از تعط يفردا

.ناتوان شده است ارینمانده و بس شیدر پاها یرمق گریرفت احساس کرد که د

اما حاال  شدیاندیو در مورد نقشه اش ب ندیبنش یت گوشه دنجخواس یزد اما دلش نم یبود که در اطراف پارك قدم م مدتها
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.ندیبنش یمکتین يمجبور بود به داخل برود و رو یاز فرط خستگ

 د،یتازه در او دم یخنک آنجا جان يعطر گلها و هوا يبه مشامش خورد بو یمطبوع يهوا. درش آورده بود ياز پا یخستگ

 يکردند رو یسرش قار قار م يکالغ باال يدسته ا - احساس کرد  شیت پاپوس ریآب را ز يبودند و او سرد سیچمنها خ

دورتر  یاز مقابلش گذشت و کم یفیالغر و کث يماند، گربه  رهینشست نگاهش تا دور دستها به پرواز پرندگان خ یمکتین

.غذا پرداخت يزباله به جستجو يمقدار يرو

پسر  کیدورتر از او  یمکتین يکردند، رو یم يباز ادیز يسر و صدا خندان و پرشور آنطرف تر با با،یکودك شاداب و ز چند

دورتر از  یکم يبه فاصله  مکتیهمان ن يرو يدیمو سف رمردیدادند پ یعاشقانه سر م يو دختر جوان در گوش هم نجواها

 دنیشن يرا برا شیگوشها رمردیکه پ دیفهم شدیدقت م یاما با کم بود،آنها نشسته و در ظاهر مشغول مطالعه روزنامه 

...خود افتاده بود یروزگار جوان ادیهم به  دیکرده است شا زیسخنان آن دو جوان ت

 یرا که در ذهنش م یکرد موضوع یسع ستیکه در کنارش قرار داشت نگر ینگاهش را از آنها برگرفت و به کتابهائ فرشته

دستش در داخل . وجود ندارد يدیام يروزنه  چیو ه ستین يراه فرار چیدانست که ه یم. دینما لیو تحل هیگذشت تجز

 یسراسر غم و حرمان خود خاتمه م یبا آن به زندگ دیبا که ییکرد، همان قرص ها یقرص را لمس م شهیروپوشش ش بیج

 رهیو به او خ دندیکش يدست از باز يلحظه ا يبچه ها برا. خورد و همانجا متوقف ماند شیبه پا یهنگام توپ نیداد در ا

و دوباره لبخند  دتوپ را به طرفشان پرت کر شیفرشته با پا. دارند انیخواستند مقصود خود را ب یانگار با نگاهشان م شدند

کرد تب دارد و سرش  یبه فکر فرو رفت حس م گریو فارغ از غم نقش بست و او بار د بایبخش بر لبان آن کودکان ز يشاد

:کرد در دل به خود گفت یبه شدت درد م

در  ریکرد تقد شودیخوب چه م یغصه خواهد خورد ول یلیتنها خواهد شد حتماً خ یلیمادرم، بعد از مرگ من خ چارهیب

.حکم داده است نیمورد من چن

بود اما  دهیهرگز از مرگ نترس شودیم کینزد ایدن انیکه به پا دیگشت به نظرش رس یبر وجودش مستول يدیشد اسی

فروگذار نکرده بود و  یکوشش چیو سعادت تنها دخترش از ه یخوشبخت يمادرش برا .از بابت مادرش بود شتریب شینگران

 یم ینیسنگ شیرا که از فقدان دختر محبوبش بر شانه ها ینبار گرا نیتوانست چن یحاال پس از مرگ فرشته او چگونه م

.دیکرد بر خود هموار نما
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و وزرگو،  لیبرادر عل گسار،یپدر م. درآمد میبه ترس انشدگیسر و سامانش در مقابل د یپر مخاطره و ب یزندگ گرید بار

 يعشقش را به واد دیبود اما با یائیو رو نیریش شیکه برا یو جانسوز، عشق نیریش یو عشق... در فقر و فالکت،  یزندگ

.دیش غلتیگونه ها يرو یسپرد، اشک به آرام یم یفراموش

کرد،  یم یخودنمائ یبیآنها به نحو غر نیمود اما فقر و مسکنت بن یگنگ در خود حس م یعشق منوچهر رخوت يادآوری از

...بود دهینموده و فقرش را برخش کش ریرا به خاطر آورد که چگونه او را تحق دهیسخنان سپ

 یبسپارد اما در کمال عجز و زبون یو منوچهر را به فراموش. بپردازد زیداشت با احساسات درون خود بجنگد و به ست یسع

:زد یم بیممکن است اما به خود نه ریغ شیبرد که او را به شدت دوست دارد و فراموش نمودن او برا یم یپ

باز گردم من،  شیتوانم بسو ینم گریرا خراب کرده ام د زیوجود ندارد همه چ یراه بازگشت گریفراموشش کنم، د دیآه نه با-

او را به  دیاو خارج شوم با ریاز مس دیسازم، با یم رانیش را وعاشق سعادت نیتوانم عاشق او باشم با ا یدختر غم، چگونه م

...کند شامدیخواهد پ یکه سرنوشت م وربگذار همانط... حال خود رها سازم

 یخوشبخت م يکش آدمها شیرا پ یزندگ نیساخته نشده است ا یزندگ نیا يخود را متقاعد سازد که برا دیکوش یم

 يخبر گرید يزهایچ یلیاز غم و درد و از خ ایو ر یدر آن از فقر و مسکنت، از دوروئ شتافت که یم ییایبه دن دیبا. نمود

...نبود

 یخنک میشده و نس کیهوا کامالً تار. خود مستغرق بود االتینشسته و در خ مکتین يگذشت که او همچنان رو یم ساعتها

.آغاز نوده بود دنیوز

 رشیدانست که مادرش در انتظار اوست و حتماً از تاخ یمنزل شد، م یاهسرشار از درد و رنج ر یبا قلب نیتنها و غمگ او

.منزل رفت يافزود و شتابان به سو شینگران خواهد شد، به سرعت قدم ها

و ششم یس فصل

شد و به  دهیو به طرف او کش دیمخرب گرد طانیش نیمغلوب ا گریفرشته بعد از چند ماه مبارزه با الکل باالخره بار د پدر

را هدر داد آنشب پس از سه ماه دوباره به سراغ  گرانیزحمات مرجان و د یننهاد و تمام یوقع نیدکترها کوچکتر هیتوص

.شب به منزل بازگشت يها مهیمشروب رفت و ن
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لب  ریدر آورد ز کجایاز مشروب را  یسه ماه جدائ یخواست تالف یتواسنت سرپا بند شود انگار م یمست بود که نم آنقدر

 مهین یخرناسش به هوا برخاست حوال يتشک ولو کرد و صدا يبا لباس خودش را رو یکرد از فرط مست یرا زمزمه م يآواز

زند  یدر رختخواب دست و پا م يگرفته ا يکه با صدا دیاز خواب بلند شد شوهرش را د مهیشب بود که مادر فرشته سراس

خرخر  يچند بار او را تکان داد، صدا نیگشته است بنابرادچار کابوس  دیشا ایو  ندیب یبه گمانش که دارد خواب م

به  شانیمستاصل و پر دیکش شیعرق شده بود، زنش ملحفه را از رو سیآمد تمام بدنش خ یم رونیب شیاز گلو یوحشتناک

او که  دیکرد فهم ینه اما خطر را حس م ایساخته است  ينجات او کار يدانست از دستش برا یکرد، م یاطرافش نگاه م

.کارش تمام است گرید

بکند  یبتواند اقدام نکهیقبل از ا. خون بود يکه کبود شده و چشمانش مثل کاسه ا دیرا روشن کرد صورت او را د چراغ

.که آرام گرفته است دیو د ستیوحشتزده به شوهرش نگر. خرخر قطع شد يبناگاه صدا

 یوقت دینشنود به سرعت به طرف اتاق فرشته دو یکس را ادشیفر يفرشته دستش را مقابل دهانش گرفت تا صدا مادر

مرده  نیکرد و هر دو بر بال داریاو را ب یبه سراغ احمد رفت و به آرام نباریعوض شد، ا مشیتصم کبارهیبه  دیسرش رس يباال

به  يوشه اصورتش انداخت و در گ يمطمئن شد شد که مرده ملحفه را رو یاحمد خواب آلود به پدرش نگاه کرد وقت. آمدند

 ریهم ز یکرد و گاه یم هیگر یصبح نمانده بود مادر فرشته به آرام یبه روشنائ يزیچ گرینشست، د دیانتظار طلوع خورش

 یحوصله تر م یهر لحظه ب دید یمادرش را م يانداخت احمد که اشکها یجان شوهرش م یب يبه جنازه  ینگاه یچشم

.شد

کم  نیزم يانگل فاسد از رو هیخورد  یارزش اون به چه درد م یوجود ب. تر که مردنکن همون به هیگر نقدریمادر بس کن ا-

