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 فصل اول

خواست پدرت بوده  نیا ستین يچاره ا یحرفها رو بزنم ول نیا تیموقع نیتو ا دینبا دونمیدخترم م: امجد يآقا

 .باز بشه نتنامهیکه بعد از مراسم چهلم وص

 .رو ندارم در ضمن فرزاد هم حضور نداره شیاخه من اصال آمادگ یول -

نامه  تیوص يپدرت تو یکه فرزاد هم باشه ول يکه دوست دار دونمیم: و گفت دیپر میحرفها انیامجد م يآقا

 .مینامه رو باز کن تیوص میتونیکرده که بدون فرزاد هم م دیق

 یندارم ول یمن حرف خواستیطور م نیباشه اگر پدر ا: گفتم یبودم ول ینگاهش کردم هر چند ناراض مستاصل

 .دادمیتا به فرزاد اطالع م دیکاش حداقل قبال گفته بود

 .بودن نجایاالن بدون گفتن شما ا رانیا انیب خواستنیاگه م ومدنیمراسم ن يفرزاد خان برا: امجد يآقا

 نیباالخره فرزاد برادرم بود و نسبت بهش تعصب داشتم دلم از ا یامجد درست بود ول يآقا يحرفها هرچند

در نبود  انیاطراف هیو کنا شیغم نبود پدر را با ن دیبا. فشار آورد میبه گلو یبیتلخ گرفت و بغض عج قتیحق

تنامه را خارج کرد و آرامش پاکت را یسامسونتش را باز کرد و پاکت وص فیامجد ک يآقا. کردمیفرزاد تحمل م

تنها  یوقت. داشت میبرا یاش و اموالش چه ارزش تنامهینبود وص نمیزتریعز یوقت. باز کردو شروع به خواندن کرد

و مات  جیکه خوانده شد از تعجب گ تنامهیوص. خورهیثذوت به چه درت م ینداشته باش یگاه هیتک چیو ه یباش

 کار رو کرد؟ نیامکان نداشت چرا آخه بابا ا نیا کردمیامجد نگاه م يو فقط به آقا

 .اموالش رو به نام من کرده بود شتریب بایتقر بابا

اصرار  نیدوست داشت به خاطر هم یلیبگم که پدرتون شما رو خ نویا یول دیبگ دیخوایم یچ دونمیم:امجد يآقا

شدن که به فرزاد  یکه من باهاشون داشتم باالخره راض يبا صحبتها یت که همه اموالش به شما برسه ولداش

 .که بارها پدرتون گفته بود که فرزاد از ارث محرومه دیدونیم. رهیتعلق بگ یهم سهم

 .کردم به خودم مسلط باشم یسع یناراحت بودم ول یلیخ

 يپاکت و نامه ا نیا دیشما شا يبرا تنامهیمهمتر از وص: د و گفتخارج کر فشیاز ک يا گهیامجد پاکت د يآقا

 .پاکت را به شما بدم نیپدرتون قبل از مرگشون از من خواستن که ا. باشه تونهیکه داخلش هست م

 امجد؟ يهست آقا یپاکت چ نیداخل ا: امجد و بعد به پاکت نگاه کردم و گفتم يبهت اول به آقا با
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 یپاکت باشه که ناراحتتون کنه ول يتو يزایچ دیشا دیتا متوجه ش دیبهتره خودتون نامه رو بخون: امجد يآقا

من بهتره که برم . دیباش يقو شهیمن دوس دارم مثل هم دیبرخورد کن یمنطق دیکن یبهتون بگم سع دیبا

 .تاس دشما و آقا فرزا يبه امضا ازیانتقال اموال رو انجام شده و فقط ن يکارا.

 .امجد بلند شدم و تا دم در بدرقه اش کردم يبه احترام آقا یمشغول پاکت نامه بود ول فکرم

اضطراب نامه رو باز کرد  دیتخت نشستم و با تر س و شا يبرداشتم و به اتاقم پناه بردم رو زیم يرو از رو نامه

 .دییگفتم بفرما. هنوز نامه رو نخونده بودم که در اتاق زده شد

: مراسم بابا اومده بود گفت يچندو قت برا نیو ا ومدیکردن خونه م زیتم يبار برا کی یخانم که چند وقت میمر

 .رمیو م کنمیمن برم فقط غذا رو آماده م دیندار يکار گهیخانم اگه د

 .کارتون دارم دیسر به من بزن هیلطفا قبل از رفتن  یول دیدیخانم زحمت کش میمر باشه

 .گفت و در اتاق رو بست ورفت يخانم باشه ا میمر

 .به خواندن نامه کردم شروع

 تر از جانم زیبه دختر عز سالم

 یمبادا اتفاق نکهیازترس ا یکردم بهت بگم ول یتو هست و من بارها سع یزندگ يتو یراز مهم زمیعز مرجان

 دوارمیام.کوتاهه  ایدست من از دن یخون ینامه رو م نیاالن که ا یکنم ول یکردم ازت مخف یسع فتهیتو ب يبرا

 يگردنبند يرو يخانوادتو از دست داد شکه به خاطر یفرمول. نذاره يبد ریتاث تیزندگ يرو تیواقع نیگفتن ا

من فرستاده  ياز جانب پدرت برا يگردنبند سالها قبل همراه نامه ا نیا.پاکت نامه گذاشتم ينوشته شده که تو

نامه  ينتونستم پدرت تو یکردم رمز فرمول رو بخونم ول یمن بارها سع. مونه  یم ادگاریتو به  شیشد و االن پ

حرف  یاز موضوع نامه با کس یخوندن رمز بکن ول يتالشتو برا. یاونو بخون یتونیاش گفته بود که فقط تو م

 دیوسفمن و خانوادتو ر شهیمطمئنم که مثل هم. باشه تیسالمت دیبا زیچ نیدوستت دارم دخترم مهمتر.نزن

 .یکنیم

 یباباعل

کنار  یعسل يرو که رو یقاب عکس بابا عل. شد یم يجار لیخواندن نامه فقط اشک بود که همچون س با

شده بودم  یبیدچار شک عج. یو هست يخوب من بود ییبابا شهیو گفتم تو هم دمیتختم بود برداشتم و بوس

گردنبند .ادگار خانوادم بود ی.طال وصل شده بود  يریقرمز مثل اشک بود که به زنج نینگ هیگردنبند رو برداشتم 

 ییتنها يدلم برا. چقدر دلم هواشونو کرده بود دادیپدر و مادرمو م يداد بو یهامو م یبچگ يرو بو کردم بو
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 دمینفهم. خواست یخودمو م یدلم ناشناس آسمون خواستیدلم فرزادو م ختمیر یسوخت و اشک م یخودم م

 یکردم م دارتونیخانم گفت شرمنده ب میمر. شدم داریب خانم میمر يبا صدا. بم بردکردم که خوا هیچقدر گر

 .بهتون اطالع بدم دیخواستم برم گفت

 ساعت چنده؟. دیخانم خودم گفتم بهم اطالع بد میمر ستین یمشکل -

 .شب 7ساعت  -

 . خانم دادم میپول برداشتم و داخل پاکت گذاشتم و به مر يمقدار زیم يتخت بلند شدم از تو کشو يرو از

 . تشکر کرد و رفت یخدا کل بنده

به خوردن  ییاصالً اشتها یبود ول دهیخانم شام رو چ میرفتم مر نییو صورتم را شستم و به طبقه پا دست

لپ . شد  یهام رفع م یاز دلتنگ کمی دیرفتم شمال شا یحتماً فردا م دیبا. موضوع نامه بود رینداشتم فکرم درگ

 . فرزاد گذاشتم يبرا یلیمیتاب رو روشن کردم و ا

 فرزاد سالم«

تونم علت رفتارت  ینم. رانیا ییایهم ن نیمراسم چهلم يکه برا یاحساس باش یاندازه ب نیکردم تا ا ینم فکر

 ».گرفتن ارثت برگردد يالاقل برا. نامه باز شد تیرو درك کنم به هر حال به خواست بابا وص

 هیدونستم  یم دمیکشیازشون خجالت م کمی یداشتم ول یاحساس خوب. رو برام باز کرد نیجون در ماش لوفرین

 هیشدم با دقت به اطراف نگاه کردم  ادهیپ نیاز ماش. بودمش دهید یمهمون يبار تو هی.پسر بزرگتر از من دارن

پر از گل و  اطیسرتاسر ح. داشت ررنگ قرا يریش يتاب فلز هیکنار استخر . بود  اطیح ياستخر بزرگ تو

 اد؟یخوشت م نجایجون گفت از ا لوین. دادیبهم م یدرخت بود احساس خوب

. شد کیبه ما نزد يکه قبل از ما چمدونارو داخل برده بود همراه پسر یعمو عل. نشونه مثبت سر تکون دادم به

جون به  لوین. کردم  یجون مخف لویخودمو پشت ن کمیهم اون پسره  یهم از عمو عل دمیکشیازشون خجالت م

خم شد دست منو گرفت و گفت  ونج لوین. خواهر خوشگل اوردم  هیواست  نیبب ایفرزاد مامان ب:پسرش گفت

 .مونه یمثل داداشت م گهیفرزاد د زمینکن عز یبیغر

خانم بهتره خونه رو به  لوفرین: گفت یعمو عل. داد یمن و مامانش گوش م يفرزاد نگاه کردم داشت به حرفا به

 . میمرجان خانم گل نشون بد

جلو . فرزاد که متوجه نگاه من شده بود. کنم يبا تاب باز خواستیافتاد چقدر دلم م اطیمن به تاب گوشه ح نگاه

 ؟ يتاب باز میبر يدوست دار: اومد و گفت
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 .رفتم يباز يفرزاد برادوست دارم و بعد با  یلیاره خ:کودکانه گفتم یشوق با

 .مزه از دوستم الله بود یجوك ب هی. اومده بود  امیپ هیواتس اپ واسم  يبه خودم اومدم تو میگوش يصدا با

دوستم گذاشته  يبود که خودم رو یاسم نیا.بدم یبه ناشناس اسمون امیپ هیبدجور گرفته بود هوس کردم  دلم

بهش عادت کردم تا  یلیکم کم خ یواسم مهم نبود ول ادیز لیهر چند اوا دادیم امیبود که بهم پ یچند سال.بودم

خواد  یدلم م. ستیمهم ن گهید تشیجنس رپس ایدونم دوستم دختر  یتنها مونسم بود نم یمواقع دلتنگ کهییجا

 امشیبا خوندن پ خواستیداشتم دلم م ازیاالنم بهش ن. .باشه که صادقانه ارومم کنه یکی يا هیفارغ از هر حاش

 .اروم بشم

 :نوشتم براش

تنگ است ، آنجا را  یدل نجایدانم ، ا ی، آنجا را نم زییشده پا نجایدانم ، ا ی، آنجا را نم ستیآسمان ابر نجایا

 .دانم ینم

 :فورا بازش کردم نوشته بود.جواب داد  یلحظه گذشت ول چند

 ؛ شوندیکوچک پر م يو آدمها زهایکوچک با چ يها ییها و تنها نداشته

 ... بزرگ ، فقط با خدا  یلیخ یلیخ یلیخ يها ییها و تنها نداشته

آروم شده  یلیخ.بلند شدم نمازم رو خوندم . جمله آرامش به قلبم بده هیچقدر خوب تونسته بود با  بازم

 .سبک شده بودم یلیخ.بودم

 يجلو 8حدود ساعت خدا را شکر جاده ها خلوت بود و . رفتم شمال  یم دیبا دمیگرفتم و لباس پوش دوش

پرورشگاه  ریمد یمیخانم عظ دنیبه د ییبار بود که تنها نیاول. ومدمیقبالً همراه بابا معموال م. بودم رخوارگاهیش

به سمتم اومد  دیرو د رخوارگاهیش اختمانس يمن جلو يا قهیساختمان که تعلل چند دق دینگهبان جد. رفتم یم

 ن؟یکار داشت یجانم با کس: و گفت

 شه؟یصحبت کنم اگه م رخوارگاهیش ریخواستم با مد یم: کردم و گفتم  سالم

 . امروز هستن یمیداخل خانم عظ دیببر فیبله تشر:  نگهبان

فضا رو پر کرده بود با  يزیشده بود و عطر دل انگ دهیرنگارنگ پوش يبا گل ها اطیشدم سراسر ح اطیح وارد

بود با  يمسن و چادر یکه زن یمیخانم عظ. شدم و سالم کردموارد اتاق . داشتم ییکامالً آشنا تیریاتاق مد

خوش  یلیبه خانم راد خ: و گفت  کرداشاره  زشیم يلطفاً و به مبل روبرو دییلبخند سالم کرد و گفت بفرما

 .دیکه تنها اومد نمیب یم. دیاومد
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 . مبل نشستم و تشکر کردم يرو

 .عمرشون را دادن به شما شیروز پ 40نه متأسفانه بابا حدود  -

 بودن یمرد بزرگ شونیدونستم خدا رحمتشون کنه ا یواقعاً متأسفم من نم:  یمیعظ خانم

 .نظر لطفتونه -

 .تونم بهتون بکنم دخترم، در خدمتتون هستم یم یچه کمک:  یمیعظ خانم

از  یندگیدن و من به نمادر نظر گرفته بو رخوارگاهیکمک به ش يمقدار از اموالشون رو برا کیپدرم  تشیواقع

 . ستین یقطع یگرفتم ول یماتیتصم هیفعال . اومدم شونیا

 

 

 دوم فصل

مثل روز اولش  یبه لطف بابا عل.پدر و مادرم زدم ادگاری یمیسر به خونه قد هی.شمال تمام شد  يکه تو کارم

پدرم و مادرم و تمام گذشته کوتاه ام اونجا  یکه زمان يوارد کوچه شدم کوچه ا. من نگه داشته شده بود يبرا

به . دنیرو استشمام کنم که پدر و مادرم توش نفس کش ییبتونم هوا دیو تا شا دمیکش یقینفس عم. گذشته بود

قرار  ییبایز يها چکیپ وارهاید يوسط کوچه بود که رو یمیقد يکردم خونه ما خونه ا یخونه ها نگام م

 . خونه شدم انداختم و وارد دیکل.داشت 

هوا  يرو تو یعطر خوش يکه بو اسی يپر بود از گلها اطیح. از بهشت کهیت هیمثل . بود بایز یلیخ خونمون

 یبود که همگ ییها چکیاز پ دهیقرار داشت که تخت هم سراسر پوش بایز یتخت اطیگوشه ح. پخش کرده بود

. اون عشق رو حس کرد دمانیو طرز چ اطیح نیشد از ا یم. پهن بود بایز یتخت فرش يرو. گل داده بودن

 . دو تا درخت پرتقال قرار داشت  اطیگوشه ح

شدم که دو  یکوتاه وارد سالن نسبتاً کوچک يراهرو هیوارد شدم بعد از  اطیخونه رو باز کردم و با احت يورود در

ساده  نکهیا نیدر ح زیقرار داشت همه چ یمیقد ونیزیگوشه سالن تلو. پهن شده بود بایز يتا فرش دوازده متر

کردم  یاحساس م یکوچک و ساده بود ول یلیجا در مقابل خونه بابا خ نیبود ا یو دوست داشت بایبرام ز یبود ول

 کیاتاق  يتو. رفتم یزدم و بعد به سمت اتاق اول دیاول آشپزخانه رو د. تا اتاق داشت 2دوستش دارم  یلیخ

دوارها  ياتاق بود رو گهیگوشه د يتخت تک نفره فلز کیو  یچوب ریتحر زیم کیکتابخانه بزرگ قرار داشت و 

جا اتاق بابابزرگ  نیداد حدس زدم ا ینوشته شده بود که هنر صاحب اثررو نشون م يریبا خط تحر ییشعرها
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بهم  یکنار تخت قاب عکس یقرار داشت و روش عکس یتخت دو نفره چوب کیوارد اتاق دوم شدم . باشد

 زن هیمن شب. کردن یبهم نگاه م ینیب رفتم و انو برداشتم پدر و مادرم با لبخند دلنشچشمک زد به سمت قا

 یمامانم بود ول هیهمه و همه شب. یمشک يکوچک و چشما يلبها دیصورت سف ییخرما يموها. مامانم بودم

 کیکس ع دنیشد با د یگونه سمت چپم ظاهر م يرو یسوراخ کوچک دمیخند یم یبابام بود وقت هیلبخندم شب

دوستشون داشتم . شد يفشردم و اشکام جار نهیوارد قلبم شد با محبت عکس رو به س يادیدفعه عشق ز

 .کردم ییاحساس تنها

درآوردم و متوجه شدم شماره استاد  فمیرو از ک یآورد گوش رونیمنو از اون حال و هوا ب میزنگ گوش يصدا

زدم دکمه پاسخ را زدم و با  میشونیافتاد که امروز دانشگاه با استاد قرار داشتم با کف دست به پ ادمیصدر استاده 

 . سالم استاد شرمنده تونم به خدا: گفتم  یشرمندگ

 .خوره یبه درد من نم تیشرمندگ یدونیرفته که م ادتیشما؟ نگو که  دییسالم خانم کجا: صدر  استاد

 . شمال امیمجبور شدم زود ب کنم کاریمجازات چ يبرا دیبا -

 ؟يکرد کاریچ نمیمن بب يارینامه ات رو ب انیو پا ییایشمال؟ مگه قرار نبود ب یراد رقت: صدر  استاد

 .دمیم حیو براتون توض امیاومد برگشتم م شیپ يکار ضرور یدونم استاد شرمنده ول یم -

 .یغم بغل نگرفت يو زانو ياتاقت غمبرك نزد يشمال و تو یمطمئن باشم که رفت: صدر  استاد

 .اومدم شمال يکار يکه برا دیمطمئن باش د؟یطور شناخت نیاره دکتر منو ا -

 یباشم که م دواریفردا ام. رونیب يخوشحالم از خونه اومد یو ببخشم ول تیتوانم بد قول ینم: صدر  استاد

 نمت؟یب

 بزرگ دکتر صدر دانشگاه اتاق استاد 10رسم خدمتتون رأس ساهت  یالبته حتماً م -

صبح  یباش دهیاالن فهم دیبخشم با یرو نم يها یچون من بدقول یکن یخواد بلبل زبون ینم: صدر  استاد

 .و فعالً خدا نگهدار یشگیهم يجا ایب. ستمیدانشگاه ن

 یلیبه کل استاد صد رو فراموش کرده بودم خ نکهیاز ا. رو قطع کردم یکردم و گوش یاستاد صدر خداحافظ از

 . دادم یم حیتوض شیحتماً برا دیناراحت شدم با

گذاشتم و از خونه خارج شدم و به خودم قول  فمیک يرو برداشتم و قاب عکس پدر و مادرم رو هم تو چییسو

آرامشش  یول فتهیاتفاق ن نیهرگز ا دیدونستم که شا یم. کنم یزندگ نجایو ا امیدرسم تمام شد ب یدادم که وقت

 . قول رو بدم نیخودم امجبورم کرد که به 
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 یگفتم کل میاونا درد و دل کردم و از تنهائ ياونجا هم آبغوره گرفتم و برا یسمت قبر پدر و مادرم رفتم و کل به

 يزیتا حاال چ روزیاومد که از د ادمیکردم تازه  یبیشدم احساس ضعف عج نیسبک شده بودم سوار ماش

داشت  يمعرکه ا يکه غذاها میکنار ساحل رفته بود یبه رستوران قبل که همراه بابا ياومد که سر ادمینخوردم 

 . دادم ریمس رییبه سمت ساحل و رستوران تغ

 يادآوریسفارش دادم با  یساحل قدم زدم و بعد به سمت رستوران رفتم ماه يتو یرو پارك کردم کم نیماش

از  شتریغذا رو خورده بودم باعث شد چند قاشق ب نیرستوران هم نیا يهمراه بابا تو شیدو هفته پ باًیتقر نکهیا

 . راه افتادم تهراناز رستوران خارج شدم و به سمت . نهینره و جاش بغض بش نییگلوم پا

نمونده بود به اتاق رفتم عکس بابا رو بغل گرفتم و با همون لباسا به  يبرا یینا یخونه شدم از خستگ وارد

 . خواب رفتم

 

 

 :سوم فصل

بودم بلند شدم و به حمام  دهیراحت خواب یلیخ شبیصبح بود د 8شدم ساعت  داریب میآالرم گوش يبا صدا صبح

 یس ينامه رو انیخودم صبحانه آماده کردم و خوردم به اتاقم رفتم پا يگرفتم بعد برا یدوش حساب هیرفتم و 

رو هم  میمشک يمانتو دمیپوش يدود یمشک یشلوار ل. ختمیفلش ر يتو ياز اون رو یکپ هیو  ختمیر يد

به سمت محل قرارم با دکتر صدر راه افتادم  شیتک رنگم رو سرم کردم و بدون آرا يشال خاکستر دمیپوش

 . بشم نیکنم و بدقول تر از ا ریخواستم دوباره تأخ ینم

الً شرکت بزرگ دکتر صدر قرار داشت که معمو يروبرو یشاپ یکاف. دمیبود که به محل قرار رس 10ربع به  هی

 یو مهندس یبزرگ فن یدانشگاه شرکت يتو سیدکتر صدر عالوه بر تدر. شد یدکتر اونجا برگزار م يقرارها

و ارشد استاد خوب  سانسیل هتمام مدت دور. خودش بود يکار طهیح يآدم ها تو نیاز معروفتر یکیداشت و 

نامه بود به عنوان استاد مشاور به  انیو االن که موقع ارائه پا. کرد ینم غیبه من در یکمک چیمن بود که از ه

 .کرد یمن کمک م

مسئول  دمیاومدن سفارش م یشد که گفتم منتظر استاد صدر هستم وقت کیسفارش به من نزد يبرا گارسون

 . شناختن پس موافقت کرد و رفت یمن و دکتر صدر م یشاپ و کارمند اش همگ یکاف
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 داشتیبا جذبه و محکم قدم برم شهیشاپ شد مثل هم یکافکه وارد  دمیقامت استاد صدر رو د 10ساعت  رأس

برقرار کرده بود به نشانه احترام بلند  ییبایتضاد و ز دشیسف يبود که با موها دهیپوش یمشک يکت و شلوار

 . بد قول خودم ينشجواومد و گفت ك سالم بر دا یشگیهم زیشدم و براش دست تکون دادم به سمت م

 .بخشه یم شهیخطاکارش رو هم يسالم بر استاد بزرگوار که دانشجو:  رو لوس کردم و گفتم خودم

خوب  شهیاگه مثل هم يواسم آورد یچ نمیدختر بب نیبش ریبگ زیکم مزه بر: نشست و گفت  یصندل يرو استاد

 . دمیبخش دیبود شا

دادم و بعد لپ تاپ رو به  حیبراش توض یکم. گذاشتم و روشن کردم زیم يذوق و شوق فراوان لپ تاپ رو رو با

 . سمت استاد گرفتم و اجازه دادم که با دقت خودش مطالب رو بخونه

سفارش دو تا قهوه با . که اضافه کرده بودم بود ینامه و البته صفحان انیکه استاد مشغول خوندن پا یمدت يتو

 .یلیوان کیدونستم که استاد هم مثل من طرفدار ک یم. دادم یلیوان کیک

 یاستاد تو هم رفت کم يلحظه اخم ها کی دمیکردم و استاد نگاهش به لپ تاپ بود د یبه استاد نگاه م من

 .شده با اخم نگاهم کرد و گفت افتضاح،افتضاح يزیو گفتم استاد چ دمیترس

خوب باشد  ینه ول یکردم عال يفکر دمیبراش زحمت کش یلیمن خ یول: با بغض گفتم ومدیاشکم در م داشت

 هی دیبا. دختر يقسمت رو گفتم چرا دقت نکرد نیا: منو آروم کرد و گفت  یزد که کم یصدر لبخند ماستاد 

از تو توقع  یبوده ول یشد گفت کارت عال یمن دوست دارم کارت تک باشد در کل م میبد نجایا یراتییتغ

گه چه  یراست م دمیلپ تاپ رو به طرفم برگردوند دقت که کردم د. یرو بکن یدقت یب نیقسمت ا نینداشتم ا

 . کردم يجا اشتباه بد نیاستاد ا یگیگفتم راست م یبا شرمندگ. کرده بودم یاشتباه

خوام  یازت م یکن یقسمت رو درست م نیا نکهیعالوه بر ا: و گفت  دیصدر قهوه اش رو برداشت و نوش استاد

 . يانجام بد يکار هیواسم 

 . انجام بدم ياستادم بتونم کار يکنم که برا یمن افتخار م: لبخند گفتم با

و  ينامه رو ارائه داد انیپا یبگم وقت دیبا یقدر مشتاق هست نیحاال که ا: لبخند زد و گفت  تیبا رضا استاد

 . گم یمن هم کارم رو بهت م یمدرکت رو گرفت

بازم چشم پس : اخالق و رفتارش بودم گفتم  نیگل کرده بود من که عاشق هم طنتشیهم استاد صدر ش باز

 . متنظر اون روز هستم صبرانهیب
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 فیبرم اما قبلش برام تعر دیبا گهیساعت د میمن ن: رو خوردم استاد به ساعتش نگاه کرد و گفت  کمیو ک قهوه

 شمال؟ يچرا رفته بود يکجا بود روزیکن د

و جزء دوستان خوب بابا شده  میکرده بود دایپ یبا پدر آشنا شده بود و رفت آمد خانوادگ چند سال نیصدر ا استاد

 . من خبر داشت یبود و از تمام زندگ

 . کردم فیرو براش تعر مینامه تا فرزند خوندگ تیدو روز اتفاق افتاده بود از موضوع وص نیکه ا یماجرائ تمام

 .قابل باوره ریهمه عشق و عالقه غ نیا ينبود یعل یاً دختر واقعواقع یعنی نهیباور نکرد میبرا: گفت استاد

 . من بوده و هست يبابا شهیهم یبگم که بابا عل دیبا یتعجب کردم ول یلیدرسته استاد من خودم هم خ -

 . یو خودت رو نباخت یکن یبا موضوعات برخورد م یقدر منطق نیدرسته دخترم اما خوشحالم که ا:  استاد

 .نظر لطفته استاد -

 شهیات رو مثل هم هیو روح یخوام همون دختر شاد قبل باش یبهت بگم ازت م دیاما مرجان دخترم با:  استاد

 .یحفظ کن

 .نهیمن هم یچشم استاد تمام سع -

ما هم . من و حاج خانم رو مثل پدر و مادر خوت بدون و بهمون سربزن يکرد ییاگه احساس تنها:  استاد

 . میرو ندار یکس و میتنهائ

 بازم چشم استاد -

انجام بدم اما قبلش بگم که پسرم درسش تمام  دیکار دارم که با یبرم کل دیبا گهیبلند شد و گفت من د استاد

 یداشت ازین یاگه کمک. نبود که بهت بگم یخوب طیشرا يمدت تو نیا شهیم یشده و برگشته االن حدود دو ماه

 . میکن ینم غیدر یبه من و پسرم بگ یتون یم

 . دیکه برام گذاشت یممنون از لطفتون و وقت -

باعث  شهیخوام مثل هم یم ینامه و اشکاالت آخرش کار کن انیپا يرو يتعارف بسه دختر بهتره بر:  استاد

 فعالً خداحافظ یافتخارم بش

 هیده بود خوشحال بودم اوم نکهیپسر استاد برگشته بود از ا. گفتم و به رفتن استاد نگاه کردم يخدا نگهدار -

رو روشن  بمیج مکسیوا. نمشیبب گهیبار د هی شهیم یعنیامکان را داشت اونم برگرده  نیفرزاد افتادم ا ادیدفعه 

جواب ندادنهاش  نیبه ا یناراحت شدم ول نکهیبا ا. بود ومدهیاز فرزاد برام ن یلیرو باز کردم اما م لمیکردم و م

 . عادت کرده بودم
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نقص  یخواستم کارم رو ب ینامه بود م انیاشتباهات پا ریاز مالقاتم با دکتر صدر گذشته بود و درگ يروز چند

 . ارائه بشه یعال شهیاستاد بدم و مثل هم لیتحو

با . میبه محضرخونه بر دیاسناد با يامضا يامجد تماس گرفت و گفت برا ينامه بودم که آقا انیپا مشغول

امجد گفتم صبح زود به  يرفتم به آقا یم دیمراحل حتماً با هیانتقال سند و بق يبرا یبودم ول یناراض نکهیا

 . کنم یرم و امضاء م یمحضرخونه م

 يبه آقا يامجد گفته بود رفتم و اسناد رو امضاء کردم همون جا وکالت نامه ا يکه آقا يبه محضرخانه ا صبح

 . خودم کردم لیرو وک شونیامجد دادم و رسماً ا

وقت چشم دنبال ثروت بابا نبود مهم حضور  چیخارج شدم ه) دفتر ثبت و اسناد(داغون از محضرخونه  یاعصاب با

 ومد؟یهمه ثروت به چه کار من م نیخودش بود که االن نبود پس ا

 سالم: بلند شد جواب دادم استاد صدر پشت خط بود و گفت  میزنگ گوش يصدا

  د؟یسالم استاد خوب هست -

نتونستم تا فردا که روز ارائه . میشیامشب همراه حاج خانم مزاحمت م نکهیممنونم، غرض از مزاحمت ا:  استاد

 نمیحتماً قبلش کارت رو بب دینامه ات صبر کنم با انیپا

 .شام منتظرتون هستم يبرا. دیکن یخوشحالم م یلیخ -

 ادیبه حاج خانم گفتم ب يدونم استرس فردا رودار یم. نامه رو آماده کن انیپا. دخترم میاینه بعد از شام م:  استاد

 .آرامش بهت بده یکه کم

 .از همه لطفتون ممنونم -

  یدختر نداشته خودم هست يتو هم جا گمیبازم م یکن یقدر تعارف م نیدختر چرا ا یهست یچقدر خجالت:  استاد

 فعالً خدا نگهدار –

 پس شب منتظرم -

 خداحافظ -

افتاد که از پسر استاد  ادمیبرگشتم خونه تازه  یوقت. کردم دیخر یرفتم و کم دیکز خررا قطع کردم به مر یگوش

حتماً مثل  نمیدوست داشتم پسر دکتر را بب یلیبشم که خ هیقض نیتونستم منکر ا ینم. ادیدعوت نکردم که ب

به حاج . استاد االن کالس داره دونستم یرا برداشته و به حاج خانم زنگ زدم م یگوش. خودش پر جذبه بود
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رفته شمال و هفته  يکار يحاج خانم گفت که برا یول میدر خدمتشون باش انیخانم گفتم که پسرشون هم ب

 . گرده یبر م ندهیآ

 . ادیبه سنگ خورده بود و پسر استاد نبود که ب رمیت

رو من  شینامه دوران استاد انیگفت پا یبود و م ینامه کامآلً راض انیو حاج خانم شب اومدن استاد از پا استاد

گل  دید یفردا و ارائه م يکرد حاج خانم که استرس من رو برا یم فیدم و همش ازم تعر یدارم ارائه م

حاج خانم آروم شدم حاج خانم موقع  یدنیاستاد دو نوش يگاوزبون آورده بود و برام دم کرد و خوردم با حرفا

تن  اهیکه من س ستین یگفت که پدر هم راض ارمیرو در ب اهیه که لباس سبهم داد و گفت بهتر ییرفتن کادو

 . حاج خانم خواب رفتم يبود که رفتن و من به رختخواب رفتم و با فکر به حرفا 12ساعت . کنم

تعجب  یلیکه نگاه کردم خ نهیآ يخودم تو ریبه تصو ستادمیا نهیآ يجلو. بعد از خوندن نماز به حمام رفتم صبح

به جون ابروهام افتادم و  نیبا موچ. زد یذوق م يبدجور تو میگود افتاده بود و ابروها یچشم حساب ریکردم ز

 . ستمسرم ب يمنظمشون کردم موهام رو با سشوار خشک کردم و باال یکم

چند  سهیکردم او مقا شیآرا یسرکردم کم يو مقنعه سورمه ا دمیپوش یکیش یخانم يشلوار سورمه ا مانتو

رو برداشتم و با توکل به خدا  چییلپ تاپ و سو. شده بودم یواقعاً عال. دمیخند یل خودم با االن حسابقب قهیدق

 . دمیرس یبه دانشگاه م 8موارد تا  ریو سا کیبود با حساب تراف 7ارائه داشتم و االن ساعت  8راه افتادم ساعت 

: لبخند زد و گفت  دنمیزودتر اومده بود با د یاتاق استاد صدر بودم استاد هم مثل من کم يجلو 8ربع به  هی

 ؟ياسترس که ندار

 . استرس دارم کم،یچرا استاد  -

 يسالن که همه منتظر دانشجو يتو میحاال بهتره بر يد یارائه م یدونم عال یتوکلت به خدا من م:  استاد

اختن نداشت استاد صدر سوزن اند يسالن جا باًیموافقت کردم وارد سالن شدم تقر. نمونه دکتر صدر هستن

 . بخش گفت شروع کن نانینشست و با لبخند اطم یصندل ياول رو فیرد

تمام شد متوجه شدم که ابتدا استاد  ۀکه ارائ یوقت. هم گداشته و شروع کردم يرو به نشانه موافقت برو چشام

رو  تیشحال بودم برق رضاخو یلیو دست زدن، خ ستادنیاز استاد ا تیبه تبع زین هیو دست زد و بق ستادیصدر ا

 . دمید یو دانشجوها م دیاسات هیدکتر و بق يچشا يتو

نامه رو حتماً  انیخواستم که پا یازم تشکر کردن و م دیدرآورد و به من داد تمام اسات فشیشاخه گل از ک استاد

 تشیاندازه ام به خاطر دکتر صدر و رضا یب یخوشحال. عمرم بود يروزا نیاز بهتر یکیاون روز . بدم که بخونن
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بار بود  نیگفتن اول یم دیهمه مهمتر، تمام اسات زباشد ا یراض ییکه استاد از کار دانشجو ومدی یم شیبود کم پ

 . کرده قشیو تشو ستادهیا ییدانشجو يکه جلو

رو که براش  يا هیو هد بابا و دکتر صدر بودم بعد از ارائه به اتاق دکتر صدر رفتم ونیدر مد زمیهمه چ من

 کیش اریبودم والبته بس دهیکه براش خر ییبایساعت ز دنیاستاد کادو رو باز کرد و با د. گرفته بودم بهش دادم

به زحمت نبودم تو  یمن بود راض يبرا هیهد نینامه خوبت بهتر انیارائه امروز تو و پا: و گردون بود گفت 

 . يخودت تالش کرد

 . شما هستم يها ییراهنما ونیرو مد زمیدونم همه چ یمن که م دیطور کل نینه ا -

 يبرگشته برم رو رانیبه ا نکهیفکر کنم وقتش باشه که بهت بگم راجع پسرم بهت گفته بودم و ا: صدر  استاد

 نیا يو تو يخوام که به اونجا بر یکنه و من ازت م یشمال داره کار م يتو يپروژه بزرگ شهرك ساز هی

 . ستین يو اجبار یرد کن یتون یم شنهادیبه درخواست و پ نیا. یکن پروژه کمکش

رشته  يخواسته خودم هم بود رفتن به شمال و کار کردن تو نیخوشحال شدم ا یلیاستاد که تمام شد خ يحرفا

 . که بهش عالقه داشتم يا طهیو ح

 .رمیچشم استاد من حتماً م: گفتم  بالفاصله

مدارکت رو  یتون یکردم م یمن تو رو دختر دوستم معرف: و خوشحال بود گفت  یصدر که واقعاً راض استاد

 یگ یراجع به من نم يزیتو را استخدام که پس چ یقلب تیخوام پسرم با رضا یو البته نمونه کارات رو م يببر

 باشه؟ 

ش همت پس پشت کار يدونستم که حتماً فکر یم یکرد ول یمداخله نم میدونستم چرا استاد صدر مستق ینم

 برم و البته کدوم شهر شمال؟ دیبا یگفتم باشه ک

خواست به همه  یخدا م ایاز قبل خوشحال شدم گو شتریب یلیبرم به زادگاه خودم خ دیاستا دصدر گفت با یوقت

 .دیسیبنو میلطفاً آدرس را برا رمیچشن حتماً م: گفتم  یبا خوشحال. آرزوهام تحقق ببخشد

 . یو آنقدر عجله کن یو خوشحال بش یم آنقدر راضکرد یفکر نم: صدر  استاد

 یفکر نم یکنم ول یبه خودم قول دادم برم شمال و اونجا زندگ شیخوشحالم چون چند وقت پ یلیاستاد خ -

 .درست بشه و قسمت منو به اونجا بکشونه زیکردم آنقدر زود همه چ

. مدارك و نمونه کارات رو با خودت ببر. یاونجا باش دیشنبه با قاًیدق: صدر آدرس را برام نوشت و گفت استاد

 باشه؟. و من معرفت هستم  یآدرس رو برات نوشتم تو فقط دختر درست من هست
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کردم امروز  یرو جمع م لمیوسا دیگفتم و آدرس رو از استاد گرفتم و به سمت خونه پرواز کردم با یچشم -

 . کردم یصبح زود حرکت م. شمال بگذرونم تونستم پنج شنبه و جمعه رو هم یچهارشنبه بود م

 يها نیدانشجو داده و خوشحال بودم که همه اول هیرو  20بار نمره  نیاول يدکتر صدر زنگ زد و گفت برا شب

 . در زن تالش مال من بود

استاد صدر انجام  يرا آماده کردم مدارکم رو برداشتم و نمونه کارام رو که همه رو برا لمیوسا یبا خوشحال شب

 نیماش ینقره آب يگرفتم با کمر میتصم. چشم باشم يخواستم تو یبود و نم کیداده بودم چون شهر کوچ

 . بابا برم يها نیاز ماش یکیخودم بود رو بزم و با 

 يچند دست لباس هم برا. برقش انداختم یبابا رو انتخاب کردم شب بردمش کارواش و حساب ينقره ا 206

 . شدم یم یشگیهمن مرجان هم دیآوردم با یرو از تنم در م یمشک دیبا دمیخودم خر

خونه  ادیب کباری يخانم زنگ زد و گفتم که هفته ا میمر. کارم رو شروع کنم يخودم قول دادم شاد و با انرژ به

با  هشیخانم مثل هم میمر. ستمین یمدت هیمسافرت و  رمیکنه گفتم که م زیبه گلها آب بده و خونه رو تم

 .رفتیپذ یمهربون

پول  يالزم رو بهش کردم و مقدار يها هیرو بهش دادم و توص دیخانم اومد و کل میصبح برود که مر 8 ساعت

 . با اصرار بهش دادم یکه قرار بود بکشه برام بهش دادم ابتدا قبول نکرد ول یبابت زحمت

 يه واسه خودم آهنگ گذاشته بودم و صدارا يو خوشحال تو يبا انرژ شیبار برعکس دفعه پ نیبود ا 9 ساعت

اول رفتم  دمیبود که رس 1ساعت . تر برسم عیراه توقف نکردم دوست داشتم سر نیکرده بودم ب ادیآهنگ رو ز

انداختم و در رو باز  دیکل. افتادم راهدادم و بعد به سمت خونه آرامش به  یاختصاص یخانم سالم ایو به در ایدر

 یبابا عل هیبود که به توص یرو شسته بود حتما کار همون خانم اطیح یتاز کس نکهیبود مثل ا سیخ اطیکردم ح

 .ومدیکردن خونه م زیواسه تم

کمد . اتاق مامان و بابام بمونم يدرست داشتم تو. خونه يدر آموردم و بردم تو نیرو از صندوق ماش لیوسا

 یکمدها خال یکمد باشد ول يتو لهیزدم که وس یدس مرو توش بذارم ح لمیاتاق رو باز کردم تا وسا يوارید

ظرف با خودم آورده بودم به  يتو غذا يمقدار. دمیکمد چ يرو مرتب تو لمیبود چمدان رو باز کردم و وسا یخال

 ایغروب بود که هوس کردم برم کنار در کیاستراحت کردم نزد یکم. آشپزخانه رفتم غذا را گرم کردم و خوردم

 .گذروندم یخوش م يچند روز جا نیا دیبا
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حرکت کردم خوشبختانه ساحل خلوت بود و  ایساحل رو انتخاب کردم و به سمت در نیتر کیو نزد نیتر خلوت

چقدر  دونمیشدم نم رهیخ ایکنار ساحل نشستم و به در. با فاصله از من چند تا دختر و پسر بودن یفقط کم

با فاصله از من قرار  یکه کم یبزرگ يبه سمت صخره ها.بود غروب بود ساحل خلوت شده  کیگذشته بود نزد

افتاد  یرفت حتماً م یجلوتر م یبود اگه کم ستادهیاز صخره ها ا یکی يشدم که رو يمتوجه پسر. داشت رفتم

 یخواد خودکش یشد حدس زدم م یخوردن در جا کشته م یکه به صخره ها م یرحمیب يو با موجها ایدر يتو

 وونهیمگه د یکن کاریچ يخوا یم يآها: و گفتم  ستادمیا شپشت سر قاًیدق. صخره رفتم باالکنه با سرعت از 

 . يریم یآب حتماً م يتو یاگه خودتو پرت کن يشد

نگاه و چهره برام آشنا بود  نیچقدر ا. يبهتره بر: که متوجه من شده بود برگشت و به من نگاه کرد و گفت  پسر

 یخواستم برم و ب یاگه م. داد زدم تیقلبم حس کردم به خودم مسلط شدم و با عصبان يتو یقیحق یلرزش

 ایبه من و بعد در یبا تمسخر نگاه ین کنیتوه ایکارت به در نیبا ا يتو حق ندار. ومدمی یبگذرم اصالً نم الیخ

 خانومت رو نداره ایقصد اهانت به در یکس يخانم کوچولو بهتره بر: انداخت و گفت 

 . شه یم ریدلگ ایدر فتهیبرات ب یتو آب و اتفاق یفتیاگه ب یخودت رو پرت کن يخوا یکه م يدارِ  -

 .هستن ایآدم برات مهم نگو خانم به فکر در کیمن فکر کردم جون : زد و گفت  يلبخند پر تسمخر دوباره

مردم  دید يجا نبودم اما دوست ندارم حماقت شما رو نیداشت و گرنه االن ا تیمطمئن باش جون آدم اهم -

 .رحم و سنگدل بدونن یرو ب ایبذار و در ریتأث اینسبت به د

که حماقت  یچون کس يزد بهتره بر ادیو فر یدل بسوزون ایواسه در ستیالزم ن: خشم نگاهم کرد و گفت  با

 . کنم ینگاه م ایدرو به  ستادمیجا ا نیندارم فقط ا یمن قصد خودکش دیکرده شما بود

حرفا دك  نیخواهد منو با ا یم دیبعد گفتم از کجا معلوم شا یکه اشتباه کردم ول دمیجا خوردم و فهم یکم اول

کنم  یرو تماشا م ایو در نمینش یجا م نیطور پس من هم ا نیکنه و بعد خودش رو بکشه پس بهش گفتم که ا

 . صخره نشستم يو بعد رو

 . شد و دستاش رو مشت کرد و رفت مونیبگه که پش يزیخشم نگاهم کرد و خواست چ با

ساحل انداخته  يرو که تو فمیپسر که رفت من هم ک. کشه یراحت شد که حداقل االن خودش رو نم المیخ

 .کردم و به سمت خونه حرکت کردم یخداحافظ ایبودن برداشتم و از در

حوصلم سر رفته بود  یوابم نبرد عادت داشتم که بعد از نماز نخوابم حسابکردم خ یسع یبعد از نماز هر چ صبح

به سمت ساحل راه افتادم از خونه تا ساحل فاصله  ادهیصبحانه رو برداشتم و پ لیاز فرصت استفاده کردم و وسا
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بلند  یگپارس س يدونم چرا صدا یداشتم نم یخلوت بود و من با آرامش قدم بر م یحساب ابونایخ. نبود يادیز

شد  یچ دمینفهم دمیدو یتوجه به اطراف م یپا گذاشتم به فرار ب دمیترس یشد من که به اندازه مرگ از سگ م

به صورت و بدنم  یدست ستادمیا. دمیآسفالت بود که شن يرو نیماش يها کیالست غیبوق و ج يفقط صدا

کاپوت  يبود با خشم رو ستادیجلوم ا یام و مشک یب هیکردم  نیبه ماش ینگاهنه انگار هنوز زنده بودم  دمیکش

 نجایا ؟یکن یم یقدر با عجله رانندگ نیا يبر يآقا حواست کجاست مگه سر يآها: و گفتم  دمیکوب نیماش

 دادن؟ نامهیدونم چطور به شما گواه ینم یران لیاتومب ستینه پ ابونهیخ

 حالتون خوبه؟: شد و گفت  هادیپ نیزدم که راننده از ماش یغر م تیطور با عصبان نیهم

من خوبم اما فکر کنم : به خودم اومدم و گفتم  عیبود ماتم برد اما سر روزید ونهیراننده که همون پسر د دنید از

 . دیکن یم یقدر با سرعت رانندگ نیا شهیسکته کردم از ترس شما هم

 .نیماش يجلو دیدیپر کدفعهیهم بدهکار شدم شما  يزیچ هی نکهیمثل ا: کرد و گفت  یاخم

 بود؟ ادیقدر ز نیسرعتتون ا یچ يشما برا دمیپر کدفعهیمن : ام رو بهش دوختم و گفتم  رهیخ نگاه

 . میهر دو با خشم به هم زل زده بود هیبا خشم نگاهش کردم چند ثان و

 یمعذرت خواه هی یتون یم: و غرور گفت  يرفت و با سرد نیکرد خشمش رو کنترل کنه به سمت ماش یسع

 .تمام بشه خانم کوچولو زیو همه چ یکن

 ییکنه شما یمعذرت خواه دیتر شدم و گفتم عمراً اونکه با یلحن حرف زدنش و خانم کوچولو گفتنش عصبان از

 . برم دینه من و بعد گفتم من فعالً عجله دارم و با

 .دیعرض ادب نکرد خوره که موقع طلوع شما یبر م ایو گرنه به در دیبهتره زودتر بر: گفت  هیکنا با

 کینزد یپسره از خود راض. باال انداختم و به سمت ساحل رفتم يتفاوت شانه ا یب یاش شدم ول هیکنا متوجه

 .تمام بشه زیکنم تا همه چ یگه معذرت خواه یبود منو به کشتن بده بعد م

لختش رو کج  ياذهنم تجسمش کردم چهارشونه و قد بلند بود موه يتو.با اون خانم کوچولو گفتش مسخره

 .اخم کرده بود یواقعاً جذاب بود مخصوصاً وقت دیسف یو صورت یمشک يبود چشم و ابرو ختهیصورتش ر يتو

 .دلم گفتم به من چه يباال انداختم و تو يتفاوت شونه ا یب

 .گرفتم یجشن حساب هیخودم  يبهم خوش گذشت ناهار رو رستوران خوردم و برا یروز هم حساب اون
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 چهارم فصل

گرفتم  یدوش حساب هیخود آمده کردم و خوردم بعد  يبرا یشدم صبحانه مفصل داریاز خواب ب جانیاز با ه صبح

 يبهش داد با کش موهام رو باال یشد حالت خاص یو موهام رو با سشوار خشک کردم موهام لخت بود و نم

کار  طیدونستم مح ینم دمیوشپ یخی یبودم رو با شلوار ل دهیکه تازه خر یکیشیسورمه ا يسرم بستم مانتو

بود  دیسف یلیصورتم مرتب کردم پوستم خ يرا کج تو میاز موها یسرم کردم و کم یپس مقنعه مشک ه؟یچطور

 یگلبه میزدم و با رژ مال یرژگونه گلبه دمیکش یتر از پوستم زدم و خط چشم نازك مشک زهیپنکک دو درجه ت

 يتو يخودم بوسه ا يجذاب شده بودم برا یبودم حساب نکرده شیکردم مدت ها بود که آرا لیرو تکم شمیآرا

کوله ام رو نگاه کردم تا مطمئن بشم تمام  يکمد درآوردم با دقت تو ياسپرتم را از تو يفرستادم کفشا نهیآ

عامل شرکت  ریمدبا  9ساعت . مدارك و نمونه کارا رو آوردم همه را آورده بودم به سمت شرکت حرکت کردم

 .دمیبود که به شرکت رس 9به  عیر هی ساعتقرار داشتم 

. اهورا یو مهندس یشده بود به تابلو نگاه کردم گروه فن نیفر ییبایبزرگ و ز يشبک که با تابلو یساختمان

راهرو نشسته بود  يتو زیپشت م یپوش کیآدرس را درست اومده بود وارد ساختمان شدم خانم خوش چهره و ش

 . در خدمتتون هستم دیفت بفرمائگ

 . صدر قرار مالقات داشتم يبا آقا 9کردم و گفتم راد هستم ساعت  سالم

جلسه تمام  دیصدر جلسه دارن منتظر باش يهستم آقا يخوشبختم من هم احمد: زد و گفت  ینیدل نش لبخند

 .خدمتشون دیفرستم بر یشد م

آورد تشکر کردم و  يچا یوانیل میبرا یمهربون رمردیه پسالن نشستم ربع ساعت گذشته بود ک يمبل تو يرو

صدر تمام بشه کم کم داشتم  يساعت بود که منتظر بودم جلسه آقا کیگذاشتم حدود  زیم يرو رو يچا

تونستن  یداشتن م لسهبه من بود اگه ج یاحترام یب یبه نوع نیبا من قرار داشتن ا 9شدم ساعت  یم یعصب

رو برداشت و  یزنگ خورد گوش زیم يرفتم تلفن رو يخانم احمد زیبه سمت م. کنن میتنظ گهید يقرارو جور

 دیببر فیتشر دیتون یخانم راد م: را گذاشت و گفت  یگوش يخانم احمد. فرستمشون یگفت بله چشم االن م

 .داخل اتاق

 ن جلسه داشتن؟با خودشو شونیا: زدم و گفتم  ياز در خارج نشده بود پوزخند یدر اتاق نگاه کردم کس به

امکان نداشت اون پسر پر رو، پسر استاد صدر بود  نکهینه ا. رفتم در زدم و وارد شدم رعاملیسمت اتاق مد به

 کردم؟ یکار م نیبا ا دیمن، من با يخدا يوا
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بود سرش را بلند کرد و به من نگاه کرد اون همه از  رشیم يرو يبرگه ها يکردم پسر که سرش تو سالم

هر  دنیانتظار د. دینیبنش دییسالم بفرما: به خودش مسلط شد و گفت  يمن تعجب کرده بود اما فور دنید

 . تعجب کردم دنتونیمنم از د: نشستم و گفتم  زشیمبل کنار م يرو داشتن جز شما رو یکس

 ن؟یکن یمتنها با خودتون جلسه برگزار  شهیشما هم دیببخش: به دور تا دور اتاقش انداختم و گفتم  ینگاه

 .دوست دارم صبر کارمندام رو بسنجم شهینه اما هم: زد و گفت  یطنتیپر از ش لبخنده

 یول یکارشون رو بسنج دیکله پوك با خورهیم یبگه صبرشون بدرد چ ستین یکیبودم آخه  یعصبان یکم

 اومدم؟ رونیو من سربلند ب: خودم رو کنترل کردم و گفتم 

دونم  یو م ادیعجول خوشم نم يمن اصالً از آدم ها. دیاتاق من هست يطور بوده که شما االن تو نیحتماً ا -

 .کنن یکسب نم یتیموفق

به  یجا شرکت شماست پس نظر شما مهمِ ول نیخودش داره و ا يبرا يهر کس نظر: کردم و گفتم  نگاهش

 یهستند که صبور بودن ول ییادم ها اریچه بس کنهیمشخص م گاهشونویادم هاست که جا ينظر من توانمند

 .دینیاز کارام رو آوردم که بب يبه هر حال من نمونه ا.رفتن پروژه ها شده  شیباعث کند پ يصبور نیهم

 .دیشما خودتون پاسخ تمام حرفاتونو داد -

 تعجب نگاهش کردم و گفتم بله؟ با

نشون  نینمونه کارامو آوردم پس هم دیتشما گف: پوزخند بود گفت هیشب شتریلب داشت و ب يکه رو يلبخند با

 واسه انتخاب کارمندام داره درسته؟ يا گهید يها تمیکه من عالوه بر صبر ا دهیم

 .گفتم درسته  الیخ یمتوجه منظورش شدم ب تازه

 د؟یو سابقه کار ندار دیشد لیتازه فارغ التحص دمیشن يوا نمینمونه کاراتون رو بب شمیخوشحال م: صدر

که  يا يد یشروع کردن و با سابقه شدن و س ییجا هیهمه از  یشدم ول لیبله من تازه فارغ التحص گفتم

 .نمونه کارام توش بود رو به طرفش گرفتم

 يکارا نیکه ا دیمطمئن: به کارا انداخت و گفت  یگذاشت و گفت بله و نگاه وتریکامپ يرو تو يد یس

 .ادهیز یلیخ نیلبته بدون سابقه کار او ا ینقشه کش سانسیل هی يخودتونه؟ آخر برا

با خشم نگاهش کردم و گفتم من .  دمیزد که کارا رو دزد یبهم تهمت م یشده بودم داشت به نوع یعصب یکم

 .رو بدزدم گهید یکس يکه نقشه  ستین يازیاستخدام ن يرو گرفتم در ضمن برا مینقشه کش سانسیتازه فوق ل
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نداشتم آخه اصالً  يسو تفاهم نشه من منظور بد دیببخش: گفت  يمتوجه اشتباهش شد چون فور نکهیا مثل

 . دیداشته باش سانسیباورش برام سخت بود که ل یمن حت دیداشته باش سانسیخوره که فوق ل یبهتون نم

 . دینیرو هم بب نایبهتره ا: رو درآوردم و به طرفش گرفتم و گفتم  سانسمیو مدرك موقت فوق ل ییشناسا مدارك

کردم  یتشکر کردم و خداحافظ. دیمشغول به کار ش دیتون یاز فردا م: به مدارك انداخت و گفت  ینگاه

از اتاق خارج شدم به سمت خانم . گرفتم یپسر پررو رو م نیحال ا دیبا یخوشحال بودم که استخدامم کرده ول

 .متشکرم یلیخ يرفتم و گفتم خانم احمد ياحمد

 د؟یاستخدام شد: بود گفت دهیرو در چهره من د یکه خوشحال ياحمد خانم

 . شم یبله از فردا در خدمتتون هستم و مزاحمتون م -

خوام اگه مجبور شدم بگم  یکنه عذر م یمطمئن بودم که شما رو استخدام م. زمیعز يدار اریاخت: ياحمد خانم

 .......صدر عادت دارن يجلسه دارن آخه آقا

 . دادن حیاشکال نداره برام توض: و گفتم  دمیحرفش پر وسط

 طنتمیزد ش یصدر بهم چشمک م یمشک BMVکردم و از شرکت خارج شدم  یخداحافظ يخانم احمد از

 فمیک ياز تو یسنجاق. قدر خود متشکر نباشه نیکردم ا یم یبهش حال کمی دیبا. گل کرده بود  یحساب

 يشدم برا نمیسوار ماش یخنک شده بود با خوشحال یکردم دلم حساب یخالرو  نیماش يجلو ریدرآوردم و باد تا

بود و داشت  ستادهیپنجره ا يخدا من صدر تو يانداختم وا یلحظه سرم رو بلند کردم و به ساختمان نگاه هی

پسره  دیسرکار؟ به خودم گفتم اصالً خوب شد که د امیبود حاال چطور صبح ب دهیمنو د یعنی کردیمنو نگاه م

رو  نیخوام صبر کارمندام رو بسنجم ماش یم من گهیبعد هم م. اتاقش معطل کرد يساعت جلو کیپررو منو 

کردم که کارم اشتباه نبود اما وجدانم مدام قلقلکم  یراه مدام خودم را قانع م يروشن کردم و به راه افتادم تو

 .داد یم

کرده  یرو دوست داشتن اطیح يفضا یباغچه حساب يتو يگال. کردم و برگشتم خونه  دیخونه خر يبرا یکم

 اطیح يتخت تو يبرداشتم و رو یکتاب. شدم یگذروندم خسته نم یم اطیح يبودن تمام وقتم رو هم تو

 .مشغول خوندن شدم

 روزیاتقاق د یشد کم یمن محسوب م يروز کار نیاول. داشتم یفراوان جانیشدم ه داریزود از خواب ب صبح

برنزه کردم  شیآرا. بهتر باشم شهیکردم از هم یسع. مهم نبود یباعث شده بود از روبرو شدن با صدر بترسم ول

 یمتوجه شدم جو کم روزید ونچ دمیپوش یخوش رنگ يدود یبا شلوار ل یمشک يمانتو ومدیبهم م یلیکه خ
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. بود یعال زیهمه چ. ختمیر صورتم يکج تو شهیسرم کردم و موهام رو به عادت هم یهست مقنعه مشک یرسم

. نبودم یتونستم به موقع به کارم برسم چون من آدم خوش خواب یم یساعت کار شرکت هشت صبح بود ول

شرکت  يبود که جلو 7: 30همکارا بذارم ساعت  زیم يور ییآشنا يتا برا دمیخونه چ اطیچند شاخه گل رز از ح

. اتاقش باشه تا باهاش روبرو نشم يتو ایباشه  ومدهیکردم که صدر ن ینگه داشتم و وارد شرکت شدم دعا دعا م