.شد

:کرد یم هیهمچنان گر مادرش

 شهیگوشت و پوست و خون تو از اونه هم دهیباشه پدرته برات زحمت کش یطور در مورد پدرت حرف نزن هر چ نیپسرم ا-

.ودب يهم پدر خوب و شوهر وفادار ینبود زمان نطوریکه ا

من جون کندم و دادم  نکهیرو در حق ما اجرا کرد بجز ا يپدر ي فهیکرد کدوم وظ کاریبرام چ یمادر درسته که پدرمه ول-
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بودم همه به  یکه منو عاطل و باطل بار آورد اگه من درس خونده بودم حاال تو جامعه کس نیاز ا ریاول مشروب کوفت کرد، بغ

.لیعل يکارگر بدبخت با دستها هی ؟هستم یحاال چ یذاشتند ول یمن احترام م

درس خوندنتو گرفت؟ يمگه بابات جلو يو درس نخوند يکرد یگوشیمقصر پدرت بود، خودت باز یکن یتو فکر م-

دائم الخمر و نداشتن  يمدرسه و درس دور بشم با داشتن پدر طیباعث شد من از مح یوضع نابسامون خونوادگ ینه ول-

تونستم درس بخونم؟ یچطور م یامکانات کاف

و قصور از  یکوتاه دندیرس یاز تو درس خوندند و به جائ شتریب یها هستن که با مشکالت یلیهمش بهونه است، خ نایا-

حرفا رو کنار  نیحاال بهتره ا ذارنیعدات دارند که اشتباه خودشونو به گردن پدر و مادرشون م شهیخودت بود، بچه ها هم

.شهیکه هست بهتر نم ینیمرگ اون وضع ما از اپدرت مرده و با  يبذار

دانست  ینم دیلرز یم شیدستها دیسرش رس يباال یکند وقت داریاز جا برخاست و به اتاق فرشته رفت تا او را ب سپس

را به او  قتیجنازه پدر برود او خودش حق ياو باال نکهیگرفت تا قبل از ا میوضع آگاه کند، تصم نیچگونه دخترش را از ا

.دیگوب

.ستیرا صدا زد فرشته چشمانش را گشود و به صورت مادرش نگر او

.ریسالم مامان جون صبح بخ-

.شده ریسالم دختر خوبم پاشو د-

:دیو با تعجب پرس ستیمادرش نگر انیو به چشمان گر دیکش يا ازهیشد و خم زیخ میدر رختخوابش ن فرشته

؟يکرد هیچرا گر یشده اول صبح یمامان باز چ-

:مادرش محتاطانه گفت-

.مدرسه يبر یتون یامروز نم میکار دار یلیپاشو خ زمیعز ستین يزیچ-

چرا مامان؟-

.یبه من کمک کن دیگرفتارم با یخوب آخه من کم-

.مونمیمامان، امتحانام شروع شده اگه کالس نرم از درس و امتحان عقب م یول-

...میندار يچاره ا یول زمیعز دونمیم-
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:دیو تعجب پرس يمادرش به شک افتاد با کنجکاو ياز لحن گرفته  رشتهف

شده؟ یمگه چ میندار يمادر چرا چاره ا-

.رفته بود سراغ مشروب شبیدوباره د یدونیپدر م یول... یبهت بگم ول يدونم چه جور یفرشته جون نم-

.مامان یول... آه بازم-

.رهیم یبعد من متوجه شدم که داره م... بد بود بعد یلیونه حالش خشب اومد خ يها مهین شبید زم،یگوش کن عز-

مارستان؟یب شیحتماً برد يکرد کاریخوب مامانبعدش چ-

.گذشته بود مارستانیکارش از ب یول-

:دیوحشتزده پرس فرشته

پدر مرده؟ یعنیمامان -

.متاسفانه بله-

...باالخره مرد ایآه خدا-

.مجالش نداد هیگر گرید

و تو خونه باش  یفاتیتشر يدنبال کارها میریمن و احمد م میکارامونو انجام بد یآروم باش فرشته جون بهتره زودتر پاش-

.رو دست بمونه دیلباس مردم نبا میبه کارا برس تا ما برگرد

آنها رفتند که  فوت را صادر کرد و یجسد گواه نهیبه خانه بازگشت و دکتر بعد از معا يبعد احمد همراه دکتر کساعتی

.را انجام دهند و مرده را به خاك بسپارند یقانون فاتیتشر

را  شیناراحت بود مرگ پدر نقشه ها شتریبه خاطر مادرش ب دیشا ختیر ینشسته بود و آرام آرام اشک م يگوشه ا فرشته

اش را تنها  چارهید و مادر بکن یتواند خودکش یدانست که بعد از مرگ پدر بالفاصله نم یانداخت م ریبه تاخ یمدت يبرا

.بگذارد

فرشته  دیرس یبسپارد و آنگاه نوبت به او م یصبر کند تا مادر غم از دست دادن شوهرش را به فراموش یبود مدت ناچار

فرستاد  یدر دل به بخت بد خود لعنت م د،یگز یکرد و لبش را به دندان م یدستمالش را مدام مچاله م يبود گوشه  یعصبان

.یبر زندگ نیرفت، آه نفر یم ایپدرش از دن شدیعمل م ي حلهکه نقشه اش وارد مر یدرست زمان دیبا که چرا
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و هفتم یس فصل

به  یبا نگران میقبل از همه مر. مجدداً به مدرسه رفت ریگذشت و او بعد از سه روز تاخ یروز از مرگ پدر فرشته م چند

 دیمتاثر گرد اریفوت پدرش آگاه شد بس انیاز جر یتعجب کرد وقت یلیخ دید اهیاسقبالش آمد و چون فرشته را در لباس س

.ساعتها نشستند و با هم صحبت کردند

آن دو دختر . به وجود آمدخ بود سخن راند شیکه در خانه برا یهم از زندان میمادر گفت و مر یاز مرگ پدر و ناراحت فرشته

کوچک و مهربانشان ماالمال از حسرت و  يقلبها. ج سخنها گفتندساعتها در کنار هم نشستند و از درد و رن دهیرنج د

.بود یناکام

است تو با داشتن منوچهر خان  دیسپ هیشب س انیبه قول شاعر پا شهیدرست م زیفرشته جون غصه نخور باالخره همه چ-

از اون چه خبر؟ یراست ،یداشته باش ینگران دینبا

.میکن یصحبت م گهیفن با همدتل لهیاغلب به وس ستمیخبر هم ن یب یه-

پدرت فوت کرده؟ دونهیم-

بهش بگم که تمام زحماتش به  یحاال با چه روئ دهیواسه ما زحمت کش یلیمرجان خ یدونیم دونه،یمرجان هم نم ینه حت-

.هدر رفته

نکرده بود؟ ادیاتفاق افتاد پدرت مگه ترك اعت نیآخه چطور ا-

حالش کامالً خوب  م،یکرد یماه مرتباً تو خونه ازش مراقبت م کیبعد از اون هم  دیخواب مارستانیچرا دو ماه تموم تو ب-

دخترم خجالت  يشب به مادرم گفت که من از شماها شرمنده هستم از رو هیکه بتونه بره سر کار،  میبود دواریشده بود ام

تموم شده و من حالم  زیهمه چ گهید یول نیهمه تون به زحمت افتاد نیدیبرام زحمت کش یلیشماها خ يکشم همه  یم

...تا بتونم زحمات شما رو جبران کنم ارمیکامالً خوبه، حاال نوبت منه که کار کنم و پول درب

 یبهتر شد چند روز به اتفاق احمد رفتند دنبال کار قرار بود که تو کارگاه احمد استخدام بشه ول یحالش کم نکهیاز ا بعد

 کهیرفت سراغ کار، در حال یم اطالع داشت اونو قبول نکرد چند روز هم پدر خودش به تنهائپدر يکارفرما که از سابقه 

ون چند روز از خودش مقاومت  یکه مبادا پدر بازم بره طرف مشروب ول دیترس یممنتظر ورودش بود مامان  یمادرم با نگران
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و  صالیاز فرط است دیکار خودشو کرد، شا اعتماد همه ما نسبت به اون جلب شده بود دوباره اون شب گهینشون داد د

 الیشده با مرگش هم خ مومت زیهمه چ گهیبه هر حال حاال د دونمیکار دوباره به مشروب پناه برد، نم افتنیشکست در ن

.ماهارو الیخودشو راحت کرد و هم خ

.هیمانیغصه نخور خدا مادرتو برات نگهداره، واقعاً زن فوق العاده زحمت کش و با ا-

منه،  یپهناور دارم، اون تنها حام يایدن نیا يکه تو هیمادرم تنها کس ریاونو از من نگ ایشکه، خدا یآره واقعاً زحمت م-

...ریاز من نگ دهیو محنت کش دهیرنج د يرو که عمر چارهیزن رنجور و ب نیمن حفظ کن، ا ياونو برا ایخدا

.کالس ادیم يریروز خانم شاهمام یسر کالس، راست میبر دیزنگ خورد با میبر ایب-

.کشم یآه من از اون خجالت م-

چشم دوخت  ابانیخود نشست و از پنجره به خ مکتین يهر دو به طرف کالس رفتند فرشته رو یبهتره که خونسرد باش-

به انتظار او  که کنار درب مدرسه پارك کرده و دید یم لیهم که شده منوچهر را در داخل اتومب کباریکاش  يکرد ا یآرزو م

 شیبرا يشده نامه ا يهرجور دینداشت با خودش گفت امشب با يا رهچا یاو تنگ شده بود ول يدلش برا. است ستادهیا

منوچهر يهم برا یکیواسه مادرم و  یکی م،یواسه مر یکی سمیچند تا نامه بنو دیبا سمیبنو

...ش خواهم داشتبعد از مرگ هم دوست یکه چقدر دوستش دارم و حت سمیبنو شیبرا ،

داد  ینم تیبه درس و مدرسه اهم گریروزها د نیشد، فرشته با عجله خودش را به منزل رساند ا لیکه مدرسه تعط یهنگام

رفت  یخاطر به مدرسه م نیفقط به ا. خورد یدرس و مشق چه به دردش م گرید ردیگ یم یبه خودکش میتصم یکس یوقت

.کند یعمل ابتواند نقشه اش ررا جلب نکند و سر فرصت  یتا توجه کس

 ي شهیرا گرفته بود در اند بانشیهجوم افکار شوم گر. با خود خلوت کند یبه اتاقش پناه برد تاساعت دیبه منزل رس یوقت

داشت  دینقشه اش ترد يهنوز هم در اجرا شدیم دهیو اضطراب از نگاهش د يقرار ینوع حالت ب کیفرو رفت  يدور و دراز

با مرگ خود به همه  نکهیا ایکرد  یماند و با مشکالت مبارزه م یزنده م دیبا ایقرار داشت آ یمرگ و زندگ یبر سر دو راه

داد؟ یخاتمه م زیچ

.مطلق وجود نداشته باشد یدر آنجا هم خوشبخت دیشا د،یخواهد رس یبه خوشبخت گرید یائیکجا بداند که در دن از

که در لباس عزا چند سال  دیدر ظاهر گرد يمادرش در آستانه  کلیاز شد و هاو را به خود آورد در اتاق ب یصدائ ناگهان



نسرین ثامنی - گلی در شوره زار  کتابخانه نودهشتیا

w W w . 9 8 i A . C o m ١٠٧

شده باشد خودش  ریدستگ تیارتکاب جنا نیکه در ح یمثل کس ختیمادرش ناگهان قلبش فرو ر دنیبا د. نمود یم رتریپ

.شد يرفت و مشغول صرف چا منیناچار به اتاق نش هببرد ب یمادرش به افکارش پ دیرا باخت فکر کرد شا

و هشتم یس فصل

 میچند بار تصم. بود زیخود بود منوچهر هم با احساسات خود در جنگ و ست يکه فرشته سرگرم نقشه ها یخالل مدت در

عشق پسر عمو آنقدر سرگرمش  دیشا رفت،یمطمئن بود که فرشته او را نخواهد پذ یفرشته برود ول دنیگرفت که به د

کشد و از احساس  یدانست که فرشته در فراق او چه م ینم ددا ینوچهر را به او نمساخته بود که مجال فکر کردن به م

بود که  دهیاز مرجان شن ختهیاز او به دست آورد، جسته و گر يشده خبر يخواست هر طور یدلش م. فرشته با اطالع نبود

سبب  نیهم بهانداخته است،  قیه تعوپوش شده با خودش گفت البد مرگ پدر ازدواج او را ب اهیپدر فرشته فوت کرده و او س

شد و به راه  نشیسور ماش نیبنابرا. دیبا او سخن بگو يو چند کلمه ا ندیبار هم که شده او را بب کیاگر  یگرفت حت میتصم

.افتاد

کنار درب پارك نمود و همانجا به انتظار  دیبه ساعت سه مانده بود که منوچهر به مدرسه فرشته رس قهیچند دق هنوز

 يشد که او را از پنجره  یو موفق م دیرس یخود م يآمد فرشته به آرزو یروز زودتر بدانجا م کیافسوس که اگر  ستاد،یا

.ندیکالس بب

خاموش کرد  نیماش يگاریس ریرا در ز گاریس دیزنگ مدرسه را شن يبود که صدا دهیمنوچهر به آخر نرس گاریس نیاول هنوز

. ابدیآنها فرشته را ب انیشدند نگاه کرد تا در م یکه به سرعت از مدرسه خارج م نطایشاد و ش يو با دقت به دخترها

نبود، منوچهر مدام  يرفتند اما از فرشته خبر یم شانیآمدند و به طرف خانه ها یم رونیشاگردها دسته دسته از مدرسه ب

 نینبود در ا يشده بود اما از فرشته خبر یخال باًیمدرسه تقر ند،یاو را بب دیگرداند شا یانبوه شاگردان چشم م انیدر م

گشت که فرشته امروز به  ئنمطم گریافتاد که تنها از در مدرسه خارج شده بود د میلحظه چشم منوچهر به ناگاه به مر

او تعجب کرد با هم  دنیبا د میمر. به راه افتاد میبرخاست و به طرف مر نشیاز پشت فرمان ماش نیاست بنابرا امدهیمدرسه ن

بعد از  امدهیپاسخ داد که فرشته امروز به مدرسه ن میکردند و منوچهر از او در مورد فرشته سؤال نمود مر یاحوالپرس

امرز با فرشته قرار داشته است؟ ایکه آ دیمنوچهر پرس
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ه سوار خواست ک میاز مر نیبنابرا. داند ینم يزیآن دو چ يدر مورد قطع رابطه  میمر دید نکهیتعجب کرد از ا منوچهر

به راه  لیاتومب یو وقت رفتیمنوچهر را پذ يتقاضا لیبا کمال م میآنجا با هم صحبت کنند مر يا قهیشده و چند دق نشیماش

ازدواج کند؟ شیکه فرشته از من جدا شده و قرار است با پسر عمو دیداشتمگر شما اطالع ن دیافتاد منوچهر از او پرس

 یدر مورد شما صحبت م یهم حت روزید نینمود و با تعجب افزود که فرشته تا هم یالعاط یموضوع اظهار ب نیاز ا میمر اما

به من نگفت گمان ندارم که  يزیهرگز چ شیو در مورد ازدواج با پسر عمو ندیب یکرد و به من گفت که اکثر روزها شما را م

.امدهین انیاز او به م یاسم گزهر رایداشته باشد ز یپسر عمو وجود خارج

بناگاه ذهنش متوجه  میمر یتوانست علت دروغ گفتن فرشته را بفهمد، ول یسخنان در شگفت شد، نم نیاز ا چهرمنو

تمام  نیبنابرا دیرا به منوچهر بگو قتیگرفتحق میداشت اما باالخره تصم دیالبته ابتدا در گفتن ماجرا ترد.شد یموضوع

 رتیاز بهت و ح ییایکرد و او را در دن فیمنوچهر تعر يرا برا رگیکدیآندو با  يبا فرشته و گفتگو دهیبرخورد سپ اتیجزئ

 لهیو بخواهد فرشته را به وس. زده باشد يکار احمقانه ا نیدست به چن دهیبرد که سپ یبجا گذاشت منوچهر هرگز گمان نم

را به او  قتیما چرا حقا. روباه مکار و اغواگر را نخورده است نیا بیستود که فر یو در دل فرشته را م دینما عیپول تتم

نبود و با کمال  یراض دهیکه منوچهر قلبا به ازدواج با سپ یبزند؟ در حال ينگفته بود؟ چرا فرشته حاضر شد دست به فداکار

با  دهیاما سپ. نمود یم یتمام شده تلق دهیخودش و سپ نیرا ب زیو اراده خودش از او جدا گشته بود در واقع همه چ لیم

ببرد و عالقه  یماجرا پ قتیکه توانسته به حق نیآندو شده بود، منوچهر خوشحال بود از ا ییاش باعث جدا خنهرفتار احمقا

قول داد  میدهد و مر بیمالقات او را به فرشته ترت لهیخواست که وس میسبب از مر نیبرابر شد به هم نیاش به فرشته چند

.ردیرد که با او تماس بگک دکه فرشته به مدرسه آمد وادارش خواه یکه فردا هنگام

، مجددا به مدرسه خواهد آمد تا او و 3منوچهر گفت که فردا صبح را در منزل استراحت خواهد نمود و بعد از ضهر ساعت  اما

.ندیفرشته را به اتفاق بب

 افهیبا ق زین میرجدا شد و م میاز مر یشدن مدرسه نهادند و منوچهر با خوشحال لیفردا بعد از تعط يوعده مالقات را برا پس

 یمتعجب بود و در دل خوشحال بود که توانسته خدمت اریکه از رفتار فرشته بس یبه طرف منزلش رفت در حال رانیح يا

...فرشته انجام دهد يبرا
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و نهم یس فصل