سالمم رو پاسخ . سالم کردم يبه خانم احمد. تو راهرو نبود یکس ياز خانم احمد ریدعام گرفت چون به غ ایگو

 .هیگل شروع خوب ییآشنا يبرا: رو به طرفش گرفتم و گفتم  یشاخه گل دداد با لبخن

 نه؟ ومدنیهمکارا هنوز ن: تشکر کردم و گفتم با لبخند  ياحمد خانم

 اومده مانینه فقط اقا سل:  ياحمد خانم

آقا : دادم و گفتم  مانیهم به آقا سل یشرکت بود به سمت آشپزخانه رفتم و شاخه گل یآبدارچ مانیسل آقا

ارم البته اگه همکارات گل بذ زیم يرو ییعرض آشنا يخوام برا یم دیبه من بد دیچند تا گلدون دار مانیسل

 . نباشده یمشکل

 ادیصدر از گل خوششون ن يگمون کنم آقا یول ارمیزد و گفت چشم دخترم االن م يپدرانه لبخند مانیسل آقا

 . اجازه ندادن از گل استفاده بشه نجایا ونیدکوراس يچون برا

متنفر  یعیکه از گل طب ستین یو گرنه آدم ادی یخوششون نم یاحتماالً از گل مصنوع دینگران نباش:  گفتم

 . باشه

 . با چند تا گلدون برگشت قهیو بعد از پنج دق رونیکه ظاهراً قانع شده بود رفت ب مانیسل آقا

سالن بزرگ بود که  کی يشد یهمراهم اومد تا کل شرکت رو بهم نشون بده وارد شرکت که م مانیسل آقا

بود که چون تابلو نداشت متوجه شدم  يگریق دشرکت سمت راست اون قرار داشت و سمت چپ اتا ریاتاق مد

 !هست یچه اتاق

اتاق  2اتاق سمت چپ که مخصوص کارمندان و  12اون  يبود که انتها یکیاریسالن  يدرب ورود يروبرو

سالن بود که مختص  ياتاق روبرو کیبخش نظارت بود و  يگریو د یبخش مال یکیسمت راست که 

 يشرکت رنگ خاکستر يوارایکل د. قرار داشت یکنفرانس و جلسات شرکت بود و کنارش آشپزخانه کوچک

 .بود بایاستفاده کرده بودن در کل مدرن و ز ونیدکوراس يبرا ییبایز يزده شده بود و از تابلوها يگرید

گذاشتم و چند شاخه  یسالن هم گلدون بزرگ يوقرار دادم و ت یبا شاخه گل یگلدون زهایم يکل اتاق و رو يتو

 . فقط اتاق صدر مونده بود. گل توش قرار دادم
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 شه؟ یصدر باز نم يدر اتاق آقا: گفتم  يبه خانم احمد. در رو که فشار دادم متوجه شدم که قفله  رهیدستگ

و گل  دید اتاقشون بشصدر دوست ندارن بدون اجازه وار يآقا: گفت  یو با دستپاچگ مانیموقع آقا سل همون

 . دیبذار

من اصرار  دیزندند بگ یبه عهده من اگر حرف مانیآقا سل: انداختم و گفتم  مانیبه آقا سل يمعصومانه ا نگاه

 .کردم

 یم یدعوا حساب هیدونم امروز باهام  یگفت امان از دست شما جوونا و در رو باز کرد و گفت من م مانیسل آقا

 یلیو الحق خ کنهیم یخودش خال يچند وقت متوجه شده بودم رو نیعطر صدر که ا يوارد اتاق شدم بو. کنه

 .گذاشتم و خارج شدم زشیم يگلدون با چند شاخه گل رو کیهم خوشبو بود فضا رو پر کرده بود 

مبل نشسته بودم با همه سالم و  يسالن رو ياومدن من تو یکی یکیبه هشت بود که همکارا  کینزد

 .هستن دیگفت که همکار جد یکرد و م یم یمنو به اونها معرف يو خانم احمدکردم  یاحوالپرس

 

 

 پنجم فصل

 :  اهـورا

کردم  یچه ساده بودم که فکر م.بود که رفته بود  روزید نیانگار هم رانیبرام سخت بود که برگشتم ا باورش

برگشتن کارم  يمن برا یتنها دلخوش دیشا. تر شدم یخال یاز هر زمان یرفتم ول.تا با دست پر برگردم  رمیدارم م

 یکردم م یبودم با خودم که فکر م دهسرشناس ش یو به نوع. کرده بودم شرفتیاون پ يتو یبود که حساب

 یبالخره بعد از شش سال راض. مملکت خودم انجام بدم يکار و تو نیو هم رانیتونم برگردم ا یکه م دمید

از  یکی يتا تو رمیمن خوشحال بودم که دارم م.ادمهیخوب  رانیخروجم از ا يشدم که برگردم صحنه ها

 ینم یباعث افتخار خودم و بابا و طناز باشم ول گردمیبرم یوقت تا رمیدانشگاه ها درس بخونم دارم م نیبهتر

که طناز چقدر به خاطر  ادمهیخوب  دمیاز دست م شهیهم يشم و طناز رو برا یم اهامیرو يدونستم باعث نابود

 یلیخ مایهواپ يتو زنمیکه زود زود بهش زنگ م دادمیم يدواریکرد و من آروم بهش ام یم هیمن گر از يدور

باعث بشه از  يزیچ ای یخواستم کس یمن هدف داشتم و نم یول شدیهمه تنگ م يدلم گرفته بود دلم برا

روزگار  يها یمتینامال یمهربون رفت ول یکه با قلب يشکسته مرد یبا قلب یاالن برگشتم ول.هدفم دور بمونم
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غرورمو نابود نکرد بلکه خودمو قلبمو و تمام احساسمو نابود  انتشیطناز با خ. برگرده یسنگ یباعث شد با قلب

 .باشه  یاز درون خال یبزرگ باشه ول تونهیمرد م دمیفهم یکنم بزرگ باشم ول شرفتیمن رفتم که پ.کرد 

 یگرفتم دوست بدارم ول ادی خورهینم شیسوراخ دوباره ن هیکردم حسمو نابود کنم چون ادم عاقل از  یسع

 .االن فراموش کردم خوب حالم.نکنم یعاشق

 :گفتن بایز چه

 )یفاالچ.(فرق داره یلیشوند اما خوب شدن با مثل روز اول شدن خ یها خوب م زخم

 .کنم يکرد تا ازش نگه دار ممیکه بعد از ضربه خوردنم دوستم تقد يا یامانت کنمیفکر م میفقط به امانت االن

دوران سخت هممون  یول دنیکش یسخت یلیمدت اونا به خاطر من خ نیا. تا کنار خانوادم باشم رانیا اومدم

 .از نو اهورا بشم خوامیدوستم باشم م یخوام کنار امانت یم. کنم یفکر م یتمام شده االن فقط و فقط به روشن

من اصال جالب نبود حضور طناز باعث شد اصال بهم  يجشن برا نیبه خاطرت ورودم جشن گرفت اما ا مامان

منو  دیپروژه جد يبرام سخت بود از بابا خواستم برا دیکشیکه اون نفس م يموندن تو شهر یخوش نگذره حت

 . بخاطر من قبول کردن یبراشون سخت بود ول نکهیبا وجود ا.بفرسته شمال 

 نیهم اخر روزید.گروه کامل شده بود  بایو تقر رفتیم شیل پپروژه داشت طبق روا يکارا.شرکت شدم  وارد

دفتر بودم که بابا  يتو شیچند روز پ. به نظرم کاراش خوب بود.استخدام اومده بود  ينفر که شاگرد بابا بود برا

 . یسالم بر پدر گرام: زنگ زدگفتم 

 ؟یسالم پسرم خوب:  بابا

 مامان چطوره؟ د؟یممنون شما خوب -

از دوستان و صد البته شاگرد نمونه ام رو  یکیدختر  نکهیغرض از مزاحمت ا. رسونه یمامانتم خوبه سالم م:  بابا

 . شرکت ادیشنبه م. خوام بفرستم خدمتتون یم

 .ندارم بابا اجیاحت دیجد يرویاما من که ن -

 نمشیب با خودته اول بببازم انتخا یبهت بکنه ول يادیتونه کمک ز یحرفت من حرف نباشه راد م يرو:  بابا

 .بود نگهش دار یبهش فرصت بده و اگر راض

 چشم -

 باال فعالً شب خوش یچشمت ب:  بابا

 ریشب بخ -
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 ازیهر چند ن نمیدردونه بابا رو بب زیعز يتونستم دانشجو یپس بالخره م. رو که گذاشتم به فکر فرو رفتم یگوش

 هست و کارش چطوره؟ یکه ک نمیدم که ببکنجکاو بو یحساب یشرکت نبود ول يدتریجد يرویبه ن

ذهنم نقش  يدختره تو افهیاومد ق ادمیچند روزه  نیاتفاقات ا. بابا و اتفاقات اون روز بودم يفکر حرفا يتو

همه حس نوع  نیموجود زنده برخورد کرده بود از ا هیمثل  ایبا در نکهیافکارش برام جالب اومد از ا. بست

بودم  دهیمدت ازش د نیکه ا ییطنتایش تمامبا  نکهیاز ا.رفته نیآدم ها در حال از ب نیب گهید دیکه شا یدوست

 .ومدیداشت خوشم م یمحکم تیشخص یول

گلدون  يکه تو يمحمد يبود با تعجب به گال دهیچیاتاقم پ يگل تو يبو. وارد دفترم شدم هیتوجه به بق یب

 .ذهنم اومد ياز اون روزا تو یخاطرات گنگ.بود نگاه کردم زمیم يرو

که طناز عاشقشون بود  يمحمد يدسته گل پر از گال هیپارك منتظر طناز بودم  يتو مکتین يمعمول رو طبق

سالم :با ذوق رفتم سمتش و گالرو گرفتم جلوش و گفتم  ادیکه داره م دمیاز دور طناز رو د.بودم دهیواسش خر

 با عشق میبر فرشته خودم تقد

 .قشنگن یلیخ یمرس يوا:رد و گفتبا لذت به گلها نگاه ک طناز

 .قابل خانوم خودمو نداره-

 .هستم  ياونم محمد یعیاهورا من عاشق گل طب یدونیم:طناز

 ؟یهست يلوس کردم و گفتم فقط عاشق گل محمد خودمو

 البته بعد از تو:زد و گفت  یجذاب لبخند

 .و جمله اش ضعف رفت دنیخند يمن دلم برا و

 دیایب يخانم احمد: درو باز کردم و گفتم زدمیسرخ شده بود و نفس نفس م تیصبانخودم اومدم صورتم از ع به

 .اتاق من يتو

جرات کرده بدون اجازه وارد اتاق من بشه  یک:با داد گفتم.پشت سر من وارد شد  ياتاق شدم و خانم احمد وارد

 حقو نداره؟ نیا یمگه من نگفتم کس

 کم شده؟ زتونیم ياز رو يزیچ خوامیعذر م:گفت دهیبر دهیبود بر دهیترس یکه حساب ياحمد خانم

 ؟يخانم احمد دیجواب سئوال منو بد: بلند تر از قبل گفتم يصدا با

 خوامیعذر م:به در زد و وارد شد و گفت يبابا تقه ا يجواب بده که متوجه شدم دانشجو خواستیم ياحمد خانم

 .من با اصرار وارد اتاق شما شدم
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 به شما داده خانم؟ یحق نیچن یک:و گفتم بهش زل زدم تیعصبان با

دست نزدم فقط چند شاخه  يزیداشته باشه من به چ يمورد کردمیفکر نم: ابروهاش انداخت و گفت ونیم یاخم

 .نیگذاشتم هم زتونیم يرو ییعرض ادب و اشنا يگل برا

شکست و  یوحشتناک يگلدون با صدا نیزم ينداشتم گلدون رو برداشتم و پرت کردم رو یرفتارم کنترل يرو

 .داد زدم من از شما گل نخواسته بودم.سکوت شرکت رو بهم زد

 کردمیفکر نم:به خودش مسلط شد و گفت يبود فور دهیترس یگلدون و رفتار من کم يبابا که از صدا شاگرد

ر گلها اجازم و هم به خاط یقابل درکه به هرحال هم بابت ورود ب ریهمه جنجال غ نیا دینگر باش یانقدر سطح

 .و بعد از اتاقم خارج شد خوامیمعذرت م

 .شنومیبعدا م:بده که دستمو به نشونه سکوت باال اوردم و گفتم حیخواست توض یم ياحمد خانم

موهام بردم زنگ زدم و به احمد گفتم اقا  نیپنجه هامو ب ینشستم عصب زمیرفت و من پشت م ياحمد خانم

به  کمیبود  یذهنم اومد اسمش چ يصورت شاگرد بابا تو. هارو جمع کنه شهیرو بفرسته تا خورده ش مانیسل

 نیچقدر از برخوردم ناراحت بودم ا.خاطرم اومد  يصورت معصومش تو.مغزم فشار اوردم اهان راد مرجان راد

 .کردم یخودم کار م يرو شتریب دیبا.ذاشت یم ریتاث انمیهمه اطراف يبنده خداها که مقصر نبودن تنفر من رو

 .داخل انیخانم راد ب دیموقع خروج گفتم لطفا بگ.هارو جمع کرد  شهیخورده ش مانیسل آقا

: خانم راد گفت.دینیگفتم لطفا بنش دمیسکوتش رو د یوقت. ربع درب اتاق زده شد و خانم راد وارد شد هیاز  بعد

 . دیداشت يممنون راحتم با من کار

 رم متاسفم اما بابت رفتا: آرامش و لحن آروم گفتم با

 نیشرکت قوان نیا ياما تو: چشماش نگاه کردم و گفتم يبا تحکم خاص خودم تو دمیحرفم که رس يجا نیا به

با ما هر چند هنوز  يدوست دارم به همکار. دیدرك کن دوارمیدارم ام لیخاص خودم رو دارم و البته براشون دل

 دیاالن اتاقمم رو بهم نشون بد شهیباشه م:کرد و گفت صورتم نگاه يمثل خودم تو.میادامه بد یشروع نشده ول

 .کنم کاریچ دیبا دیو بگ

 .رو داره اقتشیاحترام گذاشت چون ل دیمحکم با يخانم کوچولو نیاعتراف کنم به ا دیبا

. سالن کنفرانس جمع بشن يتو گهید عیهمکارا تا به ر هیکل:گفتم  يتلفن رو برداشتم و به خانم احمد یگوش

: رو گذاشتم و گفتم  یکرد و منتظر منه که تلفنم تمام بشه گوش یم يباز فشیمتوجه شدم که داره با دسته ک

 . دم یمن اتاقتون رو نشونتون م دیاول با همکارا آشنا بش
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سالمشون . سالم کردن و ستادنیا دنمیتمام همکاران اونجا بودن و با د. میخانم راد به اتاق کنفرانس رفت همراه

به جمع انداختم و  ینگاه.نشست يکنار خانم احمد یصندل يخانم راد رو ننیرا پاسخ دادم و اشاره کردم که بنش

 : با تحکم خاص خودم گفتم

ما رو  اسیپروژه  يهستن که قراره تو يدیو قبالً گفته بودم خانم راد همکار جد دیدون یطور که م همون

 . کنن یهمراه

که  يعباد يو آقا یکردم و در آخر رو به خانم فاطم یاونا رو معرف یکی یکیهمکاران اشاره کردم و  هیکل به

 يهمکار دوارمیشن ام یبخش شما مشغول به کار م يخانم راد تو: بودن گفتم  یو مال یگانیبخش با يکارمندا

 . دیبا هم داشته باش یخوب

 يزیچ یشده چون دستش رو مشت کرده بود ول یبه خانم راد انداختم متوجه شدم که عصبان ینگاه یچشم ریز

دلخور به  یفقط نگاه کنهیجمع اعتراضش رو اعالم نم يچند وقتش متوجه شده بود که تو نیاز رفتار ا.نگفت 

 ینم یولنگاهش بود  تیمبخاطر مظلو دیبدنم احساس کردم شا يتو یدونم چرا سوزش یمن انداخت که نم

خرابش  يبا سهل انگار دیبود و نبا رانیا يپروژه من تو نیاول نیاعتماد کنم ا يزود نیتونستم بهش به ا

 ..کردمیم

 .کشنیرو م شتریب حاتیزحمت توض يخانم عباد دیبد لیاخر هر روز گزارش کارتون رو تحو دیضمن با در

از . از سالن خارج شدم و به اتاقم رفتم هیجلوتر از بق. دیبر دیتوان یم ستین یمشکل ایگفتم اگه سؤال  هیبه بق رو

 .رفت یگانیبه اتاق با يکه همراه خانم عباد دمیاتاقم د يتو نیدورب

 .بود که شاگرد باباست حتما نیدونستم چرا عکس العمالش واسم مهمه به خاطر ا یهم نم خودم

 شدیم.دادیگوش نم يخانم عباد حاتیتوض کسل و گرفته است و اصال با دقت به یلیروز مشخص بود که خ اون

 .داد و رفت يخانم احمد لیکه تحو دمینوشت و د یآخر وقت گزارش. کارا نداره نیبه ا يکه عالقه ا دیفهم

 .کرد و رفت یداد و خداحافظ لیگزارشات رو تحو يبعد خانم احمد قهیدق چند

که  ییبا خوندن گزارشش لبخند به لبهام اومد تمام کارا.کردم دایگزارشات گشتم و گزارش خانم راد رو پ نیب

خالصه .شماره نامه رو زدم  ازدهیکردم  یگانیبرگه رو با هی ازدهیانجام داده بود نوشته بود ساعت ده اب خوردم 

به اعتراض بود اما  نمیا.بودن کارش رو بگه تیماه یکار رو انجام داد که ب نیمتوجه شدم از قصد ا. زیهمه چ

 يو پنجه هامو تو دمیکش يپوف بلند.داده امیپ یامانت دمیاومد بازش که کردم د امیپ میگوش يبرا. راد وهیش
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 نیشتریکه ب رفتیم ادمیکار بودم که ازش غافل شده بودم پاك داشت  ریمدت انقدر درگ نیموهام بردم واقعا ا

 بوده؟ یچ رانیا بهاز اومدن  زمیانگ

 :باز کردم نوشته بود امویپ

 است یکیچراغ برق دردمان  ریو ت من

 شود یکه م شب

 دلمان پرنور ..  کیتار سرمان

 شود  یکه م صبح

 ...دلمان خاموش ..  نیسنگ سرمان

 يا هیسا نکهینه ا نمشیبرم و بب تونستمیناخواسته دلم گرفت کاش م.ناراحتش کرده  يزیشدم که باز چ متوجه

 .زدمیقولم م ریز دیکه به فرزاد قول داده بودم و نبا فیح یول شیزندگ يباشم تو

 شده؟ يزیسالم چ:نوشتم

 ناراحت شدم یتیچند شخص ونهید هیاز دست  هیسالم نه فقط : جواب داد دهینرس قهیدق کی به

 .ناراحت بشه  یادم نیاز چن دیادم نبا. یتیچند شخص ونهید یگیخودت که م: لبخند فرستادم و گفتم هی براش

 شهیکردم نم یسع یلیاخه خ: داد جواب

 .شهیمطمئن باش که م شهیم: نوشتم واسش

 .يدیممنون که جواب م شمیمزاحمت نم-

 بتونم کمکت کنم دیبود بهم بگو شا یاگه مشکل: نوشتم

 يشکلک خنده فرستاد و نوشت با هیو بعد  امیخودم از پسش بر م یمنو شناخته باش دیخودت با: نوشت

 . گذاشتم و رفتم خونه فمیک يفرستادم و گزارش کارارو تو یخداحافظ

 

 

 :ششم فصل

 مرجان

کردم چون روز قبل فرصت نشده بود که  یمعذرت خواه روزیبابت د يکه به شرکت رفتم از خانم احمد صبح

 .زمیاشکال نداره عز: گفت  يخانم احمد. کنم یازش عذرخواه
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از تشنج  یبابت عذرخواه دیکن یفکر م: نشون دادم و گفتم کرده بودم رو بهش  میکه پشت سرم قا ییگلها

 باشه؟ یگلها کاف نیا روزیکردن جو د

 ؟یهست یک گهیتو د: به من انداخت و با لبخند گفت  يا هینگاه عاقل اندر سف ياحمد خانم

 یوانیبا ل مانیلکارم که تمام شد به اتاقم رفتم آقا س. گلدون بذارم يرم گال رو تو یمن م: زدم و گفتم  يلبخند

زرد  وانیخورم و ل یم يخودم چا وانیل يمن فقط تو مانیبه طرفم اومد ازش تشکر کردم و گفتم آقا سل يچا

خم کردم و مظلومانه  یوصل بود به طرفش گرفتم و سرم رو کم يدسته اش کفشدوزك قرمز يرنگم که رو

 . خورم یم يچا وانیل کیگفتم البته من فقط صبح 

 . باشه دخترم: رو ازم گرفت و گفت  وانیو ل دیخند مانیسل آقا

منو  يچا.ممنون  مانیباشد گفتم آقا سل مانیحدس زدم آقا سل دمیسرم د يرو باال یکارم بودم که کس مشغول

 .یمرس یلیخ یلیخ زیم يرو دیبذار د؟یآورد

سرم  يصدر باال دمیکه دخورده سرم و بلند کردم  یو تکون نم ستادهیسرم ا يکه همون طور باال دمید یوقت

فکر کردم آقا  دیسالم ببخش دییشما: بلند شدم و گفتم  یبا دستپاچگ. خونسرد بود شهیبازم مثل هم ستادهیا

 .اومده مانیسل

 شماست با تعجب نگاهش کردم و گفتم بله؟ یشگیعادت هم نیا: سالم کرد و گفت  صدر

چون از  دیکارارو درست انجام بد دوارمیام: انداخت و گفت  یبعد به کارم نگاه دویشیاشتباه متوجه م نکهیا

 .گذرم یم یکس ياز خطا کباریفقط  ایگذرم  یاشتباهات راحت نم

. تصادف انیمتوجه شدم و بعد جر ایکه کنار در هیلحظه فکر کردم تازه متوجه شدم منظورش به اشتباه چند

با من داشت من که  یموجود چه پدرکشتگ نیدونم ا ینم.بودم یعصب یلیبود از گوشم دود بلند بشه خ کینزد

کنم که کارا درست  یرو م میسع ممن تما: گفتم  يبا دلخور.بود که کارم رو درست انجام بدم  نیا میتمام سع

 .انجام بشه

 یدر ضمن من از گل چه با مناسبت چه ب: اخم کرد و گفت  یانداخت و کم زهایم يرو يبه گال ینگاه بعد

 . دیمتوجه باش دوارمیشرکته ام نیاز قوان یکی نمیا. شرکت دوست ندارم استفاده بشه يو تو ادیمناسبت خوشم نم

 . گفتم بله متوجه ام یو عصبان يجد یلیآروم نشدم خ یبهش گفتم ول راهیبد و ب یذهنم کل يتو

 یلیکارش خ يبودم که تو دو روز متوجه شده نیا يتو دمینفس راحت کش هیرفت و من  رونیاز اتاق ب صدر

 .دادنیبا وسواس کارها رو انجام م یلیچون همه همکارا خ رهیو سخت گ يجد
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گرفتم برم و باهاش صحبت کنم آخر وقت گزارشکار روز  مینبودم تصم یقسمت اصالً راض نیا ياز کار تو من

 نم؟یصدر رو بب يآقا شهیم: گفتم  يرو آماده کردم و به خانم احمد

 .با صدر هماهنگ کرد و گفت بفرما ياحمد خانم

 يصدر سرش را بلند کرد و گفت کار. بود  ينقشه ا یصدر مشغول بررس. اتاق صدر رو زدم و وارد شدم در

 خانم راد؟ یداشت

خوام چند  یقرار دادم و گفتم گزارش کار رو براتون آوردم و اگه امکان داشته باشه م زشیم يرو رو گزارشکار

 .رمیگوقتتون رو ب قهیدق

 . دینیبنش دینشست و گفت البته بفرمائ زشیپشت م صدر

تونم علت  یم دیریبخش مربوط به تخصصم به کار بگ يکردم منو تو یمن گمون م: کردم و گفتم  تشکر

 کار کنم چه بود؟ یگانیبا يبرم تو دیبه من گفت نکهیا

 یمن هنوز به کار شما اعتماد ندارم نم. دکامالً واضح خانم را: انداخت و گفت  یبه گزارش کار نگاه اجمال صدر

 .سؤال ببرم ریاعتماد کنم و کار شرکت رو ز يمبتد هیتونم به 

 .تا خودم رو نشون بدم دیبه من فرصت بد دیهستم با يمبتد هیاما من در نظر شما  -

 .دم یو من بهتون م دیخوا یفرصت م هیباشه شما : به من انداخت و گفت  يسرد نگاه

 .امیدونم که از عهده اش برم یمن م: گفتم  یکردم و با خوشحال تشکر

 .دوارمیام: انداخت و گفت  یطونیش نگاه

 خونه؟ دیبر یم فیتشر: خروج از اتاق رو داشتم که گفت  قصد

 .دیبله اگه اجازه بد -

 نیماش ریتا دنیباشه چون جد نتونیحواستون به ماش: گفت  يبار طنتیابروش رو باال انداخت و با لبخند ش کی

 کنه ینفر کم باد م هیرو 

از  دمیخنده اش رو شن ياز اتاق خارج شدم صدا عیخوام و سر یفقط گفتم عذر م یخجالت سرخ شده بودم ول از

 .شرکت خارج شدم و رفتم خونه

زنگ خورد استاد صدر بود با  میدادم که گوش یبه گلها آب م اطیح يحوصله ام سر رفته بود تو یروز حساب اون

 .دکمه پاسخ رو زدم یخوشحال

 سالم استاد -
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 .دیریگ یاز ما نم یبه سالم خانم راد سراغ: صدر  استاد

 حاج خانم خوبن؟ دیشما هستم خوب هست ادیبه  شهیاستاد هم دیدار اریاخت -

 با پسر ما؟ یکن یم کاریچ. میممنون هر دو خوب یلیخ:  استاد

 يکارا یو مال یگانیقسمت با يشه کنار اومد منو برداشته انداخته تو یپسر شما نم نیالً با ااستاد اص يوا -

کسل کننده  یلیخ ینبوده ول نیسخت تر از ا يکردم کار ریپرونده گ یوسط کل ارمی یرو که سر در نم یمال

 .است

 .خنده استاد صدر بلند شد يصدا

 .دیخند یمن م یچارگیحتماً به ب دیخند یم یاه استاد به چ -

 د؟یومدیپس هنوز با هم کنار ن: داشت خنده اش رو کنترل کنه گفتن  یسع استاد

 بردن یچقدر همه شرکت ازش حساب م دیدون ینم دهینه، انگار عصا قورت داده به همه دستور م -

 گهیخوب پسر منه د: صدر  استاد

 .گه ماست من ترشه ینم یبقال چیو البته ه -

 مرجان خانم؟ میتداش: صدر  استاد

 . فرصت به من بده تا خودم رو نشون بدم هیکردم حاال قراره  یاستاد شوخ دیببخش -

 .ده یفرصت م هیفقط  یپرعصا قورت داده به هر کس نیچون ا یکن از فرصت استفاده کن یسع:  استاد

 .رهیگ یداره سخت م یلیاول کار خ ياما برا. طور برداشت کردم نیچشم اتفاقاً خودم هم ا -

 بوده یعال شهیکارش هم جهینت یول:  استاد

 من هم بهتره؟ يکارش از کارا: خودم را لوس کردم و گفتم  -

 ه؟یاز تو شتریاهورا ب يتجربه کار یول هیهر دو کارتون عال:  استاد

مراقب  دیبا یشده حساب میحسود دیکن یم فیاالن از پسرتون تعر دیکرد فیازم تعر شهیهم دیبد عادتم کرد -

 . دمیو خند ارمیسرش ن ییکه بال دیپسرتون باش

 فعالً خداحافظ. دیموفق باش دیکن یو سع دیمراقب خودتون باش: رفته بود گفت  سهیصدر که از خنده ر استاد

 .رو قطع کردم یکردم و گوش یخداحافظ -

ذهنم مرور کردم و  يفکر صدر بودم چرا تا به حال به اسمش توجه نکرده بودم اهورا چند بار اسمش رو تو يتو

رو  يزدم دختر و پسر یخودم قدم م يبرا. زدم غروب بود که رفتم کنار ساحل يچند روز لبخند نیا يادآوریاز 



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  –راز گردنبند 

wWw.98iA.Com ٣١ 

صدر و حتماً اون  يآقا نیبله ا دمیساحل نشستن خوب که دقت کردم د يشن ها يکه با فاصله از من رو دمید

جلوتر رفتم  یخجالتش بدم کم نکهیا يدونم برا یدختر خانم هم درست دخترشون هستن چرا ناراحت شدم نم

 دهیپوش يبه تن داشت و شالش رو جور ییبایو ز کیمانتو ش. هییبایدختر ز دمیبه چهره دختر که دقت کردم د

تر که  کیبر بود رفتم نزد نیسنگ دیپوش یبود به نظرم اگه شال نم رونیبود که موهاش از جلو و پشت کامل ب

 .به طرفش رفتم و سالم کردم. صدر متوجه من شد دست دختر رو گرفت و با هم بلند شدن

 .شرکتم هستن ياز کارمندا یکیخانم  نیا زمیعز: به من اشاره کرد و گفت  صدر

 .خوشبختم تونییاز آشنا راد هستم: رو به سمت دختر دراز کردم و گفتم  دستم

 سالم ممنون: اومد و با ناز گفت  يعشوه ا دختره

صدر نگاه کردم که  يپس به آقا. کنم یبه سکوت گذشت احساس کردم بهتره از شون خداحافظ يا هیثان چند

برم با  دیمن با دیگرفتم و گفتم ببخش شیمشک يکنه نگاهم رو از چشما یمتوجه شدم داره به من نگاه م

 .اجازتون

 .میرفت یم میداشت گهیشم ما هم د یمزاحمتون نم: خاص خودش نگاهم کرد و گفت  يبا همون سرد اهورا

 زم؟یعز میبمون شتریب شهیم مینیرو بب ایخواستم با هم غروب در یاهورا م: با ناز گفت  دختره

 باشه: خورد اهورا گفت  یکه اومد به هم م یاز عشوه خرک حالم

 ییداد تنها یرو فشار م میگلو یبیبغض عج. ساحل به راه افتادم گهیکردم و به سمت د یخداحافظ ازشون

دونم از  ینم. یکن يرو باهاش سپر ییکه اوقات تنها یهم نداشته باش یمیدوست صم یحت نکهیسخت بود ا

 .داره یوستخودش د يو برا ستیاهورا مثل من تنها ن دمید نکهیا ایبودم  ریخودم دلگ ییتنها

شرت جذب  یبا ت یمشک یشلوار ل. و جذاب بود بایذهنم مجسم کردم با لباس اسپرت هم ز ياهورا رو تو چهره

 نیکرده بود اگه فرزاد ا باشیبود و واقعاً ز ختهیصورتش ر يتو شونیلختش پر يبود و موها دهیپوش ینفت یآب

 .بود  يزییدلم پا يهوا.جا بود من انقدر تنها نبودم

. میکرد یم يباز میداشت اطیح يپسر خاله فرزاد تو دیبود من و فرزاد با دختر خاله فرزاد ،ساره و حم یمهمون

عروسکت چقدر قشنگه ؟ دستم : به عروسکش نگاه کردم و گفتم .خوشگل دستش بود  یلیعروسک خ هیساره 

مامان  نویدست نزن ا هشب: کرد و گفت میرو بردم که عروسک رو لمس کنم که ساره عروسک رو پشتش قا

 لوفریخاله ن نیبب ایب زمیساره عز: گفتیاومد که م لوجونینسترن خواهر ن يصدا.نسترنم از المان واسم اورده 

 .يپخته از همونا که دوست دار یخوب کیواست چه ک
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کردم  هیاتاقم و گر يبلند شدم و اروم رفتم تو. مامانم افتادم دلم واسش تنگ شده بود  ادیحرفش  نیا با

 يمتوجه فرزاد شدم که داره رو. بهش بگو دلم واسش تنگ شده.توه  شیخداجون مامان ستاره من االن پ

 .پخته کیواسمون ک لویمامان ن میبخور کیک میبر ایب:گهیو م کشهیموهام دست م

 خورم  ینم: کردم گفتم  یطور که هق هق م همون

 گ شده؟دلت واسه مامان بابات تن: کنارم نشست و گفت فرزاد

 .نشونه اره سرمو تکون دادم به

تو . گهیتنگ شد به آسمون نگاه کن و لبخند بزن مطمئن باش خدا بهش م یکس يهر وقت دلت برا: گفت

عروسک  هیخودم با پول قلکم واست  میبر ایمنم داداشتم پس اشکاتو پاك کن و ب يمامان بابا دار گهید

 .خرم یخوشگل م

فرزاد .(کامل کنه شگاهشویازما لیبا پولش وسا خواستیاومد خودش م ادمیفورا  یهوا ول دمیحرفش با ذوق پر از

 .)داشت اطیح يتو کیکوچ شگاهیازما هی

 ؟یکامل کن شگاتویازما یخواست یمگه نم ؟یخودت چ: گفتم

 راحت شد؟ التیخ شگاهیازما لیهم وسا میخریهم عروسک م: و گفت دیخند

 .میبخور لویمامان ن کیتا از ک میباهم رفتخندون گفتم اره و بعد  خوشحال

به . کردیم تیمرد بزرگ ازم حما هیمثل  یپنج سال از من بزرگتر بود ول نکهیاونروزها فرزاد با ا ریبخ ادشی

 .شده بود سیخودم که اومدم تمام صورتم از اشک خ

تنگ شد به آسمون  یاگه دلم واسه کس یفرزاد مگه نگفت:رو پس زدم و به آسمون نگاه کردم و گفتم افکارم

 ؟یینگاه کنم االن دلتنگتم کجا

سر از رازش در  دیبهش نگاه کردم با قیمامانمو برداشتم و دق ادگاریاتاق گردنبند  يخونه و رفتم تو برگشتم

 يتو. روش حک شده بود يو اعداد یونانیمتوجه نشدم فقط حروف  يزیهر چقدر نگاهش کردم چ.اوردمیم

وقت به اسمون نگاه کردم و  چیه شدمینم دینا ام.بود دهیفا یب یاون حروف گشتم ول يدنبال معنا تنترنیا

 .بشه مالیزارم خونتون پا یو اونوقت نم فهممیمامان بابا ، من راز گردنبند رو م: گفتم

 

 

 هفتم فصل
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درب  خندیبا ل مانیآقا سل. دمیشرکت چ اطیاز ح اسیبه شرکت رفتم چند شاخه گل  شهیزودتر از هم صبح

 .مانیبه آقا سل ریرو به طرفش گرفتم و گفتم صبح بخ اسی يشرکت رو برام باز کرد گل ها

 ؟يدخترم صبحانه که نخورد ریکرد و گفت صبح بخ تشکر

 .چسبه یروزا صبحانه بهم نم نیا یینه اتفاقاً تنها -

و آورد  ختیر يخودم برام چا وانیل يگذاشت و تو زیگلدون م يگلها رو تو مانیآقا سل میهم به آشپزخانه رفت با

 ن؟یشما چند تا بچه دار مانیآقا سل: نشست گفتم  زیم يو کنار رو

 دخترم؟ يچند تا خواهر و برادر دار یتو چ. هم دانشجو یکیازدواج کرده  یکیدو تا دختر دارم که :  مانیسل آقا

برادر هم دارم که  هیکنم پدر و مادر فوت کردن  یم یتنها زندگ يمن تنها: نگاهش کردم و گفتم  نیغمگ

 . دمشیساله که ند 8خارج از کشوره و حدود 

من  یاگه قابل بدون میستیتنها ن میخدا رو دار ینه دخترم ما همگ: ناراحت شده بود گفت  ایکه گو مانیسل آقا

 .بهم بگو یداشت يپدرت اگه کار يجا

پشت سرم بود بلند شدم و سالم  قاًیکه سالم کرد دق دمیو شناهورا ر يکردم جو رو عوض کنم که صدا یسع

 نه؟ ایبود  دهیما رو شن يحرفا ایاومده بود و آ یدونم از ک یکردم نم

رو برداشتم و  يکردم و چا یخواست عذرخواه يچا مانیاهورا با لبخند از آقا سل. دلم گرفته بود یبه کل امروز

 .دیکن لیصبحانه تونو م دینیبنش دیخانم راد قابل ندونست: ا گفت که اهور رونیخواستم از آشپرخانه برم ب

 .خورم ممنون یاتاقم م يرو هم تو میندارم چا لینه صبحانه م هیچه حرف نیا:  گفتم

 روزید يادآوریبا  یخوردم ول ینفر صبحانه م هینشستم و با آرامش با  یدوست داشتم کنارش م: دروغ گفتم اما

 .بخورم ياتاق خودم چا ییتنها يدادم تو حیو اون دختر کنارش دلم گرفت ترج

 10سالن کنفرانس جلسه ساعت  دیببر فیبه اتاق اومد و گفت لطفاً تشر يبود که خانم احمد 10حدود  ساعت

. رفتم ییرو بهم بسپاره خوشحال شدم اول به سمت دستشو ياومد که قرار بود اهورا کار ادمیتازه  شهیشروع م

همه بجز اهورا  باًیتقر. رفتم نفرانسکردم و به سمت سالن ک دیرو تمد شمیآرا یمقنعه ام رو مرتب کردم و کم

 .میشده بود یمیصم یلیمدت با هم خ نیا يکردم تو دایپ يکنار خانم عباد يا یخال یاومده بودن صندل

 اسی يگلها مانیانداخت آقا سل زیم يرو يبه گلها ینگاه. اهورا وارد شد قهینشستم بعد از چند دق یصندل يرو

زد و بعد به چهره خاص خودش  يلبخند مرموز یول شهیم یعصبان یگفتم االن حساب. گذاشته بود زیم يرو رو
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گرفت  يخودش جا یصندل يرو. تو دل برو شده بود یبود حساب دهیپوش یبرات يکت و شلوار سورمه ا. برگشت

 . شدشروع  یجلسه به صورت رسم

از شهرك  يسه بعد ریرا روشن کرد و تصاو دئوپروژکتوریراجع به پروژه صحبت کرد و و يریام ياز همه آقا اول

با دقت طرح  دیتوان یم: داد و گفت  يد یس هیگذاشت بعد به هر نفر  شیبود رو به نما دهیکه کش ییو نقشه ها

 .دیو بعداً نظرتون رو اعالم کن دیو نقشه ها رو نگاه کن

قبل از جلسه  دیبر يریام يو به اتاق آقا دیرو جمع کن لتونیوسا دیتوان یاز امروز خانم راد م: به من گفت  اهورا

 .هماهنگ الزم انجام شده يریام يبه آقا

کرده بود و به خودم گفتم  ریفکرم رو درگ روزیحواسم اصالً به جلسه نبود هنوز موضوع د یکردم ول تشکر

 .یکار متمرکز کن يشمال بهتره فکرت رو رو يومدا يچه کار يمرجان برا

 .رفتم و رسماً کارم را شروع کردم يریام ياز جلسه به اتاق آقا بعد

گرفتم امروز به  مینقطه ضعف ها و نقاط کور نقشه کار کرده بودم تصم يرو یگذشته بود و حساب يروز چند

 . رو بهش اعالم کنم جهیاتاق اهورا برم و نت

بود که برگه ها رو جمع و جور کردم و به  10رم ساعت  یم دنشیخواستم به اهورا بگه که به د يخانم احمد از

 . اتاق اهورا رفتم در زدم و وارد شدم

 سالم -

 .دییسالم خانم راد بفرما:  اهورا

 .خوب منتظرم: نشست و گفت  نهیاهورا دست به س. کردم و نشستم تشکر

 .رو بهتون بگم جیطرح کار کردم و اومدم نتا يچند روز رو نیمن ا -

 .بله منتظرم:  اهورا

نقشه ها داده بودم رو جلوش  يکه رو یراتییدادم نقاط ضعفش رو گفتم و تغ حیاهورا توض يطرح رو برا کل

نگاهم  قهیفکره بعد چند دق يکردم کارم که تمام شد نگاهش کردم که تو عیگذاشتم و با حوصله همه رو تشر

 د؟یو نقشه ها رو اصالح کرد دیطرح کار کرد يخودتون تنها رو: گفت  کرد و

 یگفتم که اشتباه فکر م یبهش م دیبا ستیگفت کار خودم ن یکرد داشت م یم رمیپسره داشت تحق نیا بازم

 . کنه

 داره؟ یبله خودم تنها کار کردم به نظر شما اشکال: گفتم  تیعصبان با
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 ادهیز یلیاصالح و نقشه خ نیا يمبتد هی يبود که برا نینه فقط منظورم ا: ت گف دیمن رو د تیکه عصبان اهورا

 د؟یکرد یکار م ییقبالً جا

کشور  نیدانشگاه ا نیممتاز بهتر يالزمه بهتون بگم من دانشجو یول ریخشم نگاهش کردم و گفتم نه خ با

 .بودم والبته شاگرد استاد صدر

 د؟یممتاز بود يشما دانشجو: با تعجب نگاهم کرد و گفت  اهورا

 بله: دادم و گفتم  رونیرا با حرص ب نفسم

بگم از  دیبود و با یکارتون عال دیگفت ینداره از اول م تیقدر عصبان نیکه ا نیا: لب گفت  ریزد و ز لبخند

 .دیاومد رونیامتحان سربلند ب

 نکهیقدر خوشحال بودم با ا نیکرد ا یم دمییاهورا تا نکهیشدم چرا از ا یکارم رو قبول کرده بود راض نکهیا از

 .کرده بودن دییتمام استادها کارم رو تأ لیتمام مراحل تحص يبارها و بارها تو

نقشه  دمیاسات نیزتریاز عز یکی يمن قبالً برا. تند رفتم کمی ایگو دیببخش: رو باز کردم و با لبخند گفتم  اخمام

پروژه  ينقشه ها يرو یاساس یراتییجلسه مطرح کرد و تغ يکارم رو تو جهیاو روز اهورا نت دمیکش یرو م ییها

 . دنیرس یو خوشحال به نظر م یراض راتییهمه از تغ. اعمال کرد

به اتاق اومد و گفت  یساله بود با خوشحال 30حدوداً  یکه جوان يریام يآقا. بعد از جلسه به اتاق کارم رفتم

و  لیدل یچند وقت متوجه عالقه اش به خودم شده بود ب نیا. عاً محشره و بعد با محبت نگاهم کردکارتون واق

اما من از . کرد یمربوط به خودم بهم کمک م يکارا يتو یگاه. کرد باهام هم صحبت بشه یم یسع لیبا دل

مخصوصاً که . بکنه یالک يراجع به رابطمون فکرا یاز حدش بهم ناراحت بودم دوست نداشتم کس شیتوجه ب

 دهیکه به دور خودم کش يحصار يتو یبشه و به نوع میشخص میوارد حر یوقت دوست نداشتم کس چیمن ه

 .بردم یبودم به سر م

 ممنون: سرد گفتم  یلیکنم خ يریکردم از نگاه کردن بهش جلوگ یسع

تا  گهیکرد رفت و د یمکه روش کار  يذوقش خورده بود به سمت نقشه ا يتو یحساب ایکه گو يریام ياقا

فکر کنم الزم بود  یطور باهاش برخورد کردم ول نیا نکهیبا من همکالم نشد ناراحت بودم از ا يوقت کار انیپا

دادم و  یبه اهورا م صاًکنه از اون روز گزارش کارام رو شخ ياسازیخودش رو شیخواستم پ یچون نم

 هیمن رو  گهیکرد و د یبه عنوان مشاور باهام برخورد م یبه نوع. دادم یالزم رو بهش م یشفاه حاتیتوض

 . دید ینم يمبتد
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شرکت بودم  يکه تو 4تا ساعت . بره شیپ یپروژه به خوب يکردن تا کارا یرو م شونیتمام تالش و سع همه

 یهم صحبت م هیبه  ازین. گشتم یخونه بر م نکهیبه محض ا یکردم ول ینم ییاصالً احساس غربت و تنها

 .داد یبود که بهم آرامش م ایفقط ساحل در امیاز کسالت در ب یهم نبود که برم و کم ییحداقل جا. کردم

 یرو برداشتم نم چییآماده شدم و سو.  رخوارگاهیسر برم ش هیگرفتم که  میفکر کردم و تصم یروز کل اون

پول به خانم  يتا مقدارالزم دارن که بخرم پس دسته چکم رو برداشتم  يزیچه چ رخوارگاهیش يدونستم برا

و  دمیخر یمیخانم عظ يبرا ینیریش يجعبه ا. رو بخره رخوارگاهیالزم ش لیبدم تا وسا رخوارگاهیش ریمد یمیعظ

من رو به  اینگهبان گو. شدم رخوارگاهینگه داشتم و وارد ش رخوارگاهیش يجلو. راه افتادم رخوارگاهیبه سمت ش

رو زدم که متوجه شدم که گفت  یمیدر اتاق خانم عظ. دیخاطر داشت چون مثل دفعه قبل علت حضورم رو نپرس

من صحبتش رو  دنیمشغول صحبت بود که با د یجوان يبا خانم و آقا یمیوارد اتاق شدم خانم عظ. دییبفرما

 . سالم خانم راد: قطع کرد و به طرفم اومد و گفت 

تشکر کرد  یمیخانم عظ. رو به طرفش گرفتم ینیریو جعبه ش دمیرو در آغوش کش یمیخانم عظ کردم و سالم

مبل گوشه اتاق  يموافقت کردم و رو. رسم خدمتتون یاالن م دیچند لحظه منتظر باش دیببخش: و گفت 

 . نشستم

خوشحالم که  دمیالزم رو انجام م يمن کارا: جوان مشغول صحبت شد و گفت  يبا خانم و آقا یمیعظ خانم

 . دیو بزرگ کن دیرو مثل دختر خودتون بدون نینازن دوارمیام دیشد دییتأ

 .کردن و رفتن یکوتاه خداحافظ یتشکر کردن و بعد از صحبت يو آقا خانم

 . خانم راد دیخوش اومد یلیمن قرار گرفت و گفت خ يمبل روبرو يرو یمیعظ خانم

فرصت نشد خدمتت  یول نجایاومده بودم ا يانجام کار ين براهست که م یچند مدت تشیممنون واقع یلیخ -

 . نمیو بچه ها رو بب رخوارگاهیگرفتم برسم خدمتتون دوست داشتم ش میتصم گهیبرسم امروز د

بچه ها  میبلند شو بر. يانقدر زورد با موضوع کنار اومد نمیب یخوشحالم که م: گفت  ییبا خوشرو یمیعظ خانم

 .زنم یقدر راحت باهات حرف م نیا دیالبته ببخش نیرو بب

 .دیراحت باش -کنم ینه خواهش م -

 یبودن هر کدوم رو که در آغوش م یو دوست داشت بایواقعاً ز میبچه ها رفت دنیبه د یمیخانم عظ همراه

از خود ناراحت بودم . بچه ها نهفته بود نیوجود ا يتو ایمثبت دن يتمام انرژ ییشدم گو یم يگرفتم غرق شاد

راجع به  یها مشغول بودم و کل هدو ساعت با بچ یکیحدود . بودم ومدهیبچه ها ن ئمیئ يچرا زودتر برا که
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 نیبه ا يدیشد یاحساس وابستگ میو مسائل و مشکالت خانواده هر کدوم از بچه ها صحبت کرد رخوارگاهیش

بچه ها برم که  دنیبه د کباری يخواهم کردم که اجازه بده هفته ا یمیکردم از خانم عظ یمکان و بچه ها م

 . کردباز از کارم استقبال  يبا رو یمیخانم عظ

 دوارمیناقابل ام دیدار ازیجا ن نیا يبرا يزیدونستم چه چ یدادم و گفتم نم یمیرفتن چک رو به خانم عظ موقع

مدت  نیا ادهیز یلیخ نیواقعاً ممنونم ا: چک و گرفت و به مبلغ اون نگاه کرد و گفت  یمیباشه خانم عظ یکاف

داره  يراد دختر يآقا نمیب یخوشحالم که م یآوردم ول یبودن واقعاً داشتم کم م ومدهین نجایراد به ا يکه آقا

 .تونه بهش افتخار کنه یکه م

 یو از طرف دید یراد م يدختر قیشدم شاد بودم که من رو ال يدچار حس دوگانه ا یمیحرف خانم عظ نیا با

 . تونستم برم سر خاك بابا و باهاش درد و دل کنم یبابا تنگ شده بود کاش تهران بودم و م يبرا یدلم حساب

و باهاشون درد و دل کردم واقعاً آروم شده  ختمیچقدر اشک ر. میخاك بابا رفتم سر قبر پدر و مادر واقع يجا به

مدت به خاطر کار  نیم واقعاً اتونستم استراحت کن یرو پشت سر گذاشته بودم فردا جمعه بود م یبودم روز خوب

 . تحت فشار بودم یلیپروژه خ

رو با خودم  نیرو شروع کنم ماش یخواستم هفته خوب و روز خوب یم. رفتم شرکت ادیز يصبح با انرژ شنبه

من که  يبرا یبود ول ادیدرسته مسافت نسبتاً ز. کنم یط ادهیدادم از کنار ساحل تا شرکت را پ حینبردم و ترج

صدر گفتن  يگفت که آقا ياحمد نمخا. شرکت میدیرس 8نبود سر ساعت  یداشتم کار سخت يرو ادهیپ عادت به

 .کردم و به سمت اتاق رفتم و در زدم و وارد اتاق شدم یبا سر موافقت. به محض ورودم برم به اتاقشون

 ریسالم صبح بخ: بلند شد و گفت  دنمیبا د اهورا

از نقشه ها رو از اول به صورت  یکیاهورا ازم خواست تا محاسبات . نشستم زیم يمبل روبرو يکردم و رو سالم

 .گرفتم یم ياهورا انرژ دنیدونم چرا از د ینم. انجام بدم موافقت کردم از اتاق خارج شدم قیدق

 يگزارش کار و محاسبات به اتاق اهورا رفتم صدا لیتحو يانجام دادم آخر وقت بود که برا قیرو دق محاسبات

 شونیپر یصحنه روبروم حساب دنیاز د. در زدم و وارد اتاق شدم . شد یم دهیه بلند اهورا از پشت در شنخند

 .شدم

 يحلقه شده بود و با صدا هیمبل نشسته بود و دست اهورا دور گردن سا يبه اون رو کیکنار اهورا و نزد هیسا

اوه : اهورا نگاه کردم و گفتم  يدلخور به چشا. ستهیبود که با کیصحنه قلبم نزد نیا دنیاز د دندیخند یبلند م

 .بد موقع مزاحم شدم ایخوام گو یمعذرت م
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تا طرف  دیستیبا دیبا دیزن یدر م یفکر کنم وقت: قصد خروج از اتاق را داشتم که اهورا با اخم بلند شد و گفت  و

 د؟ینداره خانم راد چه کار داشت يمورد یول دیمقابل بگه بفرمائ

فشار آورده  میبه گلو یبیکرده بود بعض عج رمیطور باهام صحبت کرده و تحق نیدختر ا نیا يجلو نکهیا از

کردم و  یکوتاه یعذرخواه. باشم یشگیکردم بغضم رو قورت بدم و همون مرجان محکم هم یسع. بود

شدم و با  مزاحم شرمندههم گزارشکار  نیمحاسبات و ا نیا: گذاشتم و گفتم  زیم يمحاسبات و گزارشکار رو رو

 . گفتم و از اتاق خارج شدم ياجازه ا

 نیاز بهتر یکیستوده  يجرأت نکرده بود با دختر آقا یتا به حال کس. نشده بودم  ریتحق نقدریبه حال ا تا

 .بشه يبه بالکن شرکت رفتم و اجازه دادم اشکهام جار.. طور صحبت کنه نیا رانیا يداروسازها

طور صحبت  نیساره با من ا يناراحت بودم که اهورا جلو نیشده بودم از ا ریتحق نکهیاز ا شتریب دیدونم شا ینم

احساس . قلبم فشرده شد. اهورا عاشق ساره بود یعنیبودن  یمیقدر با هم صم نیاهورا و ساره ا یعنی. کرده بود

 يکه رو يوزبود دوستش داشتم، از همون ر ااهورا دوستش دارم مدت ه يو سرد یکردم با تمام بد اخالق یم

اشکام رو پاك کردم و .برام اشنا بود  یلیساره خ افهیق. دمیاز احساس خودم ترس. دمشیصخره کنار ساحل د

 .رو برداشتم و از شرکت خارج شدم فمیک

را باز  لمیداشتم لپ تاپ رو روشن کردم و م ایدن نیا يبود که تو یتنها کس دیفرزاد رو کرده بود شا يبرا دلم

شماره تلفن از نداشتم که باهاش تماس  یناراحت بودم حت یلیخ. کوتاه از فرزاد لیم کیاز  غیکردم اما در

رو باز نکرده باشه که  لشیاصالً م دیگفتم شا یبه خودم م نمشیبب گهید کباری يتونستم برا یکاش م میریبگ

از فکر . افتاده باشه  یاتفاق دیباز کنه شا لینباشه که بتونه م یتیموقع ياصالً تو دیشا نهیمن رو بب يها امیپ

 .افتاد  یمن م یتنها کس زندگ يبرا یاتفاق دینه نبا دمیخودم لرز

 .منتظرم. بده امیدادم شب بهم پ امیخواست بهش پ یناشناس خودمو م دلم

 افتاده؟ ی؟ اتفاق یخوب: داد نوشته بود امیبود که ناشناس پ شب

 .سالم نه فقط دلم تنگ بود -

 کارت خوبه؟ رهیم شیخوب پ زیهمه چ: ناشناس

 رمیبگ يازش خبر تونستمیفرزادو کرده کاش م يخوبه فقط دلم هوا -

 .میتا هم خودم هم تو اروم بش نمیفرزاد رو بب تونستمیم خواستیمنم دلم م: ناشناس

 افتاده باشه یاتفاق ترسمیم زنهیدلم شور م -
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 .رسهین مازش بدستمو يخبر هی ينگران نباش من مطمئنم بزود: ناشناس

 .یباشه ممنون که هست -

 .بود بدون هستم یاگه مشکل یگیم اتیو از دلتنگ یزنیممنون که باهام حرف م: ناشناس

 يباشه فعال با -

 .خدانگهدار: ناشناس

داره  یسع يریام يجز کار فکر نکنم که متوجه شدم آقا يزیکردم به چ یاتاقم مشغول کار بودم و سع يتو

کرده  بمیعص یکارش حساب نیگشت ا یشد و برم یم مونیپش یول ومدیم زمیه سمت مبزنه چون مدام ب یحرف

 ؟يریام يآقا دیبگ دیخوا یم يزیخوام چ یعذر م: گفتم  يریام يبود کالفه به آقا

خواستم  یاگه براتون امکان داره م ستین یمناسب طیجا مح نیا تشیواقع: من من کرد و گفت  يریام يآقا

 .میتا با هم حرف بزن نمتونیتا بب دیقرار بذار ییجا

بود تا سنگهام رو باهاش وا بکنم  تیموقع نیکه در خواست محرمانه اش رو قطع کنم بهتر دمید یاز ادب م دور

 .نداره یباشه مانع: رفتاراش برداره پس گفتم  نیو بهش بگم دست از ا

کنار .... رستوران 7ساعت : اومد و گفت  زمیخوشحال شده بود با لبخند به سمت م یکه حساب يریام يآقا

 .دیساحل فکر کنم خوب باشه البته اگه شما موافق باش

 خوبه -

 يدادم که به آقا يکلمه اکتفا کردم و مشغول کارم شدم او روز گزارش کارم رو به خانم احمد نیگفتن هم به

 دمیترس یم هم از احساس خودم مصدر بده اصالً دوست نداشتم که با اهورا روبرو بشم چون ازش دلخور بود

کار رو به فردا موکول  نیبدم ا یرخصرفته بود که درخواست م ادمیراست به خونه رفتم اصالً  کیبعد از شرکت 

کردم مطمئن بودم که سودابه  یدگیباغچه رس يو گلها اطیح يتو يبه گلدون ها یبه حمام رفتم و کم. کردم

کارش  نیکنه و از ا یبه گلها مراجعه م یدگیکردن خونه رس زیتم يبرا کباری يخانم صبحها حداقل هفته ا

شال  یمشک یهمراه با شلوار ل دمیپوش یکیش يقهوه ا يخودم رو مشغول کردم مانتو 6تا ساعت . بودم یراض

کفش . خود بکنه یب يخودش فکرا شیپ يریخواستم ام یکردم نم یمیمال شیو آرا دمیهم پوش يکرم قهوه ا

همراه خودم نبردم چون از خونه تا  نیماش دیرس یبه نظر م یعال زیهمه چ دمیآل استار کرمم هم پوش يها

. رستوران يجلو دمیبود که رس 7ساعت  قاًیدق. راه بود قهیدق 10نبود و حداکثر  يادیفاصله ز لرستوران ساح

 . وارد رستوران شدم
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بود دقت که کردم ظاهر قابل  دهیپوش یکیکت و شلوار ش. دادیکه برام دست تکون م دمیرو از دور د يریام يآقا

فرد مورد عالقه و مورد  یآل بود ول دهیها ا یلیخ يبرا دینبود که قلب من بلرزونه شا یکس یداشت ول یقبول

 . کرد مبه احترامم بلند شد و سال. رفتم يریام زیتوجه من نبود به سمت م

 .نشستم یصندل يکردم و رو سالم

و بعد  میزود باشه بهتره اول صحبت کن یشام کم يفکر کنم برا: گرفت و گفت  يمن جا يروبرو يریام يآقا

 . مید یبه گارسون گفت که بعداً سفارش م يریام يبا سر موافقت کردم و منتظر شدم آقا. میسفارش بد

 . به من نگاه کرد و شروع به صحبت کرد يریام يآقا

خاص  یبرام به نوع ينه از همون روز اول که وارد شرکت شد ای يه شددونم متوج ینم تشیواقع:  يریام يآقا

کارت  ياومد بعد هم که تو یقشنگ یلیبه نظرم کار خ يخوش آمد آورد يکه برا ییمخصوصاً با گلها يبود

بود از اخالق و  يحرفه ا هیکارات در حد  یول يتازه فارغ التحصل شده بود نکهیبا ا يقدر موفق بود نیا

 یباش یخواستم اگه شما هم راض یبود خوشم اومد و دلبستت شدم م یرفتارت هم که سراسر نجابت و سادگ

 .میهمراه خانواده ام مزاحمتون بش يدیو اگه شما هم منو پسند میبا هم باش یمدت

ستم چطور بهش جواب دون یحرفا رو بزنه نم نیخواد ا یدونستم که م یاز حرفاش تعجب نکردم چون م اصالً

 . رستوران افتاد اهورا همراه ساره وارد رستوران شدن يسکوت کردم که چشمم به ورود یرد بدم کم

 يبا فاصله از ما قرار داشت رفت و رو یکه کم يزیمتوجه ما شد و با اخم نگاهمون کرد و بعد به سمت م اهورا

 يرو تو يریکه اهورا من و ام دمینم چرا خجالت کشدو ینم. داشت دیما د زیبه م باًینشست که تقر يا یصندل

 .نهدر رابطه با ما بک یبود دوست نداشتم قضاوت اشتباه دهیرستوران د

 ياخمام تو. دیکنم برگشت و اهورا رو د یپشت سرم نگاه م زیشده و به م یسکوت من طوالن دیکه د يریام

اگه  یول دهید نجایکه صدر ما رو ا یدونم ناراحت یم دیببخش: شده بود و گفت  یعصب یکم يریهم رفته بود ام

 .یبفهمه ناراحت بش یکس نکهیکه از ا ستین ازیباشه ن يقرار باشه رابطه ا

 يزیبگم شما چ دیبا یرو ندارم ول تونیقصد ناراحت يریام يمتأسفم آقا: نگاه کردم و گفتم  يریاخم به ام با

 .هیخواستتون منفبگم جواب من به در دیبا دیدون یراجع به من نم

بعد  میتا با هم بهتر بشناس میبا هم باش یمن از اول بهتون گفتم که مدت: گفت  دیکه دلخور به نظر رس يریام

در ضمن  ادی یرابطه خوشم نم نیمن اصالً از ا یول: و گفتم  دمیپر يریام يوسط حرف آقا. میریگ یم میتصم

 . من فعالً قصد ازدواج ندارم
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 .ارزش فکر هم ندارم یحت یعنی: تو ذوقش خورده بود گفت  یکه حساب يریام يآقا

جوابم  یفکر کردم ول یشده بودم و به اندازه کاف زیچند وقت متوجه همه چ نیمن ا ستیطور ن نینه ابداً ا -

 .متأسفم هیمنف

 .ذارم یباشه من به نظرت احترام م:  يریام يآقا

 .میبا هم شام بخور میتون یبه عنوان دو دوست که م: گفت  يریام يقصد بلند شدن داشتم که آقا -

 .رفتار عجوالنه ام متأسف شدم و گفتم البته از

صحبت استفاده کرد دچار  يبرا یرسم یاز لحن کدفعهی نکهیسفارش بدم از ا دیدار لیم یچ: گفت  يریام يآقا

اول جواب رد داده بودم و  نیهم نکهیاز ا یدلش رو شکسته بودم ناراحت بودم ول نکهیحس دوگانه شدم از ا

 .دادم یسفارش چلو ماه. نکرده بودم خوشحال بودم دوارشیام

هم بود و به  يهنوز اخماش تو. اهورا نگاه کردم زیسفارش غذا رفت و من ناخودآگاه به م يبرا يریام يآقا

کار با هم بودن  طیحدو تا از کارمندانش خارج م نکهیحدس زدم از ا. داد یگوش م هیسا يظاهر به حرفا

خودش با ساره نبود و  گهم کردیدوست داشت م يگرفتم چطور خودش هر کار یحالش رو م دیبود با یعصبان

 .ما ناراحت باشه ینداشت از دوست یلیبود پس دل اوردهیساره رو به شرکت ن

: گفتم  يریکه به ام میگارسون غذاها رو آورد مشغول خوردن شام بود هیبرگشت و نشست بعد از چند دق يریام

 .خودم رو دارم لیمن دال دیخوام از جواب من ناراحت بش ینم دیهست یشما آدم محترم و قابل احترام

 .دیآدم قابل احترام را قابل ندانست نیشما ا دهیچه فا یول: نگاهم کرد و گفت  نیغمگ يریام

 ییچون موقع رفتن لبخند زد و کادو کم کنم و ظاهراً موفق شدم شیاز ناراحت یکردم با صحبت هام کم یسع

 هیشما گرفته بودم دوست دارم به عنوان  يرو برا هیهد نیا: درآورد و به طرفم گرفت و گفت  بشیرو از ج

پررنگ تر شده و ما رو  خمشمتوجه اهورا شدم که ا یبودم مخصوصاً وقت یدوست ازم قبول کند وسط دوراه

من اخم بکنه من کار خودم رو انجام  يتا آقا اهورا فکر نکنه اگه برارو گرفتم  هیهد يفور یول. کنه ینگاه م

 . دمینم

پس اول به سمت  میدور از ادب بود که به اهورا سالم نکن میتشکر کردم و با هم از رستوران خارج شد يریام از

لحظه آخر  یاکتفا کردم ول یبا اهورا خوش و بش کرد و من فقط به سالم کوتاه یکم يریام. میاهورا رفت زیم

 .میشد جموافقت کرد و از رستوران خار ریام. میبر شهیم: گفتم  يریبه ام

 .برسونمتون دییایب دیاوردین نیماش نکهیمثل ا: گفت  يریام
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 .برم ادهیدم پ یم حیهاست ترج یکینزد نینه ممنون خونه هم -

 .ازم جدا شد یکوتاه یاصرار نکرد و با خداحافظ گهید يریام يآقا

دو تا  نکهیاهورا فقط از ا یعنیشدم  رهیخ ایساحل نشستم و به در يشن ها يبه سمت ساحل راه افتادم رو ادهیپ

موضوع شدم  الیخ یکنم ب دایپ يا گهید لیتونستم دل یکار بودن ناراحت شده بود نم طیاز همکاراش خارج مح

 .نرفتم تهرا یگرفتم و م یم یچند روز مرخص دیفردا با

 

 

 هشتم فصل

 :اهورا

ساره متوجه .  نمیبب یدونستم چرا دوست نداشتم رادو با کس یو راد حالم بد شد نم يریام دنیرستوران با د يتو

ره  یم ادهیبه سمت خونه به راه افتادم که متوجه شدم راد داره پ. کرد و رفت یحال خرابم شد و زود خداحافظ

که نسبتا خلوت بود چرا راد داشت تنها  ساحلوقت شب تنها کنار  نیاشدم  یو راد عصبان يریام يفکر یاز ب.