 یتاز نقشه اش بود، وق یهم جزئ نیالبته ا. نمود دیفرشته از خواب برخواست احساس کسالت شد یروز صبح وقت آن

به او گفت که به استراحت بپردازد و آن روز را به مدرسه نرود فرشته که  ستیمادرش متوجه شد که حال دخترش خوب ن

خود بست و ساعت ها مشغول فکر  ياتاقش پناه برد و در را رو هب دید یمرحله از نقشه اش موفق م نیاول يخود را در اجرا

فرشته از مادرش  یول دیار مادرش پشت در آمد و از او خواست در را بگشاکردن شد تمام مدت از اتاقش خارج نشد چند ب

آکنده  یاست با قلب میوخ یلیخواهش کرد که او را تنها بگذارد تا استراحت کند، مادر فرشته به گمانش که حال دخترش خ

بهتر بود که فرشته را به حال  دیندارد شا يا دهیدانست که اصرار فا یبازگشت و به فکر فرو رفت م منیاز درد به اتاق نش

.کرد یم ینیب شیرا پ ياما دلش حوادث ناگوار. گذاشت تا استراحت کند یخود م

و  دیبوس یو م دیبوئ یآن را م یمنوچهر در دستش بود که گاه هیزد، هد یهم ناراحت و افسرده در اتاقش قدم م فرشته

صبح  ینمود حوال ينداشت باالخره آن روز را تا شب در اتاق سپر آرام و قرار يلحظه ا. فشرد یقلب خود م يآن را رو یگاه

.افتاد مه يبود که در رختخواب پناه برد و چشمانش رو

اش شاد بود اما صورت رنگ  افهیق روزیآمد و به نزد مادرش رفت برخالف د رونیشد از اتاق ب داریب یساعت بعد وقت چند

:دیپرس یاو با خوشحال دنیشده است مادرش با دداد که هنوز کامال خوب ن یاش نشان م دهیپر

.تا حاال نگران حال تو بودم روزیفرشته جون حالت بهتر شد؟ از د_

.خوام برم مدرسه یشه، االن هم م یآره مادر خوب شدم گفتم که اگه استراحت کنم حالم بهتر م_

.دهیرنگت پر یکه حالت خوبه؟ کم یمطمئن_

.منگران نباش مادر خوب، خوب شد_

 دید یم نکهیاش خوشحال بود از ا چارهیرا برداشت و از خانه خارج شد، مادر ب شیصبحانه اش را خورد، کتابها یوقت

.افتهیسرعت بهبود  نیدخترش به ا

 زد،یمدرسه همچنان قدم م یصبح حوال 9بود که تا ساعت  شانیآنقدر پر یقدم زنان به طرف مدرسه به راه افتاد ول فرشته

خواهد از مدرسه خارج شود به او  یکه م دیمدرسه را د يداخل شود بابا نکهیدر مدرسه را گشود و قبل از ا ینگران باالخره با

:گفت ریپ يسالم کرد و بابا
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.وقت زنگ خورده یلیسالم فرشته خانم، خ_

.ستیخوام برم سر کالس حالم خوش ن یدونم بابا امروز نم یم_

؟یضینکنه مر دهیرنگ و روت پر نمیبب_

برم خونه و استراحت  دیازت دارم چون من با یخواهش هیبابا  یراست هیجز یسرما خوردگ هیفقط  ستین یمهم زینه چ_

.میبه دوستم مر نیپاکت رو بد نیو ا نیتونم سر کالس برم شما زحمت بکش یکنم و نم

.دم یشد بهش م لیکالس تعط یباشه وقت_

بشن به  ضیداره و بچه ها، ممکن مر ریهم واگ یرما خوردم و سرما خوردگآخه من س یدون یممنون بابا جون، م یلیخ_

 يدیاگه ما رو ند یبرم خونه و استراحت کنم خداحافظ بابا، راست دیخوب من با ن،یکه گفتم شما زحمتش رو بکش نهیخاطر ا

.حاللمون کن

.دختر جون هیحرفا چ نیا_

کردم بابا، خداحافظ یشوخ_

.خدا نگهدارت_

او را خواهند  یکنند زمان دایسرعت او را پ نیتوانند به ا یاز مدرسه دور شد مطمئن بود که نم عیسر يا قدم هاب فرشته

 یتکه داد دلش م واریفشرد و گوشه د نهیرا سخت به س شیکتابها. نمانده است یباق شتریب یجان یکه از او جسد ب افتی

 ینه؟ ول ایبه او تلفن بزند  ایزد که آ یدست و پا م یو دو دل دیردبار بشنود و در ت نیآخر يمنوچهر را برا يخواست صدا

 ياجرا ينمود، حاال برا یآن دو برقرار م نیداشت سپس مکالمه را ب یرا بر م یگوش شهیاو هم ینداشت چون منش يا دهیفا

زه شد و از صاحب مغازه مغا اردبه دور و برش نگاه کرد سپس . داد یفرصت را از دست م دیبود نبا ینشه اش زمان مناسب

 يرا گشود و محتوا يا شهیلرزان ش ییآن با دست ها دنینوش نیدر ح دینوشابه خنک گرفت و الجرعه سر کش شهیش کی

عدد قرص مهلک و کشنده وارد  15متجاوز از . داد نیینوشابه آن را پا لهینمود و آنگاه به وس ریآن را به داخل دهانش سراز

 ابانیاز مغازه خارج شد، فقط چند خ نیچندقرص ها اثر خواهند کرد بنابر ا یقیئن بود که تا دقامطم مالکا. معده اش شد

هرچه در توان  دیبا ابدیو اورا ب دیایاو ب يبعد از خواندن نامه به جستوجو میبا مدرسه اش فاصله نداشت ممکن بود مر شتریب

 یط یمسافت را با تاکس هیگرفت بق مینمانده بود تصم شیاهادر پ یقچون رم. شد یبست و از آن جا دور م یداشت به کار م
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.کند

.به راه افتاد یفرشته سوار شد و تاکس دیاز راه رس یتاکس کی

چهلم فصل

داد و مجددا از  میو پس از کسب اجازه از خانم معلم وارد شد و نامه را به دست مر دیرس میمدررسه به در کالس مر ریپ يبابا

.رفت رونیکالس ب

توانست بفهمد که  یکرد نم نیو خط فرشته را شناخت، با تعجب پاکت را سبک سنگ ستیبه پاکت نگر يبا کنجکاو میمر

نامه را بخواند،  حیمنتظر بود تا در زنگ تفر د،یآ ینامه داده است واصال چرا دو روز است که به مدرسه نم شیچرا فرشته برا

کرد  یتابیبگذارد، آنقدر ب انیاتفاق افتاده که فرشته خواسته او را در جر يازد که البد حادثه  یزد و حدس م یدلش شور م

نامه  3 يپاکت محتو... رفت و پاکت را گشود يبا شتاب از کالس خارج شد و به گوشه ا میتا باالخره زنگ به صدا درآمد و مر

بود که  نیکه کرد ا يکار نیاول میمر ت،منوچهر و نامه سوم به مادر فرشته تعلق داش يگریو د میخطاب به مر یکیبود که 

:نوشته بود شیبالفاصله نامه مربوط به خودش را باز کرد و خواند فرشته برا

و  میدر کنار هم بود شهیما هم رایز يحق دار ،يتعجب کرد یلیخ ينامه ا دنیدانم که از د یجان دوست مهربانم، م میمر _

بزرگ دوستشان دارم ترك  يایدن نیرا که در ا یامروز ناچارم تو را و تمام کساناز  یول سمینامه بنو تینداشت که برا یلزوم

 رایو به استقبالش بروم ز میمرگ بگشا يگرفتم آغوش خود را به رو میتصم يآر. پناهنده شوم يگرید يایکنم و به دن

کار را  نیبه ا میمدتها بود که تصمتوانم زنده باشم و مدام زجر بکشم،  یدانم و نم یخود مشکل م يرا برا یزندگ نیتحمل ا

 یارزان يگریخود به د یباطن لیم فداشت اما حاال که عشقم را برخال یداشتم و تنها عشق منوچهر مرا از مرگ بر خذر م

در اتاق را به  شبید زیعز میاو بود که از دست دادمش مر دمیتنها ام. ندارم که با آن دلخوش باشم يزیچ گریدارم د یم

هنوز نتوانسته ام احساس  ینوشتم ول يگریبستم و تا صبح نوشتم و نوشتم صدبار کاغذ را پاره کردم و نامه دخود  يرو

 یفرا م یزمان ینداشتم در زندگ يگریمن چاره د یعمل من در نظر تو احمقانه جلوه کند ول دیدارم شا انیخود را ب هیقلب

داده  وندیرا به هم پ یکه مرگ و زندگ یارتباط ریزنج یقیبه طر دیو با دهیپندارد به آخر کار خود رس یرسد که انسان م

کردم  یو من سع میمعلق یزندگ يها يدر آنجا از گرفتار دیشا کهبروم  يدیجد يایدارم به دن میتصم نکیبگسلد و من ا
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 ارید نیتر به اشود، چه بهتر که من زود  یهرکس به مرگ ختم م یسرانجام، زندگ رایز نم،یبرگز يگرید يرا به جا یکی