انگار شک داشته .نکرد صداش کردم خانم راد یشدم و بوق زدم اول توجه کیبهش نزد اده؟یرفت اونم پ یم

 نهیرو نگاه کرده که بب نیماش يتو.رفت  نیبه سمت ماش دیبرگشت و من رو د دیبا ترد دهیباشه که درست شن

 .رسونمتون یم دیلطفا سوارش: گفتم.نه ایساره همراهم هشت 

 .هاست یکینزد نیممنون خونه هم: مرجان

کنار  ادهیمثل شما درست نباشه که پ یخانم جوان يوقت شب برا نیا دیکن یفکر نم: شدم وگفتم  یعصبان

 خونه؟ دیبر ادهیو پ دیساحل قدم بزن

لب گفت شما درست  ریس کردم متوجه اشتباهش شد چون زاحسا. از حرفم و لحنم شدم  شیدلخور متوجه

 .دیگیم

با آرامش . رسونمتون و در جلو رو براش باز کردم یم دیسوار ش: شد اروم گفتم یدلم خال تیهمه مظلوم نیا از

کردم دوستتون  یباشم دلخور بودم گفتم فکر نم یعصبان نکهیاز ا شتریاون زمان ب يتو. سوار شد و نشست 

ناراحت شد  ایکردم گو دیتأک شتریب ستدو يمالحظه باشد که شما رو تنها بذاره و رو یقدر ب نیا يریام يآقا

 دییبفرما شهیدوماً م. اصرار کردن من رو برسونن و من قبول نکردم یلیخ يریام ياوالً آقا: چون با خشم گفت

 د؟یبا من ندار یکه نسبت یدر صورت دیزنیشما چرا طعنه م
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و من حق دارم که حواسم به کارمندام  دیشما کارمند من هست: شدم و گفتم  شونیپر یابحرف مرجان حس از

شما و دوست  یمالحظگ یکه نرفته پدرم معرف شما بودن و من دوست ندارم با ب ادتونیباشه در ضمن 

 .رمیمورد سرزنش پدرم قرار بگ زتونیعز

 . گنگ بود يعلت دلخور یبودم ول شیدلخور متوجه

 .خوب از کدوم سمت برم:  گفتم

از . رد و بدل نشد یراه حرف نیب میدیخونشون رس يزود جلو یلیرو بهم داد چون مسافت کوتاه بود خ آدرس

 .کنم یکه تعارف نم دیممنونم زحمت شدم براتون ببخش: شد و گفت  ادهیپ نیماش

رفتارشون  نیا دیبه دوستتون بگ یکنم ول یخواهش م: بودم با طعنه دوباره گفتم  یدونم چرا انقدر عصب ینم

 .نبوده حیاصالً صح

 ياون چشما.جذاب ترش کرده بود  یلیابروهاش افتاده بود خ يتو يگره ا.شد و با خشم بهم نگاه کرد  یعصبان

شن  یانداخت که اماده حمله م یملوس کارتن ها م يگربه ها ادیادم رو به  زدیموج م تیبراق که توش عصبان

 ممنون و خداحافظ حالغلط به هر  يو چه رفتار حیصح يدونن چه رفتار یتر مبه شونیا: گفت. 

فکر چقدر هم دفاع  یب يریدود شد و به هوا رفت از ام شیکه تمام شد همه احساسات چند لحظه پ حرفش

 .کنهیم

 . ارهیحالمو جا ب تونستیبودم کار بهتر م یعصب یرفتم شرکت وقت شهیزودتر از هم صبح

نه؟ کالفه بودم رفتم تا از  ای ادیراد م نمیبب کردمینگاه م نیدورب يتو کباری يا قهیدفتر نشسته بودم و چند دق تو

 ومده؟یبپرسم که چرا راد ن يخانم احمد

رفتم و  يخانم احمد زیبه سمت م. که راد وارد شرکت شد دمیاتاق رو باز کردم به محض خروج از اتاق د در

اون لحظه  یکردم ول يرو ادهیدونستم که ز یم(ست؟یطور ن نیا.کت قانون داشته باشه شر نیفکر کنم ا: گفتم

 )بودم یاومدنش عصبان ریاز د

هماهنگ  يسالم من با خانم احمد: چشمام نگاه کرد و گفت يشد که به اون طعنه زدم چون با اخم تو متوجه

و بعد به سمت اتاقم  دیکرد یبهتر بود با من هماهنگ م: با اخم جواب سالمش رو دادم و گفتم . کرده بودم

 .دمیمحکم بهم کوب یرفتم و در اتاق رو کم
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خانم  دیببخش:وارد اتاق شد و گفت ياتاق کالفه راه رفتم و بعد مشغول کار شدم دو ساعت بعد خانم احمد يتو

 یاالن وسط پروژه چه وقت مرخص: با تحکم گفتم.دیموافقت کن دیدادن گفتم شما با یصراد درخواست مرخ

 .بار باشه نیاخر دیبگ یول کنمیبار امضا م نیا. گرفتنه

 شد؟ یچ گهیکه م دمیراد رو شن يصدا: گفت و برگه رو ازم گرفت یچشم ياحمد خانم

 بالخره امضا کرد یغر زد ول کمیاول :ياحمد خانم

با  رمیبزار غرغر کنه من م:گفت طنتیحقمه و بعد با ش یبود پسر پررو خوب مرخص یواسه چ هگیغرغرش د-

 .عشق کنم  میمرخص

از همون .طونهیش یلیخ یول رهیگیخودشو م شهیمن هم يکه جلو دونستمیطرز حرف زدنش خندم گرفت م از

و وقارش همه و همه باعث  طنتیدوگانش ش يرفتارا. مشخص بود زیتصادف همه چ يروز تو ساحل و ماجرا

راد با همه فرق  یلبودم و دهید میزندگ يتو يادیز یلیخ يبود من دخترا بیبرام عج.شده بود بهش فکر کنم 

 دخترو دوست داشتم نیو وقار ا طنتیمن ش.فرق بزرگشم متانت و وقارش بود .داشت 

که مدت ها بود بهم  يریام یست انتقالگرفتم با درخوا میدلخور بودم پس تصم يریمرجان با ام یاز دوست هنوز

دادم تا بده به  يپاکت گذاشتم و به خانم احمد يرو امضاء کردم و تو ینامه انتقال. کنم تیارائه داده بود موافق

 .رونیروبرو نشم از شرکت زدم ب شباها نکهیا يتونه بره تهران برا یو گفتم از شنبه م يریام

دانشگاهم بود  یهمکالس. اومد ساره ساعت ده صبح پرواز داره ادمی. گشتم و بعد رفتم خونه ابانهایخ يتو کمی

اونروز کنار ساحل اب .کنه  دهیچیرو پ یدوست نیداشت ا یسع شهیدونم چرا ساره هم ینم یدوست ساده ول هی

 یلیخ.شته باشه دا يا گهید وندیپ ستیقرار ن یما بجز دوست یو گفتم که زندگ ختمیدستش ر يرو رو یپاک

صبح با . رمیبپذ میزندگ يرو تو گهیکس د چیتونستم نه اونو و نه ه یمن نم یالتماس کرد ول یکرد حت هیگر

 .ساره تهران قرار داشتم رفتم تهران

هر دومون سخت بود  يبرا یلحظه خداحافظ. بردمش فرودگاه یم دیشدم و رفتم دنبال ساره با داریب 7 ساعت

با موضوع برخورد کنم  یکردم منطق یسع یول میگذشت و به هم وابسته شده بود یم مونیاز دوست يادیمدت ز

 .رو ترك کرد رانیا یناراحت ییایآرامش کردم و ساره با دن یشد ول یلحظه قطع نم هیساره  هیگر

 هگیدونستم که د یم. چند وقت فکر کردم نیشهر دور زدم و به اتفاقات ا يتو یگرفته بود کم یحساب حالم

سالم مامان . رونیاز هپروت اومدن ب یبا زرنگ گوش. ناراحت نبودم ادیز یول ستین میزندگ يتو يساره ا

 .زمیعز
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 .رونیب یچقدر زود رفت ییسالم پسرم کجا:  مامان

 .دیبخواب شتریهفتتون امروز گفتم ب لیدونم تنها روز تعط یکنم م دارتونیب ومدیکار داشتم دلم ن ییجا -

 ایگلم ناهار منتظرتم حتماً ب یمرس:  مامان

 .خونه ام گهیساعت د مین. ندارم شتریمامان خوشگل که ب هیچشم  يبه رو -

 خداحافظ. کن یمنتظرتم آروم رانندگ:  مامان

 .خدانگهدار گفتم و به سمت خونه راه افتادم -

از رفتار و . کت افتادمشر ياون روز تو ادیگلها  دنیبا د. فروخت یدختر بچه سر چهار راه گل م هیراه  يتو

خوش  يناراحت بودم که از اون روز به بعد من از داشتن گلها نیاز ا شتریب یبودم ول یعصبان یبرخوردم حساب

 .دمیچند شاخه واسه مامان خر. بو مرجان محروم شدم

 یدلم نم یعنیتونم  یآخر نم. یفکرش رو از ذهنت دور کن دیاَه با. افتم یدختر م نیا ادیکنم  یم يهر کار چرا

رو پارك کردم و وارد  نیماش. ره یگونش دلم ضعف م يسوراج کوچک رو ادیافتم  یلبخندش که م ادی. ادی

 .خانه شدم

 .تو آشپزخانه بود و متوجه ورود من نشد دستم رو از پشت دور کمرش حلقه کردم و گفتم سالم بانو مامان

 .يسالم مامان جان اومد: گونه ام زد و گفت  يرو يمن بوسه ا دنیبرگشت و با د مامان

 .دییبله و بفرما: رو به طرفش گرفتمم و گفتم  گلها

 . واسه منه نایدستت درد نکنه ا: خوشحال شد و گفت  یگلها حساب دنید با

 .نمیب یاطراف م نیخانم خوشگل ا هیرو نگاه کردم و گفتم من که فقط  اطراف

تا . ؟يکرد ینم ایزیناپره نیا: گذاشت و گلدون رو از آب پر کرد و گفت  زیم يگلدون رو يگلها رو تو مامان

 .میبرو احمد رو صدا کن تا ناهار بخور نمیچ یرو م زیمن م

کتاب رو بست  دنمیکرد با د یدر زدم و وارد شدم بابا داشت مطالعه م. مامان؟ وبه اتاق کار بابا رفتم میاه داشت-

 ؟ياومد یسالم ک: و گفت 

 .سالم تازه اومدم مامان گفت صداتون کنم برا ناهار -

 .تو هم برو لباست رو عوض کن امیباشه االن م:  بابا

 يبود بو دهیرو چ زیمامان م. گفتم و به اتاقم رفتم و لباسام رو عوض کردمو برگشتم به آشپرخانه یچشم -

 .يآخ جون قورمه سبزو گفتم  دمیکرد دستام رو به هم کوب یام م ونهیداشت د يقورمه سبز



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  –راز گردنبند 

wWw.98iA.Com ٤٦ 

کنم پسر دسته گلم چند سال خارج و دور از من بود االنم که اومده  کاریمن از دست احمد چ ایخدا: گفت  مامان

 .برات رهیمادر بم. کار يبرا گهیاحمد فرستادش شهر د

 .مرد ساختم هیبد شده ازش :  بابا

 .ییجا شیبفرست يحق ندار گهیپروژه د نیبعد از ا. شد یخودمون هم بود مرد م شیپ:  مامان

 .جا بره نیاز ا دیبا شهیهم يپروژه برا نیتازه بعد از ا: گل کرده بود گفت  طنتشیکه حس ش بابا

 که دوست داشت کله بابا رو بکنه گفت چرا؟ یدر حال مامان

 .ستمیمن مقصر ن گهیبار د نیا. بره رهیزن بگ دیخوب با: برد باال و گفت  میدستاش رو به حالت تسل بابا

دختر شهر و براش  نیگذاشت و گفت قربونش برم خودم بهتر زیم يبرنج رو رو سید. که آروم شده بود مامان

 .رمیگ یم

کم قدرش رو  یلینعمت بزرگه که خ هیبودن کنار خانواده . بابا گذشت يو سر به سر گذاشتن ها یبا شوخ ناهار

چند روز بهم زنگ نزنه و  نیسپرده بودم ا ياتاقم رفتم به خانم احمداستراحت به  يدونستم بعد از ناهار برا یم

 .ردممعاون شرکت و در اصل دوست خوبم سپ يشرکت رو به سپهر يکارها

مادر بخر امشب  يبرا وهیم یبرو کم ستین یاهورا جان اگه مشکل: بود که مامان اومد اتاقم و گفت  7 ساعت

 .مهمون دارم

و برگشتم  دیطول کش یساعت هیحدود . مامان انجام دادم يبرا دیخر یرفتم و کمگفتم و آماده شدم و  یچشم

 یشدم باالخره که م الیخ یب یهست ول یافتاد که بپرسم مهمون امشب چه کس ادمیراه تازه  يخونه تو

 .دمشید

به سمت اتاق . گذاشتم زیم يمامان رو رو يدهایخونه شدم بدون توجه به اطراف وارد آشپزخونه شدم و خر وارد

صحبت بابا شدم به سمت اتاق کار  يآشپزخونه گذاشتم که متوجه صدا يها رو تو دیرفتم تا به مامان بگم خر

 . بابا رفتم در اتاق باز بود

 .که خانم راد بود نیا

 هم تحمل پسرتون واسم سخته عصاقورت قهیدق هی يکار بود واسه من درست کرد نمیاستاد ا يوا:  مرجان

کرد نقشه ها کار  یبعد هم مدام منو متهم م یگانیو با یداده لجباز تا به مدت که منو گذاشته بود قسمت مال

مغرور و فقط  یلیپسرتون خ رمیگخواد حالش رو ب یهمش دلم م. باالخره قبول کرد کارام رو یول ستیخودم ن

بودم و  ستادهیا نهیبرن دست به س یشرکت ازش حساب م يچقدر همه تو دیدون یزنه نم یحرف خودش رو م
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انگار قصد  یتا کامل حرفش رو بزنه ول ستادمیکنم پس ا تشیاذ یدلم خواست کم. دادم یبه حرفاش گوش م

 .خانم ایمن مغرورم . بشه الیخ ینداشت ب

 .گفتم سالم طنتیش با

من سرش  دنیباد قلبش گذاشت و برگشت و يصدام شوکه شده بود دستش رو رو دنیاز شن یکه حساب مرجان

 .سـ سـ سـ سالم:انداخت و گفت  نییرو پا

 .یکن یم تیرسم دختر منو اذ یحسابت رو م: بود غش کنه گفت  کیکه از خنده نزد بابا

کردن نگفته باشن و بعد رو کردم طرف  تیاز اذ یهمه صفات خوب فکر کنم حرف نیا يبکنم تو تیمن اذ -

 .خانم راد تیطور نس نیمرجان و گفتم ا

خوام بهتره برم کمک حاج خانم و  یمعذرت م: گفت  دهیشکه شده و خجالت کش یکه مطمئن بود حساب مرجان

 .خنده ریز میو زد میبعد از رفتم مرجان من و بابا به هم نگاه کرد ختیاز معرکه گر

 .باشد یمیحد با بابا و مامان صم نیدونستم تا ا ینم یکنه ول یروش حساب م یلیدونستم بابا خ یم

 .عذاب بکشه شتریخالص شده دوست ندارم ب یمرجان تازه از بحران روح ینکن تشیاذ نمیبب:  بابا

 ییرایهمراه بابا به پذ. دونم یراجع به اون نم زیچ چیخودم فکر کردم که من ه شیگفتم و پ دیبا ترد یچشم

شدم واقعاً جذاب شده بود بلوز  رهیبهش خ هیمرجان کنار مامان نشسته بود و مشغول صحبت بود چند ثان میرفت

 يبود و جلو دهیبنفش پوش ریحر دهشال سا يدود نیبود با شلوار ج دهیپوش یبادمجون کیسه ربع ش نیآست

زدم که با  بیبه خودم نه یکرد دلم براش ضعف رفت ول یم ییصورتش خودنما يکج تو شهیموهاش مثل هم

 .دخترا فرق داره هیبق

گرفت و  ياصالً متوجه حضورم نشده بود بابا هم کنار مرجان جا ییمرجان نشستم گو يروبرو قیمبل دق يرو

 .يریاز ما بگ یسراغ ومدی یم شیچند وقت کم پ نیا نمتیکردم بب یفکر نم: گفت 

. هم نداشتم یسرم شلوغ بود مرخص یلیخ: به من انداخت و گفت  یکه متوجه حضور من شده بود نگاه مرجان

طعنه ها رو دوست  نیخواست به من طعنه بزنه و من عاشقانه ا یرفته بود م یشگیان همجلد مرج يبازم تو

 .جمع گوش دادم ينشستم و به حرفا یخشک و رسم یداشتم ول

 یکار من سبک شد چون م یکارش کم نیکرد با ا یم فیبا دقت همه ماجرا و اتفاقات شرکت رو تعر مرجان

 .بدم حیمشتاق روند کار پروژه رو براش توض یلیدونستم بابا خ

 .زمیعز یساکت یلیاهورا جان خ: گفت  دیکه سکوت من رو د مامان
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دن که حرف  ینم یدادم ماشاء اهللا خانم راد اجازه به کس یخانم راد و بابا گوش م ينه مامان داشتم به حرفا -

 .به مرجان انداختم ینگاه طنتیاز ابروهام رو دادم باال و با ش یکیبزنه و بعد 

 .شد مونیبزنه که پش یکرد و خواست حرف یخوره چون با خشم نگاهم م یحرص م یبود حساب معلوم

 .یگفت یم زمیخوب مرجان عز. کنه  فیاتفاقاً من دوست دارم که مرجان واسم تعر:  بابا

خوام  یم.همه رو گفتم استاد: کرد لبخند بزنه و گفت  یم یکه سع یبه سمت بابا نگاه کرد و در حال مرجان

 .صدر هم صحبت بکنه ياجازه بدم آقا

 يخانم راد آقا دینباش یبگم آنقدر رسم دیبا. از دست شما دو تا يوا: لبش بود گفت  يرو یکه لبخند خاص پدر

 .؟يمرجان و اهورا متوجه شد. هیصدر چ

 .میو با نگاهمون مخالفتمون رو اعالم کرد میو مرجان هم زمان به بابا نگاه کرد من

 .دیراحت يهر طور میدستش رو باال برد و گفت من تسل یبا شوخ بابا

با رفتن بابا به مرجان نگاه کردم احساس کردم از تنها . خواست بره آشپرخونه یمامان اومد که از بابا م يصدا

جا  نیدونستم ا ینم: وت و جو حاکم گفتم شکستن سک يپس برا. معذب یو کم ستین یراض ادیبودن با من ز

 .کنم یمالقاتتون م

 کنه؟ یمن ناراحتتون م دنید: نگاهم کرد و گفت  مرجان

 د؟یفکر رو کرد نیابداً چرا ا: به خودم مسلط شدم و گفتم  یجا خوردم ول یمرجان کم کباریسئوال  از

ساره دوستتون : اومده باشه گفت  ادشی يزیبعد انگار چ. يطور نیهم: شونه باال انداخت و گفت  دیق یب

 همراهتون اومده؟

دونستن و دوست نداشتم با  یاز موضوع نم يزیمامان و بابا چ. دلخور شدم یاسم ساره رو آورد کم نکهیا از

از موضوع  يزیساره صبح رفت لندن دوست ندارم مامان و بابا چ: موضوع ناراحت بشن پس گفتم  نیا دنیشن

 که؟ دیبدونن متوجه ا

 .دیتنها شد یاوه بله پس حساب:  مرجان

از  یلینزد تو خ یزدم اون که حرف خاص بیبه خودم نه یمن بود خوشحال شدم ول ییبه فکر تنها نکهیا از

 )خوب بابا بذارد دل بچه خوش بشه. (یکن یحرفش برداشت خوب م

طوره  نیحتماً هم دیاوه ببخش. نتهرا دیایکه م دیهماهنگ کرد يریام يشما با آقا یبله دوست من رفت ول -

 .رابطه داشته باشد يریجمالت رو با حرص گفتم دوست نداشتم با ام نیپرسم ا یم یچه سئوالت
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گفت و رفت کمک  ينداره و با اجازه ا یبه کس یمن ربط یشخص لیمسا: که داغ کرده بود گفت  مرجان

 .شام زیم دنیچ يمامان و بابا برا

 .خوش به حالم شد یلیدونست خ یم یموضوع شخص نینبود و ا یمیصم ادیز يریبا ام نکهیا از

. مرجان نشستم يروبرو قیکنار بابا و دق. شام يشده بود و مامان من رو صدا زد که برم برا دهیشام چ زیم

 .مرجان با بابا راجع به دانشگاه صحبت کرد

 ه؟یت چکار مهم ینگفت ياومد یکار مهم يبرا یمرجان گفت یراست: گفت  بابا

امجد سپردم فرزاد رو واسم  يبه آقا تشیواقع: ناراحت شده بود گفت  یکم یموضوع يادآوریکه انگار با  مرجان

 دونم چرا ؟ ینگرانشم نم یلیسفارت اقدام شده خ قیکنه از طر دایپ

 به مرجان داشت؟ یبود چه ربط یفرزاد ک نییپا ختیر يحرف مرجان دلم هر با

امجد کارش رو خوب بلده من مطمئنم از  ينگران نباش آقا: جواب سؤالم رو داد چون به مرجان گفت  بابا

 .کنه یم دایواست پ يبرادرت فرزاد خبر

به کمک هست در  ازین دیدون یسفارت دارم اگه م يمن چند تا دوست تو: و گفتم  دمیکش يآسوده ا نفس

 .خدمتتم

 .ممنون یولامجد هستن  ينه متشکرم آقا:  مرجان

 د؟یخبر یبرادرتون کدوم کشور هستن؟ چطوره که از ش ب -

 .خبرم یچندساله که ازش ب کیچون نزد شیبود البته تا چند سال پ کایآمر يتو یماجراش مفصله ول:  مرجان

 خوند؟ یبودم برادرتون اونجا درس م کایمنم امر -

 رانیبرنگشت ا یبود که درسش تمام شده بود ول یچند سال یبله ول:  مرجان

 فرزاد محتشم بود نه راد؟ یلیفام یهمه مثل فرزاد دوست من بود ول گفتیکه مرجان م یتمام نکات فرزاد؟

 یدارم م ادیدوست ز کایمن امر: راجه به مرجان بدونم گفتم شتریدوست داشتم ب.واسم جالب شده بود  بحث

 .تونم کمکتون کنم

 يواسم خبر دیتون یواقعاً م: بار بدون کدورت گفت  نیاول يبهم انداخت و برا ينگاه قدر شناسانه ا مرجان

 د؟یریبگ

 .کنند یم شیدایکنم پ یمعلوم و حتماً کمکتون م -

 . آخر شب بود که مرجان قصد رفتن کرد. کرد دایجا خاتمه پ نیتشکر کرد و بحث هم مرجان
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 .اصرار داشت بره خونه خودشون یلاصرار کردن که بمونه و فردا بره و یلیو مامان خ بابا

 تیوقت شب امن نیا یدون یم میش ینگران م یحساب یطور ما تا برس نیپس بذار اهورا برسونتت ا:  مامان

 .ستین

 .اهورا بابا لطفاً زحمت رسوندن مرجان رو بکش. حاج خانوم گهیراست م:  بابا

 . کنم یم یوقت شب رانندگ نیکه ا ستیبارم ن نیآوردم اول نیمن ماش یول:  مرجان

 . گرده یرسونتت و بعد با آژانش بر م یاهورا م يکرد یتا االن هم اشتباه م ستین تینه دخترم امن:  بابا

 .افتن یزحمت م يصدر تو يطور که آقا نیا:  مرجان

 .رسونمتون یم دیصبر کن. من با مامان و بابا موافقم ستین ینه مشکل -

 .میررو برداشتم و گفتم ب کتم

 شهیرو گرفت طرفم و گفت م چییمرجان سو. در بدرقه امون کردن و بعد رفتن داخل خونه يو بابا تا جلو مامان

 .کنم یکه مرد همراهم هست رانندگ ینیماش يدوست ندارم تو دیکن یرانندگ

 .دییالبته بفرما: رو گرفتم و گفتم  چییسو

 .دییمااونجاست بفر: گشتم که گفت  یمرجان م 206دنبال  به

بود  یمرجان واقعاً ک. اشاره کرده بود يدیکه مرجان بهش اشاره کرد تعجب کردم به پورشه سف ینیماش دنید با

شدم که  نیبا تعجب سوار ماش. کرد یمن کار م يبرا زیناچ یحقوق يبازم برا یوضع مال نیبا داشتن ا یعنی

 .و راه افتادم دمیذهنم بود آدرس رو پرس يسؤال تو

 تونم ازتون چند سؤال بپرسم؟ یم: کامل از کوچه نگذشته بودم که گفتم  هنوز

 البته: کرد گفت  یبه روبرو نگاه م کهیدر حال مرجان

 دیجواب ند دیتون یم دیاگه دوست نداشت یپرسم ول یم -

 .با سر موافقت کرد مرجان

 .دیکن یکه مرد کنارتون هست رانندگ ینیماش يتو دیچرا دوست ندار -

نداره  یاحساس خوب يطور نیگفت ا یوقت دوست نداشت م چیچون برادرم ه: نگاهش شدم که گفت  متوجه

 .ذارم یاز اون موقع به بعد من هم به نظرش احترام م.

 د؟یهست یسؤال شما ک نیطور و اما دوم نیکه ا -

 .خوب معلومه مرجان راد دیپرس یم یچه سؤال: از سؤال من خنده اش گرفت و گفت  مرجان
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 .بدونم شتریخوام ب یم یدونم ول یم نویا: و گفتم  دیدلم لرز باشیخنده ز از

 .دیشناس ینشده منو م ریهنوز د: لبخندش رو جمع کرد و گفت  مرجان

 جاست؟ نیهم: گفتم  میدیخونه شون رس يجلو

 .دیزحمت افتاد يممنون تو یلیبله خ:  مرجان

 .رف مرجان گرفتمرو به ط چییبود و بعد سو فهیوظ هیچه حرف نیا -

 .رمیگ یبعداً ازتون م دیمنو ببر نیماش دیخوا یم:  مرجان

 .رم یمن با آژانس م. دیمون یم نیبدون ماش ینه پس خودتون چ -

 .بود نیآخه بابا عاشق ماش. نهیماش شهیم دایخونه پ نیتو ا ادیکه ز يزیراحت چ التونیخ دینه ببر:  مرجان

 .ستنین اتیح دیبود؟ مگه پدرتون در ق -

 .فوت کردن شیاستاد صدر نگفتن؟ پدرم چند ماه پ: که از حرفم تعجب کرده بود گفت  مرجان

 .دونستم یگم نم یم تیتسل -

 ریکنم فعالً شب بخ یخواهش م:  مرجان

گفته بود که  مانیشرکت به آقا سل يگفتم و رفتن مرجان رو تماشا کردم تازه افتاد اون روز تو یآروم ریبخ شب

برام  شیدختر و زندگ نیدونم چرا ا ینم. برگشتم به خونه. کرد یم یپدر و مادرشون فوت شدن پس تنها زندگ

 .مهم شده بود

 

 

 نهم  فصل

 :مرجان

واقعاً اهورا بود که  نیباورش برام سخت بود ا دمیکش قیکه بستم چند تا نفس عم اطیخونه شدم در ح وارد

 .ذوق کردم وارد خونه شدم ین برخورد کرده بود ته قلبم حسابقدر خوب با م نیامشب ا

اگرصبح بعد از نماز .صبح شرکت باشم من  8شنبه  دیآخر هفته کمال استفاده رو بردم جمعه بود با یمرخص از

 داریب یآالرم گوش يبا صدا دمیکردم و خواب میرو تنظ یساعت گوش. دمیرس یراه افتادم به موقع به شرکت م

 .زم رو خوندم و حرکت کردمشدم نما

 خوش گذشت؟: گفت دنشیخوشحال شد بعد از بوس دنمیبا د يشرکت خانم احمد دمیربع بود که رس 8 ساعت
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 .بود یشما خال يممنون جا یلیخ -

 .صدر هم رفتن و امروز اول وقت اومدن يداشتم بعد از رفتن شما آقا يمن آخر هفته پرکار:  ياحمد خانم

 10نگفتم به اتاقم رفتم و مشغول کار شدم ساعت  يزیچ یدونستم اهورا هم مثل من تهران بود ول یم نکهیا با

 .رو بپرسم يریام ومدنیاستراحت کنم و هم علت ن یبود رفتم تا هم کم ومدهین يریهنوز ام یبود ول

 ومدن؟یهستن؟ امروز ن یمرخص يریام يرفتم و گفتم اقا يسمت خانم احمد به

 يآقا یسالم، متأسفم ول: که گفت دمیاهورا از پشت سرم شن يبزنه که صدا یخواست حرف یم ياحمد خانم

 .بتونن موفق باشن شتریشعبه تهران ب يفکر کنم تو. منتقل شدن تهران يریام

سرد و  یلیخ یکارو انجام داده از فکر خودم ته دلم غنج رفت ول نیتونستم حدس بزنم که اهورا از قصد ا یم

 .نهیسنگ یلیاالن هم کارم خ نیهم امیاز عهده کارها بر نم ییمن تنها: گفتم  یرسم

 یمشکل گهید دمیرو خودم انجام م يریمربوط به ام يکارها: ناراحت شد چون با اخم گفت  یاهورا کم ایگو

 ست؟یچ

 .ندارم ینه حرف -

 یبه تو چه مربوط چرا م يرینبودن ام ایبه خودم گفتم آخه بودن . گفت و به اتاقش رفت يبا اجازه ا اهورا

از اخم . مجبور شده بره يریام چارهیکه حرص بخوره ب ومدیخوشم م یراجع بهت بکنه ول یکه فکر الک یپرس

 يپروژه بود و به زود يآخرا باًیدادم تقر نبپا شده بود به اتاقم رفتم و کارهام رو سرو ساما یاهورا تو دلم عروس

 . شود یانجام م يا گهیکارها توسط گروه د هیبق مینقشه ها بود یراحداد ما فقط مسئول ط یم جهیپروژه نت

 . کرد یو نظرش رو اعالم م دید یم دیو به طرف اتاق اهورا رفتم با مینقشه رو آماده کرد نیآخر

 . دیتا تقه به در زدم که گفت بفرمائ دو

 نقشه به نظرتون چطوره؟ نیآخر نمیگذاشتم و گفتم ا زشیم ينقشه رو رو -

 .میبش يمشغول جمع بند دیکم کم با. یعال شهیمثل هم: به نقشه انداخت و گفت  ینگاه اهورا

 .محاله یهمه خوشبخت نیلب گفتم من و ا ریو آروم ز م؟یاستراحت کن میتون یم یعنی: زدم و گفتم  يلبخند

 .کنم یطور فکر م نیا: خنده و گفت  ریزد ز کدفعهیموفق نشد  یخودش رو نگه داشت که نخنده ول یلیاهوراخ

رفت اهورا پروژه  شیپ یبه خوب زیهمه چ میو رفع نواقص چند تا از نقشه ها بود يجمع بند ریماه تمام درگ کی

 میاز جانب اهورا بود جهیدلمون نبود همه منتظر اعالم نت يدل تو. به تهران برد لیتحو يشده رو برا لیتکم
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 ادیاسترس ز کمی یول میداشت دیام یلیپروژه خ تیبه موفق نکهیشده با ا یابیپروژه چطور ارز میبدون میخواست یم

 .تا اهورا از تهران برگرده میکرد یتا صبح صبر م دیبا. راه نبود یب

که  یگرفتم تا خواب آلودگ یدوش حساب هیاصالً خوابم نبرد صبح صبحانه نخوردم  جانیشب تا صبح از ه اون

 یبودم با شلوار ل دهیکه تازه خر يدیاسپرت سف يمانتو. موفق نبودم ادیز ایگو یبره ول نیچشمام بود از ب يتو

. بکنم يساده ا شیبرنزه رو کنار بذارم و آرا شیدادم آرا حیترج. سرم کردم یمقنعه مشک دمیرو پوش یخی

 . بهتر از من نداشتن يهم حال و روز هیکنم بق کاریتونستم چ ینم جانیاز ه. شرکت دمیرس 8ساعت 

 یصدر برگشتن و م يآقا. اتاق کنفرانس باش يتو گهیربع د هیاومد و گفت تا  ياتاقم بودم که خانم احمد يتو

 .ننیخوان همه رو بب

. اهورا رو انتخاب کردم و نشستم یصندل يروبرو یاتاق کنفرانس رفتم همه بچه ها کم کم اومدن صندل به

که واقعاً جذاب شده بود به . بود دهیپوش یبراق یار طوسو کت و شلو دینفر اهورا وارد اتاق شد بلوز سف نیآخر

 :همه سالم کرد و گفت

حرف  نیبا ا. شد یابیارز یرو اعالم کنم پروژه عال جهیتا من برگردم و نت دیاسترس دار روزیدونم همه از د یم

 يو برا دیدیپروژه زحمت کش نیا ياز همه تشکر کنم که واقعاً برا دیبا: اهورا همه دست زدن که اهورا گفت 

 نیا نکهیهفته دعوت کرده البته عالوه بر ا آخرهمه کارمندا رو به جشن  تیموفق نیا يبگم پدرم برا دیتشکر با

برگردم  دیاز شما هم هست من با یجشن خداحافظ یبگم به نوع دیپروژه است با نیا يتو تیموفق يجشن برا

ده  یم يالبته کارت ها رو خانم احمد دیاریب فیخوام که تشر یهمه ماز . کار کنم يدیپروژه جد يتهران و رو

 .خدمتتون

بابت  یپروژه و ناراحت تیبابت موفق یخوشحال. اهورا که تمام شد هم خوشحال بودم هم ناراحت يحرفها

دادم بعد از  حیموندم ترج یجا م نیهم ایرفتم تهران  یم دیبود با یمن چ فیپروژه تکل نیبعد از ا یفیبالتکل

 .باره بپرسم نیجلسه برم اتاق اهورا و ازش در ا

 یقدر عال نیپروژه ا نیا دیکنم چون اگه نبودن شا ژهیاز خانم راد تشکر و دیالبته با: اهورا شدم که گفت  متوجه

 .کنم لیذهنم تحل يدونستم علتش رو تو یکه نم یبه من انداخت نگاه یو بعد نگاه خاص ومدی یاز آب در نم

 .کردن دییبا نگاهشون حرف اهورا را تأ همه

 .دیلطفاً منو شرمنده نکن میبش تیزحمت کل گروه که باعث شده موفق. ستیطور ن نینه ا -
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نبود فکر کنم تعارف بس باشه از امروز  تیدر موفق ریتأث یحضور شما هم ب یدرسته کار کل گروه بود ول:  اهورا

 یآخر هفته م. دیو لذت ببر دیبر ياجبار یمرخص نیبه ا دیتون یو م دیهست لیروز تا آخر هفته تعط 2به مدت 

 .خدانگهدار نمتونیب

 . اتاق کنفرانس رو ترك کرد و رفت اهورا

 یم يزیبرنامه ر التیتعط نیآخر هفته و ا يداشت برا یهر کس به نوع. میخوشحال بود یبچه ها حساب همه

 بود؟ یمن چ فیفکر بودم تکل يمن تو یکرد ول

بگم  دیبا دیصدر کار دار يگفت اگه با آقا يخانم احمد ومدین یجواب یسمت اتاق اهورا رفتم و در زدم ول هب

 . ذوقم خورد مجبور بودم تا شنبه صبر کنم يتو یگردن حساب یرفتن و تا شنبه بر نم

شد  یباغ استاد برگزار م يکردن و رفتن من هم به خونه برگشتم جشن تهران تو یخداحافظ یکی یکیها  بچه

: رو جمع کنم پس به استاد زنگ زدم و گفتم  لمیرو بدونم تاوسا فمیخواستم تکل یرفتم تهران م یم دیپس با

 .سالم استاد

 ؟یسالم مرجان خوب:  استاد

که بهتون دادم عمل کردم االن  یخواستم بگم من کارم رو تمام کردم و به قول یممنون غرض از مزاحمت م -

 کنم؟ کاریچ دیبا

 .یباره با اهورا صحبت کن نیبهتره در ا ستمیشما ن ریمن که مد:  استاد

 کنم؟ کاریشرکت حاال چ انی یتا شنبه نم شونیا یاتفاقاً قصد داشتم ول -

 0912. ............ریکن و باهاش تماس بگ ادداشتیشماره اش رو :  استاد

 .استاد نه يوا -

 خدانگهدار یبزنزنگ  دیبله مرجان با:  استاد

 یکردم ول ادداشتیبرگه  يشماره اهورا رو رو يبادلخور. رو قطع کرد یمن نشد گوش يحرفا هیمنتظر بق استاد

بهش زنگم  نکهیبه حال ا يپسر خود به خود کمپوت اعتماد به نفس بود وا نیا. زدم یعمراً که بهش زنگ م

 .بزنم

خوام قربون صدقه اش  یکم کم خودم رو متقاعد کردم که بهش زنگ بزنم من که نم یشب دوام آوردم ول تا

 .رو مشخص کنه پس شماره اهورا را گرفتم فمیخوام تکل یبرم فقط م
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 زهیکنه بچه پاستور یندونه فکر م یکیپسر دوست دختر داشت  نیجواب نداد، حاال خوبه ا یبوق خورد ول یکل

 .دییبفرما: زدم که گفت  یذهنم داشتم مدام به اهورا غر م يتو. دهیاست شماره نا آشنا جواب نم

 .صدر يگرفتم و صدامو صاف کردم و گفتم سالم آقا یگوش يرا جلو دستم

 .دییسالم بفرما: گفت  یشگیهم تیبا همون جد اهورا

 .باهاتون صحبت کنم یخواستم اگه ممکنه راجع به موضوع یم -

 خوام شما؟ یعذر م: گفت  اهورا

 .مرجان راد هستم: ناخواسته گفتم  يبادلخور. از صدام متوجه نشد مرجانم یعنیپسر کند ذهن بود  نیا درچق

صحبت  یراجع به موضوع دیخوا یم دیگفت دییبفرما اوردمیبه جا ن دیبله ببخش: که تازه شناخته بود گفت  اهورا

 .دمیگوش م دیکن

 شرکت تمام شده يکنم پروژه تمام شده و کار منم تو کاریچ دیبعد گفتم من االن با یمن من کردم ول یکم -

 .تهران دیبرگرد دیکارتون اونجا تمام شده و با دیگ یخودتون هم م: فکر کرد و گفت  یکم اهورا

 یعنی: گفتم  یکرد با دستپاچگ یدر تهران دعوت م يهمکار يازم برا ایکرد  یداشت منو اخراج م یعنی يوا

 .اخراجم

. میریبگ میتصم دیتهران تا راجع به پروژه جد دیایگفتم ب. دیگفتم اخراج یمن ک: رداد و گفت س يخنده ا اهورا

 .راحت شد المیممنون خ: و گفتم  دمیکش یآه در سرآسودگ. راحت شده بود المیخ

 .دارید دیبه ام نمتونیب یپس روز جشن م: گفت  اهورا

 ياول از همه کل لباس و اسباب باز. رو جمع کردم و راه افتادم لمیکردم و خوشحال و خندان وسا یخداحافظ

و با خانم  دمید یبچه ها رو م دیقبل رفتن با رخوارگاهیبعد رفتم به سمت ش دمیخر رخوارگاهیش يبچه ها يبرا

شناخت بهش سالم کردم که با  یمنو م گهینگهبان که د دمیکه رس رخوارگاهیش يجلو. زدم یحرف م یمیعظ

 . واب سالمم رو دادلبخند ج

 يصدا یاتاق نبود ول يتو یرفتم در زدم و وارد شدم کس یمیمحوطه شدم و به سمت اتاق خانم عظ وارد

 .هستن 201اتاق  يتو دیکار دار یمیاگه با خانم عظ: گفت یکه از پشت سر م دمیرو شن یخانم

 يادیز يبود و اتاقها یمیقد یلیراه افتادم ساختمان خ 201زدم و تشکر کردم به سمت اتاق  يو لبخند برگشتم

وارد  یکرد وقت یم يداشت با دو تا بچه ها باز یمیخانم عظ. کنم دایرو پ 201تونستم اتاق  ینداشت به راحت
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 یو گفت سالم خانم راد خوبسپرد  یبه مرب وبلند شد و بچه ها ر دنمیبه در اتاق انداخت با د یاتاق شدم نگاه

 زم؟یعز

 .رمیتونم وقتتون رو بگ یم. سالم ممنون -

 .اتاق من میبر ایب زمیالبته عز: با لبخند گفتند  یمیعظ خانم

جا  نیساختمان ا: بچه ها رو گوشه اتاق قرار دادم و گفتم  لیاتاق نشستم و لباس و وسا يتو یمیخانم عظ کنار

 .دیپرسنل و بچه ها ندار يطور که متوجه شدم اتاق به تعداد برا نیشده و ا یمیقد یلیخ

 يبودجه الزم برا یشده ول یمیهم قد کیهم کوچ نجایا يدیدرست فهم: داد  حیبا آرامش توض یمیعظ خانم

 .میبا کمبودها سر کن میپس مجبور میمکان ندار رییتغ

مناسب  يفضا هیو  میکن یم یرو طراح یمناسب نقشه میکن دایمناسب پ نیبه زم دیخواستم اگه اجازه بد یم -

 . میدرست کن رخوارگاهیش يبچه ها و کالً برا يبرا

 ؟يکار و دار نیواقعاً شما قصد ا یعنی: گفت  یبا خوشحال یمیعظ خانم

فقط . بکنم يبتونم کار شمیهم بهش ندارم خوشحال م يازین چیدارم و ه هیسرما یچرا که نه به اندازه کاف -

رو که  يکنم نقشه ا یم یمن سع دیالزم دار رخوارگاهیش يبرا ییچند تا اتاق و چه فضاها دیاگه ممکنه بهم بگ

 .مورد پسند شما باشد بکشم

االن  نیکردم از هم ادداشتیرو که الزم داشت  ییصحبت کردم و کل فضا یمیروز چند ساعت با خانم عظ اون

 .دیتپ یتند م یکنم قلبم از خوشحال میرو ترس دیجد رخوارگاهیتونستم ش یهم م

 یبود و حساب نیریش یلینظرم رو جلب کرده خنده هاش خ نیریش يبچه ها سر زدم و از روز اول پسر بچه ا به

دوستش داشتم  یلیخ. بچه قهر بود نیبا ا هیداد بغلش کنن و اصالً انکار گر یخوش اخالق بود به همه اجازه م

 . بود گهید زیچ هیطاها واسم  یکرده بودم ول داینسبت به همه بچه ها عالقه پ

تخت دراز  يبا لباس رو. خونه  دمیآخر شب بود که خسته رس. از بچه ها دل کندم و برگشتم تهران باالخره

 .و خوابم برد دمیکش

 

 

 دهم فصل
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 دیمدت سرم شلوغ بود و وقت خر نیا یبه اندازه کاف جشن بودم يکمد لباس هام دنبال لباس مناسب برا يتو

 نیلباسهام باز بودن و اصال مناسب ا شتریب بایشدم اخه تقر یم دینا ام شتریب گشتمیم یهر چ.لباس رو نداشتم 

برام  هیاز ترک شیچند وقت پ یکه باباعل یرنگ يلباسهام کت و دامن صدر نیبالخره موفق شدم ب.جشن نبودن

 یزانو بود که م ریتنم بود دامنش تا ز پیک یالغر شده بودم ول یمدت کم نیدرسته که ا.کنم دایپ آورده بود رو

همرنگ کت و دامنم انتخاب  ریشال حر هی.مشکل رو حل کنم  یساپورت نازك مشک هی دنیتونستم با پوش

و  ومدیبهم م شتریساده ب شیجون ارا میساده کردم به قول مر شیارا هی.فوق العاده بود  زیبه نظرم همه چ.کردم

لواسون  يباغ استاد تو يجشن تو.آماده رفتن به جشن بودم .دمیرو پوش میمانتو مشک دادیسنمو کمتر نشون م

 یدادم با تاکس حیترج شهیجشن تمام م یچون مشخص نبود چه ساعت.ساعت راه بود  میحدود ن شدیبرگزار م

 يریپذ سکیدونستم ادم ر یشرط عقله و خودم هم م طایاحت.برم چون جاده اون موقع شب اصال امن نبود

همه مهمونا  بایشلوغ بودو تقر یلیباغ خ يجلو.دمیبا آژانس رفتم چون جاده خلوت بود سر ساعت رس. ستمین

ها  نینگهبان گفت که جناب صدر فرمودن ماش یرو داخل باغ ببره ول نیاومده بودن به راننده گفتم که ماش

و همراه اون وارد باغ بشم  نمیبب ییاطراف رو نگاه کردم بلکه آشنا.شدم  ادهیپارك بشن تشکر کردم و پ رونیب

جون دارن صحبت  میکه با مر دمینگاه اول استاد صدر رو د ينبود به ناچار خودم وارد باغ شدم تو یکس یول

 .ششونیپ برمکنن متوجه من شد و اشاره کرد که  یم

 جون میسالم مر.سالم استاد : مرجان

 .مرجان يسالم باز که استاد استاد کرد:صدر استاد

 .بخواد اسمتو صدا کنه کشهیکه خجالت م یدونینکن خودت م تشیآرمان اذ: و گفت دمیجون بوس میمر

 .دهیبچه فنچ چقد مزه م نیکردن ا تیخانم اذ یدونیآخه نم:صدر استاد

 اه استاد من کجام بچه فنچه؟-

 .زنهیفم نباشه ادم رو حرف استادش حرف نمحر یبچه فنچ: استاد

 .رسهینوبت ماهم م:جون گفت میو مر میدیجون همزمان خند میو مر من

 میبه مهمونا برس میبر میزنیحرف م میستادیا نجایزشته ما ا:گفت یصدر با لحن شوخ استاد

 .میرسیحساب شما هم بعد م میبه مهمونا برس میبر گهیاره د:رفت و با لبخند گفت  يجون چشم غره ا میمر

 يجون برا میو بعد همراه مر ینیبش یتونیم يهرجا که راحت تر يخوش اومد یلیخ زمیمرجان عز: صدر استاد

 .مهمونا رفت هیاستقبال بق
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سرو  یالکل یدنیوقت نوش چیدکتر ه يها یمهمون يتو.شده بود  دهیچهار نفره دور تا دور باغ چ بایتقر يزایم

نگاه به  هی.کنن لیخودشون م قهیقرارداده شده بود تا مهمونا به سل وهیانواع شربت ها و م زهایم يرو.شد  ینم

متوجه . رو از پشت سر احساس کردم برگشتم یکس رهینگاه خ ینیکنم سنگ دایپ ییاطراف کردم بلکه بتونم آشنا

من بود سرش رو به نشونه نگاهش به  یول دهیاونا گوش م يو به حرفا ستادهیاهورا شده که کنار چند نفر ا

پروژه  يکه اخرا يدور تر از اهورا ،خانم عباد یکم. خودش سالم کردم وهیمنم به ش.سالم و احترام تکون داد 

 سالم کردم . احترام بلند شدن يبرا یهمراه مرد جوان لدای.اونا رفتم  زیبه سمت م دمیرو د گفتمیم لدایبهش 

 یم یبیاخه احساس غر يایاومده باشه ن شیپ یمشکل دمیترس يکرد ری؟ د ياومد یک.سالم مرجان : لدای

 .عادت داشت پشت سرهم حرف بزنه و سئوال بپرسه و منتظر پاسخم نشه شهیهم لدای ؟ياومد ریچرا د. کردم

 .اجازه بده  زمیعز لدای:که کنارش بود گفت یهمون پسر جوان دمیکه د کردمیلبخند نگاهش م با

 .نگران شدم  کمیخوب  دیببخش يوا: گفت کرد و يزیخنده ر لدای

و بعد  شناسمیکرده که من کامل شما رو م فیانقدر از شما تعر.دیسالم خانم راد شما خانم منو ببخش: جوان پسر

 .لداینکرد سامان هستم همسر  یکه معرف لدای:دستش رو دراز کرد و گفت

 .دهیبا نامحرم دست نم لدایجا انداختم بگم  نویا:فورا دست سامان رو گرفت و گفت لدای

 یلیخ:خندم رو به زور کنترل کردم و گفتم یبود منفجر بشم ول کیو سامان خندم گرفته بود و نزد لدایرفتار  از

 .استاد صدر بودم شیپ ومدمین رید: گفتم لدایرو به . خوشبختم اقا سامان

 .مینیگفت و اشاره کرد که بش یلب رینامرد ز لدای

شروع شده بود واقعا  شیطبق معمول پرچونگ لدای. کردم و نشستم زونیآو میم و پشت صندلرو در اورد مانتوم

 .دادیتکون م يسر یو گاه دادیکه سامان با عشق و دقت تمام به حرفاش گوش م کردمیتعجب م

 . همه مهمونا اومده بودن بایسر رفته بود و تقر یحساب حوصلم

 ؟ياریدر نم شالتو: گفت لدایکه  کردمیرو نگاه م اطراف

 .طور راحتم نینه هم-

شد و از جمع  یاهورا عصب یبهش گفت ول یدونم چ ینم.شد  کیبهش نزد يدختر.اهورا شدم  متوجه

 لدایبلند شدم که .شد  یو چرا اهورا عصب هیکنجکاو بودم بدونم اون دختر ک.کرد و دنبالش رفت یعذرخواه

 ؟يریکجا م:گفت

 .گردمیاالن بر م-
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 یول کردنیصحبت م یراجع به چ دونمینم.ستادنیاز باغ که خلوت بود ا یقسمت.اهورا و اون دختر رفتم  دنبال

بادقت به صورت دختر . کردیالتماس م ایدختر گو. زنهیداد م یو گاه دهیجواب م یعصب یلیکه اهورا خ دمیدیم

مشخص بود که خودش هم  یاده ولد جامان ییبایعمل ز نیگفت چند شدیداشت البته م ییبایز افهینگاه کردم ق

بوده و االن  نشونیب يرابطه ا دیشل.کردیناراحتم م نیشدم وا یمتوجه رابطه اهورا با دختره نم.بوده بایاز قبل ز

 يکه بشقابا دمیرو د مانیخودمون برم که آقا سل زیبرگشتم به سمت م. رو کنار گذاشتم  یفضول.بهم خورده 

 .کردیم یرو خال يزیم يرو

 .سالم مانیآقا سل -

 .الحمدهللا یسالم دخترم خوب: مانیسل آقا

 .دیایهمراه من ب.جشن  میاومد یناسالمت. دیکنیکار م دیجا هم که دار نیا.ممنونم -

 .گهیکاراست د نیمن هم فهیوظ. خوب دخترم:همراه من اومد و گفت مانیسل آقا

 نیا دیخسته شد یلیخ دینیجا بش نیا دییایب:و گفتم دمیکش رونیرو ب يا یصندل میشد کیخودمون نزد زیم به

 .زحمت ما گردن شما بوده شتریب ینا سالمت.مدت

 .ممکنه ناراحت بشه نهیصدر بب ياگه اقا:کرد و گفت یو شوهرش احوالپرس لداینشست و با  مانیسل آقا

و از شربت البالو . میکن ییرایپذبارم ما از شما  هی دیبزار دیکرد ییرایشما از ما پذ شهیهم. شنینه ناراحت نم -

 .ختمیر مانیاقا سل يبرا وانیل هیدوست داشتم  یلیکه خودم هم خ

 يشما پسر مانیآقا سل گمیم: با خنده گفت لدای دمیاز شربتش خورد که د یکم.با لبخند تشکر کرد  مانیسل آقا

 دیبه چهره مظلومش نگاه نکن. رهیبگ لیرو تحو یمرجان کس ادیم شیآخه کم پ.که به مرجان بخوره  دیندار

 .استهیبا س یلیخ

 .خوره یبه مرجان خانم نم یپسر که دارم ول: گفت مانیاعتزاض کنم که آقا سل خواستمیم

 سره نه؟ یلیپسرتون خ مانیجون من اقا سل یپسر شما رو نداره ول اقتیمرجان ل دونستمیم: گفت یبا لودگ لدای

مرجان خانم کجا پسر من کجا ؟ مرجان خانم فقط به . هیچه حرف نیدخترم ا: به حالت اعتراض گفت مانیسل آقا

 .من لطف دارن

 یبنده خدا رو نم مانیآقا سل گهیتحکم صداش باعث شد من بلرزم د.دمیگفتن اهورا رو شن مانیاقا سل يصدا

 .کنهیم یبنده خدا خال نیاز اون دختره ناراحته چرا سر ا ستیدلم بهش اعتراض کردم معلوم ن يتو. دونم 

 بله اقا:بلند شد و گفت مانیسل آقا
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 .دینامرتبه زحمتش رو بکش یاون سمت کم يزایم: اهورا

 .گفت و رفت یچشم مانیسل آقا

ممنون : که سامان تشکر کرد و گفت.کم و کسر ندارن يزیو شوهرش گفت که چ لدایبه رسم ادب به  اهورا

 .هست  زیه چهم

 رم؟یوقتتون رو بگ قهیچند دق تونمیم:با جذبه خاص خودش به من نگاه کرد و گفت اهورا

من که از االن .کنه  ریخدا اخر عاقبتت رو بخ: که گفت دمیرو شن لدایاروم  يصدا. گفتم و بلند شدم  يا البته

 .لرزمیدارم م

شد و به گوشه سالن  الیاهورا وارد و. رفتم و پشت سر اهورا راه افتادم لدایبه  يچشم غره ا ینخندم ول نتونستم

 م؟ینیاونجا بش دیموافق: شده بود اشاره کرد و گفت دهیچ ییبایز یراحت يکه مبل ها

با تحکم .من نشست  يمبل دونفره روبرو ينشستم و اهورا رو يمبل تک نفره ا يرو.سر موافقت کردم  با

 .رو نداشتم يرفتار نیر چناز شما واقعا انتظا:گفت

که اقا  ستیدر شان شما ن:گفت.انداختم نییسرم رو پا یکردم با شرمندگ بشیبود که من تعق دهیفهم یعنی يوا

 .دیزیو براش شربت بر زتونیسر م دیرو ببر مانیسل

چه :گفتم تیبا عصبان.تازه متوجه منظورش شدم .کلمه شان ناراحت شدم يرو دشی؟از تاک گفتیداشت م یچ

 .شمیمتوجه منظورتون نم کنه؟یم یشان ادم ها رو مشخص يزیچ

 پروژه نیاز مهندس یکیجاست و شما  نیخدمتکار ا مانیآقا سل:هم کرد و گفت ياخماش رو تو اهورا

برداشت شما اشتباهه شان آدم  نیو شان منه به نظر شما؟ نه آقا ، ا يآهان، پس مهندس بودن من نشونه برتر-

 .و معرفتشونه تیشان آدمها به شخص. ستیمهندس بودنشون ن دونمیبه قول شما چه م ایها به پول ،ظاهر 

 یب دونمیچه م ای ارمیب نییرو پا مانیخوام آقا سل یمن نم: و گفت دیموهاش کش يتو یدست یعصب اهورا

 مانیاقا سل.خودش رو انجام بده فیوظا دیهر کس با گمیقط ممن ف.که تا االن انجام ندادم يکار.کنم یاحترام

 .دیبده و شما هم مهمان من هست سیمن سرو يتا به مهمونا نجاستیاالن ا

رو انجام ندادم من فقط  شونیا فهیمن که وظ یخودش رو انجام بده ول فیوظا دیمن موافقم که هر کس با -

 دهیما زحمت کش يپروژه همپا نیا يتو مانمیاخه اقا سل.شربت بهشون دادم اونم به نشونه تشکر  وانیل هی

 .بودن توس پروژه میسه یوعکرد به ن یکه بچه ها رو ساپورت م نیهم ینقش نداشت ول میدرسته که مستق.