هرگز  میهم بود اکه ب یدر تمام مدت دیخوبم شا میمر. میرا آغاز نما يدیجد یزندگ یوعده داده شده بشتابم و به آسودگ

از تو دارم  یخواهش انیدر پا ،يدوس من بود نیتو بهتر شهیباشم مرا ببخش و بدان که هم تیبرا ینتوانستم دوست خوب

خواهش  یکن آن ها را به دستشان برسان یچاره ام نوشتم و در جوف پاکت قرار دارد سع یبمنوچهر و مادر  يبرا یادداشتی

کن کمتر به مرگ  يبزن و کار يبه او سر يکار یدر مواقع ب یبده يکن به مادرم دلدار یسع نکهیاز تو دارم و آن ا يگرید

کن تا آن  ینگرانمسع یلیمادرم خ يجان برا میرم د،یخواهم رس یحتما به خوشبخت ایمن فکر کند به او بگو که من در آن دن

کند روح من  يزار هیتا کمتر غصه بخورد به او بگو که هرچقدر که او در مرگ من گر یبده ياو را دلدار يجا که قدرت دار

 لهیسنمدانم جنازه ام چگونه و به چه و. نکند و آرام باشد هیروح من هم که شده گر هیشاد يو برا. دچار عذاب خواهد شد

 اشم ادیبه  زیدر لحظه مرگ ن یاما حت رمیکه در کجا و چگونه بم ستیدر هر صورت مهم ن یرسد ول یبه دست شما م يا

رحمت  نیطلب آمرزش کن تا روحم قر میگفتن ندارم برا يبرا یحرف گرید. خواهد بود يبوده و نام شما بر لبان جار زانیعز

.گردد

تو فرشته چارهیب دوست

 يایاطرافش حلقه زده و از او جو ينمود دوستانش با کنجکاو ستنینشست و شروع به گر نیزم يو رو دیکش يادیفر میمر

در دفتر نشسته و  گرید نیکه همراه معلم يریخانم شاهم دیمدرسه دو ریکنان به طرف اتاق مد هیگر میمطلب شده بودند مر

 يریگفت خانم شاهم شیرا برا زیکنان همه چ هیگر میمد و مربه جانبش آ دیرا د میآشفته مر افهیق یمشعول گفتگو بود وقت

به  میمدرسه قرار شد او و مر ریکرد سپس نامه را از دستش گرفت و خواند و آنگاه با مشورت مد ینگاه م میبه مر يبا ناباور

.فرشته بپردازند يجستوجو

دانستن  یا به او رساند و هر دو سوار شدند نمهم دوان دوان خود ر میو مر دیدو نشیبه طرف ماش مهیسراس يریشاهم خانم

 انیکرد که به سراغ منوچهر رفته و او را از جر شنهادیپ میمر رندیسراغ فرشته را بگ یبه کجا مراجعه کنند و از چه کس دیبا

.اندرا به طرف خانه ر لیو اتومب دیمرجان فکر او را پسند ابندیرا ب فرشتهبا کمک او بتوانند  دیشا.مطلع سازند

کمیچهل و  فصل
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و مغازه ها و درختان همه از  نیکرد، رفت وآمد شتابان عابر یرا نگاه م رونینشسته بود و از پنجره آن ب یدر تاکس فرشته

منوچهر  ادگاریشد تنها  یکاش م يکرد ا یفشرد و آرزو م یگردنبند منوچهر را در دست م. گذشتند یمغابلش به سرعت م

و حرارت آن  یعمر گرم قیدقا نیآن را به گردنش انداخت تا در آخر. همراه باشد وبا ا شهیسپارند تا همرا هم با او به خاك ب

:لب آهسته گفت ریز. دیقلبش احساس نما يرا رو

...من نیریتلخ و ش یخداحافظ دوستان من، خداحافظ منوچهر و خداحافظ زندگ...خداحافظ مادر _

 اهیداده و لباس س بیمجلس ختم ترت شیکه برا دیمجسم شد،دوستانش را دمادرش در نظرش  انیچهره گر گرید بار

را مجسم نمود که شاد و خرسند از ان  دهیو سپ زندیر یبر سز گور او اشک م میکه غمگ دیره د میاند منوچهر و مر دهیپوش

رخوت . ه اندحس شد یکرخت و ب شیشده است و پاها غحس کرد دا.فتح و ظفر دست در دست منوچهر در حرکت اند

آن  يادآوری. را که در کنار او داشت افتاد یمنوچهر و خاتراط خوش ادیبه  گریبار د. احساس کرد شیرا در رگها یگنگ

 نیخواست در آخر یتمام وجودش در نام منوچهر خالصه شده است، دلش م یو دلچسب بود گوئ نیریش شیلحظات برا

 دید یم نیح نیلب تکرار نمود، در ا ریبا درد نام او را چند بار ز ختهیآم یتبا حسر شدیاندیتنها به منوچهر ب اطیح قیدقا

است  دهیکه هنگام مرگش، فرا رس دیشود، فهم ینور م یکه اعضاء بدنش سست و دهانش خشک و بد طمع و چشمانش ب

 هوشیناگهان ب زیفرشته نافتاد و خود  یکف تاکس يعمرش نمانده بود، کتاب ها از دستش به رو انیچند به پا یقیدقا گرید

.افتاد یتاکس یصندل يرو

شد و در عقب را  ادهیپارك کرد و با عجله پ ابانیرا در کنار خ نیمتوجه او شده بود ماش یتاکس نهیاز آئ کبارهیکه  راننده

 مارستانیب نیتر کیرا روشن کرد و به طرف نزد لیاتومب مهیبرد، سراس یکه دختر جوان به حال اغما به سر م دیگشود ود

.به حرکت درآمد

پرستاران ا شتاب  مارستانیب يدر راهرو د،یشده او را بغل کرد و به طرف سالن دو ادهیپ دیرس مارستانیبه محوطه ب یوقت

رفت پرستار ها که  یسو و آن سو م نیدست گرفته و به ا يجان فرشته را همچنان رو یکردند او جسد ب یرفت وآمد م

از داخل  يساعت دکتر میپس از حدود ن. و به اتاق بردند دهیکش رونیب نندهبازوان را انید او را از مشده بودن ماریمتوجه ب

در مورد دختر  یشد و از او خواست که اطالعات کیاز بستگان او است نزد یکیکرد  یآمد و به راننده که گمان م رونیاتق ب

:شرح داد نطوریبگذارد راننده ا ارشیجوان در اخت
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گفت در  یم انیزد از قرار معلوم هذ یلب حرف م ریکه سوار شد مرتب با خود ز یبه عنوان مسافر سوار کردم از جائاو را _

 يشده و رو هوشیدرموردش انجام دهم او ناگهان ب یمن اقدام نکهیو قبل از ا ستیراه متوجه شدم که حالش خوب ن نیب

عالوه بر  رایاو دانش آموز است ز ایدهدگو یکه شواهذ امر نشان م نطوریا. ساندمر مارستانیافتاد و من فورا او را به ب یصندل

.بجا مانده یدرون تاکس شیدرس يروپوش مدرسه که به تن دارد کتابها

.ابدیاز او ب یآنها نشان يبتواند در البه ال دیرا آورده تا شا ماریب يسخنان راننده از او خواست که کتابها دنیپس از شن دکتر

تعلق داشتاول البه  ماریبه ب ایرا مشاهده نمود که گو ینسبتا بزرگ یدست فیراننده کتابها را به دست دکتر داداو ککه  یوقت

 یخال شهیش کیپول خرد و  يرا گشود درون آن به جز مقدار فیو آنگاه ک افتین یقابل توجه زیچ یکتابها را گشت ول يال

فرشته توجه دکتر را به خود جلب نمود آن را  یلیکارت تحص اءیاش نیا نیب رنافتد يگرید زیچ یلیکارت تحص کیدارو 

بود و  ستادهیکه کنارش ا يزد و به ساعتش نگاه کرد سپس به خانم پرستار يبرداشت و پس از خواندن عنوان کارت لبخند

:کرد گفت یمنظره نگاه م نیبه ا

به خانواده اش اطالع  میتون یاسم و آدرس م نیایوکارت نوشته شده از ر نیکه اسم و آدرس مدرسه رو ا میشانس آورد_

 دایبهتر از مرکز اطالعات شماره تلفن مدرسه رو پ م،یدار ادبیوقت ز رستانیشدن دب لیخوشبختانه هنوز تا تعط.میبده

.میریو با اونا تماس بگ میکن

اس گرفته و مراتب را به آنها اطالع تم رستانیدب نیکارت را به خانم پرستار دادو از او خواهش نمود که با مسئول آنگاه

.از راننده تشکر کرد و او را مرخص کرد زیو دکتر ن. پرستار کارت را گرفت و به طرف تلفن به راه افتاد.دهد

چهل و دوم فصل

باالخره  دیکش یروز بعد نقشه م يکرد و برا یدود م گاریبود مدام در اتاقش قدم زده و س دهیشب گذشته نخواب منوچهر

خود محول  یآمد کارها را به منش یبر هم بگذارد به شرکت رفت اما چون گرفته و کم حوصله به نظر م دهید نکهیدون اب

تا بعد از ظهر بتواند سرحال و  دیاسایب یبود که به اتاق خوابش رفت تا دم 9 یگرفت، ساعت حوال شینمود و راه خانه را در پ

نگذشته  یساعت کیفرو رفت هنوز  یقیهم افتاد و به خواب عم يرو یخستگچشمانش از فرط . شاداب سرقرار حاضر شود

و  مهیکه سراس دیرا د اندر سالناز جا بر خاست و چشمانش را گششود و به دنبال آن مرج یصدائ دنیبود که ناگهان با شن
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خود  میمر دیزبان به سخن بگشا که نیو قبل از ا ستیبه آنها نگر یبا نگران. وارد اتق خواب او شدند میهراسان به همراه مر

:که عجز و التماس از آن مشهود بود گفت یرا به او رساند و با لحن

.نیهر چه زود تر اونو نجات بد د،یمنوچهر خان به خاطر خدا عجله کن_

:دیبهت زده پرس منوچهر

ن؟یمضطرب نقدریچرا ما ه؟یچ انیشده؟ جر یچ_

کنم صبح اواسط کالس بود که مستخدم  فیرو براتون تعر زیهمه چ نیافتاده بذار يچه اتفاق ناگوار دیدونیمنوچهر خان نم_

:خواستم گفت حیتوض شتریاز او ب یفرستاده وقت میبرا یداشت ادیبه دستم داد و گفت فرشته  يمدرسه نامه ا

و  دهییگرا يش به زردراه رفتن نداشت رنگ ينا ستادیمقابلم ا یپرشان و ناراحت بود وقت یلیکه خ دمیفرشته خانم را د_

از  یمرتعش نامه را به دستم داد و گفت که فورا آن را به شما برسانماز او خواستم که اگر کمک یبا بدن. دیلرز یم شیدستها

:لب گفت ریانجام دهم اما او ز شیبرا دیدستم برآ

.ستیساخته ن يکار یاز دست کس گرینه متشکرم، د_

..از آن جا دور شد بعد

:کرد آنگاه ادامه داد یم فیمنوچهر تعر يبرا شیرا پس و پ انیمکث کرد از بس که ناراحت بود جر يالحظه  میمر

سه نامه  يکند،پاکت حاو یدارد برود و خودکش میوحشتناك بود نوشته بود که تصم یلینامه فرشته را خواندم آه خ یوقت_

اطالع دادم و  يریفاصله پس از خواندن نامه به خانم شاهممن بال...مادرش يرا برا يگریشما نوشته و د يرا برا یکیبود که 

.دیبکن يکار دیشما بتون دیشاسراغ شما،  میابتدا آمد يقبل از هر کار

فرصت  نکهیگرفت و قبل از ا میو تار شد نامه را از دست مر رهیبه نظرش ت ایمنوچهر نشست دن یشانیپ يرو يسرد عرق

:تمطالعه آن را داشته باشد، مرجان گف

.میبکن يفکر هی دیبا ستیمنوچهر حاال موقع خوندن اونا ن_

:گفت یحال شانیبا پر منوچهر

کرد؟ دیبا کاریرفت پ؟ چ دیکجا با_

:پاسخ داد مرجان
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ره؟یقرار بگ انیاش در جر چارهیتا مادر ب میبه خونه اش بزن ياول سر ستیبهتر ن_

:گفت میمر

.گشته خونهمنصرف شده و بر مشیتا حاال از تصم دیشا_

.میبزن يهم سر یخصوص يها کینیو کل مارستانهیبه تمام ب دیاونجا اگر اونجا نبود با میبر میفتیباشه پس راه ب_

 يمنوچهر برا یبه را افتادند چون وضع روح لیو آماده حرکت شد و هرسه به طرف اتومب دیلباس را پوش درنگیب منوچهر

که قلبش  یدر حال. فرشته رابخواند ادداشتیتا  افتی یر گرفت ومنوچهر فرصتمساعد نبودمرجان پشت فرمان قرا یرانندگ

.بود گشود هرا که فرشته خطاب به او نوشت يبود نامه ا انیگر

 یدوست م نیریتو را که همچو جان ش. آورم یعمرم به تو پناه م قیدقا نیدر واپس م،یدانیمنوچهر مهربانم، معبود جاو_

را لمس کردم اما افسوس  یعشق را شناختم و خوب ،يام شد یکه تو وارد زندگ يکه از همان لحظه ادارم، بگذار اقرار کنم 

.دیبخت شوم خود را بزدا یاهیس زین زمتواند با آب زم یبخت هرگز نم هیکه انسان س

در  رایمت نکن زمال نکاریمرا بخاطر ا رم،یرا که در انتظارم است بپذ یسرنوشت شوم رمیشود اما ناگز نیخواستم چن ینم

خواهم به سرنوشت بد فرجام خود خاتم  یبسته است من م میو آرزو به رو دیام چهیکنم در یلحظات آخر احساس م نیا

را  یقتیروم چه بهتر که حق یکه به استقبال مرگ م یدر حال. سازم کتمانندارم که عشق خود را از تو  یلیدل نیدهم، بنابرا

در دل  يادیسخنان ز م،یترك گو شهیهم يوار دوستت دارم اما ناچارم که تو را برا وانهیکه داست  نیو آن ا میبه تو بازگو

کن  یسع. تو را بر زبان خواهم راند نام زیتوگردم فقط بدان در گور ن یباعث عذاب و ناراحت نیاز ا شتریخواهم ب یدارم اما نم

نسزم، و راه مان را از  رانیات را و ندهیدادم آ حیججهت تر نیعشق تو را نداشتم به هم یستگیشا رایز یفراموشم کن

.جدا گردانم گریکدی

پرستموعشق  یوجودم تو را م یو در خور عشق تو نبودم با تمام ستهینوشتن ندارم مرا ببخش که شا يارای گرید محبوبم

جانم  یحرارت بخش جسم ب خواهم داد تا در آنجا يدر گور سرد خود جا شهیهم يبود با خود برا ادیتو را به رسم  يابد

.گردد

تو فرشته
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آورد که فرشته  ادیرا به  یقیداد چشمانش را بست و دقا هیتک یصندل هیسترد و سرش را به پشت دهیاشکش را زا د منوچهر

:به او گفته بود

.ما فاصله اندازد انیدهشتزا م یمرگ دیدانم فردا چه خواهد شد شا ینم ستیخود مطلع ن ندهیاز آ چکسیه_

پروراند که منوچهر  یرا در دل م يفرشته از همان زمان هم غم جانسوز افت،ی یجمالت فرشته را در م یحاال منوچهر معن و

:لب زمزمه کرد ریبود ز افتهیهرگز آن را درن

که  يما را فراموش کرد مانیمگر عهد و پ يزد يکار کودکانه ا نیآه فرشته خوبم فرشته معصوم و پاکم چرا دست به چن_

.يبرو ایو چه از دن یچه زنده بمان. به تو ملحق خواهم شد زیپس بدان که بعد از تو من ن. چگدامیه ایهر دو  ایگفته بودم 

.مادرش نوشته بود گشود يچشمانش را گشود و نامه سومفرشته را که برا منوچهر

از  دیبا. نوشتن ندارد يارایبرده تم قلمم  ادیرا از کلمات ! مینما هیدانم عمل خود را چگونه توج یمار مهربان و فداکارم، نم_

که چرا دخترش دست به . تو مادر خوبم مطرح گردد يباشد که ممکن است برا یسواالت يشود تا پاسخگو دهیقلبم پرس

نم بازگو ک تانیآن را برا لیدل یتوانم حت یندشتم و نم يچاره ا چیکه ه نیجز ا میندارم که بگو يزیزد؟مادر چ یخودکش

قلب و روح خود را که در  یجیگردد ام قادر نبودم زنده بمانم و مرگ تدر یدانم که مرگ من باعث رنجش خاطر شما م یم

راه  چیپاسخگو باشم اما ه نیشما را ان چن غیدر یخواستم زحمات ب ینم. اسارت سرنوشت شومم درآمده بود شاهد باشم

که  دیشتابم شا یم شیزند و من تشنه محبت به سو ید مهر و عطوفت ملبخن میها به رو یو مرگ با همه تلخ ستین يرار

و معصوم  ،پاكيمثال فرشته ا ،یاهیرو س نیرا که در ح اهتیمادر خوبم فرزند رو س ابمیدر گور سرد خود به آن دست 

.مادر مهربان دوستت دارم و هرگز فراموشت نخواهم کرد. ببخش ردیمیم زیو معصومانه ن ستیز