 .شده شونیبابت زحمتاشون از ا ینشده و تشکر کاف مانیمنکر زحمات اقا سل یکس:اهورا
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 .ستیتشکر فقط به پول ن -

تشکر باشه زود قضاوت  نیاون پول بهتر يبرا دیاز پول زدم ؟ شا یمن حرف: بلند شد و گفت یعصبان اهورا

 .نکن

 یکه ب یرو داره و تنها کس مانیبودم که اهورا چقدر احترام اقا سل دهیبارها د.قضاوت عجوالنم شرمنده بودم  از

 .بوده مانیاهورا بود اقا سل يها ادیاز فر بینص

 .نکردم یهنوزم معتقدم کار اشتباه یول دونمیم-

 يافراد هیشه  یرفتارت باعث م نیا.نباش  کدندهی نقدریا: گفت يبلند يمبل نشست و با صدا يکنارم رو اهورا

 .و قضاوت نا به جا کنن ارنیبه خودشون اجازه بدن تصورات پوچشون رو به زبون ب يمثل خانم عباد

 .کردیم یفقط شوخ يخانم عباد -

متفاوت  یشال و ظاهر به اندازه کاف نیخودت با ا. کننیم یهم شوخ هیکرد بق یاون شوخ: داد زد و گفت اهورا

 .لطفا نزار از رفتارت برداشت اشتباه بشه.یهست

و  میمه مسلمونکه ه يکشور ياونم تو. من متفاوت نباشم کردمیفکر م:به اهورا نگاه کردم و گفتم يدلخور با

افکارش باشه و بعد با  نیپسر دکتر صدر ا کردمیخودت و افکارت متاسفم فکر م يواقعا برا ستین بیحجاب عج

 .از جام بلند شدم و اجازه ندادم که اهورا حرف بزنه یناراحت

خوام  یم ایمرجان ب: رفتم که دکتر صدر منو صدا زد و گفت یم زمونیخورد شده بود ناراحت به سمت م اعصابم

 .کنم تیبه چند نفر معرف

 .خدمتتون امیم گهیچند لحظه د دیچشم استاد اجازه بد-

 .اونجا امیاشاره کرد و گفت ب اطیچهار نفره گوشه ح زیموافقت کرد و به م استاد

 فمیک ياز تو.نداشتم  یینبود چون واقعا حوصله جوابگو لدایرفتم خداروشکر  فمیگفتم و به سمت ک یچشم

. نشسته بودن یصندل يرو يسه نفر. استاد رفتم  زیو به سمت م دمیرو در اوردم و پوش دمیسف يادستکش ه

به  یلیپروژه خ نیا يکه تو خودمموفق و نخبه  يمرجان راد همون دانشجو نمیا: بلند شد و گفت دنمیاستاد با د

 .اهورا کمک کردن

بود اشاره  دهیپوش یکه کت و شلوار کرم یدکتر صدر به مرد تپل. سالم کردم.بلند شدن  یاقا به همراه خانم دو

کار شرکت  دیقراره پروژه جد.عامل و سهام دار بزرگ شرکت دارونما هستن  ریفرهنگ م يآقا:کرد و گفت

 .باشه شونیا
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نداشت اعتقاداتم رو  یلیدل ینبودم ول یها راض بهیهرچند از دست داده با غر.فرهنگ دستش رو دراز کرد  يآقا

 خوشبختم:فرهنگ دست دادم و گفتم يبا اقا.دستکش دستم کردم  نیبدم به خاطر هم حیهمه توض يبرا

 ییبایبا خانم ز ییمنم از آشنا:گفت زشیبا نگاه ه ستین یفرهنگ که از همون ابتدا متوجه شدم آدم نرمال يآقا

 .مثل شما خوشبختم

کرد  یرو هم معرف گهید ياستاد خانم و اقا.داشتم هر چه زودتر از اونجا فرار کنمنگاهش متنفر بودم و دوست  از

شام به . شام دعوت کرد يخداروشکر همون موقع دکتر همه رو برا.نداشتم شتریب ییبه اشنا یلیمن تما یول

هم نداشتم اونم بعد از بحث و گفت و  مبه شا یلیمن تما یاز باغ بود ول يا گهیو گوشه د سیصورت سلف سرو

فورا بازش کردم نوشته .از طرف ناشناس اومد یامیکه پ رفتمیور م میداشتم با گوش.که با اهورا کرده بودم ییگو

 ؟یی؟  کجا یسالم خوب:بود

 افتاده؟ یسالم ممنون اتفاق-

 ؟ ییخواستم بدونم کجا یم. ینه چه اتفاق: ناشناس

 .باغ استادم هستم ياالن لواسان تو.ست امشب جشن اتمام پروژه ا-

اصال .کنهینگاهم م یو جور خاص ادیکه داره به سمتم م دمیفقط اهورا رو د.ومدین یمنتظر موندم جواب هرچقدر

 خانم راد: بلند شدم برم که گفت.حوصلش رو نداشتم 

 .کنم يریوگجل يبعد ياز حرفا خواستمینداشتم فقط م يمن قصد بد:که گفت ستادمیفقط ا برنگشتم

 یهستم م يکه من ادم بخشنده ا ییاز اونجا یکنه ول یبه خودش اجازه نداد که عذرخواه یمغرور حت پسره

 )خودم لیتحو یمرس(بخشمش

 باشه ممنون-

 .شام برات آوردم يومدین دمیاهورا جان ، د:اومد که گفت يدختر يصدا

 .همون دختر بود. کنهیبرخورد م یمیصم نقدریکه با اهورا ا هیدختر ک نیا نمیتا بب برگشتم

 >؟يآورد یچ يبرا. خورم یشام نم: کالفه گفت اهورا

 .یگرسنه باش دیمن فکر کردم شا:دختر

 .غذاتم ببر ياشتباه کرد:زد  ادیحرفش رو قطع کرد و فر اهورا

 طور نیکردم چرا باهاش ا یاهورا ناراحت بودم و درك نم تیاز عصبان.دختر اشک جمع شد  يچشما يتو

 .نیاون فقط براش غذا اورده بود هم کنهیبرخورد م
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 دونمیم دمیواست جوجه کش:توجه به لحن بد و رفتار اهورا گفت یب.برگشت و با اخم به من نگاه کرد  دختر

 يدوست دار

 یزمان هی.من از جوجه متنفرم.يخود آورد یب:زد ادیغذا رو ازش گرفت و پرت کرد و محکم تر از قبل فر اهورا

 .ينکرد میعصبان شتریاالنم برو تا ب.بفهم طناز.مربوط به گذشته است متنفرم یمن از هرچ.دوست داشتم یلیخ

نبود بهش بگه اهورا سرت داد زد چرا به  یکی.به من انداخت و رفت یکه اسمش طناز بود با خشم نگاه دختر

 ؟یکنیمن بد نگاه م

کرد  دنیهمه بدنش و بعد دستاش شروع به لرز قهیچند دقمات به گوشه باغ نگاه کرد و بعد از  قهیچند دق اهورا

 .کنه يریاهورا دستش رو مشت کرد تا از لرزش دستش جلوگ.

 

 

  ازدهمی فصل

 اهورا

 ییو البته با چه رو کردیچطور جرات م انتیبعد از اون خ. ییوفا یبعد از اون ب. شدمیداشتم منفجر م تیعصبان از

 .برات شام اوردم گفتیو م کردیم نگاه متوصورت.زدیو با من حرف م ومدی یم

 کباریو فشرده بودو فقط  ادیز یلیدانشگاه خ يحجم درسام و کالسا. کایکه اومده بودم آمر شدیم یدوسال

عادت کرد البته من اسمشو  يمدت به دور هیبعد از  یول کردیم یدلتنگ یلیخ لیطناز اوا. رانیا امیتونسته بودم ب

کرد و  یبودم مثل قبل باهام برخورد نم دهطناز ش يرفتارا رییهمون مالقات متوجه تغ يتو.گذاشته بودم عادت

 دایمن پ يتازه برا نیگزیمنو به عشق تازه فروخته بود و جا نکهیغافل از ا زاشتمیم يمن همه رو به حساب دور

 ای دادیجواب نم ای زدمیهم باهام تماس نگرفته بود و هربار من زنگ م کباری دیشش ماه آخر شا نیا. کرده بود

 .ها کالفه بودم و مهم تر از همه نگران يباز موشکیقا نیاز ا یحساب. ستیکه ن اورد یم يخاله بهونه ا

که چه خبر شده چرا طناز ازم  دمیفهمیو م رانیا گشتمیبرم دیگرفته بودم با مویترم بود و من تصم نیب التیتعط

نگران بودم از .به درسم توجه کنم شتریو ب امیاصرار داشتن که ن یلیمامان و بابا خ نیب نیا یول.شده يفرار

 .چوندنیپ یو منو م هگفتن خوب یفقط م دمیپرسیراجع به طناز م یهربار از کس نکهیا

شده بودن و  داریمامان و بابا تازه از خواب ب.دوش گرفتم . خونه دمیصبح بود که رس 5ساعت .خبر اومدم یب پس

 .رو از حرکاتشون حس کنم یتونستم دستپاچگ یم یهرچند خوشحال بودن ول.ب کردنتعج یمن حساب دنیبا د
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 .چند روز رفتن شمال ستنیمامان گفت ن.طناز  دنیبرم د خوامیم گفتم

 .دنشونید میریبرگشتن م. يدار يحاال چه عجله ا: دستپاچه گفت بابا

منتظر طناز بودم اگه .بودم ستادهیا نایخونه خاله ا يجلو نیماش يبود که تو 8ساعت  یظاهر قبول کردم ول به

دلشوره . ومدیبود طناز ن دهیفا یمنتظر موندنم ب یول.دانشگاه  رفتیم دینکرده بود االن با رییساعت کالساش تغ

من  یول دهیاشتباه د کردیبا مکث باز کرد فکر م وبعد خاله در قهیچند دق.زنگ خونه خاله رو زدم.داشتم  یبیعج

 .خودمم اهورا گفتم

 .زمیعز امیتا ب نیو گفت بش دیصورتم رو بوس.خاله هم دستپاچه بود .به استقبالم اومد  خاله

 ست؟یخاله طناز خونه ن: گفتم يفور. شربت وارد شد  یوانیمبل نشسته بودم که خاله با ل يرو

 .ادیاالن م.اتاقشه  يتو: گفت

 ینگران شدم نکنه اتفاق یلیخ.ومدین یمنتظر موندم با خاله راجع به درس و دانشگاه حرف زدم ول یساعت مین

خبر کرده  نارویا یک.مامان و بابا وارد خونه شدن.زنگ در رو زدن خاله باز کرد.گفت ینم يزیافتاده بود و خاله چ

 جا چه خبر بود؟ نیبود؟ ا

 چه خبره؟طناز کجاست؟ نجایا:زدم داد

 ؟ییزدم طناز طناز کجا ادیمت اتاق طناز فرس رفتم

؟چرا  نییبود پا ومدهیمن ن دنید يپس چرا برا.و سالم رو تخت نشسته بود  حیطناز صح.اتاق رو باز کردم  در

 قدر نگاهش سرد بود؟ نیا

 هیتک واریدستم رو پشتم حلقه کردم و به د.کالم و نگاهش باعث شد بلرزم يسرما.سالم کرد .کردم  سالم

 چقدر دلم برات تنگ شده بود؟  یدونیم:دلتنگ گفتم.دمدا

 .من نه یول:صورتم نگاه کرد و گفت يتو یرحم یب با

منو  رحمانهیو اون ب گفتمیم میرحم بود من از دلتنگ یچقدر ب دیدور سرم چرخ ایجمله تمام دن نیهم با

و من ناخواسته  یتو رفت یول میداشت يقرار هیاهورا ،من و تو  نیبب:شک بودم که ادامه داد يتو.شکستیم

 .میهم ساخته نشده بود يما از اول هم برا دمیشدم و فهم گهیدلبسته کسه د

 ؟یکنیم یباهام شوخ يدار یگیم یطناز چ: پاش زانو زدم و دستش رو گرفتم و گفتم يجلو

 .میکن یجمعه عروس نیما قراره هم.نه : گفت یرحم یب با
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 دیبا. میبفهمون میتون ینم یول میرو بفهم زایچ یلیخ میتونیما م: گفتیجمله افتادم که م نیا ادی ختمیر فرو

 .نداره يا دهیگفتن فا یتا بفهم یمرد رو تجربه کن هیشکستن 

 یلیدر مقابل من خ.دمیرفتم و رقبمو د یو حت ادیبه طناز التماس کردم که کوتاه ب یبعدش کل يروز و روزا اون

منو کم  نیو ا دیدیاون برتر از من بود چون طناز فقط اون رو م کردمیاما اشتباه م.دمید یمن يا يکم بود برتر

تمام بدنم به لرزه افتاد . نشست میشونیپ يرو ياون روزا عرق سرد يآور ادیبا .بود  یتلخ يعجب روزا.کردیم

 .نشستم یصندل يبود و فقط لرزش دستام محسوس بود دستام رو مشت کردم و رو شتریلرزش درونم ب.

 دمیمرجان رو شن يحال خودم بودم که صدا يتو

 .گفت اهورا خان یصدر و بعد با نگران يصدر ،آقا يآقا:مرجان

پام با فاصله  يجلو.آب برگشت  وانیل هیمتوجه شدم که با عجله رفت و با .من قادر نبودم که جواب بدم  یول

 هیبه خاطر من گر.بود  سیصورتش از اشک خ.خودم اومدم تازه به . دیصورتم پاش ياز آب رو رو یکم. زانو زد

 کرده بود؟

 .ستین یخانم راد خوبم مشکل: گفتم

 د؟یطور شد نیدفعه ا هیچرا : نگاهم کرد و گفت گنگ

بهم آرامش .بود  ایناب در يعطرش بو نیریش يبو.سکوت بهتر بود  دیشا.نداشتم  یکردم پاسخ سکوت

 یکه دو سال تمام کنارش بودم ول یکس.خودم بود  یمرجان همون امانت.معصومش نگاه کردم يبه چشما.دادیم

خودم باشه  یامانت ونخونه شک کردم مرجان ،خواهر فرزاد هم يهمون روز تو.یپنهان یکمکش کردم ول.ینامرئ

ممنون : زدم و گفتم يلبخند که نه زهر خند.دادم و فورا جواب داد امیبه مرجان پ یاما امروز مطمئن شدم وقت

 .خانم راد حالم خوبه

 .استاد رو صدا بزنم رمیم: هنوز مطمئن نبود چون با شک بلند شد و گفت انگار

 .و بلند شدم ستین يازیخانم راد ن:تحکم گفتم با

 د؟یطور شد نیاخه حالتون خوب نبود چرا ا: نگاهم کرد و گفت گنگ

 .دی،نگران نباش فتادهین یاتفاق-

موضوع  دیکن یسع نکهیتا ا دیبهتره سکوت کن دیصحبت کن يزیراجع به چ دیستین لیاگه م: گفتدلخور  مرجان

بود که حرفش رو  يبار نیدوم نیا. و بعد رفت دیمنو از موضوع منحرف کن یو به نوع دیجلوه بد تیاهم یرو ب
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کارش  نیا گفتمیبهش م دیبا.ختیریموضوع اعصابمو بهم م نیتا من جوابش رو بدم و ا ستادیا ینم یول زدیم

 .بزرگه یاحترام یب هی

 يراه آقا يتو.سمت من و مامان و بابا ادیکه داره م دمیاز دور د.بود و آماده رفتن بود  دهیلباس پوش مرجان

بود و  یعصب یمرجان کم.رو به طرف مرجان گرفت یبا مرجان صحبت کرد و کارت یوکم دیفرهنگ بهش رس

چرا مرجان قبول  دونمینم. دهیم تچرا به مرجان کار زیمردك ه.د به سمت ما اومدکارت رو گرفت و بع یبا دودل

 .کرد 

 زم؟یعز يریم يدار:مرجان رو بغل کرد و گفت مامان

 .وقته ریجون د میمر گهیآره د:مرجان

 درسته؟ يومدیخودت که ن نیبا ماش: بابا

 .نه با آژانس اومدم: مرجان

با هم  گهیساعت د کی یبمون.نداره تیمثل شما امن یجاده واسه دختر جوون نیا يکرد يخوب کار: بابا

 .میگردیبرم

با  دیاگه اجازه بد:گفت یچون با دودل.معطل بمونه گهیساعت د کیکه تا  سین یشدم که چندان راض متوجه

 .رسوننیلطف کردن گفتن اگه بخوام منو م شونیا.رمیم يریام ياقا

با هم داشته باشن  يا يفکر نکنم رابطه جد.داشتیدست از سر مرجان بر نمهم  نجایا يریام.شدم یعصبان

شک دست از  یول گفت،یبود م یمهم زیاگه چ.نزده بود تا حاال  یموضوع با من حرف نیچون مرجان درباره ا

 .رسونمتونیم دیتهران اگه بخوا رمیمن دارم م:و گفتم دمیحرفش پر ونیم. داشت یسرم بر نم

 .ما راحت تره  الیخ يبا اهورا بر زمیاره عز: مامان

 مزاحم شما نباشم؟:مرجان

 . دیدر باش يجلو ارمیرو م نیماش رمیمن م.رسونمتونینه م-

 .در جلو رو باز کرد و سوار شد.کرد  یمرجان با مامان و بابا خداحافظ.رو آوردم نیو ماش رفتم

  د؟یکه به زحمت افتاد دیببخش: مرجان

 .تعارفه:گفتم کردمیم یو آروم رانندگ کردمیه مطور که جلو رو نگا نیهم

 بله؟:مرجان

 ستمیحرفتون تعارفه و من اصال اهل تعارف ن -
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داده بود و غرق  هیتک يکنار شهیمرجان سرش رو به ش. کردمیم یسکوت رانندگ يتو.نگفت  يزیچ مرجان

درك کنم که  تونستمیم.درست نبود که بپرسم  یول کنهیفکر م یدوست داشتم بدونم به چ.افکار خودش بود 

از .ضبط صوت رو روشن کردم . زهیخودش بر يداره تو یسع شهیمثل هم یامشب دلخوره ول يهنوز بابت حرفا

مرجان که  ياز دلخور نمیاعصابم بود ا يرو یاون از طناز که حساب.گرفته بود  یلیحالم خ. سکوت بهتر بود

رو گذاشتم وصف  يریآهنگ احسان خواجه ام.ازم دلخور نباشه خواستیدلم م یچرا ول دونمینم کردیم تمیاذ

 .دیحال من بود شا

 سنگم نکهیکنم نه ا ینم هیگر

 زنه یغرورم رو به هم م هیگر

 هاش  یهضم دلتنگ يبرا مرد

 زنه یکنه ، قدم م ینم هیگر

 خوبم نکهیکنم ، نه ا ینم هیگر

 شادم نکهی، نه ا ستین يدرد نکهیا نه

 ام که ،  مهیاتفاق نصفه ن کی

 افتادم یزندگ ونیم هوی

 رمیتلخ ناگز يماجرا کی

 ستاره یب یکهکشونم ول کی

 يزیشکر بر یقهوه که هرچ کی

 ناب رو داره یهمون تلخ بازم

 باشه من رو بفهمه یکی اگر

 زنم یغرورم رو به هم م براش

 چتر شونش ریکه سهله ، ز هیگر

 زنم یقدم م ایآخر دن تا

 سنگم نکهیکنم نه ا ینم هیگر

 زنه یغرورم رو به هم م هیگر

 هاش  یهضم دلتنگ يبرا مرد
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 زنه یکنه ، قدم م ینم هیگر

 خوبم نکهیکنم ، نه ا ینم هیگر

 شادم نکهی، نه ا ستین يدرد نکهیا نه

 افتادم یزندگ ونیم هویام که ،  مهیاتفاق نصفه ن کی

وقت  چینکنه به خاطر غرورش خدا ه هیه قرار بود مرد گراگ:همون طور که چشماش رو بسته بود گفت مرجان

درست  نیا یافتاده بود ول یو چه اتفاق دیناراحت بود یدونم امشب از چ ینم.دادیوجودش قرار نم يرو تو هیگر

نرمال نبود  یواکنش عصب نیاو نگرانتون شدم  دمیترس یلیآن خ کیامشب .دیزیخودتون بر يکه تو ستین

 .دیبهش فکر کن.دینفر صحبت کن کیبهتره راجع بهش با .

 .وقت صحبت نشه بهتره چیه کنهیم تیکه فکر کردن بهشون آدمو اذ یدرباره موضوعات -

 .با صحبت کردن بشه تحمل درد آسون تر بشه دیشا: مرجان

 د؟یکن یپس چرا خودتون بهش عمل نم -

 کنم؟ یعمل نم دیدون یشما از کجا م: به من نگاه کرد و گفتچشماش رو باز کرد و با تعجب  مرجان

 يو تو میزدیحرف م الیو يکه تو یاز فرارتون موقع: فورا خودمو کنترل کردم و گفتم.دادم  يبد یسوت دمیفهم

 .دیمنتظر جوابش نمون دیزنیم یکه حرف یموقع ادیمن اصال خوشم نم. اطیح

 .دیشما هم استاد منحرف کردن بحث هست دمیمدت فهم نیمن ا: مرجان

 من. دیمتوجه منظور من نشد الیو يشما تو -

خوام راجع  یمن نم.خودش مهمه  ياعتقادات هر کس برا: گفت و حرفمو قطع کرد و گفت يدیببخش مرجان

 .میبهش حرف بزن

ما من دوست دارم راجع حرفمو قطع کنه دو یاوال اصال دوست ندارم کس: ابروهام انداختم و گفتم يتو يا گره

برعکس .داره و بده  یمن اصال نگفتم که پوشش شما مشکل. بهشون حرف بزنم و سوتفاهمات رو برطرف کنم

که  دیبرخورد کن انیبا اطراف يرمن فقط خواستم جو گمیدوباره هم م.کنم یم نیمن شما و اعتقاداتتون رو تحس

 .اجازه نداشته باشن قضاوتتون کنن هیبق

 .قضاوتم نکنه  یتونم تظاهر کنم تا کس یمن نم: و گفت دیکش يبلند پوف مرجان

بدم  شیلجباز نیالبته منم چقدر از ا.دیکش ینم نییوقت از موضع خودش پا چیدختر چقدر لجباز بود ه نیا

 .جون عمم ومدیم
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 .بکن يخوایم يهرکار: با حرص گفتم. عمه ها چارهیب یاخ

مرجان خواهر .بودم  دهیفهم یاز وقت.که مفرد خطابش کردم دمیتازه فهم.با تعجب بهم نگاه کرد مرجان

 .فرزاده برام سخت بود باهاش راحت نباشم  هیکوچولو

 یکیشما و فرزاد با هم  لیچرا فام: که گفتم میخونه مرجان بود يکاینزد.به سکوت گذشت  يا قهیدق چند

 ست؟ین

و نگاه کرد کال من براش مثل عالمت سئوال شده بودم مدام از حرفام تعجب دوباره با تعجب من مرجان

. ستمیفرزاد ن یخوب من خواهر واقع: کالمش بود گفت يکه تو یجاش تکون خورد وبا غم يتو یکم.کردیم

 .گرفتن یمحتشم همکارپدرم بودن بعد از مرگ پدر و مادرم منو به فرزند خوندگ يآقا

که فرزاد به مرجان  يادیبه خاطر عالقه ز دیبودم شا دهیهمه سال نفهم نیمتعجب بودم پس چطور ا یلیخ

 .نباشه شیرفت که خواهر واقع یسمت نم نیوقت فکرمم به ا چیداشت ه

 

 کنمیم داشیمن واستون پ:گفتم.نگاهش بود ناراحت شدم يکه تو یاز غم.انداختم  یبه مرجان نگاه یچشم ریز

 .دمیقول م

 د؟یلطفو به من بکن نیا دیخوایچرا م: مرجان

 .زنمیالبته حدس م.چون فرزاد همون دوست گمشده خودمه: اهورا

 ؟یچ:کال عالمت تعجب شد و گفت مرجان

فرزاد دوست من بود  يدیدرست شن: گفتم کردمیرو پارك م نیهمون طور که ماش. خونه يجلو میبود دهیرس

 .میدانشگاه هاروارد با هم آشنا شد يتو

 د؟یشما مطمئن:مرجان

 .بله مطمئنم: اهورا

همون  دینیبب ارمیتا عکس فرزاد رو ب دیبمون:بشه گفت ادهیرو باز کرد و خواست پ نیبا عجله درب ماش مرجان

 دوستتونه؟

 داخل؟ امیب دیدعوتم کن دیخوا ینم: از استرسش کم کنم با لبخند گفتم خواستمیم

 .زده شدم جانیه یلیخ. دییبفرما خوامیاوه معذرت م: دستپاچه گفت مرجان

 وارد خونتون بشه؟ بهیمرد غر هیموقع شب  نیا دیترس ینم: گفتم یشوخ با
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اه اهوراخان منو : متوجه خنده من که شد با اخم گفت.شده بود  یدنیواقعا د افشیق.که به شک افتاده بود مرجان

 .ت رو محکم بس نیو بعد در ماش ه؟یاالن وقت شوخ دیکنیمسخره م

 نه؟ ای امیحاال ب: بره که با خنده گفتم اومد

ابروش رو داد  کی طنتیبا ش. کرد و ژست فکر کردن گرفت  کیو انگشت اشارش رو به دهانش نزد برگشت

 .ایحاال چون به استاد صدر اعتماد دارم ب: باال و گفت

دست به . در خونه رو باز کرد.رو بستم و دنبالش رفتم  نیشدم و درب ماش ادهیپ ارهیبلد بود حرص منو در ب خوب

 ؟يفقط به دکتر صدر اعتماد دار: و گفتم ستادمیپشتش ا نهیس

 يگونه ها. میکردینگاه م گهیبه همد رهیچند لحظه خ. که جواب منو بده که محکم بهم برخورد کرد برگشت

فتش برام ناب بود که ناخداگاه آدم دوست اونقدر ظرا. کردیجذاب ترش م شهیگلگون شده بود و از هم دشیسف

متوجه نشدم فقط  يزیچ یول مچشماش نگاه کرد يتو. نهینب بیکنه تا نشکنه آس يداشت تا ابد ازش نگه دار

از  گهیحالم عوض شده بود د. دادیقلقلک م موینیب نشیریعطر ش يبو کردیداشت که ادمو مسخ م یبرق خاص هی

لبم جا  يلبخند رو. آروم شده بودم. مرد دلتنگ خسته رو نداشتم هیاحساس  گهینبود د يامروز خبر يهایناراحت

عقب رفت و با دست  کمیشد چون  تشیتازه متوجه موقع ایوصورت خندونم گ دنیمرجان با د. خوش کرد

 د؟یکردیم کاریجا چ نیا. فکر کنم دماغم شکست : و گفت دیرو مال شینیب

 یاهورا خان بودم گاه یگاه.جمع یگاه میکردیمفرد خطاب م گرویهمد یگاه دنیخندم گرفته بود آخه جد بازم

 .جناب صدر

دو .شهیبار خنده از لبش محو نم هیو اخمو  یبار عصب هی. ستینه انگار حالش خوب ن: لب گفت ریز مرجان

 .بعد وارد خونه شد. هیتیشخص

 ؟ یگفت یچ دمیشن: خندم رو کنترل کردم و وارد خونه شدم و گفتم یاز حرفش خندم گرفته بود ول بازم

گوشه  دیبه مبل چرم سف. رو باز کرد و وارد شد يگذشت درب ورود اطیباال انداخت و از ح يشونه ا مرجان

 . دییبفرما: سالن اشاره کرد و گفت

 .پام انداختم و تشکر کردم يمبل نشستم و پام رو رو يرو

 .گردمیزود برم. ارمیس فرزاد رو بعک رمیمن م: مرجان
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نشسته  نیمرجان و فرزاد خندان رو به دورب.عکس سه نفره  کی. برگشت یمرجان با عکس قهیاز چند دق بعد

عکس کامال مشخص  يتو. بود  ستادهیا يپدرش باشه باال زدمیفرزاد که حدس م هیشب بایتقر يبودن و مرد

 .خوب:منه گفت عملمنتظر عکس ال یلیان که مشخص بود خمرج. بود که هر سه چقدر خوشبخت و خوشحالن

 .دیعکس هر سه خوشحال نیا يچقدر تو -

 فرزاد همون دوست شماست؟ یعنی: مرجان

 .دمیجواب م دیقهوه بهم بد وانیل هیاگه : گفتم. کردم ینم یبگیاحساس غر گهید.گل کرده بود  طنتمیش باز

 .چشم دیباشه شما جواب منو بد.از دست شما: مبل ولو شد و گفت يرو.شده بود  یکه انگار بادش خال مرجان

نخبه و ممتاز  يدانشجو.اون با فرزاد آشنا شدم قیدوست مشترك من و فرزاد بود من از طر یرعلیام: اهورا

 یدونم چ ینم نکهیتا ا میبا هم نداشت يشده بود راز ناگفته ا قیعم یلیما بعد از چهارسال خ یدوست. يداروساز

 کنمیم داشیمطمئنم که پ یول رمیبگ زشا ينتونستم خبر گهیزد و د بشیغ کدفعهی شیدو سال پ بایکه تقر شد

 .ازش رمیکنم و جواب تمام سئواالم رو بگ داشیپ دیبا.

دوسال بود که با مرجان . کردمیکه من درك م یغم. زدینگاهش موج م يتو یفرزاد غم بزرگ يادآوریبا  مرجان

 .و غمش آشنا بودم 

 شد خانم راد؟ یپس قهوه من چ: گفتم. کردمیحال و هواش رو عوض م دیبا

 .شهیحاضر م گهید قهیچند دق: بلند شد و گفت مرجان

پاهاش رو .مبل روبرو نشست  يرو. قهوه رو برداشتم و تشکر کردم. قهوه برگشت وانیرفت و با دو ل مرجان

 داشیپ دیخوایم يچطور: نگاهم کرد و گفت. خودش جمع کرد و فنجون قهوه رو با دست بغل کرده بود يتو

 .ازش نداره يو خبر یکس ادرس چیه. دیکن

 .کنمیم داشیپ یدونم ول یخودم هم نم -

 .جمع یگاه میزنیمفرد باهم حرف م یمن و شما گاه دیتا حاال دقت کرد: زد و گفت ینیلبخند دلنش مرجان

 میراحت تر باش دیشا میما االن باهم دوست. کردمیفکر م نیدر من هم داشتم به هم يآره جلو: و گفتم دمیخند

 .بهتر باشه

 .باشه: گفت مرجان

 .وقته با اجازه ریکنم د یرفع زحمت م گهیمن د: گذاشتم و گفتم زیم يقهوه رو رو وانیل

 .من خسته ترتون کردم.  دیون خسته بودامروز خودت.خوام که وقتتون رو گرفتم یمعذرت م: مرجان



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  –راز گردنبند 

wWw.98iA.Com ٧٢ 

 . دیبازم که جمع بست: گفتم شدمیخارج م اطیطور که از ح نیهم

 .؟ موجب مرضه یطور عادت کردم و ترك عادت چ نیاخه ا.کنم یم یسع دیببخش: مرجان

 .کنم یتونم االن تا شمالم رانندگ یم یحت ستمیاتفاقا اصال خسته ن. طور نگو نیا -

 اونوقت چرا؟: گفت طونیش مرجان

بهش طعنه زدم چطور اون .(يچون متوجه شدم شما خواهر فرزاد: با طعنه گفتم.زرنگ تر از اون بودم من

 .)بود که من پسر استادشم  نیاعتمادش فقط بخاطر ا

 شهیش. نشستم نیماش يتو. رو باز کردم نیخارج شدم و در ماش اطیاز ح.زد  یلبخند کمرنگ. گرفت طعنمو

االنم بفرما داخل . نمتیب یشنبه شرکت م.دو روز هم استراحت کن نیا: و گفتم نیین رو دادم پاسمت مرجا

  ریشب بخ يجا اومد نیتا ا يدیزحمت کش

  

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

 

صحبت . راحت به سمت خونه راه افتادم الیبا خ. شد و در رو بست اطیگفت و وارد ح یلب ریز ریشب بخ مرجان

بود که  یحس ناب بود فقط مخصوص وقت نینه ا.ده بود سراغم حس گذشته اوم.بود  نیریکردن باهاش برام ش

بعد از مدت ها . لبخند زدم ستهناخوا. اومدم ادمیبه  دیخندیکه م یگونش موقع يچال رو. دمیدیمرجان رو م

مدتها . شدیاالن حضور مرجان بازم باعث نشاطم م یرفتم ول ادمی دنیخند کردمیگمون م. دمیخند یامشب کل

 .االن خوب خوبم یزودرس گرفته ول يریرو داشتم که پ یبود حس جوان

 

 

 دوازدهم فصل

 مرجان

رو  زایچ یاوقات انتظار بعض یبودن ؟بعض میصم يدوستا یزمان هیسخت بود واقعا اهورا و فرزاد  کمی باورش

شوخ اندازه  نیکردم تا ا یاصال فکرشم نم.متناقض اهورا يرفتارا نیاصال مثل هم فتهیاتفاق م یول يندار

 نیتا صبح داشتم به ا شبید مامت.هم موفق بود یلیخ.منو عوض کنه  يداشت حال و هوا یتمام مدت سع.باشه
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 هیقبال هم تالش کرده بود؟ چرا  یعنیکنه ؟ دایخواست فرزاد رو پ یم ياهورا چطور کردمیموضوعات فکر م

 براش مهم باشه؟ دیبا نقدریا یمیدوست صم

 خواستمیم.فرزاد بشم  الیخ یوقت داشتم بهتر بود ب یامروز که به اندازه کاف. کردیم ونمیسئواالت داشت د نیا

کمتر به  کردمیهرچقدر فکر م.کاغذ نوشتم  يگردنبند رو رو يبار فرمول رو نیچند.گردنبند کار کنم يرو کمی

سر رشته  چیکه همن .گردنبند رو کشف کنم  زتونم را یگفته بود که فقط من م یچ يبابا برا. دمیرس یم جهینت

و هضم  ییتنها.داشتم  ییمگه من چقدر توانا.دستم گرفتم  يبودم سرم رو تو جیگ.رشته بابا نداشتم  يتو يا

 يا گهید يمنم دوست داشتم مثل همه هم سنام دغدغه ها.منم احساس دارم.مشکالت از من ساخته نبود  نیا

 يقو دیبا ختمیریاشک م دینبا. با انگشت پاکش کردم. نییپا دیاز چشمم چک احمچند قطره اشک مز.داشته باشم

کرده  دینه بابا تاک یول.ارهیسر در ب يزیبتونه چ دیداروساز شا هی شیپ برمیفردا بعد از شرکت فرمول رو م. باشم 

 باشه بهتره با یراه دیاب. فرموال نیاز ا ارمیکنم؟ من که سر در نم کاریچ دیحاال با.بمونه  یمخف دیبود که با

صبر کنم اره درست  یبهتر باشه کم دیشا.کنم کاریچ ایدونم خدا ینم.بتونه کمکم کنه دیاستاد مشورت کنم شا

 .وقت بزارم شتریب دیبا. تونمیحتما م هیتونم بفهمم چ یبابا مطمئن بوده من م یوقت.صبر کنم کمی دیبا نهیهم

نمازم  یصبح خوابم برد حت يبودم که دمدما دهیکش یخواب یدوروز ب نیشرکت انقدر ا رفتمیم دیبود و با شنبه

ساعت ده بادکتر و اهورا قرار .بود  8ساعت .رو نگاه کردم  یگوش.شدم داریب يدیهم قضا شده بود با سردرد شد

آب پرتقال خوردم  وانیل هی.بلند شدم و دوش گرفتم .حالمو بهتر بکنه تونستیدوش آب گرم م هی دیشا.داشتم

 هی. کردمیم دیخونه خر يامروز برا دیبا. هم نداشتم يحوصله دم کردن چا ینم حتضعف نک نکهیا يفقط برا

 یبابا بودن ول ادگاریدرسته که .همه رو بفروشم  خواستمیم ادیب نهایبردن ماش يامجد برا يتا اقا زدمیزنگ هم م

 یامروز سرم حساب. داشتم اجیاحت دیجد رخوارگاهیش هیساخت  يبه پولشون برا.اشتمند ازیمن واقعا بهشون ن

امجد تماس گرفتم و  يراه با اقا يتو.و ششم شدم  ستیسوار دو. بود ختهیاز همه فکرم بهم ر شتریشلوغ بود وب

 دیبا شهیمدونستم مثل ه ینم.شرکت بودم  يبه ساعت ده جلو قهیپنج دق. گفتم ساعت چهار منتظرشون هستم

 فمیرو از ک یچند لحظه مکث کردم و بعد گوش شدمیارد شرکت مو ای کردمیشاپ استاد رو مالقات م یکاف يتو

 .رمیدر آوردم تا با استاد تماس بگ

رو از چشمش برداشت و  یافتاب نکیبود ع ستادهیمن ا يافتاده؟سرم رو بلند کردم جلو یمرجان خانم اتفاق: اهورا

 نه چطور مگه؟: سالم کردم و گفتم.کردیبه من نگاه م

  ه؟یمتوجه نشدم تعللت واسه چ. دمتیاز دور د.سالم: اهورا
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 .دمیدیشاپ م یکاف ياستادو تو شهیهم.برم  دیکجا با دونستمینم -

 .شاپ منتظر ماست یکاف يبابا تو.دییپس بفرما: اهورا

استادم رو  من. نییپا انیتازه م میاگه اومده باش کنهینه بابا ، از اون باال االن داره مارو نگاه م: و گفتم دمیخند

براش .کردیبود و مارو نگاه م ستادهیاستاد پشت پنجره ا. میهمزمان با هم به اتاق استاد نگاه کرد.شناسمیخوب م

 .فتمگ يدید:دست تکون دادم و با لبخند به اهورا گفتم

دونم چرا  ینم. گرفتمیقرار م ریتحت تاث دیمن نبا.دیزد که ناخداگاه قلبم لرز يمردانه ا نیلبخند دلنش اهورا

که هرگز اجازه نداده جنس  یمن مرجانم کس.خودم هم متوجه نبودم .شدم یمیباهاش صم نقدریا دنیجد

کار  شتریخودم ب يرو کمی دیبا.فتهیمرد قلبم به طپش م نیمخالف دلش رو بلرزونه چرا در مقابل لبخند ساده ا

 .کردمیم

 .ادیاستاد شما هم م میا برتا م دییبفرما: شاپ اشاره کرد و گفت یبه در کاف اهورا

تفاوت که االن اهورا به جمع ما  نیما رزرو شده بود با ا يبرا یشگیهم زیم. شاپ شدم  یاهورا وارد کاف همراه

قهوه ها رو آورد  شخدمتیپ.داد  کیکه اهورا سفارش قهوه با ک مینشسته بود يا قهیچند دق. اضافه شده بود

 .دیهمون موقع استاد هم رس

سالم مرجان : من نشست و گفت يبه اهورا سالم کرد و بعد روبرو.متوجه شد .زدم  ياستاد لبخند دنید با

 ؟يسوزوند یم یشیباز چه ات.خانم

 .کردمیم فیفقط داشتم از استادم تعر. سوزوندن شیمن و ات.سالم استاد-

 .بابا شناسنیکه مرجان خانم شمارو بهتر از من م دمیرس جهینت نیامروز به ا:اهورا

 ؟يدیرس يا جهینت نیچطور به چن: استاد

 د؟ینظر داشت ریمارو ز یاز ک: اهورا گفت.میزد یمیو لبخند مال میو اهورا به هم نگاه کرد من

نه  ستونمیمن االن رئ.خودتونو دیجمع کن.کنن تیمنو اذ خوانیدو علف بچه م نیبب:کرد و گفت یاخم استاد

 .سر اصل مطلب میبهتر بر. شما ياستادشما و نه بابا

اما قبل از شروع پروژه : داد و گفت حیتوض دیشدو استاد راجع به پروژه جد يحرف استاد ناخداگاه جو جد نیا با

 نیحدودا ا. دیشما از طرف شرکت ما شرکت کن خوامیکه م شهیبوستون برگزار م يتو یالملل نیب شیهما هی

گرفتم  میو شناخته شده است تصم تهداش تیچون اهورا قبال اونجا بوده و فعال.کشهیهفته طول م کی شیهما
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 يبعد يها شیهما خوامیچون م یو تجربه کسب کن ياونو انتخاب کنم و اما مرجان تورو انتخاب کردم که بر

 .یتو به عنوان سخنران و معرف شرکت ما حضور داشته باش شهیکه برگزار م

 .دیکردیرو انتخاب م گهید یکیبهتر بود  دیتجربه ام شا یب یلیاما استاد من هنوز خ-

 .بره و بس دیفقط مرجان با یعنیمرجان  گمیم یکنم وقت یوقت اشتباه نم چیمن ه: استاد

که الزم باشه به اهورا  یهرچ. دیفتیراه ب دیچون فردا با یچمدونت رو حاضر کن يبهتره بر: بلند شد و گفت استاد

 خداحافظ.مهم دارم يجلسه کار هیبرم چون  دیاالن با گمیم

روز آماده  هی يچطور تو.اخه چرا از قبل نگفته بود . میرفتیم دیفردا با نیهم یعنیاستاد بود  يشک حرفا يتو

 .بشم

 .دیشناسیکه چندان هم استاد تون رو نم نمیبیخوب م: اهورا

 چیه يجا. نه  ای امیتونم ب یمن م نهیبنذاشت ب. جذبه و استبدادم به خدا نیمن عاشق هم!بله:گفتم  جیگ

 کنم؟ کاریحاال چ. زاره ینم یمخالفت

 . فقط برو و چمدونت رو ببند یبکن ستیالزم ن يکار چیه: با اخم گفت اهورا

کنم  کاریچ.هم رفت  ياخماش تو کدفعهیاالن  یول دیخندیتا االن م! نه یگیم. داره وجدان جان يریدرگ گمیم

 .کنم کاریتو بگو جون من تو بگو چ. نیبا ا

 .میاریب ریهم از فرزاد گ يخبر میتونیطور م نیا: گره خورده گفت يبا اون ابروها شدیطور که بلند م نیهم اهورا

کرد و  یگذاشت و خداحافظ زیم يظرف رو يتو یمشغول کرده بود اهورا تراول یحرف اهورا ذهنم رو حساب نیا

 .رفت

 کردمیم هیمادر را به مداد تشب شهیهم

 …شودیشدن، کوچک و کوچک تر م دهیبا هر بار تراش که

 ...پدر  یول

 کندیحفظ م شهیکه در ظاهر ابهتش را هم باستیو ز لیخودکار شک کی

 حرفهاست نیسخت تر از ا یلیو خ اوردیبه ابرو نم خم

 … سدیبنو تواندیم گریکه چقدر د داندیو نم ندیبیکس نم چیه فقط
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 زدهمیس فصل

بخوام برم سفر اونم  یکه انقدر ناگهان کردمیفکرشم نم. .گذشتیاز پروازمون م یعیر هیبودم و  مایهواپ يتو

 لیدل نیکرد و مهمتر یم يادیمن کمک ز شرفتیکه به پ یاز جنبه شغل. که سالها مشتاق رفتنش بودم يسفر

 يدلم هواتو کرده، هوا. کردن تو  دایپ. روزهام فقط شده اسم تو  نیفرزاد تمام فکر ا يوا.به خاطر فرزاد

روزگار  يها یمتیکنم و فارغ از همه نامال داتیچقدر دوست داشتم پ دادیم زهیانگ دادیم دیحضورت که بهم ام

 ؟یکنیفکر م یچ یب: فکر فرزاد بودم که اهورا گفت يتو.به آغوش برادرانت پناه ببرم

 .کرم شده فرزادمدت هاست که تمام ف -

 .کردن فرزاد برات مهمه دایقدر پ نیچرا ا: اهورا

 . منه زیهمه چ ستیفرزاد فقط واسم برادر ن. فقط اونو دارم ایچون از همه دن -

که  شدیم میبهش حسود یالبته گاه. زدیاز شما حرف م شهیهم. بود  نطوریاحساس فرزاد به شما هم هم: اهورا

 .رو با خنده گفت نیخواهر داره و من ندارم و ا

 . بود  یعظمتش واقعا ستودن.بود  بایز یلیدر نظر خ شهیآسمون هم.نشسته بودم  مایپنجره هواپ کنار

که  دیآسمون رو نگاه کن نیهم. نقاش خداونده نیواقعا راسته که بهتر: به سکوت گذشت که گفتم قهیدق چند

ارومش و شب با ستاره  یبا اب دشیتابش خورش روز با. میریگیآرامش م دنشیچقدر با د. شده ینقاش يچطور

 . چشمک زنش يها

. يرو دوست دار عتیکال شما طب. آسمون آرامش گرفت دنیبا د شهیتا به حال فکر نکرده بودم که م:  اهورا

 ادته؟ی ایاون روز کنار در

 . اون روز ناخداگاه لبخند زدم ادی با

چندتا  يخوایم. کنمیم یواسه خودم عکاس یمن گاه.نفسمهبارون . که عشقمه ایدر. دوست دارم یلیاوهوم خ-

 بهتره نه؟ يکاری؟ حداقل از ب ینیاز عکسام رو بب

 اره خوبه : اهورا

و ازشون عکس  دمیدیکه م یجالب زیستاره ها و خالصه هر چ ایکه از در ییرو روشن کردم و عکسا تبلتم

 يتو يبچه ها يبه عکسا نکهیکه کجا گرفتم تا ا دادمیم حیعکسا توض يالبته رو. رو نشونش دادم گرفتمیم

 عکس عشقمم نشونت بدم؟ يدوست دار: به اهورا گفتم. دمیپرورشگاه رس

 ؟یگیرو م يریام يعشقت؟ نکنه آقا: ابروهاش انداخت گفت نیکه ب یبا اخم اهورا
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خودش الهه  کنهیندونه فکر م یکی. کنهیعشق من بود؟ واسه من اخمم م يریام.دلخور شدم  یلیحرفش خ از

 .و تبلت رو خاموش کردم دمیاصال عکسش رو نشونت نم. ستیعشق من ن يریام: گفتم یبا ناراحت. هیپاک

 .یناراحت بش نکهینه ا یردش کن یتونیم دمیمن فقط سئوال پرس: اهورا

. نیازدواج کرد و من ردش کردم هم يفقط از من تقاضا يریام. اول فکر کنه و بعد سئوال بپرسه  دیآدم با -

 .ستیما نبوده و ن نیب يا گهید زیچ

 .ياجازه رو داد نیازدواج کنه؟ حتما شما بهش ا ياون چطور جرات کرده از شما تقاضا: اهورا

فکر کنم  شنهادشیپ ياره من بهش اجازه دادم تازه ازش زمان خواستم تا رو: گفتم کردیم میداشت عصبان گهید

 .ادیم یر خوببه نظرم پس

عکس عشقت رو نشون  یخواستیم شیپ قهیتا چند دق: فرستاد و گفت رونیکه کالفه شده بود نفسش رو ب اهورا

 ؟یکنیفکر م يریام شنهادیرو پ يدار یگیو بعد م يبد

به دونفر فکر کنم؟ با  تونمیکه همزمان م ستمین یمن دختر درست گفتیم یعنیبهم برخورده بود  یلیخ حرفش

شما و فکر اشتباهت  يواقعا برا: تبلت رو روشن کردم و عکس طاها رو آوردم و نشونش دادم و گفتم یناراحت

فقط  يریام يمن طاها بود و آقا ظوردوسش دارم من یلیخ.پرورشگاه اشنا شدم  يبچه معصوم تو نیبا ا. متاسفم

 .رو نگاه کردم رونیدادم و ب هیبعد برگشتم به طرف پنجره و سرم رو به پنجره تک. خواستگار ساده است هی

به  یلیمنم تما. شد  مونیپش یبزنه ول یکرد حرف یچند بار سع.  ومدیکالفه اهورا م يها دنینفس کش يصدا

به هر حال اون راجع به من قضاوت اشتباه کرده بود . خواستیسکوت م یباهاش نداشتم دلم کم یهم صحبت

دادم  حیردو بدل نشد ترج نمونیب یحرف خاص گهیبه مقصد د دنیتا رس.بشه هیالزم بود تا تنب یمحل یب یکم.