فرشتهتو  دختر

.مرجان منوچهر را از افکارش خارج ساخت يصدا

.جاست نیهم میدیرس_

کرده بو وعده گاه آنها در  داریبود که بارها از فرشته در آنجا د یآشنا بود، مکان شیانداخت آنجا برا يبه اطراف نظر منوچهر
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.کرد یلوه مج زیمنوچهر غم انگ يبرا یبیبود که امروز به نحو غر ابانیخ نیکوچه و هم نیهم

 ییقشرد گو یقلب خود م يفرشته را بر رو يخانه فرشته جرکت کرد و منوچهر هنوز هم نامه ها يشد و به سو ادهیپ میمر

....کرد یاش حس م نهیس يکه حرارت دست او را بر رو

چهل و سوم فصل

 یاهیو مادر فرشته با لباس س دیرا شن یپائ يلرزان زنگ خانه فرشته را به صدا درآورد چند لحظه بعد صدا یبا دستان میمر

زد و او را به درون خانه دعوت نمود،  يلبخند میمر دنیبا د دیشوهرش بر تن داشت در آستانه در ظاهر گرد يکه در عزا

ناگهان  دیبرگشت تا از او در مورد فرشته سوال نما میبه طرف مر دیرا ند هبه اطراف انداخت و چون فرشت یآنگاه نگاه

 یکه چه خبر شده و چرا فرشته او را همراه دیاز او پرس یبا نگران دیدگرگون او گرد افهیبرافروخته و ق يگونه هامتوجه 

 یزن نگون بخت وقت. نگردد كدچار شو چارهیکه مادر ب دیمردد بود که چگونه موضوع را به او بگو میمر. نکرده است

بار به قصد گفتن  نیا میسوالش را تکرار نمود، مر کریه بار دوحشتزد دیرا د میمر یاز حد و سکوت طوالن شیاضطراب ب

که او را به نام  دیمدرسه را پشت سر خود شن يبابا يهنوز لب به سخن نگشوده بود که صدا یماجرا خود را آماده نمود ول

 میزد به مر یس مکه نفس نف یدر حال رمردیپ.دیآ یمضطرب به نظر م زیکه او ن دیبرداشت و د زیخواند به سمت او خ یم

داد سپس از  میبه مر يکاغذ رمردیبفهمد پ يزینتوانست چ چارهیرا به او گفت که مادر ب یکلمات دهیبر دهیشد و بر کینزد

منظره نگاه  نیو به ا ستادهیمادر فرشته هاج و واج ا. نداشتصورت مادر فرشته را  دنید یکه آمده بود برگشت، توانائ یراه

  برآورد که چه شده بر سر دخترم چه آمده؟ کرد باالخره فراد یم

که کاغذ را گشوده و از مضمون آن مسبوق گشته بود به مادر فرشته اطالع داد که فرشته سر کالس درس حالش بهم  میمر

را نگفته  قیتمام حقا میالبته مر. برود مارستانیاست و از او خواست که همراهش به ب يبستر مارستانیخورده و اکنون در ب

.ودب

بخت به سر و ورت خود  رهیزن ت. به راه افتاد میفرشته به داخل متزل برگشت و چادر نمازش را به سر کرد و همراه مر مادر

و به  ستین میحال فرشته چندان هم وخ رایبه او اطالع داد که بهتر است آرام باشد ز میمر. داد یسر م ونیکوفت و ش یم

.خوب خواهد شد يزود
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به راه افتادند هر دو سوار  نینداشت، به طرف ماش یچندان نانیاطم شیاز صحت و سقم گفته ها زیش نکه خود یحال در

مرد  ریکه پ یادداشتی انیجر زین میرا سر داد و مر هیمرجان خودش را در آغوش او انداخت و گر دنیشدند، مادر فرشته با د

در آن ذکر شده بود به دست  مارستانیغذ را که آدرس بباز گفت و کا رمنوچه يداشته بود برا افتیمدرسه در ریاز مد

  .حرکت کرد مارسنانیمنوچهر بالدرنگ با سرعت سرسام آور به طرف ب. منوچهر داد

نگران حال  شتریب یفرصت نکرده بود به خانه اش اطالع دهدول میبعد از ظهر بود، مر4 یساعت حوال دندیبه آنجا رس یوقت

دکتر . کرد ییآن ها را به اتاق دکتر راهنما يمراجعه کردند پرستار مارستانیبه اطالعات ب یجهت وقت نیفرشته بود به هم

از  يادیز اریتعداد بس رایاست ز میوخ اریبس ماریبه آنها گفت که حال ب ستندکه متوجه شد آنها بستگان فرشته ه یهنگام

.است عیسر اریکه اثر آن بس ییرا استعمال نموده قرص ها یسم يقرص ها

 یداد که پزشکان مشغول تالش هستند تا او را از مرگ حتم نانیرا در وجناتشان مشاهده نمود اطم یچون آثار نگران و

سر در گوش منوچهر نهاد و از او خواست که  دیاندوه گرد نیسر داد که قلب دکتر قر یونیچنان ش نوایمادر ب. نجات دهند

نجات فرزند دلبندش  يتالش پزشکان برا جهیساختند و در سالن انتظار، نت ماباالخره او را آر. بخشد یرا تسل چارهیمادر ب

.ستادیا

از اتفاقات رابه او اطالع داد و از  يشمه ا میرا برداشت مر یمدرسه گوش يتلفن کرد بابا رستانیفرصت به دب نیدر اول میمر

مهربان  يبابا. دینما حیتشر شانیاو را برا تیاطالع دهد و موقع شیاو خواهش کرد به خانه اش رفته و به پدر و زن بابا

  .زود تر خوب شود چهو آرزو کرد که حال فرشته هر  رفتیپذ

 یخود نهاده و اشک م بانینهاد به طرف آنها آمد متوجه شد که منوچهر سر در گر شیتلفن را سر جا یگوش میمر یوقت

 یکه مرجان هم در کنار مادر فرشته نشسته و با او سخن م دید یم نیو صداقت او را ستود و همچن یدر دل پاک میمر زد،یر

هم با سر  یو گاه...کند یمرجان گوش م يآرام گرفته و به صحبتها لکهکند ب ینم هیگر گریمتوجه شد مادر فرشته د.دیگو

بهوش  ماریه بو دکتر به منوچهر خبر داد ک دیرس انیبه پا جانیچند ساعت بعد لحظات دلهره و ه.دهد یبه او پاسخ مثبت م

.ستین ینگران چگونهیه يو جا دهیآمده و خطر بر طرف گرد
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.فراوان از دکتر تشکر نموده و به طرف اتاق فرشته به راه افتادند يبا شاد یهمگ

چهل و چهارم فصل

حالت  کیکرد و  یآمد تمام بدنش درد م یم کیچشمانش را گشود و به اطراف خود نگاه کرد همه جا به نظرش تار فرشته

توانست اطرافش  یوقت. دیپلک چشمانش را تحمل نما ینیتوانست سنگ ینم یکه حت يبه او دست داده بود به طور یسست

از  يکه نگاه فرشته به او افتاد لبخند یبه تن داشت و هنگام يدیکه روپوش سف دیرا د یمحترم رمردیپ ندیرا به وضوح بب

:دیلبخند زد و پرس شیو فرشته هم به رو دیبه صورتش پاش یمهربان

من کجا هستم؟_

:جواب داد نیچن دیکه به سواالت او پاسخ گو نیا يبه جا دکتر

دخترم حالت چطوره؟_

:او هم مثل نگاهش مهربان بود و فرشته پاسخ داد يصدا

ادلتو بدست کم کم تع هیهوشیب يخوب اثر دارو_.کنم یکه دارم رو ابرها پرواز م نیدارم مثل ا یبیدونم احساس عج ینم_

ياریم

.تونم خوب نفس بکشم یسوزه، نم یگلوم م_

.که گلوت ناراحته نیبه خاطر هم میمعده داد يما تو رو شستشو زم،یعز هیعیطب_

شده  يبستر مارستانیبود که در ب دهیاتاق را از نظر گذراند و فهم لیچشم به اطراف گرداند و تمام وسا گریبار د فرشته

:تلب با خود گف ریاست ز

.آه پس من نمردم و زنده موندم که باز هم زجر بکشم_

:بود گفت دهینجوا مانندش را شن يکه صدا دکتر

؟ ینیرو بب ییبایهمه ز نیتا ا یزنده باش یخوه یقشنگه، چرا نم یلیخ یزندگ_

.همه ينه برا باستیز يمعدود يتنها برا یزندگ_

.کنند یکردن تالش م یو زندگزنده موندن  يافراد هم برا نیتر چارهیب یحت یول_
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:سکوت کرد و دکتر در دنباله سخنانش افزود فرشته

ها را  ینیریها و ش یو تلخ دیها رو د ییبایزنده بود و ز دیکردن رو نداره با یهر چقدر هم تلخ باشه ارزش خودکش یزندگ_

 دیخوب تو با...نداره یلطف ییتنهابه  چکدامیه ینیریو ش یمطمئن باش که تلخ.گرفت جهیکرد آنگاه نت سهیبا هم مقا