 .باهاش هم کالم نشم يبجز موارد ضرور

هتل  يداشت و تو نجایا یواحد آپارتمان کیاهورا خودش  ایگو. من رزرو شده بود  يهتل بوستون اتاق برا يتو

اتاق  ياهورا تا جلو. میبود نیسنگباهم سر  یهردو به نوع. میرو انجام داد رشیمربوط به پذ يکارا. موند ینم

 .رونیب میکه باهم بر امیناهار م يراب دیاستراحت بکن: که گفت کردمیدرب اتاق رو باز م. با من اومد

 . شمیممنون مزاحم شما نم-

آپارتمان دارم  نجایمن ا.  یستیمزاحم ن: مغرورانه گفت شهیمثل هم یبود ول دایکامال پ افشیاز ق یشرمندگ

 .منتظرم یالب يتو کیساعت . يخودتم راحت تر يطور نیا یول یدوست داشتم مهمون من باش
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 یکه گاه دادمیبهش حق م دیشناخت با یمن رو نم ادیاون ز. کش بدم نیاز ا شتریرو ب يدلخور نیا نخواستم

 .باشه : گفتم نیاشتباه راجع به من فکر کنه به خاطر هم

 .دمیلباسام رو عوض کردم و خواب.خسته بودم  یلیکرد و رفت خ یخداحافظ اهورا

با استاد .دوش آب گرم گرفتم  هی.شدم  داریبود که ب 10ساعت .واقعا حالمو جا آورده بود  دمیکه خواب یساعت چند

 یدونستم اهورا حتما قبلش باهاش صحبت کرده ول یهرچند م.رو اطالع دادم  دنمونیصحبت کردم و رس

هاش نبود  تیبودم اگه حما اداست ونیرو مد شرفتمیمن همه پ.دوست داشتم خودم هم با استاد صحبت کنم 

برخالف اهورا که . کردیقهوه حالم رو بهتر م.قهوه سفارش دادم  هی. دمیرس ینم یتیموقع نیهرگز به چن دیشا

روزگار کم  یاز تلخ کمیشکر  ینیریقهوه با ش یذات یتلخ.خوردم  یم نیریخورد من قهوم رو ش یقهوه تلخ م

 .بود از ما دهیدل بر دیشا.گم نشده بود  دیبشه اصال شا دایپ زادصبح سرنماز از خدا خواستم ،فر. کرد یم

دختر .نیوارد دانشگاه هاروارد شده بود هنوز چند ماه از رفتنش نگذشته بود که ورد زبونش شه بود نازن تازه

 يفرزاد تو.قلب داداشم جا باز کرده بود  يتو یبراحت ینداشت ول ینچنانا يظاهر ییبایکه هرچند ز یمعصوم

ساده است و  یدوست هیفقط  کردیبابا فکر م لیااو. فرستادیانداخته بود رو برام م نیکه با نازن ییعکسها الشیمیا

 تینها یفرزادم ب.که فرزاد عاشق شده  دونستمیمن م یاز خانواده است ول يبه خاطر دور تیمیصم نیا

همه . کنه ینم یبیاحساس غر نیداشت و من خوشحال تر بودم که با وجود نازن یخوب هیخوشحال بود و روح

 دنید يهم برا کایبابا رفت آمر.گفت نیازدواج با نازن ياز عالقش برا دفرزا نکهیتا ا رفتیم شیخوب پ زیچ

دختر به  نیا گفتیبود م یبرگشت عصبان یاما وقت.  نیمختصر راجع به خانواده نازن قیتحق هی يهم برا نینازن

 ییتنها الچند س ستیمعلوم ن.داره  رانیا يتو ریمادربزرگ پ هیپدر و مادر نداره و فقط .خوره  یدرد فرزاد نم

بهتره .حس زودگذر شده  هینداره و فرزاد دچار  ییبایاصالت و ز گفتیم. کردهیم کاریچ بیکشور غر هی يتو

من  یبود؟ ول یکه بابا دنبالش بود چ یدونم اصالت ینم.  میمن و فرزاد باهاش مخالف بود. فراموشش کنه

تا متقاعدش  زدمیهرچقدر حرف م. شهیر ورگ  يو بابا تو دمیدینجابت م يتو دمیدیاخالق م ياصالت رو تو

 نیمن غمگ.بردیبه اشتباهش م یاگه پ یگشت حت یبر نم زدیکه م یوقت از حرف چیبابا ه. بود  دهیفا یکنم ب

متوجه اشتباهش شده و نظر  گفتیبابا م.سکوت کرد  کبارهیشدن فرزاد رو لمس کردم اما متوجه نشدم چرا به 

با فرزاد صحبت کردم اما با لبخند . ستین تیسکوت عالمت رضا شهیهم دونستمیاما من م. رفتهیبابا رو پذ

اون دست  يبرا دیشا دیدست کش نیرزاد از نازنچرا ف دمیوقت نفهم چیمن ه. و خوشحال هیراض گفتیم یتصنع

 . و بعدها از من و بابا دیدست کش نیاز نازن یزمان هیراحت بود  دنیکش
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نگاه به ساعت کردم دوازده بود با عجله بلند شدم و . غرق در خاطرات اونروزا بودم که متوجه زمان نشدم انقدر

 یسارافون ریز دمیرو از چمدون در آوردم و پوش نمیج یشلوار دم پا گشاد مشک.وضو گرفتم و نمازم رو خوندم

 شیآرا نهییآ يجلو.خوب شده بودم  نظرمبه .کتونم رو تن کردم  يو سارافون کوتاه سورمه ا دمیپوش یمشک

 دیرسیاهورا م گهید قهیتا چند دق.نگاه به ساعت کردم  هی دمیرو پوش میساتن سورمه ا يکردم و روسر یحیمل

بعد از هربار .بود  بیروزا برام عج نیا یشگیهم يلبخندا نیزدم ا یاهورا لبخند ناخداگاه دنیبا د.نییرفتم پا

شلوار . اسپرت زده بود  پیاهورا ت. فتهیم ییو من متوجه بودم که داره تو قلبم اتفاقا دیلرزیاهورا قلبم م دنید

افتادم که  ییآدما نیا ادی دنشیباد.بود  دهیپوش يو سورمه ا یاب دویو بلوز چهارخونه سف ریس يسورمه ا نیج

بود ، در  اشونخندم گرفته بود چقدر سرخوش بودن که تنها دغدغه شون ست کردن لباس کننیباهم ست م

 شهیهم. به سمتم اومد و سالم کرد.اهورا متوجه من شد . وجود داره  یزندگ يتو يمسائل مهم تر کهیصورت

هتل  يتو:سالمش رو پاسخ دادم که گفت. با غرورش هماهنگ نبود به نظرم نیقدم بود و ا شیسالم پ يتو

 رون؟یب میبر ای میناهار بخور

 .میتو شهر چرخ بزن کمیبهتره دوست دارم  رونیب میبر:بزنم گفتم یشهر گشت يکه تو ومدی ینم بدم

 یبده که گفتم اگه موافق نیدرخواست ماش خواستیاهورا م.میسر موافقت کرد و همراه اهورا از هتل خارج شد با

رو  ریمس یکردن کم یط ادهیپ ینبود ول يادیاز هتل تا رودخانه چارلز مسافت ز. اهورا قبول کرد. میبر ادهیپ

 ریاهورا مس.توجهم رو جلب کرد  يشگرگرد يکه اتوبوسها میاز محوطه هتل خارج شد. دادیجلوه م یطوالن

 .هم فاله هم تماشا. میسوار بش يردوست دا: نگاهم رو دنبال کرد با لبخند گفت 

. تک تک حالتهام قابل مشاهده بود يتو اقیاشت نیزده شدم و ا جانیه یلیممکنه خ ریحال اون لحظم غ وصف

معروف بود و اسمش  کایبوستون به روح آمر.  نمیشهر رو بب يها یقشنگ تونستمیتازه م. میسوار اتوبوسا شد

اگه بازم وقت  یکنیبا لذت همه جا رو نگاه م یلیخ: که اهورا گفت کردمیاطراف رو نگاه م. واقعا برازندش بود 

. تجربه کنم دمویکه ند ییدوست دارم جاها یلیخ: با لبخند گفتم. مینیبیرو م يشتریب يجاها میایحتما م میکرد

 . کردیاتوبوس کنار رودخونه چارلز حرکت م

 .دانشگاه هاروارد اونجاست. قرار داره  جیاون طرف رودخونه شهر کمبر قایدق: اهورا

فورا چشمم رو . که اشاره کرده بود نگاه کردم و برگشتم که انگشت اشاره اهورا گوشه چشمم رفت  ییجا به

 شد ؟  یمرجان خانم چ: گرفتم که اهورا گفت

 .شهیاالن خوب م ستین يزیچ گفتم
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اهورا صورتم رو به طرف خودش . تونستم چشمم رو باز کنم  یمن نم یول نمیبب گفتیم یرانبا نگ اهورا

چند لحظه مبهوت بهش نگاه . لمس دستش با صورتم باعث شد کل بدنم داغ بشه . نهیبرگردوند تا چشمم رو بب

کنه هم  دایپن حس ادامه یداشتم هم خوشحال بودم و دوست داشتم ا یحس متفاوت یکیهمه نزد نیکردم از ا

تونستم  ینشده وگرنه نم يزیخداروشکر که چ: شده بود و گفت رهیاهورا به چشمم خ. عذاب وجدان داشتم

 .خودمو ببخشم

 .برگشتم کدفعهیخودم بود  رینه تقص-

من که  میبش ادهیاهورا بلند شد و گفت بهتره پ. جا به جا شدم  یصندل يرو یمعذب بودم کم یکینزد نیا از

 .میناهار بخور میبر. گرسنمه یلیخ

 . نمیجاهارو بب هیمن دوست داشتم بق. وارد آب بشه  خواستیتازه م اتوبوس

 .مینیهمه جارو بب میایباهم ب گهیروز د هی دمیقول م یخواد انقدر با حسرت نگاه کن ینم: اهورا

 .ایقول داد: ذوق گفتم با

 .باشه:  اهورا

به  یلیخ یسادگ نیبود درح یهمون اطراف رستوران خوب. میدخونه قدم زدکنار رو یکم.  میشد ادهیاتوبوس پ از

نشستم و تشکر . دیکش رونیمن ب يرو برا یانتخاب کرد و صندل يزیاهورا م. میوارد رستوران شد. نشستیدل م

 .من نشست يروبرو یصندل يکردم خودش هم رو

به سالم اهورا جان : ما شد و اهورا رو بغل کرد و گفت کیبا لبخند نزد شناختیاهورا رو م ایخدمت که گو شیپ

 . بدون تو صفا نداشت نجایا يچند ماه که نبود نیا یدونی؟ م ياومد ی، ک

 نمش؟یب یکجاست نم نایسار. مخصوصا تو. همه بچه ها تنگ شده بود  يمنم دلم برا. محمد یمرس: اهورا

 . بشه داشیاالناست که پ دیرفته خر نایسار: محمد

 ؟یکن ینم یمعرف: به من اشاره کرد و گفت عدب

 . میکنفرانس اومد هی يبرا.خانم مرجان راد ، همکارمه : اهورا گفت. جام بلند شدم و سالم کردم از

 . خوشبختم یلیخ: محمد

 .،ممنون  نیبه همچن -

 . دیامتحان بکن کنمیم شنهادیپ يدار یخوب يها کیجا است نیا د؟یدار لیم یخوب چ:محمد

  د؟یخور یم کیمرجان خانم است:  اهورا
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 .گوشت بخورم کیتونم است یچون نم شمیمرغ باشه ممنون م کیاست -

 .ارنیرو براتون ب نیکه تا حاال خورد یکیاست نیبهتر گمیچشم االن م: محمد

من و فرزاد با چند . جا با فرزاد آشنا شدم نیهم شیچند سال پ: نشست و گفت یصندل يرفت و اهورا رو محمد

 . جا بود نیپاتوقمون ا شهیهم میدادیم لیگروهو تشک هیتا از دوستامون 

 از فرزاد ندارن؟ يدوستاتون خبر -

 .فرزاد با رفتنش هممون رو شوکه کرد. نه ، با بچه ها در ارتباط بودم: اهورا

 ن؟یخوا ینم يا گهید زیچ گفت. دیچ زیم يموقع محمد غذا رو آورد و رو همون

 .يدینه ممنون محمد زحمت کش: اهورا

 .کردم  يبا غذام باز یکم. اشتهام کور شده بود یگرسنه بودم ول شیپ قهیچند دق تا

 اره؟یبرات ب گهید زیچ هیبگم  يخوایم ؟يدوست ندار: اهورا

 .يریاز فرزاد برام بگ يخبر یتونستیکاش م. نه کال اشتها ندارم -

 . شهیدرست نم يزیبا نخوردن چ یول کنمیم مویمن سع: اهورا

دو تا دختر وارد رستوران . رهیکجا م نمینگاه کردم بب. اهورا بلند شد و رفت دمیبه غذام نگاه کردم که د ناراحت

از دخترا  یکی دمیکه دقت کردم فهم یکم کردنیبا هم صحبت م میشده بودن ، اهورا با اونا دست داد و صم

با اون ناهار  خواستیاگه م. کرده بود  تاهورا حتما اونو دعو. دیکش ریقلبم ت. دوست اهوراست همون ساره

 .هم کردم يبخوره چرا اومد دنبال من؟ اخمام رو تو

 . همراه اون دوتا دختر به سمتم اومد اهورا

 .ر محمد دوستمههمس نایسار نمیا يبا ساره که قبال آشنا شد. مرجان خانم و به دوستاش اشاره کرد: اهورا

 همون کارمندته؟ نیا: برام نازك کرد و با تکبر گفت یساره پشت چشم. شدم و باهاشون دست دادم بلند

بله مرجان خانم همکارم : اهورا گفت.بهم برخورد  یلیخ. اهورا بودم یکارمند رو گفت که انگار من آبدارچ يجور

 .هستن

 یلیخ: گفت یو درست نقطه مقابل ساره بود با خونگرم هیکه از چهرش مشخص بود دختر مهربون نایسار

 .دمتونید ییجا هی کنمیدونم چرا حس م ینم. تییخوشحالم از آشنا

 .بودم بوستون ومدهیمن تا به حال ن یکنیاشتباه م دیشا زمینه عز -

 .کنم  یاشتباه م دیدونم شا یفکر کرد و گفت نم یکم نایسار
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 .بهیعج ؟يبود دهیتو قبال مرجان رو ند: بعد به ساره اشاره کرد و گفت. مرجان خانم خواهر فرزاد: اهورا

 .اومد  ادمی مونیخاطرات کودک. پس ساره دختر خاله فرزاد بود. قدر برام آشناست  نیساره چرا ا دمیفهم تازه

و  دیو بغلم کرد و بوس دیبعد پر. دمیفرزاد د شیمن عکستون رو پ. کردم یاشتباه نم دیدید: فت جانیبا ه نایسار

امروز  کردمیاصال فکرشو نم ایخدا. نمتیانقدر فرزاد ازت برامون گفته من عاشقت شدم دوست داشتم بب: گفت

 .نمتیرستوران خودمون بب ي،اونم تو

 یبه سرپرست نایتازه خاله ا یاونم وقت شیسال پ یلیمن مرجان رو خ.  کایآمر میما چند ساله که اومد: ساره

 .دمیرده بودن دقبولش ک

. من نداشت يرو يریمردم تاث هیمدت ها بود که کنا یناراحت شدم ول. زد هیحرف رو با کنا نیشدم که ا متوجه

 .مینیبش میبهتره بر: کرد و گفت یحرف ساره رو گرفته بود اخم شیاهورا که ن

 .از حضور ساره اصال خوشحال نبودم من

 .شمیحم شما و دوستاتون نممزا. هتل رمیمن م ریبگ نیماش شهیاگه م -

 .میمن خودم ازت خواستم ناهار باهم باش. یگفته مزاحم یک: با اخم گفت اهورا

حتما  کنهیتعجب م یلیبزار به محمد بگم حتما خ زهیما عز يبرا یلیخواهر فرزاد خ.  گهیاهورا راست م: نایسار

 .یکه بمون شهیخوشحالم م

: شد و گفت زونیازش آو بایساره دست اهورا رو گرفت و تقر. رفت تا به محمد بگه که من خواهر فرزادم نایسار

 ؟يایب يخوایم یچرا نگفت. برات تنگ شده بود  یلیدلم خ

اهورا خودش رو از ساره جدا . نشستم یصندل يتفاوت رو یب ینداشتم ول یحس خوب تیمیهمه صم نیاز ا اصال

 .کردم الزم باشه یچون فکر نم: گفت ومدیم زیبه سمت مطور که  نیکرد و هم

 . ضربه رو هم زد نیکردم که ساره دوم یم يدستم باز يتو یتفاوت با گوش یب

 یکنیبا من انقدر سرد برخورد م نیخاطر ا به

ساره : نگم و بعد گفت يزیجوابش رو بدم که اهورا اشاره کرد چ خواستمیحرفش خارج از توانم بود م نیا تحمل

 .میکن یبعدا صحبت م ستیاالنم موقع بحث ن.  یزنیم یبفهم چه حرف

 . شدیبد م یلیمسلما خ رفتمیاگه م یخواستم از اون رستوران برم ول یبودم م یعصب

 . همراه محمد اومدن  نایسار. شده بود  جادیما سه نفر ا نیب يبد سکوت
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که فردا شب سالگرد  گمیاالن م نیاز هم. دیخوش اومد یلیخ. يددونستم شما خواهر فرزا یمن نم: محمد

 .دیایشما از طرف خودتون و فرزاد ب شمیخوشحال م ناستیازدواج من و سار

 .داشته باشه ياز فرزاد خبر نمیفکر نکنم ا: ساره

با . بود  یلوس و از خودراض شمیبچگ ادیم ادمی. ادب بود یدونم چرا انقدر ب یبود نم یاحترام یب یلیخ گهید نیا

خودت تکرار  يچندبار برا یتون یم رهیم ادتیاگه . اسمم هم مرجان. اسم داره یگیکه م نیا: گفتم تیعصبان

 .یکن

 .بمونه ادمیخوام اسمت  یکه نم یتیاهم یکنم الزم باشه چون اونقدر برام ب یفکر نم: ساره

 .ساره بسه: اهورا

کرد و  یدونم چرا به خانم برخورد و بعد به حالت قهر خداحافظ ینم. قتینگفتم جز حق يزیمن چ:  ساره

 .رستوران رو ترك کرد

 . تنده کمیزبون ساره . زمیببخش عز: نایسار

 .ستیمهم ن. جون نایسار یکنیم ینه چرا شما معذرت خواه: مرجان

 .ستیدلش ن يتو يزیچ دیکنیبه اخالق تندش عادت م: محمد

برم  خوامیم يریبگ نیبرام ماش شهیم: به اهورا که با اخم سکوت کرده بود کردم و گفتمرو . طوره نیحتما هم -

 .هتل

 .میریباشه االن با هم م: اهورا

جان ، اقا محمد  نایسار. کنمیم داشیکه پ دونمیم یندارم ول ينشد که جواب سئوالت رو بدم منم از فرزاد خبر -

 . خوشحال شدم دنتونیاز د یلیخ

تر  زیو از برادر برامون عز میبالخره چند سال باهم بود. میدوستش دار یلیما که خ.  یکنیم داشیحتما پ: نایسار

 .بود

 .دیشما هم نباش میستیما اهل تعارف ن.  دیایحتما فردا ب: محمد

 .امیاگه بتونم حتما م -

 .دیایبا مرجان خانم ب. جشن ما هر سال کجاست یدونیاهورا تو که م: محمد

 .میبر یخوب اگه موافق. کنمیباشه باهات هماهنگ م: اهورا
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کرده  یظیاهورا اخم غل. رونیب میاز رستوران رفت یکردم و بعد از خداحافظ یروبوس نایگفتم و با سار يا باشه

 یاهورا تاکس. واسه من ژست گرفته نیدوست گرامش ناراحت باشم اونوقت ا یاحترام یبابت ب دیمن با. بود

سکوتش رو  یمعن.گرفت يکنار من جا یصندل يسوار شدم خودش هم رو. من باز کرد  يراگرفت و در رو ب

 .میشد ادهیپ. ستادیهتل ا يجلو یتاکس. اجازه دادم خودش حرف بزنه یخواستم بپرسم ول یم. دونستم ینم

 .شهیبرگزار م ناریجلسه اول سم میبر امیم 7فعال خداحافظ صبح ساعت : اهورا

 .باشه ممنون بابت ناهار  -

 ؟یکنیچرا تشکر م ينخورد يزیشما که چ: گفت يبا دلخور اهورا

 .يدیبه هر حال زحمت کش -

 يانتظار نداشتم که جواب ساره رو بد: بعد گفت یچند لحظه سکوت کرد ول اهورا

 .ت شدهدادم ناراح زشویجواب دوست عز نکهیاز ا. همه يپس بگو چرا اخماش تو. ناراحت شدم یلیخ

 .برنخوره زتونیکه دوست داره بگه و من سکوت کنم تا به دوست عز یهر چ یتوقع داشت -

مالحظه است  یب شهیساره هم. یکنیاشتباه م ریچرا تعب: و گفت دیموهاش کش يو کالفه دست تو یعصب اهورا

 ...شما یول

. رهیبگ ادیمالحظست پس لطفا با اون صحبت کن که درست حرف زدن رو  یاون ب: و گفتم دمیحرفش پر نیب

 . کردمیساکتش م دیبا دادیاون داشت ادامه م یمن دوباردر مقابلش سکوت کردم ول

متنفرم . کنمیقبال گفتم االنم تکرار م کباری: برم که اهورا دستم رو گرفت و برگردوندم و با داد گفت خواستمیم

 . يتا جوابش رو بشنو یو نمون یبزن یحرف نکهیاز ا

مثل ساره  یارزش یکه نخوام با جواب دادن به ادم ب یانقدر برام مهم هست: شد و گفت کیقدم بهم نزد هی

 .ياریب نییخودتو پا

من  دیشا. بود که باورش برام سخت بود يزیچشماش چ يتو. به چهرش نگاه کردم.  کردیکالفم م یکینزد نیا

 .هیاحساسش واقع گفتینگاه م نیحرف ا نیا یول کردمیاشتباه م

. ارزش دوست شماست و به خاطر شما تا شمال اومد یادم ب نیبالخره ا: انداختم و اروم گفتم نییرو پا سرم

 .یبگ نطوریا ستیدرست ن

 .به من نگاه کن:  اهورا
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من  يساره برا. ساره و حرفاش بشو الیخ یب: شد و مثل خودم اروم گفت رهیچشمام خ يتو. رو بلند کردم  سرم

 .دوست ساده است هیفقط 

 . گهیادم دروغ نم نیبهش اعتماد کن ا گفتیبود که بهم م يزینگاهش چ يتو

 .باشه -

 خداحافظ. نمتیبیصبح م رمیمن م: کالفه ازم فاصله گرفت و گفت اهورا

. شد و رفت یسوار تاکس. شدم رهیبه رفتنش خ. باشه دهیکه شک کردم اهورا شن يگفتم جور یلب ریز خداحافظ

 .دیکوب یقلبم پر صدا و با حرارت م قهیتا چند دق

لپ . گفتیبهم م نویا یحس قلب هی، کمینزد یلیبه فرزاد خ کردمیاحساس م. گرفته بود  یدلم حساب. بود غروب

 .شم یجواب خسته نم یب يها لیمیا نیدونستم چرا از تکرار ا یخودم هم نم.تاپم رو روشن کردم 

 فرزاد فرستادم  يبرا یلیمیا

 سالم فرزاد"

من با دلم  یول ینیمنو بب يدونم دوست ندار یم.ترم  کیبهت نزد شهیکنم از هم ی،امروز احساس م یداداش

و از  ایدوباره مثل اونروزا خسته و تنها و افسرده ام ب. ینیخواهر تنهات رو بب يخوا ینم.من بوستونم.کنم کاریچ

 ".سخته یلیخ یبدون تو زندگ.  کنمیم یاحساس خستگ.نو بسازم 

ناشناسم . حرف زدن و درد و دل کردن باهاش تنگ شده بود يدلم برا. واسه ناشناس خودمم تنگ شده بود دلم

و مشکالت  یاونم حتما زندگ. من چقدر پر توقع شده بودم. رهیگیازم م يکم خبر یلیخ گهید. انصاف شده  یب

 .براش نوشتم. ش رو داشتخود

 یهست و م یکه بدون یکس.  یکن هیبهش تک یکه بتون یمثل حضور کس یچیه نیغروب غمگ نیا يتو"

 یبزنم ول ادیخوام فر یم. همه درد  نیخسته ام از سکوت از تحمل ا.کنهیخواد کنارت بمونه حالتو عوض نم

 ".خسته ام خسته.شنوه یرو نم ادهامیفر يرحم شده و صدا یهم ب ایدن دونمیم

 

 

 چهاردهم فصل

 اهورا
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برام  یلیمیا. ارمیکاغذ ب يبود که دوست داشتم فکرمو رو یچند وقت.  کردمیکار م يدینقشه جد يرو داشتم

 .از طرف مرجان بود  لیمیا. رو باز کردم  یگوش. اومد

هست  یکه بدون یکس.  یکن هیبهش تک یکه بتون یمثل حضور کس یچیه نیغروب غمگ نیا يتو".بود نوشته

بزنم  ادیخوام فر یم. همه درد  نیخسته ام از سکوت از تحمل ا.کنهیخواد کنارت بمونه حالتو عوض نم یو م

 ".خسته ام خسته.شنوه یرو نم ادهامیفر يرحم شده و صدا یهم ب ایدن دونمیم یول

من . دونستم مرجان همون امانت دوساله خودمه ، واسم سخت بود مقاومت یاالن که م دیبراش پر کش دلم

خودش به اندازه . دونست چقدر حساس و شکننده است یکس مثل من نم چیه یول. دمیدیاونو محکم م شهیهم

 شهیباهاش مثل هم.جواب بدم  لشیمیخواستم به ا یم. ناراحتش کرد یلیساره امروز خ.دغدغه داشت  یکاف

. مرجان ناشناس باشم يخوام برا یاالن نم. نه یول دادمیکه دوسال تمام انجام م يکار.تا آروم بشه حرف بزنم 

. رهیاز قبل ازم فاصله بگ شتریب دیشا.بدونه  دیمرجان نبا. بگم؟ نه زویبرم به مرجان همه چ یعنی. ناشناس بمونم

دونم چرا دنبال  یاصال نم.دونم  یمخودمو ن گاهیمن جا. گهیم ناسدرست مثل االن که درد دلش رو به ناش

 یم.خوام برم و آرومش کنم  یفقط م. قدر برام مهم شده نیفکر کنم مرجان چرا ا نیخوام به ا ینم.گاهممیجا

 .شروع کنم دیاالن با نیکنم از هم يکار هی دیبا. به من اعتماد کنه دیبا. گاهش بشم هیتک. رهیخوام منو بپذ

 .هاش بشم یمرجان خسته است ،بزار مرهم خستگ

 دیمن ناشناسم، شا دیفهم یاگر بعد ها مرجان م. کرده بود رو برداشتم هیکه کرا ینیماش چییسو.  دمیپوش لباس

 ! نیهم.برم و کنار مرجان باشم  خواستمیم. موضوع فکر کنم نیخواستم به ا یمن نم یول شدیناراحت م

 .بعد از چند تا بوق برداشت. ره مرجان رو گرفتم شما. هتل پارك کردم يجلو

 افتاده؟ یاتفاق. سالم اهورا خان:مرجان

 یباش لیاگه ما.  یپرس یسئوال رو م نیهم شهیهم. که من بهت زنگ بزنم فتهیب یسالم مگه قراره اتفاق -

 .هتل حوصلت سر رفته باشه يفکر کنم تو.  میقدم بزن کمی میبر

 ؟ییشما االن کجا: مرجان

 .پنجره اتاقت ریدرست ز نمییمن پا -

 .امن نباشه دیگفتم شا یآماده شدم ول یحت رونیبرم ب ومدی یراستش بدم نم: مرجان

 .منتظرم یتنها نرفت يکرد یکار درست: شدم و گفتم یعصبان یکم رونیخواست تنها بره ب یم نکهیفکر ا از

 .امیاالن م: ون دادم که مرجان گفتسرم رو به نشونه سالم براش تک دمیرو پشت پنجره د مرجان
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ساده بود  شهیهم نکهیاز ا. بود دهیکه مرجان اومد همون لباس ظهر رو پوش نیمنتظر بودم تا ا يا قهیدق چند

 ییجا میخواست یساره که هر بار که م نیدور و بر من بودن مثل هم يادیز يدخترا. ومدیخودش بود خوشم م

 یک. بود  یافتنیدست ن. بود  بجنس مرجان با همه فرق داشت نا. دیکشیآماده شدنش سه ساعت طول م میبر

 يکه تو يزیچ.  شهیم يهم عاد یمدت هیبعد  تیاهم يحد هیظاهر تا . مرد ظاهر مهم تره هی يبرا گهیم

 هی. بود که بهش داشتم ینانیاطم. دادیبود که رفتارش بهم م یوقارش بود آرامش کردیمرجان بود و منو جذب م

 یشده حت یتصنع زشیاالن همه چ یهاش بودم ول یبچگ عاشقطناز رو دوست داشتم چون ساده بود  یزمان

 ! خاطره مونده و بس هیکرده کجا؟ فقط ازش  دایپ یتازگ يا افهیاون چهره کجا و ق تیمعصوم.  افشیق

 ؟يکه منتظر نموند ادیاهورا خان ز: مرجان

 .ستمیاهورا، بهم بگو اهورا من خان ن -

: پسوند احترامه و بعد انگشت اشاره اش رو تکون داد و گفت هیفقط  نیا: زد و گفت ینیلبخند دلنش مرجان

 .ممکنه ریوحذفش غ

 .شهیم یرسم یلیخ يطور نیچرا؟ ا -

 .پس اصرار نکن شهیهم حذف نم ياگه ازم بخوا یحت: مرجان

 ییجا هیتا . میرفت و آمد راحت باش يچند روز برا نیکردم ا هیکرا نیمن ماش. یباشه هرجور خودت راحت -

 خوبه؟ میکنیم يرو ادهیپ کمیبعد  میریم

 اشیاشق حجب و ح.برد  یقلبمو به هزار م يلپاش طپش ها یسرخ. انداخت  نییشرمنده سرش رو پا مرجان

 .زحمت منم افتاد گردن شما: گفت. بودم 

 . است  فهیوظ -

 یعنی. من لباس مناسب ندارم نایجشن سالگرد ازدواج آقا محمد و سار میاگه فردا قرار شد بر تشیواقع: مرجان

 د؟یخر میبر شهیم. ارمیکردم الزم بشه که ب یفکر نم

قدر  نیا يخوایازم م يزیهربار که چ يبرا ياگه قول بد: با لبخند گفتم  شدمیم نیطور که سوار ماش نیهم

 .میریم یرنگ عوض نکن

 عوض کردن؟ من و رنگ : سوار شد و گفت مرجان
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. رو روشن کردم نیبراش زدم و ماش یو بعد چشمک یخودتو نگاه کن نهیتو ا یتون یم یستیاگه مطمئن ن -

همراه . گذاشتم نگیپارک يرو تو نیماش. شهر  دیمرکز خر میرفت. شد دیحواسم بهش بود که دوباره سرخ و سف

 .میمرجان وارد شد

 يمرجان جلو نکهی، تا ا میکردیو همراه مرجان با دقت تک تک مغازه ها رو نگاه م میزدیقدم م دیمرکز خر يتو

 . ستادیا يمغازه ا

 داخل مغازه؟ میبر يخوا ی؟ميانتخاب کرد يزیچ-

که بلند بود اشاره کرد و گفت  یرنگ یمرجان به لباس دکلته مشک. میبا سر موافقت کرد و وراد مغازه شد مرجان

 )بود یسیو با مغازه دار انگل یالبته مکالماتش با اهورا فارس(د؟یاریرو برام ب نیهم شهیم

 ست؟یخوب ن نیانتخاب کن ا گهید یکینه : بود گفتم دیلباس بع نیمرجان انتخاب ا از

 خوشم اومده نیمن از ا. خوبه  یلیکه خ نیچرا ا: مرجان

 ؟یبپوش نویا يخوایبازه، م یلیلباس خ نیا -

 . یمنو شناخته باش دیبا. دمیپوش یلباس نیچن یمن ک. راه حل داره : مرجان

 .باشه : گفتم کردمیبهش اعتماد م دیبا یبودم ول دودل

بودم  ستادهیا يبا حسرت گوشه ا. که مخصوص پررو بود رفت  یلباس رو از فروشنده گرفت و به قسمت مرجان

منتظر  يا قهیچند دق.  نمیتنش بب يجازه بده لباس رو توکه مرجان محاله ا دونستمیم کردمیو به اتاقک نگاه م

 . لباس رو به طرف صندوق برد دهفروشن.دارمیرو بر م نیاومد و گفت هم یبودم که مرجان خوشحال و راض

 .امیو م رمیگیباش من م رنیشما ب -

 .کنمینه اهورا خان خودم حساب م: مرجان

 ؟ یبکن بتیدست تو ج دینبا يایم رونیآقا ب هیبا  یوقت یدونیهنوز نم: اخم و تحکم گفتم با

 .ستیجور که درست ن نیاخه ا: مرجان

 .باش رونیلطفا ب: و گفتم  دمیحرفش پر نیب

لباس انتخاب کردم و با  يبرا یمغازه زدم و کفش پاشنه بلند ست يتو یرفت و من گشت رونیب یبا دودل مرجان

 .رونیاز مغازه اومدم ب دهایخر

 . کنجکاو نشدم. داشت اجیاحت يزیحتما به چ. رونیتر اومد ب نییاز چند مغازه پا يه اهمراه جعب مرجان

 برات ارمیبده من م -
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 امیباهات ب شهیبدجور هوس کردم هم: گفت طنتیبا ش ؟یدونیرو م يزیچ هی.شرمندم نکن نقدریا گهید: مرجان

 .دیخر

 .باعث افتخاره بانو: خوشحال شدم و گفتم طنتشیش از

 باشه؟ یک يبعد دیخوب خر: مرجان

 .رمیپذ یمنت م دهیبد: چشمم گذاشتم و گفتم يدستم رو رو. ییهر وقت امر بفرما -

 .ازم یدعوت بکن دیبا:  مرجان

 .کنمیچشم دعوتم م: عوض شده گفتم  شیروح یخوشحال بودم که کم واقعا

با مرجان  يشتریب تیمیاحساس صم.  میشام خورد. میبازار قدم زد يتو یکم. میخارج شد دیخنده از مرکز خر با

هم قانع بودم  نیمن به هم. رو حفظ نکنه نمونیب میکه حر ينه اونقدر یآب شده بود ول خشیاز  یکم. کردمیم

 .هتل رسوندمش يتا جلو. یو البته راض

.  جیکمبر میرفت قیبا قا. شدیسالن اجتماعات دانشگاه هاروارد برگزار م يتو ناریسم. زود رفتم دنبال مرجان صبح

مرجان رو به چند . رونیب میاز سالن اومد یخوب برگزار شد و ما راض یلیخ ناریسم. میشرکت کرد ناریسم يو تو

 نجایکه ا یمدت نیا يشد که تو نیقرار بر ا. مبودن آشنا کرد ییکایآمر يشرکت ها يتا از دوستام که روءسا

 .میمذاکره کن يهمکار يو برا میبا اونا داشته باش يدارید میهست

که رفتم خونه  یتمام مدت. جشن میکه با هم بر امیبود که مرجان رو رسوندم هتل و گفتم ساعت شش م ظهر

از بابتش راحت بود  المیهرچند خ. ادیبه جشن م يکه مرجان چطور کردمیفکر م نیجشن آماده بشم به ا يتا برا

رابطه من  يبرا دیجد یشروع نیره ام رو بفهمم و اتا علت دلشو دیطول نکش ادیز. داشتم  یبیدلشوره عج یول

 . و مرجان بود

سالم بود و من اونروز درست باهاش صحبت  نیبا ساره صحبت کرده بودم بالخره دوست چند یتلفن شبید

 نیتونست ا ینم یبارها باهاش صحبت کرده بودم ول. دادم که رفتارش خوب نبوده  حینکرده بودم براش توض

 . ترك کنه اخالق تندش رو

قهوه . ادیهتل نشسته بودم تا مرجان ب یالب يبودم تو دهیزود رس. دیطول نکش ادیگرفتن و آماده شدنم ز دوش

. کردمیم نشیناخداگاه تحس. بود  یعال شهیمثل هم.  دمشیقهوه ام تازه تمام شده بود که د. سفارش دادم يا

خود . دختر برام با همه فرق داشت نیا یبلند نشده بودم ول يدختر چیه يتا به حال جلو. ستادمیپاش ا يجلو

 . شد بهش احترام بزارم یبه خود باعث م



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  –راز گردنبند 

wWw.98iA.Com ٩٠ 

شالش . بشه دهیلباس پوش يقسمت باال یبرهنگ. شد  یبود که باعث م دهیپوش يسوخته ا يقهوه ا پوریک بلوز

با سالم گفتن مرجان . اده بود بهش د ییبایجلوه ز یکاله بود ول هیگره زده بود درست شب ییبایرو به طرز ز

 سالم: ام رو از سرتاپاش برداشتم و گفتم رهی،نگاه خ

 .که نکردم رید: مرجان

 م؟یبر.دیتا قهوه ام رو خوردم شما هم اومد. نه من زود اومدم -

 .يواقعا شرمنده ام کرد. بابت کفش ممنون: که مرجان گفت میشد نیسوار ماش. موافقت کرد مرجان

 .دمیواست خر ادیبه لباست م دمید. قابلت رو نداشت -

 . دوسشون دارم یلیخ. خوشگلن یلیآره خ: مرجان

 . از ته دل خوشحال بودم. بود  یمرجان از کفش راض نکهیا از

 رفت؟ ادمونی دیدید يوا: مرجان

 شده؟  یچ -

 .بد شد یلیکه خ نیا. رفته ادمونیکادو : مرجان

 .در آوردم  بمیج ياز تو ينباش و بعد جعبه ا نگران: زدم و گفتم يلبخند

 چطوره؟ نیا -

بودم رو نگاه  دهیکه ظهر بعد از رسوندن مرجان به هتل خر یفیجعبه رو گرفت و باز کرد و دستبند ظر مرجان

باره که به  نیزشته به هرحال اول یلیخ يطور نیا. رفته بود ادمیمن  یقشنگه ول یلیخ: کرد و گفت

 .شمیدعوت م شونیمهمون

 .دمیخر تین نیمن به ا. ما يکادو از طرف هر دو نیا: کردم و گفتم یاخم

 .نگفت يزیچ یبود ول یناراض نکهیبا ا مرجان

 يباصفا یول کیباغچه کوچ نایمحمد و سار. جا برگزار بشه  نیجشن قرار بود هم.  میدیخونه محمد رس به

که  شدنیم ينفر یتعداد مهموناشون هم س.  شدیبرگزار مداشتن که هر سال جشن سالگرد ازدواجشون همونجا 

 .انیب شونجشن يتونستن برا یبودن و نم رانیخانواده هر دو ا. از دوستاشون بودن یهمگ

 .دارن یچه خونه قشنگ: و گفت دیشده بود خند نییتز ییبایخونه که به ز اطیح دنیبا د مرجان

مرجان  نایسار. که به طرفمون اومدن  دمیو ساره رو د نایهمون موقع محمد و سار. کردم دییسر حرفش رو تا با

مرجان رو برد تا به چند تا از  نایمشغول حرف زدن شدن و سار نایمرجان و سار. رو بغل کرد و خوش آمد گفتن
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 ناریاهورا؟ سم چه خبرا: زد و گفت مبه شونه ا یمحمد دست.ساره هم همراهشون رفت . کنه یدوستاش معرف

 خوب بود؟

 . آره خوب بود: اهورا

حواست کجاست : متوجه حرف محمد نشدم که گفت. کنهیم کاریحواسم به مرجان بودم که کجاست و چ همه

 اهورا؟

 .نکنه اهورا تو هم. ادیم ییبوها هی: به مرجان انداخت و با خنده گفت ینگاه بعد

 .ستین يخبر چیصابون به دلت نزن فعال ه: گفتم یاخم به شوخ با

که تو  شهیباورم نم. فرق داره شهیرنگ نگاهت با هم. شناسمینگاه ها رو م نیمن ا شهیم يبالخره خبر: محمد

 . خواهر فرزاد ؟یبش یک ریاونم اس یفتیهم به دام ب

انقدر تابلو بودم و خودم  یعنی. بود من دلبسته شدم دهیمحمد فهم یعنیبه مرجان بود و گوشم با محمد  نگاهم

 یحس هی. حس زود گذره هی نمیا. نه من عاشق نشدم . که عاشق شدم رمیخواستم بپذ یدونستم چرا نم ینم

بار تا از احساس مرجان باخبر  نیا. مخوام دوباره دلبسته بشم و ضربه بخور ینم. که به طناز داشتم یمثل عشق

 . کنم یبه خودم هم اعتراف نم یبسته خودم نکنم حتتا اونو وا. نشم

. خورد پس چرا برداشت یمرجان که مشروب نم. بهش تعارف کرد برداشت  نایکه سار یدنیاز نوش یوانیل مرجان

: رو از دستش گرفتم و گفتم وانیل. تنهاش گذاشت نایتشکر کرد و سار نایاز سار. رفتم طرف مرجان یعصبان

 ه؟یچ نیا یدونیم

 .دونمیمعلومه که م: کرد و گفت یاخم تلخ نماو

 ش؟یبخور يخوایم: شدم  یعصبان شتریب

 ؟یآروم تر حرف بزن شهیم: گفت مرجان

. متوجه ما نبود یبه اطراف انداختم خوشبختانه به جز ساره کس ینگاه زدمیمتوجه شدم که داشتم داد م تازه

 . با مرجان حرف بزنم خواستمیخواستم فعال به ساره فکر کنم فقط م ینم. زد يساره پوزخند

 دم؟یجواب سوالم رو نشن-

 .نمیب یبه شما نم حیتوض يبرا یلیدل:بود گفت یکه از برخوردم عصبان مرجان

رفتارا و معصوم نشون  نیتمام ا دیمشروبه ؟ اصال شا نیا یدونیم ش؟یبخور یخواستیم دمیمن فقط پرس -

 . لمهیف هیفقط دادن خودت 
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برات : که پر از اشک بودن بهم ذل زد و گفت ییحرف رو از من نداشت با چشما نیانتظار ا ایکه گو مرجان

 .متاسفم و رفت

به  دیچرا با.  دادمیبهش حق م یناراحت بودم ول نهیب یبه من نم حیتوض يبرا یلیگفت دل نکهیرفته بود از ا تند

مرجان هدف گرفتم  يرو تو يزیچ نبارینداشت من ا يسود یول. که زدم شرمنده بودم یاز حرف. بده حیمن توض

 .  دمیموهام کش يتو یکالفه دست. که براش مهم بود

. جا نبود  نیمثل من فکرش ا یجمع نشسته بود ول يتو. مرجان بود  شیفکرم پ یجمع دوستام بودم ول يتو

 .حق نداشت مشروب بخوره یللعنت به من که جشن رو به هردومون زهر کردم و

جواب  یرو ب نایسار يمرجان اصرارها.  دنیرقص یبودن وسط باغ و م ختهیاهنگ بلند شد و همه ر يصدا

 . ستادیبه تماشا ا يگذاشت و گوشه ا

 .ایب يستادیچرا تنها ا میبرقص میبر ایاهورا ب: ساره

 .ساره حوصله ندارم باشه بعد -

 هم اثر گذاشته؟ يتو يدختره امل رو نینکنه اعتقادات ا: ساره

 . ساره درست صحبت کن -

 .کار کنم یمن چ ومدهیبه مذاقت خوش ن ادیز تیواقع: ساره

 . حواسش اصال به من نبود. مرجان  شیرفت و من رفتم پ ساره

 .کنم انیمن منظورم رو نتونستم درست ب: گفتم آروم

قشنگ رو با  يحرفا میگرفت ادیدونم چرا  ینم. ت شماس شهیعادت هم: گفت نیبرگشت طرفم و غمگ مرجان

مثبت نداشت  ریو نه تنها که تاث یگفت گهیجور د یبود ول گهید زیمثل شما که منظورت چ. میکن انیطعنه بد ب

 .هم شد یبلکه باعث ناراحت

 نایفقط برداشتم که مجبور نشم به سار. ستمیمن اهل مشروب ن. به تظاهر دارم  يازیکنم نه ن ینه تظاهر م من

صبر  یاگه کم. قصد خوردنش رو نداشتم. بهش بکنم یاحترام یخواستم ناراحتش کنم و ب ینم. بدم  حیتوض

 .شد یدرست نم یو ناراحت گفتمیبهت م يکردیو درست برخورد م یداشت

مرجان رو صدا زد و مرجان با  نایسار.  آوردم یدختر کم م نیهربار در مقابل ا. از برخوردم شرمنده بودم  واقعا

 .رفت  یعذرخواه
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بود با هر بار  میدختر مثل نس نینبود الحق که ا يخبر شیچند لحظه پ شیاز تشو گهیآروم بودم د االن

 زیم. شام دعوت کرد يرو برا یکه همگ.  دمیباهاش رقص کمیمحمد  يبه اصرارها. شدمیآروم م دنشیوز

 . آورده بودن خودشونمطمئنا از رستوران . بود زیم يبودن و چند نوع غذا رو دهیسالن خونه چ يتو یبزرگ

 . خوردیمن نشسته بود و با آرامش غذاش رو م يمرجان کنار ساره روبرو مینشسته بود زیدور م یهمگ

 شه؟ یحتما باورتون نم دمید ویامروز ک دیبچه ها بگ: ساره

 .کم نداشته باشه  يزیمن حواسم به مرجان بود که چ یهم به ساره بود ول توجه

 .دختر بچه  هیاونم همراه  دمیامروز فرزاد رو کنار رودخونه د: ساره

و  ختمیآب براش ر یوانیل.  دیلرزیدستش م يرنگ به چهره نداشت و قاشق تو. به مرجان نگاه کردم ینگران با

آب رو گرفت و . بهم اعتماد کن یعنیهم گذاشتم  يوچشمام رو ر. با التماس نگاهم کرد . به طرفش گرفتم

 . خورد یکم

از دختر بچه  یکی؟  يباهاش حرف زد گفتیم یکیاشتباه کرده  دیشا گفتیم یکی. گفتیم يزیچ یکس هر

 .دیپرسیم

عجله داشت آدرسش رو . یآره باهاش حرف زدم فقط در حد سالم و احوالپرس. دیبپرس یکی یکی يوا:  ساره

 .برام نوشت که بعدا سر فرصت برم و باهاش حرف بزنم

 .ستیحالش خوب ن دونستمینبود م یسکوتش نشونه خوب.  زدینگاهش موج م يغم تو یساکت بود ول مرجان

 مرجان؟ يازش ندار يچطور برادرت بوستونه و تو خبر: ساره

 ؟يایب قهیدق هی شهیساره م: بلند شدم و گفتم. بود  مالحظه یواکنش مرجان نموندم واقعا ساره ب منتظر

 . بلند شد و دنبالم اومد ساره

 ؟يباهات حرف زدم بعد تو دوباره شروع کرد شبید نیهم من

 گفتم؟ یمگه چ: ساره

 .ادرس فرزاد رو بده. است دهیفا یبه تو ب حیتوض.  یچیه: گفتم کالفه

 .نهیرو بب ینخواد کس دیفرزاد ادرس رو به من داد شا: ساره

 .نکن ادرس رو بده يساره با اعصاب من باز. داد زدم  یعصبان

 . کجاست دونستمیم قایدق. رفت و با ادرس برگشت به آدرس نگاه کردم  ساره

 .میشد نیکردم و همراه مرجان سوار ماش یبا بچه ها خداحافظ يدونم چطور ینم
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 پانزدهم فصل

 :مرجان

که من  دیکش ینفس م يشهر يجا بود اونم تو نیفرزاد من ا. گرفتم یم شیتاز درون داشتم ا یبودم ول ساکت

 يخواسته نشدن برا يمن ساخته شده بودم برا. نهیخواست منو بب یمن نم يها یبا وجود همه دلتنگ یبودم ول

جون و بابا  لویو مادرم بعد هم ن پدرسالها قبل . رو که دوست دارم من رو نخوان و ترك کنن ییهمه کسا نکهیا

با نگاهم از . داغون بودم یکردم ول ینم تیچرا؟ به خدا شکا. کنه یم میفرزاد هم خودش رو از من قا.  یعل

قطره اشک سمج از  هینه؟  ای نمیفرزاد رو بب خوامیدونم م یاما االن نم. رهیاهورا خواستم برام ادرسش رو بگ

کردن فرزاد  دایکاغذ توس دستش نشونه پ. را سوار شدمتوجه شدم اهو نیدر ماش يبا صدا.  دیگوشه چشمم چک

 .نمیبرم و فرزاد رو بب دینه با یول. کردم ریگ یدوراه نیب دمیچند سالم رس ياما االن که به ارزو. بود

هام رفع  یهمه دلتنگ دنشیتونم انقدر دوستش دارم که با د یدونم که نم یم.  یرتیبا غ یلیو بگم خ نمیبب

 شهیم

 ن خانم حالتون خوبه؟مرجا: اهورا

 .باشه یاز خوب چ رتونیتا تعب-

 .هتل میریم ستیحالت اصال خوب ن یآدرس فرزاد رو از ساره گرفتم ول: اهورا

 . بدم انیپا میموفق شدم به جدال درون بالخره

 .يریبگ نیاگه ممکنه برام ماش شمیالبته مزاحم شما نم. فرزاد دنیخوام برم د ینه م -

محاله بزارم تنها :  ییبا تحکم اهورا. اخم گنده مهمون صورتش شد هیچون  ومدیبه مذاقش خوش ن ادیز حرفم

 . رسونمتیم. يبر

دور از دسترس بود و بعدها . بود  سییر یزمان هیکه  ییاهورا. چند روز مزاحم اهورا شده بودم نیا یاندازه کاف به

 یلیمدت خ نیاما ا: گفتم یبا شرمندگ. بهش زحمت بدم  نقدریانقدر باهاش راحت نبودم که بخوام ا. دوست شد

 .بهت زحمت دادم جشن امشبتون هم به خاطر من خراب شد

 ستیطور ن نیا: اهورا
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 یلیمن خ يجمله برا نیپشت ا. حرفاش رو خوب برسونه یمرد عادت کرده بود که با جمالت کوتاهش معن نیا

 .انقدر خسته بودم که قدر ترجمه نداشتم یبود ول دهیخواب یمعان

 یبهش م دیبا یچ. دمیدیفرزاد رو م گهید قهیتا چند دق یعنی. فکرم مشغول بود.  کردیم یسکوت رانندگ يتو

و  دمیترس یم. متوقف شد نیماش. دونم ینم کردمیتصور م ای دیلرزیبود بدنم م میشونیپ يرو يعرق سرد. گفتم

داده بود و  هیارنجش رو به پنجره تک مبه اهورا نگاه کرد. میبود دهیرس یعنی. دچهرم معلوم بو يترس تو نیا

 . کردیدرهم منو نگاه م يلبش بود و با اخما يانگشت اشاره اش رو

 م؟یدیرس -

 .هتل میگردینه برم: اهورا

 .خونه فرزاد میبر میخواست یچرا مگه نم: ترس گفتم با

رنگ به . خودت رو نگاه کن نهییا ياالن تو یول میریفرزاد باشه م شیپ میبر يخوایم یگفت. حالت نیبا ا: اهورا

 ؟یکن یم کاریبا خودت چ يدار. يرو ندار

 .کردمیم کاریچ یاهورا درسته ول يهمه حرفا دونستمیم

 .کنهیم غیهم خودشو ازت در يدار یزندگ يکه تو یهمه کس یوقت هیدرد بد ییتنها -

 یلیپدر و مادر من هستن که خ. نیدار یخوب يدوستا انمیکه من در جر ییتا جا. یستیشما تنها ن یول: اهورا

 .دوستتون دارن

 .مهمه یلیمن خ يفرزاد برا یموضوع رو ، ول نیتونم انکار کنم ا ینم -

 .قدر نگرانشه نیداره که ا يخوشبخته که خواهر یلیفرزاد خ: اهورا

غم نتونم سر  نیو با ا نهیفرزاد نخواد منو بب نکهیاز ا. ترسمیم ماز خود شتریب.از روبرو شدن با فرزاد  ترسمیم -

 .کنم

 .بهتره دنشید ينر.یفکرا خودت رو ناراحت کن نیبا ا ياگه بخوا: و گفت دیکش یقینفس عم اهورا

 . شمیباهاش روبرو م. وقت فرار نکردم  چینه من از ترسام ه -

 . میگردیبر م یرو داشت شیامادگ یهتل وقت يبهتره بر یخوبه ول: اهورا

 .نه من االن خوبم -

 ؟  یستیمتوجه ن يلرزیم ي؟ با خودت؟ دار یکنیلج م یبا ک: گفت یعصب اهورا
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حالم خوب  دمیقول م کنمیخواهش م: ملتمسم نگاهش کردم و گفتم يمسلط شدم و با چشما کمیخودم  به

 .میبر.باشه 

جا  یهرکس: لب گفت ریدنده رو عوض کرد و ز.  هیناراضرو روشن کرد هرچند کامال مشخص بود  نیماش اهورا

 .اوردینگاه کم م نیا يمن بود هم جلو

 کیپالست هیبا . شد ادهیو پ ستادیسوپرمارکت ا هی يجلو.رو نگاه کردم  رونیب. فاز ترجمه نبودم يتو یول دمیشن

 .رو به من داد کیشد و پالست نیسوار ماش. برگشت

 .بخور  يزیچ هی. نهییمطمئنم فشارت هم پا يشام که نخورد: اهورا

 .دادیبهم دست م يکه گرفته بود هم حس بد ییها یخوراک دنیاز د یحت. اشتها نداشتم اصال

 .تونم بخورم یاصال نم -

 .بود رو باز کرد و گرفت طرفم دهیکه خر يرو ازم گرفت و آب انبه ا کیپالست تیعصبان با

 .میر یجا نم چیهوگرنه  يخوریتا آخرش رو م: اهورا

واقعا از  نباریا ینظرم احترام قائله ول يبرا شهیو هم ستین ییدونستم ادم زورگو یم. دمینگاهش ترس از

که چشماش  یاهورا حرکت کرد در حال. اب انبه رو خوردم ینداشتم ول لیهرچند م. خوشحال شدم شییزورگو

 .هیکه راض گفتیم

 . میبود ستادهیفاصله داشت ا یلیکه از مرکز شهر خ ییالیخونه و يجلو

 ؟یش ینم ادهیچرا پ: رو برام باز کرد و گفت نیماش در

حدس . درب رو باز کرد یپوست اهیس رزنیپ قهیبعد از چند دق. اهورا زنگ خونه رو زد . شدم  ادهیپ نیاز ماش آروم

 دیپرس یو بعد سئواالتاهورا سالم کرد . حرف زدن نداشتم  يمن که نا. خدمتکار خونه است سخت نبود نکهیا

: به خودم اومدم که اهورا به خدمتکار گفت یزمان. دادم  یحال خودم بودم و به مکالمه اونا گوش نم يمن تو

 .خواهر فرزاد خان هستن شونیا

 .  ستنیاقا ن:  زن

 .میمنتظرشون بمون شهیم-

 .طرف لطفا نیبله از ا: با دقت به من نگاه کرد و گفت یکم.که مشخص بود دودل هست  زن

 .میمبل نشست يهمراه اهورا رو. مینیاز سالن اشاره کرد تا بنش يزن به گوشه ا.  میسر زن وارد خونه شد پشت

 د؟یدار لیم يزیچ: زن
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  ؟يخوریم يزیچ: اهورا

 .تونم ینه واقعا نم -

 .خاص خودش تشکر کرد  تیبا جد اهورا

 .ادیم ریاقا معموال د یول دیمنتظر بمون دیتونیم: زن

 .میمون یمنتظر م: اهورا

 .شده بودم نگاه کردم  ونشیمد یلیمرد که خ نیبه ا شرمنده

 مزاحم شما نباشم؟ ياهورا خان خسته ا -

 .جا باشم نیمن خودم خواستم که ا. یقدر با من تعارف نکن نیا شهیم: اهورا

 يزیم يچند قاب عکس رو.  کردمیخونه رو نگاه م يبا دقت همه جا. تنهام نگذاشته بود ممنون بودم نکهیا از

. فرزاد من بود هیچقدر شب. بود يعکس دختر بچه کوچولو و ناز. رفتم زیبلند شدم و به سمت م. گوشه سالن بود

خونه بودن؟ ساره هم گفته بود  نیتو ا االنزن و بچه اش  یعنی.پس زنش کجا بود .فرزاد ازدواج کرده بود یعنی

 .کنجکاو بودم و دل شکسته یلیخ . دهید يکه فرزاد رو با دختر بچه ا

. در اتاق رو باز کردم. رفتم ومدیکه صدا ازش م یبه طرف اتاق. توجهم رو جلب کرد يدختر بچه ا هیگر يصدا

. دیدلم براش پر کش. کرد یم هیگر دیمال یطور که چشماش رو م نیتختش نشسته بود و هم يدختر کوچولو تو

 .گونه اش زدم يرو يا بوسهو  زمینکن عز هیگر: دونم چرا رفتم کنار تختش و بغلش کردم و گفتم ینم

 یکن یم هیچرا گر: وجودم بود بهش نگاه کردم و گفتم يکه تو یبا تمام عشق. نگاهم کرد  یکوچولو کم دختر

 ؟ينازناز

 .  کردیشده بود و با تعجب به من نگاه م آروم

 کنه؟ ینم هیگر بهیغر هی دنیکه با د باره نیاول. بهیعج: زن

بود و با ژست مخصوص خودش دست  ستادهیفاصله ا یاهورا با کم. بود انداختم  ستادهیکه زن ا ییبه جا ینگاه

 . کردیبه ما نگاه م نهیبه س

 هست؟ ست؟یکه ن... دختر فرزاد: به زن گفتم دهیبر دهیبر

 .، دختر فرزاد  فرشته: به دختر کوچولو نگاه کرد و گفت نیغمگ زن

 يبا چشما بایفرشته ز نیمن ا يپلک بزنم به کوچولو نگاه کردم خدا نکهیبدون ا هیشک بودم چند ثان يتو

اسم  نیمن عاشق ا شهیهم. بغلم فشارش دادم  يمحکم تو. زد دختر فرزاد من بود یکه با فرزاد مو نم یعسل
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و من  یکن یکارو نم نیخودت ا چراگفت  یو اون م ياسم دخترت رو فرزاد بزار دیگفتم با یبودم و به فرزاد م

 یکودکانه من م يگفتم چون دختر برادرمه دوست دارم اسمش فرشته باشه و اون به لجباز یم يبا لجباز

م کارو کرده بود ؟ اشک نیبه خاطر من ا یعنی. اسم دخترش رو فرشته گذاشته بود دمیشن یم یو االن چ دیخند

 يلحظه ها نیا یقدر مرد شده بود که ازدواج کنه و پدر بشه؟ چرا منو از تمام نیا یفرزاد من ک.شد ریسراز

 .گاه من باشه هیو اون تک میباهم باش شهیهم میمگه قول نداده بود. خوبش حذف کرده بود

 پس مامانش کجاست؟ -

 .دمیم حیمن برات توض: نگاه به من و زن انداخت و گفت هی یاهورا با نگران. با تعجب به من نگاه کرد  زن

از اهورا ناراحت بودم . رو بدونن بجز من زیهمه چ دیچرا همه با رفتیم جیدونست سرم گ یم يزیاهورا چ مگه

اهورا اومد . ومدیفرشته معصوم کوچولو تو بغلم بود و خوابش م. دونست چرا قبال بهم نگفته بود یم يزیاگه چ

 . میکن یمبعدا صحبت  ؟یباش رونیب شهیم: بده که گفتم حیتوض واستخیکنارم م

فرشته، . نکرد ینگفت و مخالفت يزیدلش به حال و روز من سوخت که چ دیشا. تکون داد و رفت  يسر اهورا

. خوندم ییبغلم تکونش دادم براش الال يزدم و تو دشیبه گونه سف يبوسه ا. واقعا که اسمش برازنده اش بود

 .خوند تا بخوابم یبرام م شهیهم لویکه مامان نهمون 

 گل دارم به گهواره هیالال گل الله ،  الال

 بای، گل سرخ و زرد و ز بایالال گل ز الال

 السمیو گ بیدرخت س اسم،یالال گل  الال

 دلبر نینازن يالال گل صد پر ، بخواب ا الال

 نیدر رو بست نیهمه رفت ن،یالال گل نسر الال

 .الال گل سوسن، سرت خم کن لبت بوسم الال

 و روز روشن کیالال گل گلشن ، که شب تار الال

 هرگز ادیالال گل نرگس، بال بر تو ن الال

 تاب یهات ب هیالال گل عناب، شدم از گر الال

 الال گل بادوم ،بخواب آروم بخواب آروم  الال
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هنوز کامل از اتاق . ذاشتمش و بلند شدمتخت خواب گ يآروم تو. بودم که خوابش برد نشیریچهره ش غرق

بحث  يکه صدا ییبا عجله در رو باز کردم و رفتم طرف جا. دمیشن رونیرو از ب ییخارج نشده بودم که صدا

 .ومدیم

 یم یبود ول ستادهیپشت به من ا نکهیچقدر الغر شده بود با ا.  دمیاز دور قامت بلندش رو د. فرزاد بود  يصدا

 . شده فیچقدر ضع نمیتونستم بب

 ؟يبود که به خاطرش مارو خانوادت رو ول کرد يزیهمه چ نیا: اهورا

 .ولم کن. ندارم حتینص دنیاهورا حوصله شن: گفت يبا لحن کشدار فرزاد

بود که اونم  ونیفرزاد من خالف بزرگش فقط قل. زد  ینم زایچ نیفرزاد من که لب به ا. مست بود فرزاد

 . شده بیقدر غر نیشده چرا ا یپس چ. میدیکش یدربند با هم م يتو یاز بابا عل یواشکی

 .رفتم سمتش یو م داشتمیقدم بر م اهسته

 .وضعت نیبا ا ینداشته باش دنیحوصله شن دمیبا: اهورا

 .اریمارتا برام قهوه ب: فرزاد

 ؟یداداش یخودت. فرزاد -

 . اسمش ناباور برگشت به طرفم دنیبا شن فرزاد

 جا؟ نیا.... تو: فرزاد

. با دوتا دستم صورتش رو لمس کردم . دارمیخواستم باور کنم که ب یجلوتر تا بغلش کنم لمسش کنم م رفتم

 .زد یم شیدل منو آت یکرده بود ول شتریشده بود هرچند جذابتش رو ب ياش خاکستر قهیشق يموها

  ؟يچقدر الغر شد -

 . ییوفا یب یلیخ: تم و گفتماش گذاش نهیس يرو دور کمرش حلقه کردم و سرم رو رو دستم

خواستم بعد از چند  یبودم نم یاز دستش عصبان. دلم زد  ریکه خورده بود ز یمشروب يبو. تعادل نداشت  فرزاد

 . و محکم بغلم کرد دیسرم کش يرو یفرزاد دست. نمیبب يطور نیسال فرزاد رو ا

 .دلم برات تنگ شده بود ؟یجوجو خودت -

سه  کینزد. يکامال مشخصه چقدر دلتنگ بود. حرفا دارم فرزاد یلیخ: خودمو ازش جدا کردم و گفتم يدلخور با

  ؟يکجا بود.میساله ازت خبر ندار

 . خواستم باهات روبرو بشم یکه م ستین يریتصو نیا: گفتم یکردم و م یم هیطور گر نیهم
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 .ياریوقت کم م دنشیشن يکه برا ادیاونقدر ز. منم حرف دارم. تند نرو : با لحن کشدارش گفت فرزاد

 .با فنجون قهوه وارد شد مارتا

 .میزنیحالت که بهتر شد حرف م يبهتر قهوه ات رو بخور: اهورا

فرزاد هم . برو استراحت کن . ستیحالت خوب ن ؟يدیطور قول م نیهم شهیهم: و گفت ستادیو کنارم ا اومدم

 .میزنیحرف م مینیش یم شهیبهتر م

 .هم سرحالم یلیخ ستین میزیمن چ: فرزاد

 . یستیسرپا با یتون ینم یحت ؟يکار يکجا. کامال معلومه: اهورا

 فرشته بابا کجاست؟ . حالم خوبه گمیم: داد زد فرزاد

 مارتا مارتا؟ فرشته کجاست؟: داد زد بعد

 .ابش بردکرد تا خو هیگر یکل. گناه داره شهیم داری؟ ب دهیداد نزن تازه خواب: رو گرفتم و گفتم دستش

 .رو گذاشتم یکه تو دوست داشت یفرشته هاست نه؟ اسم هیشب ؟يدیپس فرشته منو د: فرزاد

 . کردم یگفتم دق م یاگه نم یکنه ول یو حرفام رو درك نم ستیحالش خوب ن دونستمیم

؟ من  یاومد چرا به من نگفت ایکه بچه ات بدن یوقت يکه ازدواج کرد یموقع یاسمش رو من انتخاب کردم ول -

 ؟يکارو کرد نیچرا باهام ا. برادرم باشم رو حس نکردم فرزاد یعروس يتو نکهیلذت ا یحت

 . افتاد هیزد و در اخر به گر يبلند يقهقهه ها دیخند فرزاد

 .نداره یکس يبرا یمن لذت یزندگ. روز ازدواج من؟ واقعا خنده داره يلذت؟ لذت بودن تو: فرزاد

 . شد هوشیب نکهیتا ا شد یطور کم م نیصداش هم ولوم

 ياگه بخوا: اومد طرفم و گفت. من و فرزاد بود  نیاهورا دست پاچه ب. هام شدت گرفت به هق هق افتادم هیگر

 .ینیدم فرزاد رو بب یهم اجازه نم گهیهتل و د میگردیبر م یکن تیطور خودت رو اذ نیهم

اهورا به . ختنیر یم اریاخت یاشکهام ب یکردم خودم رو کنترل کنم ول یم یسع.  هیبند اومده بود از گر نفسم

 اب لطفا؟ وانیل هی: از صورتش معلوم بود گفت یبود و نگران ستادهیسر فرزاد ا يمارتا که باال

 . از آب بخور کمی: کرد و گفت کیرو به لبم نزد وانیاهورا ل. اب اومد یوانیبا ل مارتا

 بغل گرفتم يدادم و پاهام رو تو هیتک واریبه د. آروم شدم یشد کمخنک آب که وارد گلوم  حجم

 .شناسمش یکنم نم یاحساس م. ستیفرزاد برادر من ن نیا -
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 یاالن فقط برو و کم میزنیباهم حرف م: و کنارم نشست و گفت دیموهاش کش يتو یکالفه دست اهورا

 .استراحت کن

اهورا فرزاد رو بلند . بلندشدم. دمید یخودم نم يمرد رو تو نیتوان مخالفت با ا یخواستم مختالفت کنم ول یم

 .کنم یبهتر شد صدات م. اتاق فرشته باش يتو: کرد و به سمت اتاقش برد و گفت

ذهنم  يپس زن فرزاد کجا بود تو. دختر برادر من بود یموجود دوست داشتن نیا. تخت فرشته نشسته بودم کنار

. کرد ینداره؟ سرم درد م یلذت شیگفت زندگ یبود؟ چرا فرزاد م یاصال زن فرزاد ک. پر از سواالت نا تموم بود

 یول شدمیگرفتم بهتر م یدوش م هی دیشا. ومدی یخواب به چشمام نم. بدونم زویزودتر همه چ خواستمیم

 . نه ایفرزاد بهتر شده  نمیرفتم بب. امکانش نبود 

امروز . حتما خوابش برده بود.  دیبار یاز سر و روش م یخستگ.چشماش بسته بود .ال نشسته بود ه يتو اهورا

رفت  یناخواسته باال م دنشیطپش قلبم با د. کردم  یبهش نگاه م رهیخ. شده بود تیبه خاطر من اذ یلیاونم خ

 . 

 ؟یبخواب ینتونست. نیبش ایب يستادیچرا ا: اهورا

 .جام نیمن ا دیکه بسته است چطور فهم چشماش

 . کردم تیامروز شما رو هم اذ. تونم بخوابم ینم: مبل دو نفره روبروش نشستم و گفتم يرو

 .يداریهمه تعارف بر م نیدست از ا یدونم ک ینم. يباز که تعارف کرد: با تحکم گفت. رو باز کرد  چشماش

 .ذهنم پر از سوال شده د؟یفرزاد خواب. يازت ممنونم که همراهم اومد.  ستیتعارف ن -

هم به  یکاش کم يا یول یفهم یجواب همه سواالرو م: مبل کنار من نشست و گفت يبلند شد و رو اهورا

 .يکردیخودت فکر م

 .کنم خوب باشم یم یدونم دارم سع ینم یعنی. من خوبم -

از  يبگذر یببخش یتون یاگه نم ،یببخش يبگذر يایالزمه کوتاه ب یگاه: به سمتم خم شد و گفت اهورا

خوام  یم یرو که ممکنه ناراحتت کنه ول ییزایچ يقراره بشنو هیفردا روز سخت. کنه یکه ناراحتت م یموضوع

و  یمنطق شهیشناسم مثل هم یکه م یمرجان. جسور تر بود  دمیکه اونروز من کنار ساحل د یمرجان. یباش يقو

 .کنهیبرخورد م زیمحکم با همه چ
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 کردیشناخت حرفاش از جنس ناشناس بود منو آروم م یاهورا بودم مگه اون چقدر من رو م يفکر حرفا يتو

 دیقطره اشک از گوشه چشمم چک هیدوباره . کردیبشنوم که اهورا داشت ارومم م یقرار بود چ.دادیبهم جسارت م

 . زهیبا پشت انگشتم گرفتمش که نر

 ه؟شد ينطوریبشنوم چرا فرزاد ا یقراره چ -

 یگ یبا خودت م دیشا.دونم  ینم: گوشه سالن بود رفت و گفت يکالفه بلند شدو به سمت پنجره که ا اهورا

به فرزاد گذشته و چرا  یخوام بدونم چ یچون م نجامیا ینیب یاگه م. ستیطور ن نیا یدونم ول یم يزیمن چ

 . رو رها کرد و رفت یخبر همه چ یب

 نیا زشیاقا به خاطر دوست عز نجاستیمن نگران نبود پس بگو چرا ا يبرا یعنیاز حرفش دلخور شدم  یکم

 . ابروهام افتاد نیناخواسته ب یاخم. جاست

حتما دوست .  دیاستراحت کن کمی: رفتم با لحن دلخور گفتم یطور که به طرف اتاق فرشته م نیشدم و هم بلند

 .دهیفردا جواب همه رو م زتونیعز

 :آهسته زمزمه کرد. بود یعصب

 زتیمژه خونر زیخنجر ت از

 زتیترسم و اخم مصلحت آم یم

 يآ... بزن بکش خالصم کن  کبارهی

 .زتیم يرو يها نهیز گز مردم

 هیبه خودم گفتم فقط . دادیشعرش احساسمو قلقلک م. وارد اتاق شدم و در رو بستم. بود نیآروم و دلنش صداش

 .شعر بود بگذر 

 :یپناه نیقول حس به

 ي شهیپشت ش یو بچسبان "است ــلیتـعط" یسیتکه کاغذ بنو کی يرو دیبا ییوقت ها کی،  یدان یم

و  يشو رهیبه آسمان خ يسرت بگذار ریرا ز تیدست ها یدراز بکش ،یبه خودت استراحت بده دیافـکارت، با

قت ده اند، آن ویذهنت صف کش ي شهیکه پشت ش يبه تمام افـکار يدر دلـت بخنــد ،یســوت بزن الیخ یب

 :  یـیبا خودت بگو

 ...منتـظـر بمانند  بگذار
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من آماده هر . روبرو شدن با فردا يفکرا خودم رو آزاد کنم برا نیخواستم با ا یم. بود که االن داشتم یحس نیا

 شمیسخت م یگاه یدرسته پر از حسم ول. من مرجانم  یمبارزه با زندگ يمن زاده شدم برا. هستم ینوع سخت

 .شمیم قیعم.

قبال خوندن خط . نگاه خاص هیفرزاد بود با . در رو باز کردم. هوا روشن شده بود. شدم  داریدر اتاق ب يصدا با

 . به فرزاد گذشته بود یاوردم چ یاالن سردر نم ینگاهش اسون بود ول

 حالت بهتر شد؟ -

 .فکر نکنم خوب باشم یتو بهتر شدم ول دنیبا د. دونم یاالن؟ نم: فرزاد

 ؟میحرف بزن -

 داره؟ يا دهیفا: فرزاد

 .کنهیحال منو بهتر م شهیحرف زدن با تو هم -

 .عوض شده زیهمه چ: فرزاد

 فرزاد منم عوض شده؟ -

 .شکسته شده یفرزاد عوض نشده ول: فرزاد

 مرحم باشه؟ تونهیخواهرت م -

 .دونم  ینم: مبل نشست و گفت يکالفه رو فرزاد

ممنونش . میمارو تنها گذاشته بود تا باهم راحت حرف بزن دینبود شا يمبل نشستم از اهورا خبر يرو کنارش

 .بودم

 فرشته کوچولو کجاست؟ نیمامان ا -

 .سر فرصت برات بگم دیاش مفصله با هیقض: فرزاد

 .االن بگو کنمیخواهش م. بدونم خوامیم -

 .نهیخوام ناراحتت کنم فقط بدون مامان فرشته ، نازن ینم: چشماش بهم ذل زد و گفت يبا غم تو فرزاد

 . تعجب کردم  یلیخ

کنار  کدفعهیخودت . یازدواج کن نیمن که از خدام بود تو با نازن ؟ینگفت يزیپس چرا به من چ ن؟ینازن -

 .يدیکش
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ت کنار وق چیمن ه: گفت دمیدیچشماش م يکه تو یبراش زنده شده با برق خاص یمعلوم بود خاطرات فرزادکه

خوب عالم رو داشتم  يهمه حس ها دنشیکه با د یاز کس. دست بکشم نمیاز نازن تونستمیچطور م. دمینکش

من فقط سکوت . برد ینگاش منو به خلسه م تیمعصوم. و نجابت مثل فرشته ها بود یپاک يکه تو يدختر

 .ناراحت باشه ینخواستم کس. کردم

 .کردم یم تیدونستم همراه یاگه نظرت رو م یبودم؟ من که حت بهیمن غر -

تو . شکسته تر بشه یجدال نابرابر با بابا عل نیا يخواستم تو ینم. تنها و شکسته بود. حساس بود  نینازن: فرزاد

 .  يدرس بود ریتو درگ. کردمیمن فقط به مشکالتت اضافه م يمشکالت خودت بود ریدرگ یهم به اندازه کاف

 االن کجاست؟ -

 يمرد رو نیخوشبخت تر. اومده بود ایتازه فرشته بدن. خاکه ریز نمینازن: لحن ممکن گفت نیتر نیبا غمگ دفرزا

 . داغونم کرد نیمرگ نازن یاوج بودم ول يبا اومدن فرشته تو. بود  نیزم

 . شدم یمتوجه خشمش نم. بود  یعصبان. نگاهش عوض شد  رنگ

 اریاخت یاشکام ب. رو دوام اورده بود بتیمص نیا ییشده بودم چطور تنها بهیبرادرم غر يبرا یبودم از ک ریدرگ

 . ختیر یم نییپا

 .کنارت باشم یذاشتیکاش م -

حرفا دارم  یلیمن خ. خوشحالم یلیخ یاالن که هست: دستم رو گرفت و گفت. دیمن رو د یکه ناراحت فرزاد

 . یفهم یرو م زیبه وقتش همه چ یتونم االن بگم ول یرو نم لمیدال

 .حروم نکن دارویمروار نیپاك کن ا. هنوز که اشکت تو مشتته: و گفت دیخند بعد

 .فرشته خلوتمون رو شکست يصدا

 ایدختر بابا ب: فرشته لبخند زد و گفت دنیفرزاد با د. اومد رونیفرشته خندون رو بغل کرده بود و از اتاق ب مارتا

 ؟يشد داریب یک نمیبغلم بب

به عمه سالم : پاهاش جا داد و گفت يمبل نشست و فرشته رو رو يفرزاد رو.فرشته رو به فرزاد داد مارتا

 ؟يکرد

. به من نگاه کرد دلم براش ضعف رفت یچشم ریدهانش برد و ز يبا تعجب انگشت اشاره اش رو تو فرشته

 يصبحانه که نخورد. ونت برهعمه مرجان قرب. زهیسالم عز یب: و گفتم دمیکنار فرزاد نشستم و فرشته رو بوس

 .عشق عمه اماده کرده يبرا یمارتا چ نمیبرم بب
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مارتا . وارد اشپزخونه شدم. و خنده رفت تا دست و صورت فرشته رو بشوره یفرزاد هم با شوخ. اشپزخونه رفتم به

 .و نشستم  دمیکش رونیرو ب یصندل. بود دهیصبحانه رو چ زیم. مشغول درست کردن قهوه بود

 .برگشت و بهم نگاه کرد  یصندل يبا صدا امارت

 ؟یفرزاد هست شیمارتا تو چند وقته پ -

 .  کنمیاقا کار م شیهست پ یمن چند ماه: مارتا

 داد؟یفرزاد و فرشته رو انجام م يکارا یپس قبال ک -

 .دیاز آقا بپرس دیدونم با یمن نم: مارتا

 . مارتا تازه تمام شده بود که فرزاد و فرشته وارد اشپزخونه شدن جمله

 فرشته رو بده به عمه تا بهش صبحانه بدم-

 . کنه  یم تتینه اذ: فرزاد

 . من شیپ ادیاشکال نداره بزار ب -

 . کنار من نشست یصندل يرو فرشته

 ؟يخور یم یخوب کوچولو موچولو چ -

 .ملبا: کرد و گفت يزیخنده ر فرشته

 .رمیگ یباشه االن برات لقمه م. قربون ملبا گفتنت برم  -

 . فرشته مشغول خوردن شد. کره مربا گرفتم  يلقمه ا براش

 .دیجوش یم یبا کس رید یلیقبال خ. کنه ینم یبیجالبه غر: فرزاد

 .مارتا رفت تا در رو باز کنه. زنگ در اومد يصدا

 ؟يبود یمنتظر کس -

 .شهنه فکر کنم اهورا با: فرزاد

 . میدیسالم گفتن اهورا ، من و فرزاد به طرف در چرخ با

 . سالم  -

 .صبحانه بخور ایدفعه؟ ب هی یکجا رفت: فرزاد

صبحانه هم . دوش گرفتم هیرفتم : به گونه فرشته زد و گفت يو بوسه ا دیکنار فرشته رو کنار کش یصندل اهورا

 .خورم یقهوه م هی یخوردم ول
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 يکاش منم برده بود: با افسوس گفتم. جشن تنم بود  يهنوز لباسا. به حمام دارم  ازیاومد که منم ن ادمی تازه

. گذاشتم  زیم يو فنجونا رو رو ختمیحتما برم حمام و بلند شدم و سه تا قهوه ر دیبا. هتل تا چمدونم رو بردارم 

 .میاریرو م لتیهتل وسا میریحانه ماز صب بعداماده باش : بهم انداخت و تشکر کرد و گفت یاهورا نگاه

دونستم حتما با هم حرف زدن و حتما اهورا از  یم. کرد یبرخورد م نیکرد و سرسنگ یبه فرزاد نگاه نم اهورا

 ینیسکوت سنگ. کره مربا به فرشته دادم  يا گهیلقمه د. بود که تنهاشون بزارم ازین دیشا. نبوده یبحثشون راض

 . شد  بلند یصندل يه لقمه اش رو خورد و از روفرشت. فضا رو پر کرده بود

 .رو بخور رتیو ش یصندل يرو نیفرشته بش: فرزاد

 .دوس ندالم. خولم ینم لیمن ش: گفت فرشته

 .نیگفتم بش يرو بخور رتیش دیبا:  فرزاد

 .خولم ینم. دوس ندالم: فرشته با بغض به فرزاد نگاه کرد و گفت. دمیفرزاد لرز يتحکم صدا از

فرشته رو بغل کردم . صحبت بکنه نطوریحق نداشت باهاش ا. سوخت اون همش دوسالش بود  یلیبراش خ دلم

به  يزیو بعد نگاه ت میخوریرو م رمونیاتاق و ش يتو میریمن و فرشته م. رو برداشتم و گفتم رشیش وانیو ل

 .هکیچکو یلیاون خ. یطور صحبت کن نیباهاش ا يحق ندار. فرزاد کردم و اروم گفتم

 . موهاش فرو کرد يکرد و انگشتاش رو تو یکالفه پوف فرزاد

ببرش کنار رودخونه  دهیرو بخوره عمه هم قول م رشیاگه کوچولو موچولو ش: رو به اتاق بردم و گفتم فرشته

 .کنه يباز

فکر کردم که بچه ها چقدر پاکن و چه زود  نیبه ا يزد و من تو يکه بغض کرده بود با حرف من لبخند فرشته

 .شنیو خوشحال م یراض

 .بابا دوس ندالم: خورد و گفت ریاز ش یکم یلیم یبا ب فرشته

 .چرا خوشگلم -

 .زنهیاخه سرم داد م: فرشته

 .بخور ریش گهیم نیبه خاطر هم یباش يقو شهیهم خوادیدوستت داره م یلیبابا فرزاد خ: و گفتم دمشیبوس

ناراحت  ییاز بابا دینبا گهیاالنم د: رو ازش گرفتم و قلقلکش دادم و گفتم وانیل. رو خورد  رشیش هیبق فرشته

 باشه؟ یباش
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من . دادیبود و بهم نشون م ختهیو عروسکاش رو وسط اتاق ر ياسباب باز. دیو فرشته خند میکرد يباز یکل

ارزوم  شیتا چند روز پ. کنم یم يشد االن کنار بچه فرزاد نشستم و باهاش باز یباورم نم. غرق در لذت بودم

 . دوباره فرزاد بود و االن فرزاد و فرشته رو داشتم دنید

فرشته رو با خودم ببرم  دهیدونستم فرزاد اجازه م ینم. کمد در آوردم و تنش کردم  يفرشته رو از تو يلباسها

 میکن یبابا رو راض میبر دیحاال با:فرشته آماده بود بغلش کردم و گفتم .بکنم شیتونستم راض یم یول انهی

 .خوشگل خانم

با  کردیهال نشسته بود و با لپ تابش کار م يفرزاد تو. زد و دستهاش رو دو گردنم حلقه کرد  يلبخند فرشته

 ؟یکجا به سالمت: رو از چشماش در آورد و گفت نکشیما ع دنید

 .دعوتم نکرد یجا باشم هرچند کس نیچند روز ا نیتا ا ارمیب مولیخوام برم هتل وسا یم -

 ينداره مر ازیموندن تو خونه خودش به دعوت ن يبرا یکس: فرزاد

 . یکامل بگ دیبا تشهیمگه نگفتم اسم ادم هو.  يمر ینگ ینگرفت ادیهمه سال  نیهنوز بعد ا: کردم و گفتم اخم

 .يکنم مر یم یسع: گفت  طنتیزد و با ش يقهقهه ا فرزاد

عمه رو با خودم  گریج یبش هیتنب نکهیا ياالن برا: نازك کردم و گفتم یپشت چشم.خواستم خفه اش کنم  یم

 .کنار رودخونه میریم ییهتل بعدم دوتا برمیم

 .دیبر شهینم ییتنها: فرزاد

 قراربود با اهورا برم کجاست؟: گفتم ستشیکه متوجه شدم ن میریخواستم بگم با اهورا م یم

 .قرار مهم دارم هی گهیساعت د میهرچند ن برمتونیخودم م. اومد رفت  شیبراش پ يکار: فرزاد

 .ادیب نیفقط زنگ بزن ماش. میر یخواد خودمون م ینم-

 .ببرتون ادیرانندم ب زنمیاالن زنگ م دیخواد تنها بر ینم: گفت یعصب فرزاد

 .گفتم يرو از تک تک کلماتش حس کنم باشه ا یتونستم اضطراب و نگران یم

 فرشته با بابا قهره؟: فرشته و گفت شیبعد هم اومد پ. ادیبه راننده زنگ زد و گفت که ب فرزاد

 .و رو رو برگردوند دیمحکم تر به من چسب فرشته

 .يذارم بر یمنم نم یکن یحاال که به بابا توجه نم: و گفت دشیبوس فرزاد

 .ستمیقهل ن: گفت نگاهش کرد و فرشته

 . سرعت عملش خندم گرفته بود از
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 .رو ببوس  ییبابا ایپس ب یستیاگه قهل ن: فرزاد

 .دوس ندالم لیش یول: و گفت دیفرزاد رو کش يو بعد با دستاش دوتا لپا دشیفرشته بوس. لپش رو جلو آورد بعد

. بود  نینازن هیحتما شب. چون فرزاد لجباز نبود ستیخندم گرفته بود مطمئن بودم که مثل فرزاد ن شیلجباز از

 .بشه نیدوباره غمگ نینازن ياور ادیخواستم فرزاد با  ینگفتم نم يزیچ

با هتل  خواستمیم. رو برداشتم  لمیلباسم رو عوض کردم و وسا. هتل  میاول رفت. راننده اومد  قهیاز چند دق بعد

بهش . صندوق گذاشت يرو تو لیراننده وسا. روز پرداخت شدهچند  نیا نهیحساب کنم که گفتن قبال هز هیتسو

 .فرشته تمام طول راه خواب بود. کنار رودخونه میریگفتم که م

 نیبا توقف ماش. بچه ها رو داشت يمخصوص باز یکنار ساحل برد که قسمت یمارو به پارك قشنگ راننده

و بعد که متوجه اطراف و پارك شد با ذوق از  دیبه اطراف کرد و چشماش رو مال ینگاه.شد داریفرشته از خواب ب

. نیزم يخور یاروم تر برو م: گفتم. رفتم  یدنبالش اروم راه م. دیدو يشد و به طرف قسمت باز ادهیپ نیماش

 .نکرد یاصال توجه یول

پشت سرم رودخونه بود و .کامل داشت نشستم دیکه به فرشته د یمکتین يزدم و رو يلبخند يهمه انرژ نیا به

. شدیکه امروز داشت کم م یو از شدت اضطراب. کردیرو بهم منتقل م یبرخورد امواج به ساحل حس خوب يصدا

به  یروز ساحل خلوت بود ول ساعت نیمعموال ا. کردمینگاه م زدنیساحل قدم م يرو ادهیپ يکه تو یبه مردم. 

 یاز اهورا کم. شلوغ بود  یبود ساحل کم يدورتر در حال برگزار یك ها که کمهوا کردن بادباد شیخاطر هما

 یب نیبره هتل و ا یداد که من رو م شنهادیخودش پ.  کردیم یخبر رفت حداقل خداحافظ یناراحت بودم که ب

چند روزش بد عادتم کرده  نیا يها تیحما دیتوجه اهورا بودم شا نبالدونم چرا د ینم. کرد یم تمیاذ شیتوجه

 .بود

خوب که دقت کردم  کنهیصحبت م ییداره با خانم و اقا دمیکه د نمیکردم تا فرشته رو بب يبه قسمت باز ینگاه

داده  حیپس ساره رو به من ترج. پس اهورا با ساره قرار داشت. قلبم فشرده شد. متوجه شدم اهورا و ساره هستن

و هرسه به  دنیو ساره و اهورا من رو د ردفرشته به من اشاره ک. صورتم شدمهمون  یظیبود ناخواسته اخم غل

 .بلند شدم و سالم کردم. که من نشسته بودم اومدن یمکتیسمت ن

 .به من زد و اهورا سالم کرد يلبخند که نه پوزخند ساره

 . مکتین يو گذاشتمش رو دمشیبغلش کردم و بوس. اومد  فرشته

 عمه؟ يخسته شد یلیخ-
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 .اره: فرشته

 هتل؟ یرفت: اهورا

 بله : بهش نگاه کنم گفتم نکهیا بدون

 د؟یتنها رفت: اهورا

 .نه با راننده فرزاد: بهش انداختم و گفتم یتفاوت یب نگاه

 .االن کجاست: اهورا

 .منتظرمونه: کردم و گفتم یپوف. دیپرس یداشت سوال م يادیز گهید

 .دونم چرا بهت نگفت ینم.برمتیم امیبه فرزاد گفتم کارم تموم شد م: اهورا

 .هتل يها نهیممنون بابت هز یراست. خودم رفتم . شم  ینه مزاحم کار شما نم: فرشته نشستم و گفتم کنار

 .شرکت پرداخت کرده بود.  ستیتشکر الزم ن: که از طعنه کالمم ناراحت شده بود گفت اهورا

 .از جواب طعنه شما نمیمرجان خانم ا يخورد

 .حوصلم سر رفت میورا جان براه: ساره

 .خوامیم یعمه بستن: فرشته

خانم  خرمیخودم واست م: که اهورا فرشته رو بغل کرد و گفت دمیفقط د. گفت ینشدم اهورا به ساره چ متوجه

 .خانوما

 .بخرم یفرشته بستن يبرا رمیمن م: اهورا

داد  یم حیترج دیچرا نبا. بده حیترج ازش توقع نداشتم که ساره رو به من. نشستم  مکتین يتوجه بهش رو به

قلبم از حرف خودم . دوست ساده هی دیهمکار شا هی دیبودم؟ شا یبود و من چ شیمیبالخره ساره دوست صم

 .تر به اهورا باشم کینزد يزیچ هیمن دوست داشتم . گرفت

رفته بود که تو با مظلوم  ادمیالبته  ؟يقاپ اهورا هم بدزد يخواینکنه م ؟یچرخیدور و بر اهورا م ادیز: ساره

 .یمن تظاهر کن شیپ ستیالزم ن شناسمتیمن م یول یکن یخودت م فتهیهمه رو ش یینما

 .جواب دادن هم نداشت اقتیل یدختر حت نیگفتم ؟ ا یم یچ

ذارم اهورا هم مال خودت  ینم ینبود؟ ول یکاف يبس نبود؟ فرزاد رو ازم دور کرد یخالم رو ازمون گرفت: ساره

 .یکن

 فرزاد شده بودم؟  يخالش رو من گرفته بودم؟ من باعث دور. حرفش قلبم گرفت راه نفسم بسته شد نیا با
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 يدوست ندارم به حرفا. طرز فکرت متاسفم  يواقعا برا: اشکارو پس زدم و گفتم یپر اشک شده بود ول چشمام

 .راجع بهشون فکر کنم یحت ایارزشت گوش بدم  یب

 شده باز؟  یچ: و گفتهمراه فرشته اومد  اهورا

 . یبهتره از ساره جونت بپرس: گفتم دمیکش یطور که دنبال خودم م نیو هم دمیفرشته رو کش دست

بمون اگه  یراه انداخت هیچ ایبچه باز نیا: و گفت ستادیو جلوم ا دیرفتم که اهورا دستم رو کش یعجله م با

 .میکنیهست حلش م یمشکل

 .االن نه: چشماش نگاه کردم و گفتم يتو.  نتونستم اشکام رو نگه دارم گهید

 .دهینکن خوب؟ نگاه کن فرشته ترس هیگر یباشه االن نه ول: کالفه گفت اهورا

به خودم مسلط .فرشته رو بغل کردم . کامال اب شده شیبغض کرده و بستن دمیبه فرشته کردم که د ینگاه

 .و دستش رو گرفتم دمشیشدم و بوس

 .میخور یم یبستن گهیبا همد میریعمه االن م ستین يزیچ -

 .امیچند لحظه منتظر باش االن م: اهورا

 .به من نگاه کردو رفت یبا هم صحبت کردن و ساره با اخم وحشتناک یبه سمت ساره رفت کم اهورا

 .میبخر یفرشته هم بستن يبرا.  میبا هم حرف بزن مینیجا بش هی میبر: برگشت و گفت اهورا

بود  یمن چ ریتقص. خواستم باهاش حرف بزنم اونم االن ینم. سر موافقت کردم و پشت سر اهورا راه افتادم با

انداخته بود رو  هیساره، سا يها هیو کنا شین. االن که فرزاد رو داشتم . روز راحت داشته باشم  هی دیکه نبا

 .میخوش

بود  ضیمر. کم داشتمش  یلیاون خوب بود هرچند خ. مادر مهربونم زم،یعز يلوین. جون لویسمت ن رهیم فکرم

 . میمحکم باشه تا ما ناراحت نش کردیم یسع یبود ول فیقلبش ضع

 ه؟یک ينفر بعد...  یجون و باباعل لویپدر و مادرم بعد هم ن. اونو ازم گرفت ایشدم دن یهر کس یوارد زندگ من

نداره  تیکه واقع یبخاطر حرف دینبا. بود ضیاون مر یول... مرد جون بخاطر من لویحق با ساره باشه ن دیشا

 .خودمو ناراحت کنم

 افتم یگذشته م ادی به

اتاقم بودم  يتو. .. کردنیدعوا م یجون و باباعل لویمن با ن یهمه بخاطر قبول سرپرست. بود  یوحشتناک يروزا

 .دمیشن یجون و م لویخاله فرزانه و ن يصدا یول
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 ؟یکن ينگه دار گهید یکیاز بچه  دیچرا با یضیتو خودت مر لوفرین: فرزانه خاله

 ینم. کنه تیداره که ازش حما یبه کس ازیپناه ، پدر و مادرش رو از دست داده ، ن یبچه ب نیا: لوجونین

 .میتفاوا باش ینسبت به دوستامون ب میتونست

رو  شیخانواده سرپرست هیکردن بعدم  یم يپرورشگاه ازش نگه دار ي؟ تو یتیچه احساس مسئول: فرزانه خاله

 . کردیقبول م

مدت کم  نیتو ا يمعصومش نگاه کرد يتا به حال به چشما. گمیم یمن چ یبفهم يخوا یتو نم: جون لوین

 .خودش کرده فتهیهمه رو ش

 بفهم نویا یضیتو مر. نیریهمه بچه ها معصومن و ش: فرزانه خاله

 یکنم بعد مرگمم هر چ یم يکه بتونم ازش نگه دار ییتا جا.  یبگ قهیهر دق ستیالزم ن ضمیاره مر: لوجونین

 نیا. که بخواد با حرفاش ناراحتش کنه یبه حال کس يوا. شهیجا تموم م نیبحث هم نیا. ادیم شیخدا بخواد پ

 .بشه تیخوام اذ ینم.  دهیچشم د همرگ پدر و مادرش رو ب.  نهیب یداره هر شب کابوس م یدختر مشکل روح

 . برام نداره یدختر ارزش نیمن به فکر خودتم وگرنه ا.  يرو داد میخوب مزد نگران: هخال

 .برخورد رو نداشتم نیفرزانه؟ من اصال ازت توقع ا يچه مزد: لوجونین

 . ستیما ن يجا نجایا میساره بر: فرزانه خاله

جون  لوین. زمیر یکنم و اشک م یخورم و به حرفاش فکر م یو من غصه م برهیو م کشهیدست ساره رو م خاله

 .خودت رو ناراحت نکن ماه من یمن زیتو دختر عز: گهیبوسه و م یکنه و م یاتاق منو بغل م يتو ادیم

 ؟یمرجان خوب: اهورا

 خوبم: گمیو م زارمیهم م يرو رو چشمم

 .مینیبش زیاون م يرو میبر: اهورا

 .کنم یو تشکر م نمیش یو م رونیکشه ب یمن م يبرا يا یصندل. کنم یم دییسر تا با

 یندارم ول یبه بستن یلیمن که م. گردنیو بر م خرنیم یو سه تا بستن رنیو با هم م رهیگ یفرشته رو م دست

 .تا ناراحت نشه گرمیم

 .زارهیپاش م يو فرشته رو رو نهیشیو م کشهیم رونیخودش ب يبرا يا یصندل

 .من شیپ ادیبزار ب. کنه یم تتیاذ -

 .رو بخور تیبستن. ن راحتم نه م: اهورا
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 .کنهیحالمو بهتر م یکم شیو خنک ینیریش. خورمیم یاز بستن یکم

از  ستمیدلخور ن ادیاز اهورا ز ادیز یلیدلخورم خ. شمینگاه مهربونش ذوب م ریز. کنهیبهم نگاه م میمستق اهورا

 .حرف زدن دربارش برام سخته یبه رابطشون ببرم ول یپ خوامیم. هر دفعه همراه ساره است ناراحتم نکهیا

 م؟یحرف بزن: اهورا

 ؟یدرباره چ -

 ؟يناراحت شد نقدریچرا ا گفت؟یم یساره چ: اهورا

 .کردیرو برام زنده م ينداشت و خاطرات بد قتیمهمه که حرفاش حق نیا گفتیم یچ ستیمهم ن -

 رو زنده کرد؟ یگفت و چه خاطرات یچ یبهم بگ يخوایم: اهورا

چراشم برام مهم  یدونم چرا ول ینم. دوست دارم برات بگم یول. کنه  یحرفاش کم نم یگفتنش از تلخ -

 .اروم بشم یحرف بزنم تا کم خوامیم.ستین

 هی اد،ینم ادمی يادیز زیچ. ینیو مرگ پدر و مادرت رو باچشم بب یبچه باش یداره وقت یچه حس یدون ینم -

که پدر و  ادیم ادمیقدر  نی؟همیچ یعنی یه زندگدون یکنه و هنوز نم یرو حس نم يزیبچه به سن من چ

جاده  يتو.ادمهیمامانم  هخالصان يو محبت ها کردمیکه با پدرم م ییها يهنوز باز.خوب بودن یلیمادرم خ

 يجلو و تو امیب خوامیمن بهونه گرفتم که م نکهیتا ا. خوب بود زیهمه چ. تهران میرفتیم میداشت.  میچالوس بود

 یشگیمن قهر کردم و طبق عادت هم یداشت ارومم کنه ول یبابا سع. مامان گفت خطرناکه. نمیبغل مامانم بش

برخورد کرد و بعد از باال  يزیبا چ نیماش نکهیتا ا دادمیو بابا گوش نم نبه حرف ماما. و نشستم یصندل ریرفتم ز

 . ستادیا ادیشدن ز نییپا

که  دمیرو شن يچند نفر يصدا. نداشتم یینا یباال ول امیب خواستمیم. کردیتمام بدنم درد م. کردم  یم هیگر من

 . هر دو مردن زنه هم مرده: از اونا گقت یکی نیاومدم کنار ماش

 .میبه اقا خبر بد میبر: گفت یکی اون

 .میبهتره بر ومدهین یتا کس: گهید مرد

 هیگر یحرفا ترس هم چاشن نیا دنیبا شن. ذهنم حک شده ياهنگ صداشون هنوز تو یصدا ها قطع شد ول و

صورتش  نمیمامان نازن یذهنمه ول يبابا تو نیچهره خون. کمک اومدن  يبرا يچند نفر نکهیهام شده بود تا ا

کردم تا  یم هیفقط گر.  دمیکش يچه زجر یدون ینم. سخته یلیبچه خ هی يبرا. خورده بود  شهیاز ش دهیپوش
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 لوین یوقت یتحمل کردم ول زویهمه چ ییتنها.بهم وارد شده بود  یبیتونستم حرف بزنم شک عج یماه نم کی

 . خوب شد  زینداشتم همه چ یمن که سن يتر شد حداقل برا بایز ایقبول کردن دن مویسرپرست یجون و بابا عل

 شونیتلخ دمیکش ادیز یمن سخت. که پدر و مادرم رو ازم گرفت يراز گردنبند. رازم هی دنیفقط دنبال فهم االن

 . ستین يزیونقدر تو وجودم نفوذ کرده که حرف خوردن از ساره در مقابلش چا

 يخواستم برا یگوش م هیخوشحال بودم که حرفم قطع نکرد من فقط  دادیمن گوش م يبا دقت به حرفا اهورا

 .دنیشن

 

 

 شانزدهم  فصل

 :اهورا

 ده؟یکش ادیز یمرجان سخت. گفت  یم یکه بابا چ دمیفهمیرو تحمل کرده بود االن م یچه درد سخت مرجان

 يبد يدردا مونیزندگ يهمه ما تو. ستیاصال درد از ادم ها جدا ن. شن یانسان ها با درد زاده شدن و بزرگ م

 يپا یوقت یدرد ها باال تره ول مهو از ه هیدرد ما ، درد بزرگ میکن یو فکر م میکن یو تحمل م میکش یرو م

به  دیلحظه با نیدونستم االن تو ا ینم. بزرگتر از درد ما هم هست يدرها میفهمیم مینیش یم انیصحبت اطراف

. و تحملش رو ندارم دنیسن طاقت د نیبود که من االن با ا دهیرو د يزیچ یبچگ ياون تو. بگم  یمرجان چ

 خوامیلب که هر موقع م يرو يخنده  نیا یول چهیمن ه ياه یسخت شیکه پ دهیرو کش ییها یسخت

 .کنه  یدرست باشه درد آدم ها رو بزرگ م دیشا ه؟یچ ادیذهنم م يتجسمش کنم تو

. ذاره  یجواب نم یکه خدا کار اونارو ب دونمیم نویا یول. کنم يلحظه چطور باهات همدرد نیا يدونم تو ینم -

 . یبکن داشونیکنم تا پ یمن اگه بتونم کمکت م

فرمول  هیگردنبند  يرو. تونم راز گردنبند رو بفهمم یودم مگفت فقط خ یم یباباعل.  شهینم یممنون ول -

در  فهممیفرمول رو م نیگفته من ا یدونم چرا پدرم به باباعل ینم. فرمول کشته شد  نیپدرم بخاطر ا. هست 

 .ارمیازش سردر نم يزیمن چ کهیصورت

 .ادینم ادتیهاتون  يراجع به پدرت و باز يزیباشه مثال چ تیمربوط به بچگ دیشا -

 . ادینم ادمی يزیچ یفکر کردم ول یلیتاحاال بهش خ: فکر کرد و بعد گفت  یکم مرجان
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اون گردنبند فقط  يرو یگ یمگه نم ؟یکن دایپدر و مادرت رو پ يقاتال یتونیفرمول م نیبا توجه به ا یعنی -

 فرمول نوشته؟ هی

کنم خودشون  دایاگه فرمول رو پ. تال ها دنبال اون فرمولن از جمله همون قا یلیخ. به اونشم فکر کردم -

 .شهیم داشونیپ

 باشه؟ سیبه پل يبسپار دیرو با هیبق يدیاگه رازش رو فهم.  شهیخطرناك م یلیطور که خ نیا -

 .فرمولو بفهمم نیکلمه از ا هینتونستم  یفعال که من حت -

باشه اگه اشتباه نکنم  یهر چ يریاز فرزادم کمک بگ یتونیم. بره یزمان م کمیفقط .  یتونیمن مطمئنم م -

 .باشه یکیرشتش با رشته پدرت 

 .کمک کنه تونهیفرزاد م.  دیگیراست م: گفت یبا خوشحال. دیالماس درخش کهیمرجان مثل دو ت يچشما

 . میبهتره بر. ها که آب شد یبستن: نگاه کردم و گفتم زیم يآب شده رو يها یبستن به

 خانم کوچولو؟ میبر-

 ؟يتاب باز -

 ؟يتاب باز يبر يخوایم ؟يتاب باز: گهیو م کنهیبه فرشته نگاه م مرجان

 .آله:  گهیو م خندهیم ينخود فرشته

 . نهیریدختر ش نیا چقدر

 .بکنه  يتاب باز کمی میبر یاالن فرشته خانم رو م -

 میریکنه بعد م يباز کمیبرم  یراننده هست من فرشته رو م.  يبر یتونیم ياگه کار دار: گهیبا تعارف م مرجان

 .خونه فرزاد

. رسونمتونیبعد هم خودم م کنهیم يو فرشته باز میریبا هم م: گمیو با لبخند م ندازمیابروهام م نیب يا گره

 .مرجان خانم میبعدشم تعارف نداشته باش

 .گم بره خونه یبه راننده م رمیمن م يباز نیزم يبریپس تا شما فرشته رو م: گهیو م زنهیلبخند م مرجان

 . يباز نیسمت زم میفرشته رو گرفتم و رفت دست

 .که مرجان اومد کردمیسرخوشانه فرشته نگاه م يباز به

 راننده رفت؟ -
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 یول گمیگفتم خودم به فرزاد م. بفهمن من تنها رفتم خونه کننیاقا فرزاد دعوا م گهیم. اصرار رفت یاره با کل -

شد و  یرو داد به من با فرزاد صحبت کردم و بعد راض یه فرزاد و گوشبالخره زنگ زد ب.  کردیمگه قبول م

 .دونم چرا فرزاد انقدر اشفته است ینم. رفت

 .خواد راجع به گذشته حرف بزنه ینم -

 . داداشم چارهیب: و گفت دیکش يآه بلند مرجان

همه  نیا.  ینیوجودش بب يتو یتونستیرو م یمهربون. با نگاهش قلبم داغ شد . رو بهم دوخت شیا شهیش نگاه

 . ومدیکه از گوشت و خون خودت نبود از کجا م يعشق به برادر

 م؟یتا کمکش کن یکمکم کن شهیم -

 یکمکت م: بهش نگاه کردم و گفتم طنتیخودم رو گرفتم و با ش يجلو یکه گفت خندم گرفت ول يجمله ا از

 .یکنم تا کمکش کن

 نیتونم انکار کنم که ا ینم. خواستمیمن خنده هاش رو م. خنده ریمتوجه جملش و جواب من شد و زد ز تازه

 یلیصورت معصومش خ يخنده ها رو نیا. کنهیو چقدر دل من رو اروم م ادیاز ته دل چقدر بهش م يخنده ها

 .نشست یم

 .بخند شهیهم-

از  نایهمه ا دونستمیگونه اش رنگ گرفت و سرش رو برگردوند م یکم. میدیمرجان م يچشما يرو تو تیرضا

 .يخونه عمه؟ خسته نشد میبر: رفت طرف فرشته و گفت. دختره نیا يایحجب و ح

 .میداد تا بر تیبالخره رضا یکنه ول يباز شتریدوست داشت ب فرشته

 نیماش يمرجان به من که هنوز تو. شنیم ادهیپ نیمرجان و فرشته از ماش. دارمیخونه فرزاد نگه م يجلو

 ؟یش ینم ادیمگه شما پ: گهیو م کنهینشستم نگاه م

 .بهتره برم گهینه د -

 چرا؟ -

 .من خوشحال بشه دنیاز د ادیکنم فرزاد ز یفکر نم -

فرشته رو . ادیم قهیمارتا بعد از چند دق زنهیکنم زنگ در رو م ینگاهش م. دیچند لحظه منتظر باش گهیم مرجان

 یحرف خوادیم دونمیم. شهیم یسکوتش طوالن. کنهیسکوت م هیچند ثان.  شهیم نیسوار ماش. سپاره  یبه مارتا م

 .بحث يبرا شمیقدم م شیپ.بزنه 
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 خوب -

اون دوره . یو ازش ناراحت نش یکه فرزاد رو درك بکن خوامیاهورا خان م نیبب. بگم يدونم چطور ینم -

و  یکش بکنباشم که در دواریام تونمیم.  ستین یکیرو پشت سر گذاشته و مطمئنا االن زبونش با دلش  یسخت

 ؟یکمکش کن

  ذاره؟یمخالفت م يکالمش جا تیمظلوم

بزنه که  یو ناراحته ممکنه حرف یچشمش نباشم اون االن عصبان يجلو ادیبرم تا ز خوامیم نیبه خاطر هم -

دارم که رفتارش رو  اجیخودمم احت. گردمیبرم میاروم تر شد یکم یو وقت رمیشکسته بشه م مونیحرمت دوست

 .درك کنم

 ممنون: گهیو م زنهیم ینیلبخند دلنش مرجان

 ؟یبه خاطر چ-

 . یمدت تنهامون نذاشت نیا نکهیبه خاطر ا-

االن دارم  کنمیاحساس م. شناسهیرو م یمن واقع نهیبیکنم کم کم مرجان داره منو م یحس م شمیم خوشحال

شناسم  یخودمو نم. اشو به من بگهدرد نهیمنو بب خوادیروزا دلم م نیچقدر ا. کنم  یم يبا ناشناس مرجان برابر

 ندارم؟  یاحساس خوب نهیبیم رهمنو با سا یبشم ؟ چرا وقت کیدختر نزد نیبه ا خوامیفهمم چرا م ینم

 .من از شما ممنونم -

و فرزاد رو  یچون کنار دوستم هست: گمیم يزدم فور یکه چه حرف فهممیکنه تازه م یبا تعجب نگاهم م مرجان

 . یکن یدرك م

 آهان -

 ستنیبفهمم همه دخترا مثل هم ن يازت ممنونم که اجازه داد. که چرا ازت ممنونم  دونمیفقط منم که م اما

خواهر به برادر  هیو محبت  يوفادار ؟یچ یعنی يکنارت باشم و درك کنم که وفادار يممنونم که اجازه داد

 .ممنونم مرجان زیهمه چ يبرا. يرو تو بهم نشون داد شیناتن

 . ذارمیبه نظرت احترام م یتو ول يایب شدمیخوشحال م: گهیو م شهیم ادهیکنه و پ یرو باز م نیدرب ماش انمرج

 .میداشته باش یمذاکرات هیقرار بود ... شرکت میبر دیفردا با يزیچ هیفقط  -

 ... لبش رو به دندون گرفت  مرجان

 .ينکن دختر لبت رو زخم کرد-
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فرزاد همه  دنیبا د یو کار اومدم ول ناریسم يشرمنده من برا: و گفت دیبه لبش کش یبا خجالت دست مرجان

 .رفت ادمیاز  یچ

 ادیمن  یو لبت رو زخم کن یبش دیسرخ و سف ستیالزم ن. اشکال نداره : زدم و گفتم یبخش نانیاطم لبخند

 .کردم ياور

 .شما رینگ يدج سمییر يکردم برا یم يباز لمیف: رو بست و گفت نیدرب ماش طنتیبا ش مرجان

 داره ها؟ یکردن تالف يباز لمیغ: زدم و گفتم يا قهقهه

 ! دمیکه چقدر ترس يوا -

 .کنمیاونوقت جبران م شه؟یم ادیکارا ز شه؟یم ادیشرکت و پروژه هامون ز میگردیمرجان خانم بالخره که بر م -

 .کار در برم ریکنم و از ز يباز لمیمطمئن باش همون موقع هم بلدم ف. حاال کو تا اون موقع  -

 .خونه  يکرد و رفت تو یخنده خداحافظ با

 .کنه یبه در بسته نگاه کردم خنده محال بود از لبم خداحافظ هیثان چند

ها به  یها به ناراحت طنتیبه ش. کردم  یفکر م تشیتا شب به مرجان و شخص. شدم و رفتم خونه نیماش سوار

 .خر به گردنبند و رازشدلش داشت و در آ يکه تو یغم بزرگ

تمام حس خوشم . از طرف مرجان بود بریوا يتو امیرو برداشتم پ یگوش.  رونیاز فکر اومدم ب یگوش يصدا با

باهاش بد حرف  ایجوابشو ندم  خواستمیم یبود ول یبدجنس. بود  گهید زیچ هیاون هنوزم ناشناس براش .  دیپر

 هیادامه بدم تا  يباز نیبود که فعال به ا نیکار ا نیبهتر. تونم ینم دمید یبزنم تا ناشناس رو فراموش کنه ول

 .کنم دایراه حل مناسب پ

 :بود نوشته

 دوستم سالم

 کردم شکلک خنده داشیالبته به زور پ. گمگشته من هم به کنعان بازگشت وسفی

 :خوندم نوشته بود  ییجا

 از خاطره هاست يدفتر یزندگ

 خاك نفر در دل کینفر در دل شب ،  کی

 هاست ینفر همسفر سخت کیهاست،  ینفر همدم خوشبخت کی

 میگذرد ، ما همه همسفر یعمرمان م میتا باز کن چشم
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 .يها همسفرم بود یسخت يتو نکهیاز ا ممنون

 .جواب دادم فورا

 . باتیو ممنون از جمله ز يکرد دایکه برادرت رو پ خوشحالم

 .دادم و گفتم آماده باشه  امیبه مرجان پ فتمیراه ب نکهیقبل از ا صبح

مرجان  کردمیخودم فکر م شیپ. عدم اعتماد به نفس شدم یدچار نوع. عوض شد یمرجان حالم به کل دنید با

ازش فاصله  کمی دیشا. دادیزجرم م نیو هم ستین نیدر ب يو هنوز عالقه ا کنهیفقط با احترام با من برخورد م

خسته ام . بکنم ییکارا هی دیبا رانیبعد از برگشتنمون به ا.  هیبهم چحسمون  دمیفهمیم دیبا. بهتر بود گرفتمیم

 .جهینت یهمه فکر ب نیاز ا

 یامیو پ شبیهنوز بابت د. همزمان شد با خارج شدن مرجان از خونه فرزاد دنمیرس. به موقع اماده بود  مرجان

حسادت تو . و دست خودم نبود  شدمیراحت بود ناراحت م نقدریا بهیبا اون غر نکهیاز ا. که داده بود دلخور بودم 

 . کردمیاالن داشتم به خودم هم حسادت م یذاتم نبود ول

 . دست خودم نبود. سالم سرد کردم هیمن فقط  یشد ول نیبا نشاط سوار ماش مرجان

 یوت من واکنشخونسرد و مسلط بود و در مقابل سم نقدریاز مرجان که ا. کردم  یسکوت رانندگ يشرکت تو تا

 یارزش چیکه تو اون لحظه داشتم ه یبرخورد من و حس یعنی. خوردمیبودم و حرص م ینشون نداده بود عصبان

کودك . خوردمیو حرص م کردمیم رینداشت؟ بچه شده بودم و داشتم برخورد ساده مرجان رو به ضرر خودم تعب

صحبت درباره  یمهم بودن کم یه کمداشت ب ازیو شکستن سکوت ن ياون لحظه به همدرد يدرون من تو

 .رفتارم 

 . دهیم شنهادیرو پ یمشکل يراهها شهیهم.  هیبد زیعقل چ یول

چون من اصال تمرکز نداشتم و  شدیالبته اگه مرجان نبود افتضاح م.برگزار شد  یشرکت به خوب يتو قرارمون

 .بود زمیمدت همه چ هیکه  يدر رابطه با کار يهمه سهل انگار نیبود ا بیخودمم عج يبرا

 هیکه به نظرم  فتمیاول م يروزها ادی.  کردیبا هاشون صحبت م شیبا معلومات خوبش و رفتار منطق مرجان

به . . ومدینظرم بزرگ م ياالن چقدر تو یول استیبا در يکه اوج احساسش همدرد ومدیم یدختر بچه احساسات

 . ادیم ادمی دنکنار مرجان بو يوزهاهمه ر. هاست  ابونیکنم حواسش به خ یرخش نگاه م مین

 . لرزهیو با نگاهش قلبم م گردهیبر م کنهینگاهم رو حس م ینیسنگ مرجان

 .يو گنگ شد بیعج کمیشده؟ امروز  یچ: گهیکه م کنمیرو م میو رانندگ رمیگیازش م چشم
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هم  يا گهیهرکس د دونمیم.هست میزیچ هی دهیفهم نکهیا یاز خوش شهیپخش م يبا ساز بندر یدلم عروس ته

 .ستین شیحال زایچ نیدلم که ا یشده ول يزیچ هی دیفهمیم دیدیم یاخما و حواس پرت نیمنو با ا

 . ستیبشه بد ن هیتا تنب رمیخودمو بگ کمی

 .ستین يزیچ: گمیکنم و م یتر م ظیرو غل اخمم

 ستیبگو فعال موقع گفتنش ن ستین يزینگو چ یحرف بزن یدرباره موضوع يخوا ینفر بهم گفت اگه نم هی -

 .خوام بگم یاصال نم ایبگم  ستیحسش ن دونمیچه م ای

نتونسته  ره؟یبعد چند وقت هنوز نتونسته منو بپذ یدختر فوق العاده کنارمه ول هی گفتمیم دادم؟یم یچه جواب دیبا

 منو درك کنه؟ واقعا من بهش محبتم رو نشون دادم؟  یپوست ریز يمحبت ها

 .کنهیاخم م شهیم یکه طوالن سکوتم

 .بده یلیو سکوت خ یکم محل نیا یول خوامیمعذرت م يکردم که ناراحت شد ياگه من کار -

 از تو ناراحتم؟ یکنیچرا فکر م -

 . یطور برخورد بکن نیبا من ا ستیدرسن ن یناراحت يا گهیخوب چون اگه از کسه د -

 .باهوشه یلینبود که مرجان خ ادمی

 .بزنم یحرف تونمینه م خوامیاالن نه م میبحثو ادامه بد نیدا ابع میتونیم -

 .سوق داد رونیگفت و با همون اخم نگاهشو به ب يمرجان باشه ا -

 .دنبالتون امیعصر م. ننیفرزادو بب خوانیکنار ساحل گرفتن و م یدورهم هیشب بچه ها  -

 ابروهاش بود  نیبرگشت طرفم هنوز اون گره ب نهیدست به س مرجان

 .نه البته نظر فرزاد شرطه ای امیب تونمیمن که هنوز نگفتم م -

 .با من شهیم یفرزاد راض -

  امیمن فکر نکنم بتونم ب یول -

 .دنبالت امیمن عصر م.  يایشما م -

 امینم -

 يزیشده بود که با چ یدبستان يبود مثل دختر بچه ها نهیهنوز دست به س ینگاهشو ازم گرفت ول مرجان