 نند،یصبرانه منتظرند تا تو رو بب یاتاق ب نیاز ا رونیهستند که در ب یانهم برات دارم کس یضمنا خبر خوب یاستراحت کن

 یکن دختر عاقل یذارم سع یشما رو با هم تنها م نیبنابرا ینیخواد هر چه زود تر اونا رو بب یدو نم که تو هم دلت م یم

نه فقط  ینیهارو هم بب ییبایتا تموم ز یزنده بمون دیباشه اونقدر با ادتی ینزن ینامعقول يکارها نیدست به چن گهیو د یباش

...ها رو یزشت

به مالقاتش آمده اند، مادرش؟  یتوانست حدس بزند چه کسان یآنها بود نم دنیاو را تنها نهاد و فرشته در انتظار د دکتر

...منوچهر؟ ایو  م؟یمر

و منوچهر  میکه قدم به درون نهاد و به دنبال او مرجان، مر دیلحظه در اتق گشوده شدو او مادرش را در آستانه در د نیا در

.وارد شدند

 يدر اثر دارو دیشا ایکند  یاشتباه م دیکرد شا یآنها در شگفت شد و به چشمان خود اعتماد نداشت فکر م دنیبا د فرشته

وجودش  ياحساس نمود لذت وافر یشانیپ يبوسه مادرش را رو یکه گرم یده است اما زمانش الیمخدر دچار تصور و خ

.رافرا گرفت

.مادر_

.دخترم_

.شما نگاه کنم يکشم تو چشما یمامان منو ببخش من خجالت م_

؟يتو تنها بذار چارهیمادر ب یخواست یچرا م يکرد دایخدا رو شکر که نجات پ زمیدختر عز_

.رم یشما نم شیاز پ گهیتموم شده و د زینخور همه چمامان جون غصه _

.و مرجان به طرفش آمدند میمر

منوچهر خان حالتون چطوره؟ نیجون، اوه شما هست میسالم مر ،يریسالم خانم شاهم_

:گفت میبخشند مر یاو را تسل يقصد داشتند به نحو نخودیریسه در کنار او قرار گرفتند و هرکدام با سخنان ش هر
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.یتا امتحانا رو تموم کن یهرچه زود تر خوب بش دیته جون بافرش_

افزود میدر دنباله کالم مر مرجان

.يهم ه همه بد یحساب ینیریش هی دیبا نیو همچن_

؟يریخانم شاهم ینیریش ؟چهینیریش_

:و گفت دیخند مرجان

.یروس بشکه تو زود تر ع میصبرانه منتظر یما همه ب گه،یبا منوچهر رو د یعروس ینیریش_

نگاه ها راز ها نهفته بود  نیدر ا ستینگر یبه منوچهر نگاه کرد منوچر هم به او م یچشم ریتا بنا گوش سرخ شد و ز فرشته

:منوچهر دست او را در دست فشرد و گفت. دیفهم یعاشقشان آن را م يکه تنها قلبها

حالت چطوره؟ زمیفرشته عز_

.شماها برم شیاز پ شهیهم ينمونده بود که برا يزیبهترم چ یکم هی_

که هرگز  يتو قول داد ؟يبرد ادیمگه قل و قرارت رو از  ؟يمنو تنها بذار یخواست یکه م يحد سنگدل بود نیتا ا یعنی_

ادته؟یداده بودم  یکه من هم به تو قول یدر صورت یکار رو بکن نیا یخواست یو تو م یترکم نکن یطیشرا چیتحت ه

؟یچه قول_

تخت  يرو جانتیتو با جسد ب دنید يهم به او ملحق خواهد شد باور کن اگر امروز بجا يگریاز ماها مرد، د یکی یکه وقت_

.کردم یم یشدم منم تو رو همراه یمواجه م

:شدند و فرشته گفت قیبه چهره مهربانش دق یمسئله را عنوان نمود که همگ نیا يقاطعانه و جد يبه قدر منوچهر

:دیمنوچهر خوشحال شد و پرس. دم که هرگز ترکت نکنم  یقول محاال مجددا بهت  یول_

ته؟یتو زندگ يا گهیمرد د يچرا وانمود کرد ؟يبد بیمنو فر یخواست یچرا م_

؟یمنو مالمت کن يخوا یتو که نم_

.بکنم يخواد کار یدلم م يعشق رو دار نیا هیستگیکه شا يندارم تو نشون داد يقصد نیچن زم،ینه عز_

؟يچه کار_

تخت انجام  نیهم يو مراسم عقد رو، رو نجایا ارمیاالن اتاقت رو گلباران کنند سپس عاقد رو ب نیخوام دستور بدم هم یم_
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.بدم

:زد ادیفر فرشته

.شگون نداره گنیعروس بشم م مارستانیخوام تو ب ینه، نم نجاینه ، ا نه

:گفت مرجان

.برگزار بشه یجشن عروس مارستانیتو ب میستیما حاضر ن از چکدامیمنوچهر چقدر عجله داره و ه یدون یتو نم_

گفتک میمر

.نطوریمنم هم_

:پاسخ داد منوچهر

.مرخص بشه مارستانیکنم تا فرشته از ب یصبر م تهیخوب حق با اکثر اریبس_

:آنگاه به طرف مادر فرشته برگشت و گفت و

منو به  ارمیاز شما به عمل ب نجایرا هم ياهم مراسم خواستگارخو یبود م دیلحظه به بعد شما مادر زن من خواه نیخانم از ا_

د؟یریپذ یخدتون م يداماد

:و گفت ختیفرو ر دهیو اشک از د دیفرشته از شوق لرز مادر

.میدون یزحمات خواهرتون م ونیرو مد مونیشماست ما زندگ زیافتخاره آقا، فرشته کن نیما و خانواده ما باالتر يبرا نیا_

:گفت مرجان

 یسالمت يو برا میکن يشاد دیکه همه با یاالن موقع ست،یحرفا ن نیا ينکردم، حاال جا يکار چیمن ه نیحرفو نزن نینه ا_

.میریفرشته جشن بگ

:گفت يزیو با لحن غم انگ دیفرشته خند مادر

....از تو متشکرم ایخداوند به دخترم عمر دوباره داد خدا رایخوشحال بود، ز دیآره با_

هل و پنجمچ فصل

حزن واندوه، فراق . و نشاط پر کرد يآن را شاد يرفت و جا يو درد به کنار یگیت يپرده ها.دیلحظه موعود فرا رس سرانجام
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...خود نمود نیگزیرا جا ینیریها دور شد و ش یتلخ.آن را گرفت  يجا یو وصلت فرخنده و مبارک دیرس انیبه پا ییو جدا

منوچهر با شکوه و جالل هر چه تمام تر برگزار  يبایمنوچهر و فرشته در خانه ز یعروس واقعه جشن نیهفته پس از ا کی

.نداشتند ادیب شانیزندگ خیرا در تار یو با شکوه بایز یعروس نیمنوچهر چن کیشد آنچنان که اقوام دور و نزد

نمود که در آنجا  يداریه خرمادر فرشت يبرا يزیو تم کیبه خود گرفت منوچهر خانه ش يگریرنگ د زیاز آن همه چ پس

و منوچهر  ابدیداد و احمد توانست پس از ماه ها مجددا سالمت خود را باز  زیمعالجه دست احمد را ن بیو ترت ندیمسکن گز

  .بکار گمارد یاو را در شرکت

در این فاصله ي مسافرتشان چند ماه به طول انجامید . براي گذراندن ماه عسل به اتفاق همسرش عازم اروپا شدند آنگاه

به این ترتیب که مریم هم پس از اتمام امتحانات و گذراندن مراحل تحصیلی، بنا به . زمانی کوتاه اتفاق دیگري نیز رخ داد

ناچار بود که فرمان تقدیر را که در موردش چنین حکم داده بود بپذیرد و به  زیرادرخواست پدرش با دایی شهال ازدواج کرد 

پس از ازدواج نامه ي مفصلی براي فرشته که در خارج از ایران بود فرستاد که در آن شرح مبسوطی از . خانه ي بخت برود

.زناشوئی خود را آغاز نمودند دگیازدواج و زندگی مشترکش را با شوهرش به اطالع فرشته رساند و ان دو هر کدام زن

.که براي هردوي آنها توام با خوشی و شادکامی بود آغازي

.بعد فرشته و منوچهر به ایران بازگشتند و به زندگی شیرین خود ادامه دادند ماه چند

چه اینکه بعد از ازدواج، حتی پس از . باعث نگشت که این دو دوست مهربان و یار صمیمی دبیرستان از هم جدا افتند ازدواج

نان ادامه دارد و همه ي آنها در کمال سالهاي سال که هر دو صاحب فرزندانی سالم و زیبا شدند روابط صمیمانه آنها همچ

و از خاطرات تلخ و شیرین گذشته تنها یک نقطه ي تاریک در ذهنشان بجا  نندخوشی و شادکامی در کنار هم زندگی می ک

  .مانده و خوشی ها و لذات جاي تلخی ها و مرارتهارا گرفته است

  

  پایان
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