 .کننیم يمخالفن و قهر و لجباز

 ؟ياالن قهر کرد: زدم و گفتم  يا قهقهه
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 مثل تو عمرا یقهر اونم با ادم: نگاهم کرد و گفت عیسر

  م؟یمگه من چطور ادم -

 .يمنطق و خودرا یب -

 .دنبالت امیپس عصر م یستیاگه قهر ن يکه دار یممنون از لطف -

 .ستمیت کنم قهر نبهت ثاب نکهیفقط بخاطر ا امیباشه م -

 .برمت یبه زور م يایچون اگه ن يایم -

 یتون ینم -

 .امتحان کن يخوایم: باال انداختم و گفتم  ییابرو

و دو  کی نیچقدر از ا دادیلب دوتامون بود نشون م يکه رو يلبخند. بهم گفت و روش رو برگردوند ییپررو

 .میلذت برد

 

 

 هفدهم فصل

 :مرجان

بوسش کردم . بغلم يتو دیو پر دیدو دنیفرشته با د. نشسته بودن ونیزیتلو يفرشته و مارتا جلو. خونه شدم وارد

 .و به مارتا سالم کردم

 ست؟یفرزاد خونه ن مارتا

 .مییاوقات تنها شتریبچه ب نیمن و ا. شهیم داشونیخونه پ يکم تو یلیاقا خ.نه خانم رفتن سر کار : مارتا

خودم دست به کار  دیتونه بگه با ینم یبزنه ول یحرف خوادیگفت که م یدو روز مارتا با نگاهش بهم م نیا

 .بگه خوادیم یچ دمیفهمیو م شدمیم

دو روز متوجه شده بودم چطور از جون و دل به فرشته و  نیا يمهربون بود تو اریبرخالف ظاهرش بس مارتا

 . کنه یم یدگیفرزاد رس

 .گذاشتم ونیزیتلو يروبرو مبل يرو رو فرشته

 .آشپزخونه يتو يایب شهیم مارتا

 .بالفاصله بلند شد و پشت سر من وارد اشپزخونه شد مارتا
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 .نهیبه مارتا هم گفتم که بش. و نشستم  دمیکش رونیرو ب یصندل

شروع صحبت به چشماش نگاه کردم تا نفوذ کالمم  يبرا. و نشست دیکش رونیمن رو ب يروبرو یصندل مارتا

 .بشه  شتریب

 . یبهم بزن يهست که بخوا یحرف مارتا

 .میدر مورد اقا فرزاد حرف بزن خوامیراستش م: هم قالب کرد و با من من گفت يدستهاش رو تو مارتا

 .شنوم مارتا یم -

 .شمینگران م نمیبیم ينطوریاقا فرزاد رو ا یوقت یرو بگم ول نایا دیخانم من نبا -

 .يشده مارتا نگرانم کرد یچ -

 يکه تو شنومیشبا صداشون رو م شتریخودم ب.  شهیم شیو باعث ناراحت ترسونهیاقا فرزاد رو م يزیچ هی -

 شهیم یاوقات انقدر طوالن یبعض یحت. نینیبیتقاص کاراتون رو م. نامردا کشمتونیم گنیو م زننیم ادیخواب فر

 . کنم دارشونیبرم و ب شمیکه مجبور م

و  نطورهیکنن ا یم یزندگ بیکشور غر هیچون تو  کردمیفکر م لیاوا. و مراقب هستن ترسنیم يزیاز چ شهیهم

و کسب  گرفتمیباهاشون تماس م دیواسه درب باز کردن هم با کهیشد به طور شتریبعدها ب یترس دارن ول

 .کردم یم فیتکل

 یلیو فرشته خ دیبود نجایکه ا یخونه مثل شب اول ادیثر موارد مست ماک برهیرنج م يزیچ هیفرزاد از  اقا

 .دیکمکش کن یول گفتمیم نارویا دیمن نبا. ترسهیم

بار تنهاش  نیا.  ادیموندم تا ب یمنتظر م دیچه به روز برادرم اومده بود ؟ با. حرفا حالمو بدتر کرد نیبودم ا داغون

داشته باشه و به خواهرش از وجودش  نیذاشتم نازن ینم ارهیب شیسر خودش و زندگ ییذاشتم تا دوباره بال ینم

 .رهیذارم ازم فاصله بگ ینم گهید. نگه 

 . يممنون که بهم اعتماد کرد. باشه مارتا -

 .  دیبه اقا نگ يزیکه زدم چ ییاز حرفا شهیخانم م -

 .گم ینم يزیمطمئن باش چ -

هنوز ننشسته . فرشته  شیکردم و رفتم پ ضیتعو یدست لباس راحت هیم رو با لباسا. اتاق يشدم و رفتم تو بلند

 یوقت دونستمیهمه سال م نیاشفته بود و موهاش نامرتب شده بود بعد ازا. خونه يبودم که فرزاد اومد اومد تو

 .شنیم مرتبنا نیبه خاطر هم. کشه  یدست م ادیموهاش ز يو ناراحته تو یعصب
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 .دیمن و فرشته رو ند یشه انقدر گرفته بود که حت یمتوجه نم یول. زنمیاتاق که صداش م يتو رهیم داره

 . گه  ینم يزیکه چ دونمیم. دردش رو بفهمم دیبا. باهاش حرف بزنم دیبا

 .مارتا برو حوصله ندارم: گهیکه م زنمیاتاق رو م در

: گمیو م نمیشیتخت م يکنارش رو. هچشماش گذاشت يو دستش رو رو دهیتخت دراز کش يرو. شمیاتاق م وارد

 فرزاد حالت خوبه؟

 .راحت باش گمیو م شمیکه مانعش م نهیبش خوادیو م دارهیچشمش بر م يدستش رو از رو يصدا دنیشن با

 حالت خوبه؟  -

 .نگران نباش خوبم -

شده  یچ یبگ يخوا یفرزاد نم.  یلحظه ارامش نداشت هیدوروز  نیا يتو ینگران نباشم وقت تونمیچطور م -

 شتریکه از جونمم ب گهینفر د هی نمیمن طاقت ندارم بب. کارارو نکن نیبا خودت ا کنمیخواهش م ینگو ول

 نمیتونم داغون بودنت رو بب یمن نم. نمیطور بب نیدوسش دارم رو ا

 .شهیدرست م زیهمه چ -

 . ستین نیمن ا يها یجواب تمام حرفا و نگران -

 یخواهش م. بهت بگم  يزیتونم چ یمرجان من نم: ا دست سرش رو گرفت و گفتبلند شد و نشست و ب فرزاد

 . کنم نپرس

 . زمیبهم بر شتریدادن بهش اعصابش رو ب ریخواستم با گ ینم یبودم ول ناراحت

 اره؟یبگم مارتا برات قهوه ب -

 .شمیممنون م -

هرچند مخالف بودم . اهورا درباره عصر باهام حرف زد : بلند بشم که با دستش مچم رو گرفت و گفت خواستمیم

 ؟يایبا اهورا ب یتونیکار دارم م ییقبلش جا. مجبور شدم قبول کنم یول امیکه ب

 .ندارم یاره مشکل -

 . راحت شد  المیخوب خ -

 .میپرواز دار گهیما دو روز د: به فرزاد گفتم رونیاز در برم ب نکهیشدم و قبل از ا بلند

 .میایمن و فرشته هم باهات م: فرزاد

 ؟یچ: زدم  غیج یخوشحال با
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 . کارام تمام شده  بایو تقر رانیبرگردم ا خواستمیوقت بود م یلیمن خ: زد و گفت يلبخند فرزاد

 . دمشیتخت و دسستمو دور گردنش حلقه کردم و بوس يرو دمیپر یخوشحال با

 ؟یاخالقت برنداشت نیتو هنوز دست از ا يکرد سمیاه خ: گفت یبا دستش گونش رو پاك کرد و به شوخ فرزاد

 .شمیوقت عوض نم چیمن ه رینخ: طرف صورتش رو هم بوس کردم و گفتم اون

 .مارتا چمدون تو و فرشته رو ببنده گمیم: گفتم رونیب رفتمیطور که م نیپرش بلند شدم و هم هیبا  دوباره

 .امان از دست تو: لب گفت ریو ز دیخندیهنوز م فرزاد

 یاز خوشحال. کردم الزم باشه رو برداشتم یکه فکر م ییزایکمک مارتا ساك فرشته رو آماده کردم البته چ با

 یفرشته حساب. کردم یهم کمک مارتا م یکردم گاه یم يبا فرشته باز یگاه دمیچرخ یمدام دور خودم م

اتاق  يشده بود که بلند شدم و رفتم تو قیخوابش عم. اتاق تا بخوابه يکردم و بردم تو خسته شده بود بغلش

از اول هم . افتاد که لباس ندارم ادمیتازه . استراحت کنم سه ساعت تا اومدن اهورا وقت داشتم یخودم تا کم

ساك . ساك وارد اتاق شد  هیخواستم به اهورا زنگ بزنم که فرزاد با  یم. کردم  یدعوت اهورا رو قبول م دینبا

 نیا: تخت نشست و گفت يکنارم رو.  ستیروبه راه ن ادیحس کردم که ز. گذاشت  نیزم يرو کنار تخت رو

 .ساك مال توه

 مال منه-

.  میبه بابا بگ زویو همه چ رانیا میایب میخواست یاومدن فرشته م ایبعد از بدن.  رانیا میایب میخواست یم. آره  -

 یتا براتون سوغات دیبرد خر یاخر منو به زور م يماهها یو سخت یخوشحال بود با وجود حاملگ یلیخ نینازن

 میکن یم یو همه با هم زندگ رانیا میریگفت میم ومدیخوشش م تیو خانواده پر جمع یاز شلوغ شهیهم. بخره

 .عمرش کوتاه بود  یول

طور که  نیدستش رو گرفتم و هم. شد یعصب شتریو ب شونیپر زدیحرف م نیدرباره نازن یچند روز وقت نیا مثل

 نیکه تو رو ا ستین یاون االن راض. خوشبخت بوده که تو رو داشته یلیخ نینازن: کردم گفتم ینوازشش م

 .ایکنار ب باهاش یگم فراموشش کن ول ینم. يزیبهم بر ادشیبا  يخوا یم یتا ک. نهیبب يطور

 .بکنم تا اروم بشم يکار هی دیبا یعنیتونم  یعال نمف: نگاهشو به روبرو ثابت کرد و گفت فرزاد

 فرزاد گنگ بود يحرفا

 . یخوب زودتر انجامش بده تا آروم بش ؟یکن کاریچ دیبا -

 .کنم یرو درست م زیزود همه چ یلیخ یتونم فعال وقتش نشده ول ینم: گفت شدیطور که بلند م نیهم فرزاد
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 يتو. تخت گذاشتم و باز کردم يساك رو رو. سوال تنها گذاشت ییایرفت و من رو با دن رونیاز اتاق ب فرزاد

اصال انگار خودم . من هماهنگ بودن قهیبودن و کال با سل بایز یلیکه خ ییلباسا. ساك پراز لباس بود 

 .تونه فراموشش کنه ینم ادفرز نیبخاطر هم دیشا. مهربون بوده  یلیخ نینازن. انتخابشون کرده بودم

 يهام رو کج تو يچتر شهیبه عادت هم. سرم جمع کردم  يو باال دمیهام رو سشوار کشکردم و مو حمام

 یتنم م يخوب تو یلیساتن بود و خ يرو انتخاب کردم کت و دامن سورمه ا یکیلباسا  نیب. ختمیصورتم ر

 یراض پمیخودم که از ت. دمیهم پوش ینفت یاب ریحر يو روسر یو کفش پاشنه بلند اب یساپورت مشک.نشست

. اهورا افتادم ته دلم غنج رفت ادی. دادم  یوسواس بخرج م شتریب دنیجد. خوب باشه پمیدوست داشتم ت. بودم

 یفکر کردن بهش که گناه نبود بود؟ من ته دلم اهورا رو دوست داشتم وانکارش نم یطور باشم ول نیا دینبا

 .کردم

شده بود و با  داریفرشته تازه ب. من منتظر اهورا بودم اتاقم و دادن ساك رفته بود و يبعد از اومدن تو فرزاد

بلند شدم . زنگ خونه که زده شد. موند یمارتا م شیو پ میقرار نبود که فرشته رو ببر. کرد  یم يعروسکاش باز

 .رم یخودم م تخواد اهوراس ینم: مارتا رفت تا در رو باز کنه که گفتم . 

 .خودمو آماده کردم که بزور ببرمت: اهورا با لبخندنگاهم کرد و گفت. رو برداشتم و در رو باز کردم یدست فیک

 یلیهمش ناز دخترونه بوده وگرنه به نظر خ نکهینه مثل ا: باال انداخت و به سرتا پام اشاره کرد و گفت ییابرو

 .يایمشتاق م

 .پررو: گفتم یو با اخم تصنع اوردمیخودم ن يبه رو یکه پشت حرفش بود دلم غنج رفت ول یفیتعر از

 .تشکر کردم و سوار شدم. رو برام باز کرد  نیکرد و در ماش يمردانه ا ي خنده

 .رو دور زد و سوار شد نیماش

 یول دادمیبار بود که گوش م نیاول نکهیدوستش داشتم با ا یلیشد که خ یاز دستگاه پخش م یمیمال یقیموس

 . جور بود یلیخبه نظرم با حال و هوام 

 میگردی؟ فردا برم یساکت رو بست-

 .نگاهش کردم و با لبخند گفتم آره یمقدمه اهورا جا خوردم ول یسوال ب از

 . ينداز یراه م هیگفتم االن آه و ناله و گر. بهیآرامشت عج: و با تعجب نگاهم کرد و گفت یچشم ریز

 .شیپ قهیبد نبود به جبران چند دق زاشتمیسر به سرش م کمی

 چرا؟-
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 .ازشون سخته يدونم گفتم حتما دور ینم.  يدیاخه تازه فرزاد و فرشته رو د -

 .ازشون دور بشم ستیقرار ن: به جلو نگاه کردم و گفتم خونسرد

 ران؟یا يگرد یبر نم یعنی ؟یازشون دور بش ستیکه قرار ن یچ یعنی: دو ابروش انداخت و گفت نیب یاخم

 .کرد یم قمیتشو يبدطور کودك درونم به اهورا آزار یرو بگم ول قتیگفت حق یم دلم

 .تا فردا فکر کنم دینگرفتم با يجد میدونم هنوز تصم ینم -

 دیو با يتو نسبت به شرکت تعهد دار. فکرکردن نداره: گفت يسکوت کرد و بعد جد یکم شهیعادت هم به

 که نرفته؟ ادتی يبرگرد

 .گرفتم یمرخص یاز استاد چند وقت دیشا ینه ول -

 کمی خواستمیم یشده ول یکه ناراحت و عصبان دمیفهمیو م شدیم شتریانگشتاش به دور فرمون هر لحظه ب فشار

 .کنم تشیاذ

 یلیاهورا اخم کرده بود و از حالت چهرش معلوم بود که خ. میدیزود به ساحل رس یلینبود خ ادیمسافت ز چون

به  يو عالقه ا کردیاونم به من فکر م یعنی. کنم تشیشتم اذدونم چرا دوست دا ینم. پکر و اصال حوصله نداره

 يناراحت بود که کارا نیفقط از ا دیشا. کنم ریرو بخاطر عالقش تعب شیدوست داشتم ناراحت دیمن داشت؟ شا

 .بودم جیگ.دونم  یافتاد؟ نم یشرکت عقب م

کنار ساحل  ییبایو ز زبزرگیم. ساحل بودن ياومده بودن تو نایسالگرد محمد و سار يکه تو ییتمام کسا بایتقر

دلم خداروشکر کردم که  يبود و تو یدنینوش زیبود و کنار اون هم م ییرایپذ يبرا یبود و روش انواع خوراک

 .ستین زیم کی يحداقل همه رو

بعد از  بالخره. زدنیمتوجه ما نبود همه دور فرزاد حلقه شده بودن و باهاش حرف م یکس.  میشد ادهیپ نیماش از

 یخوشحال به نظر نم ادیز.  نمیچهره فرزاد رو بالخره تونستم با دقت بب. بودن دهیدوستشون رو د یمدت طوالن

و  دیمارو د یکیخوب من  شهیبالخره از شانس هم. دوستاش معذب بود ياز سواال دیکنجکاو نشدم شا. دیرس

ساره همه به  غیاز ج. اهورا شد زونیو طبق معمول آو دیو دو دیکش یکوتاه غیج. نبود جز ساره  یاونم کس

حواسم به اهورا  یچشم ریز دمیرو بغل کردم و بوس نایکردم و سار یطرف ما برگشتن و با همه احوالپرس

شدم که  یو من متوجه نم زدیو اروم باهاش حرف م رهیاز ساره فاصله بگ دکر یحوصله بود سع یاهورا که ب.بود

فرزاد با . ستادمیتوجه به ساره و اهورا کنار فرزاد ا یب.کردید پر از عشوه ساره حالم رو بد ملبخن یگن ول یم یچ

 .يمر یخوب: زد و گفت میشونیدستش رو دورم حلقه کرد و بوسه به پ دنمید
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 .يمر یبازم که گفت: اخم گفتم با

 .خورهیکوچولوم حرص م یابج نمیبیم یکنم وقت یچقدر ذوق م یدون یاخه نم -

 حرص خوردن من خنده داره؟: به بازوش زدم و گفتم یاروم مشت

 .اره به خدا -

: خندش گفتم دنیبودم و من خوشحال از د دهیمدت ازش د نیبود که ا یخنده تنها خنده از ته دل نیو ا دیخند

 .بخند  شهیهم

 .يدوست دارم مر یلیخ: و گفت دیرو بوس میشونیدوباره پ فرزاد

محمد و .  مینشسته بود یصندل يمن و فرزاد رو. ندها بلند شد جشن رسما شروع شدبلند آهنگ که از با يصدا

 یدنینوش يعده ا.  زدنیبودن و حرف م ستادهیگروه گروه بچه ها کنار هم ا.  زدنیفرزاد با هم حرف م

اهورا . ختیو اهورا ر خودش يبرا وانیها رفت و دو ل یدنیساره به طرف نوش. دنیرقص یم هیو بق خوردنیم

بندازم  نییسرم رو پا شهیمثل هم خواستمیم. کرد  رینگاهم به اهورا بود که نگاهم رو غافلگ. رو گرفت یدنینوش

 یحرکت چ نیمنظورش از ا. خم کرد یرو به سمتم گرفت و سرش رو به نشانه سالمت یدنینوش. نتونستم یول

داشتم به  یاگه ارزش. خالف اعتقادات من بودکه م يزیاونم چ. خورد  یم یدنیمن نوش یبه سالمت یعنی. بود

 وستهیکه تازه به جمعمون پ نایبا اخم روم رو برگردوندم و مشغول صحبت با سار. خورد  ینم یدنیاحترامم نوش

 .بود شدم

نگاهم به جمع .خوش بگذرونن ومن تنها شدم یو محمد رفتن وسط تا کم نایفرزاد و بعد هم سار. گذشت  یمدت

حلقه شده ساره دور  يدستا دنیبا د.  دیرقص یبود م ندایکه اسمش ل ياد بودن فرزاد با دختر بورافتاد چقدر ش

 ینم یخراب نکنه ول يزیرو چ شبممن به خودم قول داده بودم که حال خوب ام. گردن اهورا حالم بد شد

مراسم دور شده بودم و  ياز محل برگزار. ایتوجه به جمع رفتم کنار در یبلند شدم و ب. تفاوت باشم یتونستم ب

آب  يکفشام رو در آوردم و پاهام رو تو. کرد یجشن اون نقطه رو روشن م ياز نور چراغا یفقط مقدار کم

. حالم رو خراب کنه زیچ چیذارم ه ینم: چشمام رو بستم و گفتم .  ردخوب ک یلیآب خنک حالم رو خ. گذاشتم

 بود؟  نیبهتر از ا یچ. ودم تنها نب گهیو من د رانیا ومدنیفرزاد و فرشته م

مشروب  يبو. دمیکش یکوتاه غیج. یبغل کس يشد و پرت شدم تو دهیکه دستم کش زدمیخودم حرف م با

 shut up: که مرد گفت رونیب امیتقال کردم که ب. زد  یم مینیب يتندش تو
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. کرده بود  دایپ انیکمرم جر يگود يتو يعرق سرد. دیکوب یم نهیتو س يبلند يبودم و قلبم با صدا دهیترس

کرد که من  یمحکم من رو به خودش چسبوند و سع. داشت  يادیدوبرابر من بود و زور فوق العاده ز بایمرد تقر

 .شده بود ریاشکم سراز. بشم دنشیتا مانع بوس کردمیتقال م.رو ببوسه

 .اون لحظه فقط از خدا خواستم که کمکم کن  يتو. برام سخت شده بود دنیکش نفس

به هق هق  ادیز هیاز گر. نشستم  نیزم يرو. مرد يو بعد هم شل شدن دستا دمیفرزاد رو شن ادیفر يصدا

مشت و  ریفرزاد مرد رو ز. شده بود  دمید يباعث تار ادیاشک ز. نمیسرمو بلند کردم تا فرزاد رو بب. افتاده بودم 

.  رمیردم فرمان داد که جلوش رو بگک گمغز هن. سر و صورت مرد باعث ترسم شد  يخون رو. لگد گرفته بود 

 يلطفا جلو: زدم ادیبا خواهش فر. طرف نیا انیکه اهورا و محمد دارن م دمید. طرف فرزاد  دمیبلند شدم و دو

 .کشتش دیریمحمدو بگ

 شده؟ یفرزاد رو گرفت و گفت چ يدستا اهورا

 . روشون نداشتم یکنترل یصدا شده بود ول یهام االن ب هیگر. نشستم نیزم يحرف زدن نداشتم دوباره رو ينا

 شده؟ یچ گمیم: طرفم و با داد گفت برگشت

: نشست و گفت نیزم يسختم فرزاد رو به محمد سپرد و کنارم رو يها دنیصورتم و نفس کش دنیبا د اما

 شده؟ یمرجان منو نگاه کن چ

 ...که اون مرد ... ایکنار در... اومدم : گفتم دهیبر دهیبر

 که نشد؟ تیزیچ ایکرد؟ خدا کاریمرده چ: حرفم ونیم دیپر

 ...فقط محکم بغلم کرده بود که فرزاد اومد و ... باهام نکرد... ينه، کار -

 .ناموسو یکشتش مردك ب یم دیبا: شد داد زد و گفت بلند

نه اهورا، : که دستش رو گرفتم و گفتم  دمیترس یدونم از چ یبار نم نیاول يخواست بره طرف مرده که برا یم

 .دیحسابش رو رس یفرزاد به اندازه کاف. کنم  یخواهش م

و سرم رو انداختم  دمیدستم رو کش. به دست من انداخت که محکم دستش رو گرفته بودم انداخت ینگاه اهورا

 . ومدی یبند نم یقیطر چیبود و به ه دهیچشمه اشکم جوش. نییپا

 یم کاریجا چ نیا: زد ادیسوزوندم مواخذه گر فر ینگاهش م شیات یبود ول نییسرم پا نکهیا کرد با یم نگاهم

 .ارنیسرت ب ییممکنه هر بال یکیتار نیا يجا کنار ساحل تو نیا یدون ینم ؟يکرد

 .شهیطور م نیدونستم که ا یمن نم -
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 .دارن يکه مردم آزاد نجایبه حال ا يوا ستین تیامن رانهیاونجا که ا -

لحظه ازش  هی ستادیبرجسته اومد جلوم ا يفرزاد با رگها. همه داد نبودم نیا قیال یاشتباه کرده بودم ول درست

اون از اهورا و . شک بودم  يتو. هوا مشت شد يگوشم که تو يدستش رو بلند کرد که بخوابونه تو.  دمیترس

خوب و  تونستمیمن بچه نبودم خودم م. مبه خودم مسلط شد یول ختمیر یهنوزم اشک م. از برخورد فرزاد نمیا

که  يدختر. من مرجانم . اونا غرورم خورد شده بود يهم اومده بودن و جلو نایساره و سار. بدم  صیبد رو تشخ

باز هم  یکه با وجود همه مشکالت و سخت یکس. ننیاشکش رو بب ياجازه نداده بود تا االن بجز تعداد محدود

ممکن بود مرتکبش  یکه هر کس یخورد شد اونم بخاطر اشتباه هیبق يجلو لحظه نیا ياالن و تو. محکم بود

پسش زدم و اشکم رو پاك کردم و .کردمیم کاریمن چ شدیم تیاگه طور: و گفت دمیفرزاد بغلم کرد و بوس. بشه

 .دور بشم از همه خواستمیم. کردن راه افتادم  یکه نگاهم م ییتوجه به همه کسا یب

 . دمیبا اخم دستم رو کش. اهورا بود. شد  دهیاز پشت کش دستم

 .دیزنیباشه که به من دست م يبار نیاهوراخان صدر لطفا اخر -

طور  نیدرست نبود باهاش ا هیبق يجلو. چقدر نگرانت شد چارهینگاه کن اون فرزاد ب م؟یاالن ما مقصر شد -

 .یبرخورد کن

مرحله  چیوقت تو ه چیمن ه د؟یکه غرور منو خورد کن رفتار شما درست بود ؟ درست بود: زدم و گفتم يپوزخند

 .امیاونقدر بزرگ شده که خودم از پس مشکالتم بر ب ستمیبچه ن. نداشتم و ندارم اجیاحت یکس چیبه ه میاز زندگ

 .برخورد ما به خاطر خودت بود یکن یچرا درك نم.  میما فقط نگرانت بود -

 . دینگران من نباش گهید دیلطفا نباش -

 .ندارم یاجیکس مخصوصا شما احت چیه یمن به نگران: اشارم رو طرف اهورا گرفتم  انگشت

خواستم انقدر تند  ینم. میردیهر دو نفس نفس م دیباریاز چهرش م تیعصبان. چشماش سرخ شده بود  اهورا

 . خوشحال شده بود یحساب تیوضع نیا دنیساره حتما از د. برام سخت بود یواکنش بدم ول

سر خود  بیکشور غر يتو میکه اجازه بد يهنوز انقدر بزرگ نشد: و گفت ستادیاستم برم که جلوم اخو یم

 .امیاالنم بمون سر جات تا ب. يطرف و اونطرف بر نینصفه شب ا

تند رفته بودم الاقل در مقابل . نخواستم مخالفت کنم یتوجه باشم ول یتونستم برم و نسبت به حرفش ب یم

 . کردم یم یعذرت خواهازش م دیبا. فرزاد

 . ستادهیا ایهمه رفتن و فرزاد تنها رو به در دمیطرف بچه ها که د برگشتم
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 . کردم یدفعه قاط هی. فرزاد منو ببخش: و بغلش کردم و گفتم دمیدو

نگاه کردم . و نگرانت شدم دمیمن فقط ترس. يبود ونهید شهیهم: دستش رو دور کمرم محکم کرد و گفت فرزاد

نتونستم خودمو  دمیاومدم و تورو با اون وضع د یوقت. ساحل یحدس زدم اومده باش نکهیتا ا یستین دمیو د

 . کنترل کنم

 ؟یبخش یمنو م. من اشتباه کردم. دونمیم -

 رو دارم؟ یمگه من جز تو و فرشته کس.  ونهیمعلومه د -

 .رسونمت یمن م: و گفت ستادیبه دست کنار ما ا چییسو اهورا

 .میزحمتت داد یلیجا هم خ نیتا ا. داداش میش یمزاحم تو نم. خونه میریبا هم م. م هستم نه خود: فرزاد

 .یبچه ها بمون شیپ يبخوا دیگفتم شا. باشه: گفت ستین یاومده راض شیوضع پ نیکه معلوم بود از ا اهورا

 . خسته شده بودم گهینه خودمم د: فرزاد

و  دارمیبرم نممیماش چییسو میکن یبا بچه ها خداحافظ میبر: انداخت و با محبت گفت یبه من نگاه فرزاد

 .میریم

 .رمیم گهیپس من د: اهورا با فرزاد دست داد و گفت. سر موافقت کردم  با

 ؟یمون یجشن نم: فرزاد

 .منتظر خبر شما هم هستم مرجان خانم. برم بهتره میدار ینه فردا پرواز طوالن: اهورا

. کرد و رفت  یخداحافظ. کردم یکه شوخ گفتمیو م دادمیم امیصبح بهش پ دیگرفته بود با يخدا چقدر جد بنده

 . خونه میبا بچه ها رفت یمن و فرزادم بعد از خداحافظ

 نیدونم ا ینم ادیخوشحال باشم که فرزاد باهام م دیگرفته ، االن که با یلیدلم خ.  میشبه و فردا پرواز دار آخر

دونم  ینم. کردمیبرخورد م نطوریبا اهورا ا دیاومده؟ نبا شیپ يمورد چطور یب يدلخور نیا ه؟یچ یدلشوره لعنت

 لیبزار دل. گردمیکه فردا باهاش برم گفتمیبهش م کاشنه؟  ایاون هنوزم ازم ناراحته  یعنی. کنهیم کاریاالن چ

اهورا ناراحت که  خوامینداره؟ من فقط م یچه اشکال. باشه بزار از بخاطر شرکت باشه  یبرگشتن من هر چ يبرا

 .اگه حق با من باشه یازم برنجه حت یخوام کس یباهامه که نم شهیعادت بد هم نیا. نباشه ازم

 .الو گهیشنوم که م یکشدارش رو پشت خط م يبعد از چند بوق صدا. رمیگیاهورا را م شماره

 ده؟یشماره منو ند یعنی

 .دییالو بفرما گهیدوباره م اهورا
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 .زنهیهست دوباره زنگ م یهرک. قطع کن بابا  گهیو بعد صداش که م ادیساره پشت خط م خنده

. دیرس یکه اهورا بنظر مست م یاونم وقت کردیم کاریاهورا چ شیوقت شب پ نیساره ا. کنم یقطع م يفور

 ادیساره م یوقت. تره قیکنم عم یکه من فکر م يزیاز اون چ شونیمعلومه که دوست. ام ونهیچقدر من ساده و د

 ونهیمن د. ستین بیعج ادمیز هوراموقع شب خونه ا نیگذرونه اومدنش ا یو چند هفته رو کنار اهورا م رانیا

همش تصورات دخترونه خودم  نایا. ندارم یاون ارزش يمن اصال برا. کنم که اهورا بخاطر من ناراحته یفکر م

همه  کردمیفکر م. لعنت به من و احساس نا به جام. کنن یم سیصورتم رو خ یلعنت ياشکا نیدوباره ا. بوده 

 . سبا ناشنا میدوست یها به پاک یدوست

 .افتم یجمله م نیا ادی. چقدر دلم براش تنگ شده. من یناشناس دوست داشتن يوا

 را نکش نیمنت زم گریکه گرفت، د دلت

 آسمان باز است، پر بکش راه

 ؟ خواندیآغوشش باز است، نگفته تو را م شهیهم او

 ...خدا که هست ست،ین چکسیه اگر

 ،یزنیپنهان کردن دردت م يکه برا يلبخند اون

 خداست به بنده اش لبخند

 هم که پشتش خدا باشه، يلبخند اون

 ...کنهیمشکالتو حل م تمام

وضو گرفتم و . دلم واسش تنگ شده بود یخوندم ول یدرسته نمازم رو م. مدت از خدا دور شده بودم نیا چقدر

 .یکن ینم دایپ یکره خاک يجا جیکه ه دهیبهت م یسجده خالصانه کردم از همونا که آرامش هی

 .به ناشناس دادم و نوشتم امیپ هی

 کنم ، ادشینکرد؛ من  ادمی یام هرگاه کس آموخته

 .او تنهاتر از من باشد دیشا

 یخواب م هیبعد از اون آرامش . دادیجواب م شهیبود وگرنه هم دهیو ندر امیحتما پ. ومدیاز ناشناس ن یجواب

 .دیچسب

نگران . نبود اممیاز جواب پ يخبر یبود ول میکه کردم چک کردن گوش يکار نیشدم اول داریکه از خواب ب صبح

 . براش افتاده بود یاتفاق یعنی. سابقه بود که جواب نده یواقعا ب. ناشناس شده بود 
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صبحانه هم نتونستم بخورم و فقط چند تا لقمه به  یحت کردمینگاه م مویصبح نگران بودم و مدام گوش تمام

شده بود و علتش رو  میفرزاد متوجه اشفتگ. گرفتم یازش م يخبر يچطور کردمیم کاریچ دیبا. فرشته دادم

 .نیخبرم و نگرانشم هم یاز دوستام ب یکیمنم سربسته گفتم که از . دیپرس

دلشوره داشتم و . رانیا میگردیخودش شخصا با اهورا صحبت کرده بود و گفته بود که همه با هم بر م فرزاد

خواستم  ینم گهید. چطور باشه دیدونستم برخورد خودم با یم یکنه ول یدونستم اهورا چطور برخورد م ینم

ام . کرده بود شهیکه تو دلم ر دبو يبهتر از حس عالقه ا یمعمول یدوست هی دیشا. باشم یمیصم ادیباهاش ز

 نیتونستم رشد ا یفقط م. تونستم ؟ مگه ورودش به قلبم با اجازه من بود که االن بتونم خارجش کنم یمگه م

 .رو متوقف کنم شدیعالقه که لحظه به لحظه بزرگ تر م

من و . میه بوددر گذاشت يساك ها رو جلو. آماده بود  زیهمه چ. میفرودگاه قرار داشت يتو گهیساعت د کی

 ازیهر چند که ن. اخرش رو انجام بده يفرزاد رفته بود تا کارا.  میهال منتظر فرزاد بود يفرشته هم آماده تو

فرزاد  يبجا یدر رو باز کردم ول. کردم  بغلفرشته رو . زنگ خونه که زده شده. بوستون  ادیتا بعدا هم ب شدیم

به  ياون که تعهد. دونم چرا ازش دلخور بودم ینم.اومد ادمیاهورا و حضور ساره کنار  شبید. اهورا پشت در بود

 . سالم کردم. من نداشت

. بروز بدم يزیمن محال بود چ یول. حالم رو از نگاهم بخونه خواستیم نکهیمثل ا. به صورتم نگاه کرد  قیدق

 .ادیفرودگاه اون خودش م میریما م کشهیفرزاد کارش طول م: سالمم رو جواب داد و گفت

 .خانم خوشگله چطوره: و گفت دیفرشته رو کش لپ

 .خوبم: و گفت دیخند زیر فرشته

 .بذاره نیماش يراننده خواست که ساك ها رو تو از

 .داده بود لیرو تحو نیماش پس

بود که فرزاد و فرشته  دهیکه فهم روزیکرد از د یم هیمارتا گر. گذاشتم یصندل يشدم و مارتا رو کنارم رو سوار

.  مییایحتما م دنشید يدادم و گفتم برا يبهش دلدار. کرد و ناراحت بود هیگر یحساب رانیا گردنین برمبا م

فقط سرش رو . جا نیا مییایکه ما م یمواقع يابر یخونه باش يتو دیو هنوز تو با میتازه خونه رو که نفروخت

 یآدم ا رو از دلبستگ. بوده نیهم شهیرسم روزگار هم یاز فرشته براش سخت بود ول يدور دونمیم. دادیتکون م

 .کنهیهاشون جدا م
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که  میرو نرفته بود یفرشته خسته بود و هنوز مسافت. بره فرودگاه نیشد و گفت که ماش نیسوار ماش اهورا

بار حتما ازش  نیا. افتاده باشه  ینکنه اتفاق. چرا جواب نداده بود. زدیناشناس شور م يدلم هنوز برا. خوابش برد

 اممینگرانتم لطفا اگه پ(دادم و نوشتم ناشناسبه  گهید امیپ هی. که بشه باهاش تماس گرفت رمیگیم يا شماره

 )جواب بده  يدیرو د

. و اخم کرده کنهیرو چک م شیکه اهورا گوش دمید شهیش ياز تو.  کردمیرو نگاه م رونیارسال شد و ب امیپ

نکنه به من ربط داشته .  کنهیچرا داره منو نگاه م.ستیداده بود پس چرا خوشحال ن امیحتما ساره جونش بهش پ

 باشه؟

 ؟يبه من زنگ زده بود شبید -

 . دمیپر کدفعهیاهورا  يصدا با

 ؟يدیشد چرا ترس یچ -

 .  يصدام زد کدفعهیخوب  -

 متاسفم -

 .ستیمهم ن -

 ؟يزنگ زده بود -

 .بهی؟ عج ادینم ادشی يزیچ یعنی

 اوهوم-

بلند  يبود وگرنه صدا نمونیخدارو شکر که فرشته ب. و کامل طرف من برگشت گذاشته یرو پشت صندل دستش

 بله : اومد اخم کردم و گفتم ادمیو بودنش با ساره  شبیمنتظر نگاهم کرد که تازه د.دیشن یطپش قلبم رو م

 ؟یداشت کاریخوب چ-

با  دونمیمن م دهیفهم نکهینه حتما توقع داشتم بخاطر ا. توش نبود یاز ناراحت ينگاهش کردم اصال اثر قیدق

 .دل عاشق داره ییچه توقع ها. باشه و ناراحت مونیساره است پش

 .که فرزاد بهت گفت رانیا میگردیبگم که برم خواستمیم. نبود  یمهم زیچ -

 شده؟ يزیچ -

 نه چطور مگه؟ -

 .و دلخور ینگران نکهیمثل ا -
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 .دادم جواب نداده نگرانشم امیه بهش پک روزیدارم که از د يزیدوست عز. ستیمربوط به شما ن -

 نباش -

 چرا موضع گرفته؟ نیناراحت باشم و دلخور ا دیمن با. چشماشه يتو قیعم يدلخور هی. کنم یم نگاهش

 چرا نگران دوستم نباشم؟ -

 .دادیجوابتو م یداشت تیچون اگه براش اهم -

معرفت  شتریدارن ب یدوست يکه ادعا گهید يها یلیرو مطمئنم از خ یکی نیدارم حداقل ا تیمن براش اهم -

 .داره

 ه؟یمنظورت چ: گفت تیانداخت و با جد باشیز يابروها نیب يا گره

که فرزاد رو  یکنارم بود وقت يچند سال تو: خوب دلخور بودم گفتم ومدمیکوتاه ن یول دونستمیرفته بودم م تند

با فکر  شبمید یحت. سنگ صبورم بود یول دمشیند دیشا. بابا رفت اون کنارم بود  ینداشتم اون آرومم کرد وقت

جز اون  یول یدوست واقع هیکنارم باشه  یکس مداشت ازیبود ن نیبرام سنگ شبیاتفاق د.کردن به اون آروم شدم 

 تم؟یاهم یقدر خوب بوده من براش ب نیکه ا یبه نظرت کس. چرا نگرانش نباشم . رو نداشتم  یک چیه

 کردن اهورام؟ یقدر دنبال معن نیچرا ا. من رنگ غم گرفت  يبا حرفا شینگاه طوفان. زد بهم ذل

 

 :اهورا

گفتم که من همون  یبهش م رم؟یخودم رو بگ يجا تونستمیمن چطور م. خراب کرده بودم یمن لعنت بازم

خوام  یبهت بگم؟ نم تونمیچطور م ؟یزنیحرف م تشیو حما یخودم ازخوب يرو يکه تو یناشناسم همون دوست

خوام اهورا رو بخاطر ناشناس بودن  یسخت کنارت بودم نم طیشرا يتو یزمان هی نکهیبه صرف ا يریبپذمنو 

بوده  یناشناس یخوام فراموش کن یم. يداد امیاالن که دوباره پ یحت. جواب ندادم  شبید نیبخاطر هم.يبخوا

 میاما عصبان. دلخوره نیو بخاطر هم دهیساره رو شن يصدا شبیمطمئنم د. ینیو اهورا رو بب یفراموش کن. 

 گهیو تا فرودگاه د کنمیسکوت م. تونم نرم برخورد کنم اون حق نداره رابطه من و ساره رو قضاوت کنه ینم

 شدمیم ونهیداشتم د شبید.  گردهیدلخوشم که مرجان با من برم نیفعال به ا. شه یرد و بدل نم نمونیب یحرف

 دیتو با. یکن یو بگم تو غلط م رمیمچ دستش رو بگ خواستمیم. فکر کنه دیو با ادیمرجان گفت که نم یوقت

خواستم عکس العمل نشون بدم تا  یم نیجشن زهرم شده بود بخاطر هم. رو نگه داشتم  خودم یول.  يبرگرد

مرجان با همه . کردم  یاشتباهو نم نیچقدر براش ارزش دارم پس با ساره گرم برخورد کردم که کاش ا نمیبب
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دونم که  یاالن م. بود  يعاد یلیواکنشش نسبت به ما خ. ذاره  یمستقل داره نم تیخترا فرق داره اون شخصد

داشتم . بعدم اون اتفاق . یرو کشف کن يکلماتش دلخور نیماب دیفقط با دهیاگه ناراحتم باشه بروز نم یحت

 یمطمئنا خوب رفتار نم.  شدیم یچ موندمیم شتریدونم اگه ب ینم. کس نبود چیموندنم به صالح ه شدمیم ونهید

. مشروب خوردم  گهید السیخونه چند تا گ دمیرس.  نکردم یبا بچه ها درست خداحافظ یرفتم حت صدایب. کردم

حضورش . باشه  شمیخواست شب اخر پ یساره اومد و م. نداشته باشم ینه اونقدر که کنترل یمست شده بودم ول

که  دیفهم یکاش مرجان نم. کردم و فرستادمش رفت یبعد زنگ مرجانم قاط.  مهمون بود یول کردیم میعصبان

لعنت به من که . با ناشناسش حرف بزنه خواستهیناراحت شده و م شبید نیحتما بخاطر هم. بوده شمیساره پ

 .نخواستم در نقش ناشناسم آرومش کنم

 .آرامش داشتم یبه کم ازیهمه اتفاقات پشت سرهم افتاده بود و االن ن. فکرم مشغول بود . فرودگاه میدیرس

با دو نفر مشغول .  نمیب یاز دور فرزاد رو م.  میتا پرواز هنوز وقت دار.  میو منتظر فرزاد مینشست یصندل يرو

 شهیکه فرزاد به ظاهر اروم م گنیم ینم چدو ینم. کنهیبا اون دو نفر دعوا م ایگو هیعصب یلیمعلومه خ. صحبته

 يمرجان فرشته رو رو. گردمیاالن بر م گمیم رجانبه م.  شمیبلند م. شناسه ینم قشویبهتر از من رف یکس یول

 .رهیم سهیو فرشته از خنده ر خونهیپاش گذاشته و براش شعر م

 اومده؟ شیپ یمشکل: گمیو م رسمیفرزاد م به

 . ستین يزینه چ: گهیو م کشهیموهاش م يتو یدست فرزاد

فرزاد بعد چند .  زارمیو فرزاد متعجب رو تنها م. طور باشه نیهم دوارمیام: گمیم یگوشش اروم به فارس کنار

و شک  شنیم مایهم سوار هواپ زدیکه فرزاد باهاشون حرف م يدو نفر. میشیم مایسوار هواپ یو همگ ادیم قهیدق

 . بهش صحبت کنه جعخواد را یهست و فرزاد نم يزیوسط چ نیا. شهیم لیتبد نیقیمن به 

دونستم  یبه ذهنم بدم و فعال نم یداشتم سرو سامون ازین. که امکان داشت با مرجان برخورد نداشتم  ییجا تا

جا مثل وطن آدم  چیه ایدن يجا چیه. رانیا میدیرس یپرواز طوالن هیبعد . داشته باشم يبا مرجان چه رفتار دیبا

 .انکار کنه نویا تونه ینم یکس چیو آرامش همه است و ه یدلگرم هیخونه ما.  شهینم

 نکهیخوشحال شد با ا یلیفرزاد خ دنیاز د. فرودگاه منتظرمون بود يتو میرسیم یما چه ساعت دونستیکه م بابا

قدر مرجان رو که بابا چ دونستمیها بخاطر مرجان بود فقط من م نیهمه ا.  دیدیبار بود که م نیفرزاد رو اول

 .شهیخوشحال م شیخوشحال دنیدوست داره و از د
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با بابا  یقبال تلفن دونستمیم. کرد  فیشرکت رو تعر يفرزاد و کارا دنید يتمام ماجرا بایراه تقر يتو مرجان

 نیا. برد یبابا لذت م ياز صحبت کردن برا ینبود ول یمرجان دختر پر حرف. رو گفته  نایصحبت کرده و همه ا

 .رابطه رو دوست دارم نیانکار کنم که ا تمتونس ینم یبود ول بیشاگرد و استاد واسم عج هی نیب تیمیهمه صم

 ینم نویمن واقعا ا یگرفته بود ول دیوقتا من رو ند یلیخ. دید ینداشت و من رو نم یاصال به من توجه مرجان

 . رفتم یم شیباهاش پ اطیبا احت یکم دیخواستم با

بود  دیروز جد هیفردا . مامان منتظرم بود و آغوشش ارومم کرد . خونه میرفت میو فرزاد رو که رسوند مرجان

 یم يهمه کار رفتنمیبهش و پذ دنیرس يخواستم و برا یمن مرجان رو م. با مرجان دیرابطه جد هی يبرا

 .بجز خرد شدن غرورم يهمه کار. کردم

گرفته  یماتیمدت تصم نیا. خواستم برم شرکت یتمام شده بود و م که بابا بهمون داده بود یروز استراحت دو

 يهم پروژه ها دیشا. جدا از بابا بزنم و شروع به کار کنم  یشرکت خواستمیمستقل بودم م شهیمن هم. بودم 

 . کردم مثل پروژه شمال تیریرو مد یمستقل

 . م بلند شد بود جلو یبابا که دختر خوش پوش و خوش صحبت یمنش. شرکت شدم  وارد

 بابا اتاقشون هستن؟. خانم دییبفرما-

تا  دیفعال بمون شونیاتاق ا يگفتن بهتون بگم که تو. انینه دکتر تا ساعت ده کالس دارن بعد از اون م: یمنش

 .دیو صحبت کن انیب

 زیدرست نبود پشت م. مبل نشستم يگذاشتم و خودم رو زیم يلپ تاپ م رو رو. کردم و وارد اتاق شدم تشکر

 يهنوز به طور جد. شدم کردمیکه مدت ها بود روش کار م يلپ تاپ رو باز کردم ومشغول نقشه ا. نمیبابا بش

 .گفتم دییبفرما. فکرم متمرکز نشده بود که در اتاق زده شد 

 .سالم کرد. بود مرجان

 .رو جواب دادم سالمش

 ستن؟یاستاد ن -

 . نیبش اینه ب -

 .بشه داشیاالناست که پ: به ساعتم کرد و گفتم  ینگاه -

طرف لپ تاپ خم شد و به نقشه  یسرگرم نقشه شدم که سر مرجان کم. من نشست يمبل کنار يرو مرجان

 .نگاه کرد
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 ه؟ینقشه باشگاه ورزش -

 اوهوم -

 ؟یگرفت یسفارش شخص -

 .نه مال خودمه -

 ؟يباشگاه بساز يخوایم -

 .یحیتفر یالبته مجموعه ورزش. بله -

 . با تعجب نگاهم کرد  مرجان

 ؟ینینقشه ها رو بب هیبق يدوست دار. نقشه پروژست  نیآخر نیا -

 .ادیبدم نم -

 .زمیبعدا فلشت رو بده تا واست بر -

 کنم یجا نگاه م نینه بعدا هم: گفت عیسر مرجان

 چرا؟-

 ؟يفکر بد کرد نمیبب: اخم کردم و گفتم. سکوت کرد  مرجان

 .ستیدرست ن ینه خوب ول: من من گفت یبا کم مرجان

طور  نیخواد ا ینم. سپارم یم ینقشه هام رو به کس مطمئن دونمیمن بهت اعتماد دارم و م: شدم و گفتم بلند

 .شهیادم معذب م. یرفتار کن

 .گفت یاروم دیانداخت و ببخش نییسرش رو پا مرجان

 .لطفا به من نگاه کن -

 . سرش رو بلند کرد و نگاهمون به هم گره خورد  مرجان

 .یو قبولم کن یبهم اعتماد کن کمی خوامیفقط م.  ينگفتم که معذرت بخوا نویمن ا: گفتم آروم

 .من بهت اعتماد دارم -

 .نه اونطور که من انتظار دارم ای يندار: دادم و گفتم ریینگاهم رو تغ جهت

 ن؟یکه منتظر نموند ادیز: به ساعتش انداخت و گفت ینگاه. اتاق زده شد و بابا وارد شد در

 .اهوراخان زودتر اومده بودن. نه استاد تازه اومده بودم :  مرجان

 .متوجه گذر زمان نشدم کردمینه کار م: متمرکز شد و گفتم یاسمم از طرف مرجان فکرم کم دنیشن با
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 .مستقل کار کنم دمیم حیصحبت کنه که من گفتم ترج دیه جددرمورد پروژ خواستیم بابا

وقته  یلیکه خ ییکه کم کم بازنشست بشم و برم دنبال کارا کردمیفکر م نیچقدر خوب منم داشتم به ا -

 .تا ده صبح دنیارزوش رو دارم مثل خواب

درس دادن و مطالعه  به من بسپاره و به زویکه همه چ شهیدونستم خواسته قلب یم یبابا شوخ بود ول لحن

 مشغول بشه 

رو با بابا گذرونده بود و بهتر ازمن اون رو  يشتریمرجان زمان ب. کرد دییهم موافق بود و حرف بابا رو تا مرجان

 يکه شد کل شرکت به من سپرده شد و قرار شد بابا نظارت داشته باشه رو ییصحبت ها يتو. شناخت یم

کار کردن با .خوب بودن  شهیمثل هم. فتکه داشت رو گ یکرده بود و نظراتمرجان پروژه رو کامل مطالعه . کارا

 يجلسه ا. خوب بودن یپخته نبودن ول نکهینو و خالقانه داشت با ا دهیا هی شهیمرجان لذت بخش بود چون هم

اش  قهیرو به مرجان سپردم چون با سل تیریطبقه مد. بابا از بچه ها و مهارتاشون برام گفته بود. دادم  بیترت

کال روز پر . سپردم هیهم به بق گهید يبخش ها.  کردمیکار م يطبقه ادار يوخودم هم ر. داشت  یهمخون

بابا  ياتاق مرجان رو بابا بهش نشون داد و من هم جا. بچه ها به اتاقاشون رفتن تا شروع بکار کنن. بود يکار

پس کارا  زبابا ا یدونستم به خوب ینم. شد چند ساعت به من واگذار يشرکت بزرگ تو هی تیریرو گرفتم و مد

 نه؟ ای امیبر م

با اومدن . ابعاد پروژه بودم که متوجه گذر زمان نشدم  یخوندن پروژه و فکر کردن درباره تمام ریدرگ اونقدر

.  دمیتازه ساعت رو د. نه و قصد رفتن داشت  ایدارم  يباهاش کار دیپرس یکه م) بابا  یمنش( یمیخانم سل

 یبا دقت پروژه رو خونده بود ول یلیمرجان خ. هم مشغول کار شدم گهیچند ساعت د. رو مرخص کردم  یمنش

 یبود نم يریو سخت گ نیپروژه شخص نکته ب يکارفرما. جا نمونه يزیچ خواستمیم.من وقت نکرده بود 

امروز  يبرا.  کردیدرد م یلیسرم خ. داشته باشه یتهران مشکل يشرکت بابا تو يبرا میکار جد نیخواستم اول

شرکت  یآبدارچ. کتم رو برداشتم و از اتاق خارج شدم. دادمیرو انجام م اکاره هیخونه و فردا بق رفتمیبود م یکاف

تا کارشون  مونمیخانم راد هنوز نرفتن م. هنوز نرفته بود ازش خواستم که درها رو قفل کنه و بعد بره که گفت

 . تموم بشه

. کردیقدر خودش رو خسته م نیمرجان هنوز نرفته بود هنوز که پروژه شروع نشده بود چرا ا. تعجب کردم  یلیخ

 .کردمیباهاش صحبت م دیبا
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جواب  یصداش زدم ول. گذاشته  زیم يسرش رو رو دمیوارد اتاق شدم که د. جواب نداد یاتاقش رو زدم ول در

 . مرجان: تر و گفتم کیرفتم نزد. نداد

 .ساعت چنده خوابم برد يوا: و گفت دیرو بلند کرد و مثل بچه ها چشماش رو مال سرش

 .يهمه رفتن و فقط شما خواب موند. ساعت هفت شبه : زدم و گفتم  يلبخند

کار داشتم موندم انجام بدم و بعد برم  کمی. خواب نموندم رینخ: بهم انداخت و گفت يا هیعاقل اندر سف نگاه

 .که خوابم بردشد  یچ دونمینم یول

بر  ییبه جا کردمیم تشیو اذ يباز سیر کمی.که مربوط به پروژه نبود نیا. به نقشه روبروش انداختم ینگاه

 .خورد ینم

 ؟يدیکار انجام م طیمح يرو تو تیشخص يکارا -

 .بعد مشغول کار خودم شدم کردمیپروژه شرکت کار م يرو ينه تا ساعت ادار: سرخ شد و گفت یکم

 .هست یچ تیحاال کار شخص. شه لطفاتکرار ن -

 .  کشمیواسه خودم م ستین یمهم زیچ: تند تند نقشه رو جمع کرد و گفت مرجان

 شه؟یم.  نمیکارت رو بب خوامیم: بدجنس گفتم  کنهیم کاریخواست من بدونم که چ ینم

نقشه رو باز کرد  دیبا ترد. داشتیاحترام ادم ها رو نگه م یطیاون تو هر شرا نمینداشت مرجان نذاره بب امکان

 .نمیتونه نذاره من ب ینم یول ستیراغب ن ادیز دونستمیم

 .  يو ادار تیریقسمت مد.  يباز يفضا. اتاق  یبود کل مارستانینقشه ب هیشب يزیچ هی. به نقشه کردم  ینگاه

 مارستانه؟ینقشه ب:کردم و گفتم زیرو ر چشمام

 .پرورشگاهه هینقشه .  زهیچ. نه: با من من گفت مرجان

 نقشه پرورشگاه؟ -

 . بله نقشه پرورشگاه است . اهورا خان يوا -

 د؟یبر دیخوا یشما نم: رو برداشت و گفت فشیرو جمع کرد و ک نقشه

 .نپرسم گهیهم د یو سئوال میبر یعنیاالن  -

 .شهیاگه م: زد و گفت يلبخند

 .فهممیهست و بالخره م يزیچ هی دونمیمن که م -

 . میهم از شرکت خارج شد با
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 ؟يآورد نیماش -

 .کاله موند یرو برد و سر من ب نینه فرزاد ماش -

 .من بود يقدم رو به جلو برا هی نیمرجان بدون تعارف سوار شد و ا. سوار شو. رسونمت یم

 .نیداشت ادیز نیشما که ماش -

 .همه رو فروختم -

 چرا؟ -

 .داشتم اجیبه پولش احت -

 . یمخف يزایدختر چقدر مبهم بود پر از چ نیا. داشت ازیهمه پول ن نیمرجان به ا چرا

 .بتونم کمکت کنم دیشا ؟یداشت ازین یهمه پول واسه چ نیبپرسم به ا یش یناراحت نم -

 .انجامش بدم خوامیگردنم بود م ینید هی. نه چرا ناراحت بشم -

 شه؟ یمربوط به اون نقشه که نم -

 . مربوط به اون نقشست. بعله . شهینم ینگم ول خواستمیم. دیدیفهم زویچه زود همه چ -

 ؟يپرورشگاه بساز يخوایم -

 یامکانات خوب. یمیبود هم قد کیگرفته بود هم کوچ لیمنو از اونجا تحو یکه بابا عل یساختمان پرورشگاه -

 .دوست داشتم درستش کنم. هم نداشت

 . که خونه مرجان  يکوچه ا يتو دمیچیزدم و پ راهنما

 .يانجام بد يخوایرو م یسخت یلیکار خ دونمیم. کنم یکمکت م -

 .سرت شلوغ هست یبه اندازه کاف. خوام مزاحم شما بشم ینم: نگاهم کرد و گفت یچشم ریز مرجان

قبولم  ادمیز فهممیاالن م یخوشحال شدم ول يتازه که دعوت رسوندنم رو قبول کرد. یتعارف نکن شهیم -

 .ينکرد

 .من قبولت دارم : اورد داخل و گفت شهیاز ش یشد و سرش رو کم ادهیپ مرجان

 .خوام یمن اعتماد م ستین یقبول داشتن کاف -

راه  یلیهنوز خ دمیتشکر کرد که رسوندمش و در خونه رو باز کرد و وارد شد و در رو بست و من فهم مرجان

 .رو جلب کنم یدختر مرجان نیمونده تا اعتماد ا
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 هجدهم فصل

 :مرجان

با من برگشته رو  نکهیشدن فرزاد و ا دایامجد صحبت کردم و پ يبا اقا روزید. شده بودن ریو فرشته جا گ فرزاد

خوشحال بودم که فرزاد . انجام شد هیمالقات با فرزاد اومد و صحبت ها درباره ارث يامجد برا ياقا. اطالع دادم

خوشحال بودم . کمکش بکنه  ییشرکت دارو هی سیتاس يامجد خواست تا برا يفرزاد از اقا. دهیبه حقش رس

 . به موندن گرفته بود میکه فرزاد تصم

که بهش اعتماد داشته  خواستیاهورا از من م. درست مثل امشب . کردمیموقع خواب به اهورا فکر م دایجد

بود پس چرا کارها عالقه  نیپرورشگاه کمک کنه؟ اگه علت ا لیتکم يبه من برا خواستیاما چرا؟ چرا م. باشم

که  يوجود ساره و رابطه ا اب رمیتونستم اون رو بپذ یم یگفت؟ من اهورا رو دوست داشتم ول ینم يزیچ

 داشتن؟

حالم رو بهتر  تونستیم يچا وانیل هی. اشپزخانه  يرفتم تو. شده بودم  خوابیبود و ب کیحدود  ساعت

فرزاد هم . سالن رو روشن کرده بود ومدیتابخونه مکه از ک ینور کم. رو پر کردم و به برق زدم یبرق يکتر.بکنه

که  یکتاب. متوجه حضور من شد کهبه در زدم  يدر کتابخونه رو باز کردم تقه ا. شده بود خوابیمثل من ب

 ؟يدیهنوز نخواب: رو بست و گفت کردیمطالعه م

 ؟یهست يچا وانیل هیموافقه . نه بد خواب شدم  -

 چرا که نه؟ اریبرام ب ياگه مر -

 .یمزه هست یب یلیخ یول ارمیکردم و گفتم م یاخم

 . اش رو فشار داد  قهیدو طرف شق فرزاد

 کنه؟یسرت درد م -

 اوهوم -

 .دوباره اوت کرده گرنتیم.  يمدت همش سردرد دار نیدکتر ا يبر دیبا -

 .بخرم دیقرصام تمام شده با. شهیخوب م -

 .یستیتو که به فکر خودت ن.  خرمیمن فردا برات م سیاسمش رو بنو -
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لسوان برداشت و  هیفرزاد . برگشتم يچا وانیمخالفت بهش ندادم بلند شدم و رفتم اشپزخونه و با دو ل اجازه

 .تشکر کرد

نوشته که فقط من  یگردنبند فرمول ينامه نوشته رو يتو. نامه و گردنبند بهم داد هیفرزاد بابا قبل از مرگش  -

  ه؟یچ دونمیم

 ؟یتو مطمئن: جا خورد بلند شد و کنارم نشست و گفت فرزاد

 .بابا اونو نگه داشته بود. اره  -

 از گردنبند نزده بود؟ یهمه سال حرف نیپس چرا ا -

 . گردنبند کشته شدن نیبابا و مامانم بخاطر راز هم گفتیم. من تیبخاطر امن گفتیم -

 . و متفکر فرزاد انداختم نیبه چهره غمگ ینگاه

 ؟ینگفت يزیکه چ یسبه ک -

 .نه فقط به تو و اهورا -

 چرا؟ گهیاهورا د -

 . بکنه يبد ينکنه فکرا دمیاز فرزاد خجالت کش یانداختم کم نییرو پا سرم

 .  هیماجراش طوالن -

 ؟يدیهم فهم يزیچ -

 ؟یکمکم کن یتونیتو م. دارو  هیفرمول  دونمیفقط م.  ادینم ادمی يزیچ کنمیکه نگاه م ینه هرچ -

رو در  نیبابا ذره ب زیم يفرزاد گردنبند رو گرفت و با عجله از کشو. رو در آوردم و به دست فرزاد دادم گردنبند

 دیتاک یوقت. ادینم ادتی يزیچ یتو مطمئن. نوشته شده یبا رمز خاص: به فرمول انداخت و گفت ینگاه. آورد

 .یفکر کن شتریب دیپس با. هیچ یدونیداشته فقط تو م

 .کنم دایبتونم قاتل خانوادم رو هم پ دیکنم ، شا دایفرمول رو پ نیاگه ا.  کنمیهرشب بهش فکر م دونمیم-

مشتش فشار داد و  يگردنبند رو تو. کردمیچشماش رو درك نم يتو تیغم و عصبان نیا. شده بود یعصب فرزاد

که  ییاز همه کسا میریگیبعد انتقام م. شده  ختهیکه ر ییبخاطر خونا میحتما راز گردنبند رو بفهم دیبا: گفت

 .دنیو ارامش رو ازمون دزد یخوشبخت. خانوادمون رو ازمون گرفتن

پروژه مدام  يمعاون فرهنگ کارفرما یصارم. رو شروع کرده بودم دیپروژه جد يبود که کار رو يهفته ا کی

که  کردمیخدارو شکر م. کردینتقل منظرات فرهنگ رو م یو گاه گرفتیاطالعات رو م نیتر دیو جد زدیسر م
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 يدلخور هیعمق نگاهش  يواهورا کم حرف شده بودو ت. داشته باشم یبا فرهنگ مالقات و صحبت ستیقرار ن

 يدوباره همون اهورا کردمیواقعا رفتارش رو درك نم زدینم یباهام حرف يبجز مسائل کار. شدیم دهیبه وضوح د

مدت  نیا يتو. بردیم يدیجلد ادم جد ياونو تو رانیا يضورش توح دیشا. سرد و بداخالق شمال شده بود

بود  یناراض زدیحرف م یفارس دیتمام مدت با نکهیو از ا کردیم یبیغر لیاوا.  موندیخانم م میمر شیفرشته پ

 یخانم دو سال بود که با دختر و نوه اش زندگ میمر. خانم و نوه چهارسالش عادت کرد میکم کم به مر یول

 ارهیازش خواستم نوه اش رو هم همراه خودش ب. داشتینوه اش رو نگه م رفتیو چون دخترش سرکار م کردیم

 .راحت باشه الشیداشته باشه و هم خودش خ يبازتا هم فرشته هم

 يخانم برا میمر یچون از بچگ یول دادینشون نم شدنیم شیکه وارد زندگ يدیبه افراد جد یعالقه چندان فرزاد

  .کنه يموافقت کرد تا ا ز فرشته نگه دار شناختشیا رفت و آمد داشت و مکار به خونه م

  

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

 

 .  رونیب میشام با فرشته و فرزاد بر يبود برا قرار

 .سالم کردم . که در اتاق زده شد و اهورا وارد شد کردمینقشه کار م ياتاقم بودم و رو يتو

 .به نقشه انداخت یو نگاه ستادیکنارم ا.جلو اومد و سالم کرد اهورا

رستوران و راجع به نقشه و  میشام بر يفرهنگ زنگ زد و دعوتمون کرد که فردا برا ياقا شیساعت پ مین -

 .بده راتییتغ یکم خوادیم نکهیمثل ا. میباهاش مالقات داشته باش اتشییجز

 ام؟یکه من نم گفتمیبد نبود اگه م. ومدی یاز فرهنگ خوشم نم ادیز

 ؟يه من نباشم و خودت براگ شهیناراحت م -

 ؟يدار يا گهیچرا؟ برنامه د -

 .فکر نکنم حضورم الزم باشه ینه ول -

 .یحتما بوده که خواستم باش -

 ؟يداد شنهادیشما پ یعنی -

 .از اون یقسمت يشده بود رو زینگاهش به نقشه بود و ر هنوز

 .پروژه باشه يتو یمشکل چیه خوامینم. بهتره یدادم چون فکر کردم اگه باش شنهادیمن پ -
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 .  امیکه نم گفتمیم یخواستیاگه نظرم رو م -

 ؟يایب يخوا یچرا نم: نگاهم کرد و گفت موشکافانه

 . ادیاون ادم خوشم نم يچون از نگاه ها: کردم و گفتم یپوف

 فقط نگاه هاش؟ -

 .جشن هم بهم شماره داد ينه اونروز تو -

 بهت شماره داد؟ رمردیاون پ: گفت اخم نگاهم کرد و مشتش رو گره کرد و با

 .بلند شد میزنگ گوش يصدا

 .من همون موقع پاره اش کردم : شدم و گفتم هول

 .جواب بده: انداخت و گفت  زیم يرو ینگاهش رو به گوش.خوردیهمچنان زنگ م میگوش

 .فرشته اومد يصدا. رو برداشتم و دکمه پاسخ رو زدم یگوش

 سالم عمه -

 .اش کرد هیبه اهورا انداختم رفت طرف پنجره و بازش کرد و هوا رو وارد ر ینگاه یچشم ریز

 ؟یخوب زمیسالم عز -

 م؟یبخول زایپ میلیامشب م. خوبم عمه -

 .زمیمنتظرتم عز بیس تزایپ يتو 7کار دارم ساعت  ییجا.  مونمیقولم م يمعلومه من رو -

 بوس بوس. امیمن با بابا فرزاد م -

 .بوس بوس -

بعدا درباره قرار فردا صحبت .شم یمزاحمت نم يکار دار نکهیمثل ا:نگام کرد و گفت یگشت و با ناراحتبر اهورا

به فرشته قول . رونیشام ب میامشب بر میخوایندارم م ينه کار: که گفتم رونیاز اتاق بره ب خواستیم. میکن یم

 ؟يایدادم باهامون م

. خورد  یبر نم ییبه جا کردمیطور بود؟ ازش دعوت م نیواقعا ا ای کردمیطور فکر م نیمن ا. دیدرخش چشماش

 . گهیشناختن همد شتریب يبه خودمون فرصت بدم برا خواستمیم. کردیمدت رو کمتر م نیا يدور کمی دیشا

 .دیراحت نباش دیشا هیجمعتون خانوادگ -

 من؟ ای شهیفرزاد معذب م ؟یکنیاالن تعارف م -

  ؟يدار کار ییجا یفقط گفت. باشه  -
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 ییجا هی.انجام داده  لمونیامجد وک يمجوز و همه کاراش رو اقا. پروژه پرورشگاه رو شروع کنم  خوامیآره م -

ساعت شش هم قرار دارم که برم . بچه ها اونجا باشن  میمدت که ساخت و ساز دار نیا يبرا میهم اجاره کرد

 .کار دارم  یلیخ. م شمالبر خوامیاخر هفته هم م. و چک اجاره رو به صاحب ملک بدم

 ستم؟یمن قابل ن -

 ؟یگیم نطوریچرا ا -

 .خوب قرار شد کمکت کنم -

 .ادهیشما خودت کارت ز -

در ضمن چکو بده راننده . شمال امیکه باهات ب نهیقدم هم ا نیاول. کنم کمکت کنم يزیبرنامه ر تونمیم یول -

 ؟يکه ندار يا گهیکار د. شرکت ببره 

 .امجد همه کارا رو درست کرده ينه اقا -

 .نمتیبیم بیس تزایاالنم برو خونه استراحت کن ساعت هشت پ -

فکر کردم که چقدر خوبه که اهورا  نیو من به ا. کرد و رفت یاهورا خداحافظ. زدم و موافقت کردم يلبخند

 . کمکم کنه تونهیم

 . میکرد یالپرسسالم و احو. دیکه اهورا هم رس میشده بود بیس تزایوارد پ تازه

 دهیبود که به خانم ها احترام بزاره د شیشگیعادت هم نیا.  نمیتا بش دیکش رونیمن ب يرو برا یصندل اهورا

به ما  یفرزاد نگاه خاص یکردم ول یتعجب نم نیبخاطر هم.  دهیرو انجام م نکاریمادرش هم ا يبودم که برا

.  میبود تزایو منتظر اوردن پ میداد تزایسفارش پ. نشوند و بعد خودش نشست یصندل يانداخت و فرشته رو رو

فرزاد بلند شد و گفت من و . و من با فرشته سرگرم بودم  زدنیحرف م يفرزاد و اهورا راجع به مسائل کار

 ؟ییبابا میبر میدستامون رو بشور میریفرشته م

: که اهورا گفت کردمیبه رفتنشون نگاه م. فت و رفتنو دست فرزاد رو گر نییاروم اومد پا یاز صندل فرشته

 ؟یخوب

 .خوبم یلیممنون خ -

 .یمعرفت یب یلیمامان گفت بهت بگم خ. خوبه -

که  ارمیحاال خودم از دلش درم ؟یدونیسرم شلوغه شما که م یلیبخدا خ. جون ازم ناراحت شدن میمر يوا -

 .ناراحت نباشه گهید
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 ؟يایم ه؟یفردا چ يبرا متیتصم. باشه -

 .امیم یهرچند دوست ندارم ول -

 .کنم حدش رو بدونه شیحال يخودم بلدم چطور.  کنمیفکر رو م نیمنم هم -

 .دوارمیام -

 عمه بغل: و گفت زیو اومد سمت م دیدو فرشته

 ادیهات ز طنتیش دنیجد: و گفت دیبود خند دهیفرزاد هم که به ما رس. یکردم و نشوندمش رو صندل بغلش

 .ییاشده باب

مدت کمک  نیا ياهورا تو.دارن  یکه اهورا و فرزاد چقدر رابطه خوب دمیدیم. ارامش خورده شد  يتو شام

 میما هم به اصرار فرشته رفت. بعد از شام اهورا تشکر کرد و رفت. خبر بودم یبه فرزاد کرده بود و من ب يادیز

 .میپارك و تا اخر شب مشغول بود

خوب بود اگر شام بعد از ظهر رو فاکتور  زیاستراحت کنم همه چ تونستمیبودم و م لیشکر فردا تعط خدارو

 . خواستمیبود که م يزیچ نیروبرو شدن با فرهنگ اخر. گرفتمیم

 ییخانم گفته بودم روزا میبه مر. میبا فرشته امروز خوش گذروند یحساب. رو پشت سرگذاشته بودم  یاروم خواب

فرزاد .میخودم و فرشته املت درست کردم و خورد يبرا.  ومدیناهار ن يفرزاد برا.  ادیکه ب ستین ازیکه هستم ن

 شتریشبانش ب ياسترس ها و سردرد ها یول ودالبته دنبال کاراش ب ومدیخونه نم ادیمشکوك شده بود ز دایجد

 دیجد طیدور بود کنار اومدن با مح طشیو مح رانیچون چند سال از ا دیشا. به کاراش شک کنم شدیباعث م

کنار  زیچقدر زود با همه چ کردمیحسادت م تشیو معصوم یبه کودک کردمیکه فرشته نگاه م یگاه. بردیزمان م

 .يبریو لذت م یکش یرو نفس م یفارغ از تمام مشکالت زندگ. هیخوب یلیدوره خ یبچگ. ومدیم

. در بود يدرست راس ساعت جلو. دنبالم  ادیقرار بود که خودش ب. و منتظر اهورا شدم  دمیپوش یمناسب لباس

 .شدم و سالم کردم نیسوار ماش

 .رو جواب داد و راه افتاد سالمم

که  یبا کس خواستمیشده بود هر موقع م کیتحر یاعصابم کم.  خواستمیم میاهنگ مال هی. ساکت بود  نیماش

 .  شدیطور م نیا. روبرو شم نمشیدوست ندارم بب

 ؟یضبط رو روشن کن شهیم-

 . استرس داشته باشه يذره ا نکهیبدون ا کردیم یارامش رانندگ با
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 ؟یکن یچرا خودت روشن نم-

چند تا . دادیبهم نم یتند بود و اصال حس خوب يادیز شدیکه پخش م یکالم یرو روشن کردم اهنگ ب ضبط

 .دمیاهنگ رو جا به جا کردم تا به اهنگ مورد نظرم رس

 ؟یهست یعصب -

 .استرس دارم کمینه خوبم فقط  -

 ؟یکن يهمکار دینگاه بدم بهت بندازه فقط با هی یذارم حت ینم. به من بسپار زوینگران نباش همه چ -

 کنم؟ کاریچ دیبا: نگاهش کردم و گفتم میو مستق دمیچرخ

 .تر برخورد کن یمیبا من صم کمیساده است  یلیخ -

 کنم؟ کاریتعجب گفتم چ با

 .یمیمثل دو تا دوست صم. تر برخورد کن یمیصم: گفت خونسرد

 .میاالنم با هم دوست نیما هم -

 . مرجان ستیانقدرام سخت ن دنشیفهم -

 .سخته رفتنشیپذ ستیسخت ن دنشیفهم -

 من انقدر سخته؟ رفتنیپذ: اخم کرد و گفت یکم

 .کنه ریتعب يا گهیمن رو جور د يعادت کرده بود که حرفا. کردم یپوف

نوع  نیا یول يسر قرار کار میرفت یبا هم نم نیماش هی يوگرنه االن تو رفتمیتو رو پذوقته  یلیمن خ -

 .يکردیساره رو انتخاب م دیکار با نیا يخوره برا یهست به من نم نمونیب یبگ يخوایکه م یتیمیصم

 .باال رفته بود یصورتم صداش کم يشد تو زیاخم ر با

 ه؟یمنظورت چ-

 .نداشتم يمنظور -

 .میمن و ساره فقط دوست. یرو بزن یمنظور حرف یکه ب یستین یادم -

 یمیالبته دوست صم -

 .گفتم دهیو کش دیبا تشد یرو کم یمیصم

 .یکنیکه فکر م ستیرابطه ما اونطور ن: حرص گفت با

 .یکن یباشم منو چطور قضاوت م ستیدوست که از قضا همجنسم هم ن هیاتاق  يشب تو مهیاگه من هم ن -
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 .اون دوستت رو کشمشیم. ادامه نده: بلند گفت يو با صدا منقبض شد فکش

. نبودم  يا نهیک نقدریمن که ا. دمیکش شیدونم چرا حرف ساره رو پ ینم. بود  ختهیاعصابم بهم ر. شدم  ساکت

. ذهنم مونده بود و االن به زبون اوردمش يکه از اون روز تو يا يو دلخور یحسادت. بخاطر حسادت بود  دیشا

رستوران نگه  نگیپارک يرو که تو نیماش. و دلخور میهر دو ساکت بود.  کردیم یرانندگ یاهورا هم عصب

منم به اندازه اون دلخور . کرده بودم که بهش نگاه نکنم  یبهش انداختم تا االن سع یچشم رینگاه ز. داشت

 . بودم

 ؟یش ینم ادهیپ: گفتکرد و  ریغافلگ نگاهمو

شد و بعد اهورا دستش رو دور دستم  دهیهنوز دو قدم برنداشته بودم که دستم از پشت کش. میشد ادهیپ همزمان

 يبه مرد کیقدر نزد نیتا به حال ا. تمام بدنم داغ شده بود. قلبم به طپش افتاد ادمونیز یکیاز نزد. حلقه کرد 

خودم رو . نامحرم بود یبود؟ معلومه که نبود ول ردام هیاهورا برام مثل بق. قدرت واکنش نداشتم. بودم ستادهینا

: گوشم گفت يکه محکم تر منو گرفت و اروم و با حرص تو. حلقه دستاش رو باز کنم خواستمیو م دمیکنار کش

خودم رو نگه  یلیخ روزیاز د. يرخو یاز کنارم تکون نم. هیکاف. يکرد میعصب یمرجان امروز به اندازه کاف

 .زندش بزارم دمیقول نم. بکنه یرفتار سبک ایفرهنگ اگه بخواد نگاه بد  حالبه  يوا یداشتم ول

و  مینکنه به خاطر من پروژه رو از دست بد. ادیب شیپ يریبکنه و درگ ينکنه فرهنگ کار. به تنم افتاد يا لرزه

 یم يزیبه اهورا راجع به فرهنگ چ دینبا. زنمیموقع حرف م یرا باخه من چ. به اعتبار شرکت خدشه وارد بشه

 .گفتم

به  ینگاه.ستادیا ياهورا لحظه ا. میمغزم پر حرف بود وارد رستوران شد يکه به ظاهر بود و تو یسکوت يتو

 یکس یول دمیبالخره فرهنگ رو د. دادیکه اهورا هم انجام م يکار نمیانداختم تا بلکه بتونم فرهنگ رو بب زایم

 بود؟ یبه فرهنگ چ شربط. کردیم کاریچ نجایاون ا. نشسته بود باعث تعجبم شد ششیکه پ

اهورا باز هم محکم تر دستم رو . نداشتم یاصال حس خوب. برم نجایاز ا خواستمیم دمیخودم رو عقب کش یکم

؟  یستیکردن ن تو که اهل زود قضاوت. میشنو یرو م حشیو توض مینیشیم یصندل يرو میریم: گرفت و گفت

 ؟یهست

 نیریش يبو. دیچیپ یخوب يبو. بود که ارومم کرد یدونم تو نگاهش چ ینم. اهورا نگاه کردم  يچشما يتو

 .گمشده روح من بود مهیشک اهورا ن یب. دوست داشتن

 .بکنه يخوام فرزاد فکر ینم يدستت رو بردار شهیم: طور که مسخ نگاهش بودم گفتم نیهم
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 .مونمیعواقبشم م يپا زنمیقرارداد رو بهم م. بکنه يرفتار بد ایبه حال فرهنگ اگه بخواد نگاه  يوا -

 .التماس نگاهش کردم  با

 .  ستیرفتارش برام مهم ن. کنم یاهورا خواهش م -

 !طور تصور کردم؟ نیمن ا ایبه لبخند باز شد  لبش

 .کنمیم یسع -

 ؟یدستت رو باز کن شهیحاال م -

. ما بلند شد  دنیبا د. ما بود  يروبرو قایفرهنگ دق. میرفت زیدستش رو برداشت و با هم به سمت م اروم اهورا

 . فرزاد هم به دنبال فرهنگ بلند شد و تازه متوجه ما شد

 ه؟یحضورش چ لیکه دل گفتمیبا نگاهم بهش م. جا خورده بود یمثل ما حساب اونم

 .فرهنگ دستش رو دراز کرد تا دست بدم. و خوش بش معمول انجام شد یو احوالپرس سالم

بد  يتو. جشن دستکش دستم بود و دست داده بودم  يافتاد که تو ادمی.نگاهم کردن يو اهورا با اخم بد فرزاد

 .باال انداخت و نشست ییفرهنگ ابرو. کرد و دست داد  یدست شیاهورا پ. کرده بود ریگ يمخمصه ا

 .با لبخند ازش تشکر کردم. کرد یدست شیبکشه که فرزاد پ رونیب یمن صندل يبرا استخویم اهورا

 .دیدار ییاز قبل با هم اشنا نکهیمثل ا: فرهنگ

 .و اهورا جان دوستم. بله مرجان خواهرمه: به فرهنگ نگاه کرد و گفت یبا اخم وحشتناک فرزاد

 . خوب کار من راحت شد: کرد و گفت یخنده زشت فرهنگ

 ه؟یمشکل چ. مینقشه بد يتو یراتییتغ دیخوایم دیگفته بود: رااهو

 .اول سفارش غذا: فرهنگ منو رو گرفت و گفت. خدمت منو رو آورد شیموقع پ همون

 ؟يخوریم یچ: اهورا اروم گفت. اصال اشتها نداشتم. انداختم یمنو نگاه به

 .نداره یدونم فرق ینم -

 ؟يجوجه دوست دار -

 .خوبه -

 د؟یدار لیم یچ. دییخوب خانم مهندس شما بفرما: فرهنگ

 . میخوریما جوجه م: کرد و گفت یدست شیپ اهورا

 ؟یفرزاد خان شما چ: فرهنگ
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 .خورمیمنم جوجه م:  فرزاد

 .فرهنگ بلند شد تا دست و صورتش رو بشوره. خدمت که رفت شیپ. سفارش غذا رو داد  فرهنگ

 . دادمیپام رو تکون م یعصب

 .فرهنگ شدم يتجار کیشرمن : فرزاد

 مشورت؟ يقابل نبودم برا -

شرکت  يفرهنگ تو.یکردم فرهنگ رو بشناس یفکر نم. امشب بهت بگم خواستمیم. ستیطور ن نیا: فرزاد

 .رانیکه تازه برگشتم ا یمن يبود برا یفرصت خوب. هاست نیجز بهتر يداروساز يها

 .نگفتم يزیمن که چ.  يکرد یکار خوب -

 .داشتم يدونم چرا انقدر حس بد ینم. یلعنت. دادمیپام رو تکون م یعصب هنوز

: گوشم گفت ياهورا اروم تو.  دیچیم زیم يخدمت غذاها رو رو شیپ. کرد و نشست یاومد و عذرخواه فرهنگ

 شده؟ يزیچ يدیچرا انقدر پات رو تکون م

 .ندارم یحس خوب. نه  -

 .میریاروم باش زود م -

من فقط با  یول میمشغول غذا شد. دمیکش قیدو تا نفس عم. ضعفو دوست ندارم .شدم  فیضع یلیخ دایجد

 . کردم یم يغذام باز

اونقدر  راتییتغ نیا. به نظرم مسخره بود زیهمه چ. داد  خواستیکه م یراتییراجع به تغ یحاتیتوض فرهنگ

طور  نیشک هم یبود ب يا گهید زیهدف فرهنگ چ. داد بینبود بخاطرش جلسه شام ترت ازیبود که ن ییجز

 .بود

 . زود تر برم  خوامیمن م ؟يدار يکار: اروم به فرزاد گفتم. خورده شد و حرف ها زده شد  شام

 .با فرهنگ دارم ییمن حرفها ؟يبا تنها رفتن که ندار یمشکل: فرزاد

 .ستمیتنها ن رمینه با اهورا م -

 م؟یبر شهیم: اهورا گفتم به

خواسته شده  راتییتغ کنمیم یبود سع یشام خوب. میبر دیفرهنگ با ياقا دیبخشیممارو : بلند شد و گفت اهورا

 .دیمطمئن باش دیتونیم. رو اعمال کنم

 .خوشحال شدم دنتونیخانم مهندس از د. بهتون اعتماد داشتم که کارو سپردم دستتون: فرهنگ



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  –راز گردنبند 

wWw.98iA.Com ١٥٠ 

رستوران  يچقدر تو يهام کردم وا هیهوا رو وارد ر. رونیب میو از رستوران زد میکرد یکردم و خداحافظ تشکر

 .بد بود

 .میسوار شو بر: اهورا

 .برم ادهیپ کمی خوامیممنون م -

 ؟يرو ادهیموقع شب پ نیا -

 .مرکز شهره و شلوغه  نجایدر ضمن ا. هنوز ساعت ده نشده  -

 .میبر: رو زد و گفت نیماش ریدزدگ اهورا

 کجا؟: تعجب نگاهش کردم و گفتم  با

 .میریخوب با هم م. یکن يرو ادهیپ يخوا یمگه نم -

 .تنها باشم خوامیم یول -

 .بگو تا بدونم يخوایم یچ قایدق: چشمام نگاه کرد و گفت يتو

 .کنم و فکر کنم يرو ادهیپ یتنها باشم و کم خوامیم -

 ؟یفکر کن يخوایم یبه چ -

 . زیدونم به همه چ ینم: گفتم کالفه

 .پس سوار شو -

 .کنم يرو ادهیتنها باشم و پ خوامیاهورا خان؟ م یگیم یچ -

 .کن و فکر کن يرو ادهیپ خوادیکه خلوت باشه و تا دلت م ییجا هی برمتیم -

 . نگاهش کردم و سوار شدم مشکوك

 . کنم يرو ادهیکه پ ییخواست منو ببره جا یمگه نم. طرف خونمون رفتیداشت م.  کردیم یسکوت رانندگ يتو

 م؟یریکجا م: سکوتش خسته شدم و گفتم از

 شمال؟ يفردا صبح بر يخوا یمگه نم: زد و گفت لبخند

 .دونم یبود رو نم یبه هم چ ربطشون

 خوب؟ -

 .میاالن برو آماده شو و ساکت رو بردار تا بر -

 ؟یچ: نگاهش کردم و گفتم جیگ يآدم ها مثل
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طور  نیا.  ییایتو که عاشق در. یو فکر کن یکه کنار ساحل قدم بزن يشمال و تا صبح وقت دار میریم -

 ست؟ین

 .من هنوز به فرزاد نگفتم. مقدمه  یطور ب نیاما ا -

 يکار يکه برا یگیو م یزنیبه فرزاد زنگ م يو برگرد يروز بر هیمرجان قرار  یکن یم دشیچیچقدر پ -

 .نیهم. شمال  يریم يدار

لباس عوض کنم و بعد  خواستمیالزم نداشتم فقط م يا لهیوس. که فرزاد داد يشنهادیبودم از پ یهم راض خودم

 .میفتیراه ب

 ؟يالزم ندار يزیچ یخونه؟ لباس يبر يخوا یخودت نم -

 .ستین يریبه تدارکات و سخت گ ازیروز که ن هی يمن آماده ام برا. نه  -

شد که االن  یباورم نم. ردم تا مراقبش باشهخانم سپ میفرشته رو به مر.  دیطول نکش ادیشدن من ز آماده

ازش  يبه اهورا اعتماد داشتم تا االن رفتار بد. میجاده شمال باش يشب باشه و من و اهورا تو ازدهیساعت 

 .داشت یهمخون نم يها اریبا مع رمیفاکتور بگ تونستمیبودم اگه حضور ساره رو م دهیند

 ؟یخواب ینم کمیچرا  -

 امیخودمم شبا م. کنم یانتخاب م یرانندگ يشب رو برا شهیهم. دارم  يعادت بد هیاتفاقا من  ستمیخسته ن -

 .شمال

 .کنهیفکر م یدوست داشتم بدونم به چ. کردیم یکرد و با آرامش رانندگ ینگاه م شرویبه جاده پ اهورا

 ؟یکن یفکر م یبه چ -

 .بود بیدعوت شامش عج. مشکوکه یلیفرهنگ خ يدونم رفتارا ینم -

 .بهش ندارم یاصال حس خوب. یکن یپس شما هم مثل من فکر م -

 . ارمیاز کارش سر در ب دیبا -

بعد گفت مواظب  یغر غر کرد ول یاول کم يکار يشمال برا رمیفرزاد زنگ زدم و اطالع دادم که دارم م به

 .خودم باشم

 دمیکه اهورا رو کنار ساحل د يروز. نمونده يزیتا طلوع آفتاب چ میزنیقدم م میساحل همراه اهورا دار يتو

که دوستش  یکنار کس یگاه. مینیو طلوع آفتاب رو بب میبرسه که با هم قدم بزن يکردم روز یهرگز فکر نم

به . یدوست نداشته باش وقتهست که کنار معش يزیاصال مگه چ. سکوت راه رفتن هم لذت بخشه يتو يدار
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دو  وندیپ. کنه یعشق که خبر نم دمیمن دلبسته اهورا شدم؟ خودم جواب م يچه جور. کنمیاهورا نگاه م مرخین

 .دو تا روحه  وندیپ. تا قلبه 

رو  نجانیهام ا شهیکه ر يشهر يجا کنار ساحل تو نیطلوع افتاب اونم ا یلیخ. نجایا میممنون که آورد -

 . دوست دارم

 . مرد رو دوست داشتم نیا. لبخند بود هی جوابم

 هم بکنم؟ گهیخواهش د هی تونمیم -

 .البته -

 وقته نرفتم؟ یلیسر خاك پدر و مادرم خ میبر -

 .میبر -

دختر . کردنیم يداشتن باز ییبایز کیهمرا با دختر بچه کوچ يکه مرد مینرفته بود رونیکامل از ساحل ب هنوز

 ییصحنه ها. کردیم شیهمراه قیپدرش هم با خنده و تشو. کرد  یکرد و موقع مد فرار م یموج ها رو دنبال م

و  کردیپهن م يانداز رینرم ز يشن ها يمادرم کنار ساحل رو. دور یذهنم شکل گرفت مربوط به خاطرات يتو

خوند  یم ییشعرها. داد یم ادیبا حروف رو به من  يپدرم باز.  مینشست یآن م يرو يمن و پدرم با خنده و باز

شعرها  یمعن. دارم ادیهنوز هم شعرها رو به . گفتم  یا رو مبودم زودتر از اون شعر ه گوشیباز یلیو من که خ

 . میبرد یخوندم و لذت م یطبق عادت م یبرام گنگ بود ول

 م؟یمرجان بر -

 .دختر بچه با پدرش گرفتم يخودم اومدم و نگاه از باز به

 .میاوهوم بر -

 يبچه ها  دنید. سرخاك پدر و مادرم  میرفت میکنار ساحل قدم زد. شمال با حضور اهورا خوب بود زیچ همه

 . با بچه ها برخورد کرد یمیگرم و صم یلیاهورا هم مثل من خ. میپرورشگاه و طاها کوچولو رفت

 نه؟یپس طاها خان شما ا-

 .عشق منه نیبله ، ا: گفتم  طنتیش با

 .طور  نیکه ا: زد و گفت ياومده بود لبخند ادشیکه اونروز  اهورا

 .نهیکوچولو ا بیرق :لب گفت ریز اروم
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 ینم يزیچ نیپس چرا ا. خواستیاهورا هم منو م یعنی. زدم دنیخودم رو به نشن یدلم قند آب ش ول يتو

 !گفت؟

 لهیوس یو با کل رونیرفت ب یساعت مین هی یکرد حت يباهاش باز یاز طاها خوشش اومده بود کل یلیخ اهورا

با محبت . رفتارش بدلم نشست یلیخ. بود دهیهمه به خصوص طاها خر يبرا یقشنگ يها ياسباب باز. برگشت

گذشته  یو خشک ياز حالت سرد. عوض شده بود  یلیاهورا خ. بردم یو از بودن کنارش لذت م کردمینگاهش م

 يکه ادم ها تو فهممیتازه م فتمیگلها و نفرتش که م ادی. بود یخودش قدم بزرگ نیا. اومده بود رونیب کمی

ساختمان . پرورشگاه کامل جابه جا شده بود. دنینشون م یمتفاوت يرفتارها یمختلف زندگ يها تیموقع

نظارت بر  تیاهورا خودش شخصا مسئول. بود يمرحله خاك بردار يشده بود و تو دهیکوب یمیپرورشگاه قد

  شد؟یم نیبهتر از ا یچ. ساخت و ساز رو برعهده گرفت

 .يکارها رو بهش بسپار یبعض یکنارت که بتون يمرد بودن

هاش راجع به پرورشگاه رو  دهیباهام صحبت کرد و ا ریگیو پ يجد یلیاهورا خ. تهران میشب برگشت آخر

حاج خانم ازم ناراحته  گفتیم. رو به من داد تا با استاد حرف بزنم  یاستاد هم بهش زنگ زد و اهورا گوش.گفت

تهران و  میدیساعت دو بود که رس. دنشونیفرصت برم د نیاول يمنم قول دادم تو. بهشون سر بزنم امیو حتما ب

 .به خواب رفتم کروزهیمسافرت  نیمن خوشحال از ا

باعث شد که  یچ نیب نیدونم ا ینم.به مغزم استراحت بدم کمیدادم  حیترج. بود  ادیز یلیخ میکار يها مشغله

ذهنم  يتو یدستم گرفته بودم و هر چ يخودکار تو هی.  ادیب ادمی میخوند یهمراه بابا م یسیکه به انگل يشعر

. داده ادمی یچ يبا کلمات رو بابا برا يباز.  داوم ادمیکاغذ اوردم تازه  یشعر رو رون ینوشتم وقت یرو م ومدیم

گفتم  یرفتم و به اهورا م یم دیبا. کردم ییهوا و هورا دمیخوشحال پر. که نوشته شده بود  یراز گردنبند فرمول

 . شده رمیدستگ ییزایچ هیکه 

 مهندس هستن؟: شده بودم گفتم  یمیصم یلیاهورا خ یچند وقت با الله منش نیا.  رونیاز اتاق زدم ب خوشحال

 .مزاحم نشه یگفت کس دنشیخانم خوشگل اومده د هی: اومد و گفت ییو ابرو چشم

 .شد یخال بادم

 هست حاال؟ یخانم خوشگل ک نیا -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  –راز گردنبند 

wWw.98iA.Com ١٥٤ 

مهندس . هستن  یمیبا هم صم یلیخ نکهیمثل ا یدونم بابا ول ینم: باال انداخت و با خنده گفت يشونه ا الله

واقعا . دونه یکرد و گفت بگو طناز اومده خودش م لهیبهش که گفتم دختره پ. اومد بگو کار دارم یگفته بود کس

 .از بس ناز داشت ومدیکه اسمش بهش م

بلند  ياتاقم که صدا يخواستم برم تو یم. مهمون اهورا بود ریکرم درگف یحرف زدن الله خندم گرفته بود ول از

 زدیخودش داشت داد م ینه ول ایاهورا و دختره درست بود  يدونم گوش دادن به حرفا ینم. اهورا از جا پروندم

 .رمیتونستم که گوشم رو بگ ینم

 .رونیاالنم برو ب.امکان نداره  يخوایکه م يزیچ. یکن یم کینه طناز چرا انقدر خودتو کوچ: اهورا

دستم رو . کرد یم ییتو همش بدجور خودنما ياخما. نگاهم به نگاه اهورا گره خورد. باز شد  کدفعهیاتاق  در

.  دادمیو به حرفاشون گوش م ستادمیا یم دینبا. ضرب گرفتم نیزم يهم قالب کردم و با کفشم اروم رو يتو

 دهید نویپس باز اهورا ا. خاله اهورا بود دختر نکهیا. رونیدختره اومد ب دمیه دبود ک نییسرم پا. کارم درست نبود 

 هیدونستم  یاز اولم م نجاست؟یدختره که ا نیا: گرفتم که طناز با داد گفت شیراه اتاقم رو پ. شده یشیکه ات

 . ما قرار گرفته نیب نیپس ا ستیهمکار ساده ن

همه  بایتقر. داغ شدم  تیاز عصبان کدفعهیگفت؟ من سر راهشون قرار گرفتم؟  یم یچ نیا. جام خشکم زد سر

جوابش رو .  کردمیم کاریچ دیبا. ابروم رفته بود. کردن یو به ما نگاه م رونیهمکارا از اتاقاشون اومده بودن ب

 .دستم رو مشت کردم  دادم؟یم

 . نداره یربط مسائل به خانم راد نیاصال ا. طناز حد خودت رو بدون : اهورا

 يصدا. در رو پشت سرم بستم. بشم مونیبدم که بعدا پش یممکن بود جواب. اتاق  يراه افتادم و رفتم تو اروم

تورو  یذارم کس یمن نم. يمرتبه عوض شد کیتو . فهمم یرو م زیمن که اخر همه چ: که گفت ومدیطناز م

 .رو خط بکشهدورت  یبهتره به اون خانم به ظاهر محترمم بگ. رهیازم بگ

 .ينامربوط زد يامروز حرفا یبه اندازه کاف رون؟یبه زور بکنمت ب ای يریم. طناز بس کن: داد اهورا اومد يصدا

 .زمیعز نمتیب یشب خونه خاله م یول رمیخودم م ستیالزم ن:  طناز

 . ارنیمن ب يقهوه برا وانیل هی دیبگ یمیخانم سل. سرکارتون  دییلطفا بفرما: اهورا

کردم از  یم یمن هر چقدر سع. همکارا رفته بود يآبروم جلو. شده بودم یعصب یلیخ. رفتم یاتاق راه م يتو

. برم آشپزخونه و اب بخورم دمیکش یخجالت م. کرد  یارومم م یاب کم وانیل هی. شد یدردسر دور باشم نم

فقط  يزیاتفاق و ابرور نیا رمقص. نزده بود یخوب يطناز حرفا. کنن یاالن همه بهم بد نگاه م کردمیفکر م
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تونم طاقت  ینم دمیکه گذشت د یربع ساعت هی. کردیاز شرکت حل م رونیمشکلش با طناز رو ب دیبا. اهورا بود

. در اتاق رو باز کردم .رو برداشتم وانمیل. کردیقرص مسکن ارومم م هیو حتما  کردیسرم به شدت درد م. ارمیب

به  رمیبه مس. جهت نگاهم رو عوض کردم عیسر. نگاهمون به هم گره خورد . دهمزمان در اتاق اهورا هم باز ش

 يقدم ها يرو پر نکرده بودم که صدا وانمیهنوز ل. در اوردم خچالیاب رو از  يبطر. سمت اشپزخونه ادامه دادم 

 . اهورا را پشت سرم حس کردم 

 .يابم به من بد وانیل هی شهیم: اهورا

 ؟يرو اورد وانتیل -

 . خورم یخودت م وانیهمون ل يتو: نگاهم کرد و گفت مظلوم

رو پر  وانیل. دلم براش سوخت. ماله یهاش رو م قهیداره شق دمید یوقت یلقب دادم ول ییدلم بهش پررو يتو

 .کردم و گرفتم طرفش

 .خورمیخودت بخور بعد من م -

 ؟يخوریمسکن م: توجه به جمله اش گفتم یب

 .شمیممنون م ياگه بد -

ازش دلخور . کردم خونسرد و سرد برخورد کنم یسع. به طرفش گرفتم وانیخودم آورده بودم با ل يکه برا یقرص

 .من از اهورا دلخور بودم یدرسته طناز اون حرفا رو زده بود ول. بودم

. آب جوش گرفتم  ریش ریرو برداشتم و ز وانیل. گذاشت زیم يرو رو وانیل. رو گرفت و با اب خورد قرص

 .ستین رداریواگ: اب بخورم که گفت تمخواسیم

 ينطوریا یول دونمیم: رفتم گفتم یطور که به سمت در م نیو هم ختمیاب ر وانیل يتو.رو گرفتم  منظورش

 .راحت ترم

 .میباهم حرف بزن دیبا -

 .رو طناز خانم گفتن دمیشن یم دیکه با ییزایهم مونده چ یحرف -

 . اشنا شده بودن يادیصورتش جا خوش کرده بودن و برام ز ياخما تو نیا. بود ظیغل يادیز شیشونیپ اخم

 .بعد از شرکت بمون باهات حرف دارم -

 . جالب نبود ادیز يلجباز

 . اتاق يگفتم و برگشتم تو یلب ریباشه ز -
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 رهایکرد از اون حس و حال درم ب یبعد اومد و سع قهیالله چند دق. شد يسپر يدونم چطور ینم يساعتکار هیبق

 .تمام شد يگوش دادم تا ساعت کار یقیموس. کردم  يوبگرد یکم. من حوصله الله و حرفاش رو نداشتم یول

 ؟يندار يکار.  رمیمنم دارم م. همه رفتن : اتاق و گفت ياومد تو الله

 مهندس رفت؟ -

 .نهیبرم ببرو ب يجرات نکردم نامه دادگاه انور. کرده یبعد از رفتن اون دختره کال قاط. نه بابا  -

 .برمیبده من م يخوایم -

 .بهش بدم و بعد برم يمونده بودم چطور. قربون دستت: و گفت دیو گونم رو بوس اومد

 .یمدام بوسم کن ادیصدبار گفتم خوشم نم.  یلوس یلیخ: و گفتم دمیگونم دست کش به

 .یماه یلیخ: برام فرستاد و گفت يدستش بوسه ا با

 .میبمونم با هم بر يخوای؟ م ير یتو نم: با نامه برگشت و گفت الله

من و . االن سامان جلو در منتظر عشقشه دونمیکن م اهیبهش رفتم و با لبخند گفتم خودتو س يغره ا چشم

 .رمیم گهید کمیمونم  یمن م.تو برو با سامان جونت  ؟یکنیمسخره م

 . کرد و رفت  يبا يگفت و با دستش با يا باشه

در اتاقش رو زدم و وارد . رفتن به اتاق اهورا و صحبت باهاش يبود برا یبهانه خوب. دادگاه رو برداشتم نامه

 نیبش: بدون بلند کردن سرش گفت. بود زشیم يرو يبرگه ها ينشسته بود و سرش تو زشیپشت م. شدم

 . شهیمرجان االن کارم تمام م

چشماش .بهش نگاه کردم. چونم بود ریگذاشتم و دستم ز زیم ينشستم و ارنجم رو رو زشیمبل کنار م يرو

 .دادیدل مدتها بود به عقلم فرمان م نیدست خودم نبود ا. نتونستم مانع لحن ارومم بشم. سرخ شده بود  یکم

 سردردت بهتر شد؟ -

 .بهترم  یلیخ یلیاالن خ: گفت ینیرو از برگه ها گرفت و به من دوخت و با لبخند دلنش نگاهش

 . امروز ظهر اومده بود. الله داد نویا: و بهش دادم و گفتمر نامه

 .رهیبه اقا ش دمیگفتم خودم م.  یبود حساب دهیازت ترس: خنده گفتم با

 یتره؟ الله چ لکسیهم از من ر یلیخ نکهیواقعا امروز وحشتناك شده بود؟ ا. دیخندیلبش هم چشماش م هم

 !گفت؟ یم

 ممکنه به شما حمله کنه؟ رهیاقا ش نیدونست ا ینم یمیخانم سل -
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 .کنم یچیق رارویتونم دم ش یمن م دونستیحتما م یول دیپرس دیاز خودش با: باال انداختم و گفتم يا شونه

 هست؟ یبرگه چ نیحاال ا. دختر زیکم مزه بر: شد و گفت لیارومش به قهقهه تبد خنده

 . هیاحضار: دادم و گفتم هیبه مبل تک نهیدست به س يعاد

 کرده؟ تیشکا یک ه؟یاحضار: انداخت و گفت شیشونیبه پ نیچ یکم

 . يانور -

 .طاهر حلش کنه گمیم.  ستین یمشکل. اهان  -

 م؟یکتش رو برداشت و گفت بر. گذاشت و لپ تاپش رو خاموش کرد زیم يکارتابل رو يرو تو نامه

 کجا؟ -

 .يتو هم حتما ناهار نخورد. گرسنه ام  یلیتازه من که خ. میراحت حرف بزن میکه بتون ییجا -

 .بردارم فمویک رمیپس من م -

 میسکوت ناهار که چه عرض کنم شامون رو خورد يتو. میتخت نشست يرو یقشنگ یلیخ یرستوران سنت يتو

اهل تعارف و . که تونستم خوردم ییاهورا با اشتها همه غذاش رو خورد و منم تا جا. ییگفت و گو ایبدون حرف 

 يبابت حرفا کمیفقط . بود اهورابا بودن  یامروز روز خوب. چسبه یبهم م یلیلحظه خ نیآرامش ا.ف نبودماسرا

 کردن؟یفکر م یاالن همکارا چ. شرکت ناراحت بودم يطناز تو

 اد؟یجا خوشت م نیا طیاز مح: اهورا

 . خوبه یلیاره خ -

 م؟یحرف بزن -

 .میکن یکارو م نیهم میاالنم دار -

 .اومدن طناز. نه درباره اتفاق ظهر  -

 یبپرسم و بدونم ول يزیخوام چ یو نم ستیاومدنش به شرکت به من مربوط ن لیتو و طناز و دل يصحبتا -

 . که زد درست نبود ییحرفا

 .کردم یم يدستم باز يانگشتر تو با

 . کنن یدرباره من م ياالن همکارا چه فکر -

 برات مهمه؟ هیحرف بق -
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طناز با  یول ادین شیبرام پ یاسه اومدم و اسه رفتم تا مشکل شهیمن هم یول ستیونم بگم مهم نت ینم -

 .حرفاش باعث سوء تفاهم شد

 .به دستم بود  نگاهش

 .انگشتت سرخ شد شیچوندیاز بس پ ؟يداریاگه من قول بدم حلش کنم دست از سر اون انگشتر بر م -

 شیمسائل پ نیا نکهیقبل از ا یول گمیم نطوریببخش ا. ییمقصر اتفاق امروز خود شما: گفتم ییجز يدلخور با

 .نکنه يزیکار ابرور طیمح يتا تو يکرد یبا طناز اختالفتون رو حل م دیبا ادیب

با طناز حرف  دیبا یگیدرست م: شد و گفت يلحنش جد یکم. دمیدو ابروش فهم نیاز گره ب نویا. شد  ناراحت

 . شه ینم نطوریبزنم ا

 يخوام بدونم رابطه ا یم یول هیفضول: خونسرد به خودم گرفتم و گفتم يظاهر یسوختم ول یدرون داشتم م از

 .شدم جیمن گ. جشن بعدشم امروز  يشما و طناز بوده؟ اخه اون روز تو نیب

 .میمن و طناز با هم نامزد بود -

. میگفت بود. طناز با اهورا نامزد؟ به فعل بود توجه کن مرجان. س کردمرو ح نمیتو س يزیشکستن چ يصدا

 د؟یدوستش داشت: جمع و جور کردم و گفتم یخودم رو کم

 

 :اهورا

 د؟یدوستش داشت: مرجان

 نیا. بهش عالقه داشتم  یفقط بگم کم تونمیکه االن نسبت به مرجان دارم م یبا حس! داشتم؟ دوستش

اون موقع جوون . وقت کنار طناز نداشتم چیکه موقع حضورش دارم رو ه یارامش نی،ا دنشیها موقع ند يقراریب

همه اون حس عالقه  یکنم ول رتونم عالقم به طناز رو انکا ینم یتر بودم و حس هام با االن متفاوت بود ول

و کنارم نشسته  ستمخواینفر رو از ته قلبم م هیمن االن فقط . شده بود  لیگذشته مونده بود و به تنفر تبد يتو

 .بود

ادم ها  یبعض. نمشیخوام بب ینم یاالن حت یرو بدم تا داشته باشمش ول ایحاضر بودم همه دن یزمان هی -

از اون موقع  یچند سال. عالقه من به طناز تو گذشته دفن شد . یبهشون فکر هم بکن یندارن که حت اقتیل

همه اتفاقات گذشته رو فراموش  هخواد ک ین دوباره ازم ماال یطناز خودش قطع کننده رابطه بود ول.  گذرهیم

 .میکنم و از نو شروع کن
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کرده  یکم سن و سال بوده و اشتباه یلیفکر کنم اون موقع خ. همه جائز الخطان ؟یکن ینم یخوب چرا سع -

 . بکنه رییتغ تونهیم

. ومدیم ادمیخاطرات گذشته و رفتار طناز . شتریو اخمم ب شردیقلبم فشرده تر م. گفت یکه مرجان م يکلمه ا هر

همه موقع ها کشتم و تازه بذر محبت تو رو . وجودم کشتم  يمن طناز رو تو.  ستیدر کار ن ينه شروع دوباره ا

 .با حرفات نابودم نکن مرجان. کاشتم

نخواستن به ساز  گهیروز به ساز خواسته شدنش برقصم و روز د هیکه  ستمین يشب بار مهیمن عروسک خ -

 . هاش

بحثو تموم  نیا شهیم: بلند گفتم  يبگه که دستم رو اوردم باال و قاطع و تا حدود يزیخواست چ یم مرجان

 .کنم  کاریچ دونمیمن خودم م. میکن

 يخدا لعنتت کنه طناز که باعث شد. تند رفته بودم  کمی. شد يمشغول باز فشیساکت شد و با دسته ک مرجان

 .ناراحتش کنم سر مرجان داد بزنم و

 .اتاقم بود يهمون موقع که طناز تو قایدق یگفت کارم داشت یمیخانم سل: از قبل گفتم يتر میلحن مال با

 ادمی میاز بچگ ییزایچ هیمن . اهان اره : لبش پر رنگ تر با شوق گفت يفکر کرد و هر لحظه لبخند رو یکم

 . ربط به راز گردنبند باشه یتونه ب یاومده که نم

 اومده؟ ادتی یچ. خوبه یلیخ -

راز  تونهیمطمئن بودم که م. داد حیاومده بود توض ادشیکه پدرش  یبا حروف و کلمات يدر مورد باز مرجان

 . گردنبند رو بفهمه

گردنبند  يرو ياون فرمول و نوشته ها یتون یباباتم اصرار داشته که فقط تو م نیپس بخاطر هم. چه جالب  -

 .یرو بفهم

 .ستین ادمی قیدق یلیاخه خ.  تونمینظرت مبه . اره  -

 .یبدم تا فکرت رو متمرکز کن یچند روز بهت مرخص تونمیم ياگه بخوا.  یتونیحتما م -

 شه؟یم یکارام چ -

 .ستین یمشکل. يریم شیپ يجلوتر از زمانبند شهیتو هم که هم. وقت هست  شهیکار هم يبرا -

 .ممنون : بهم انداخت و گفت یمهربون نگاه
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و حرف زدن  دنتیبا د. يدیمن ازت ممنونم که انقدر ارامش بهم م. بود  یمحبت و مهربون يایدختر دن نیا

 .  یمنو قبول کن شمیممنون م. فراموش کردم یباهات سردرد که بعد از رفتن طناز طاقتمو رو برده بود به کل

خوشحال و خسته برگشتم  دنمید گفت فرزاد از یاصرار داشت که برم باال و م. رو رسوندم خونشون  مرجان

که با  يروز. میحتما مهمون داشت. پر از کفش بود يدرب ورود يانداختم و وارد خونه شدم جلو دیکل. خونه

 يصدا. وارد خونه شدم . اشتماصال حوصله مهمون رو ند یارامش بهم داده بود ول یمرجان گذرونده بودم کم

از لج  کردمیتمام مدت فکر م.  دنمید ادیدرست گفته بود که شب م پس طناز. اوه.  ومدیصحبت خاله و مامان م

 . راست گفته بود یمرجان اون حرف رو زده ول

 . دنتیقربونت برم خاله و طناز اومدن د ایب ؟ياهورا مادر تو اومد:  مامان

قربون قد و باالت : اومد طرفم و بغلم کرد و گفت دنمیخاله با د. به سمت سالن رفتم لیم یو ب دمیکش یپوف

 .یبهمون سر بزن يایچرا نم رانیا ياالن که خداروشکر اومد. يشد لیستاره سه. برم خاله 

که دخترت باهام کرد توقع نداشته باش هر روز بهتون سر  يگفتم با کار یم دیرو نگه داشتم وگرنه با احترامش

 .رهینم ادمیمن  يبرا اشیخاله و دلسوز يها هیگر نریتقص یهم ب نایا دمید یبزنم ول

 .شمیسرم خلوت بشه مزاحمتون م.  ادهیکارام ز کمی -

 .يقبال با خالت گرم تر بود: لحن و رفتارم شدکه گفت يمتوجه سرد خاله

 ینم گهیکردم د رییکه من تغ دید یبپرم بغلش کنم و مثل گذشته سر به سرش بزارم نم نکهیداشت ا یتوقع چه

 . تونم اون جوون پر محبت و سر خوش باشم

 الزمه؟. بدم حیتوض ستیالزم ن. کرده خاله رییتغ زایچ یلیخ -

 .کشم یشام رو م انیبرو لباست رو عوض کن االن بابا و عباس اقا م. زمیاهورا ناراحت نشو عز: مامان

. با دوستم خوردم رونیشام ب مستیمامان جان من گرسنه ن: بودم رفتم طرف اتاقم و گفتم یطور که عصب نیهم

 .خوام استراحت کنم یم

 .کنه ياعصاب نداشته من موج سوار يتا رو ومدیکه ن هتری الیخ یب. طناز باعث تعجبم شد  نبودن

به چه . دستش بود داغ کردم  يتخت نشسته بود و مجسمه کوچولوم تو يطناز که رو دنیباد. اتاق شدم وارد

 .کردم یسره م هیرو باهاش  فمیامروز تکل دیبا زدیدست م لمیمن شده بود و به وسا یخصوص میوارد حر یحق

 .یکن یم کاریچ نجایا -

 ...من اومده بودم ... من : بلندم جا خورد و گفت يصدا از
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از  نمیا يکه کرد يزیاون از اومدنت شرکت و آبرور. بدون اجازه یبش یوارد اتاق کس دیندادن نبا ادیبهت  -

 طناز؟ هیحرف حسابت چ. دنت به اتاقم بدون اجازهوارد ش

چند بار بگم من از رفتار گذشتم پشمونم  ه؟یحرف حسابم چ یفهم ینم: چشام نگاه کرد و گفت يتو ییپررو با

 .یدوباره منو قبول کن خوامیم

 شدیدو قطره اشک اروم نم نیدل من با ا.  ختیریاشک تمساح م. شد  يقطه اشک از چشماش جار چند

 .شدیذشته فراموش نمگ

: نگاهمو بهش دوختم و گفتم.نهینشستم و ازش خواستم بش یصندل يرو. حرف بزنم  یکردم باهاش منطق یسع

خودت رو ! من همون اهورام؟. نیکرده منو بب رییتغ زایچ یلیخ. میبا هم باش میتون ینم گهیمن و تو د. طناز نیبب

کن تو هم  یپس سع. نه . خواستمشیمن م یزمان هیکه  یهست يتو همون طناز يکرد ریینگاه کن چقدر تغ

.  یرو دوست نداشت ستین ادمیمگه تو اون پسره اسمش . یخواست یکه م ییزایو چ یدنبال همون زندگ يبر

به حرفات فکر که  یگاه. یکن یشروع م دیجد يباز هیدوباره  يپس االن چرا دار. تو اونه مهین یگفت یمگه نم

 . میخور یما به درد هم نم يدیبهتر از من فهم یلو يبچه بود نکهیتو با ا نمیب یکنم م یم

 کهیفهمم من دنبال سراب رفتم در صورت یاالن که به قول خودت بزرگتر شدم م کردمیمن اشتباه م یول -

 .یتخواس یبشم که تو م یهمون دمیمن قول م. میبزار از نو شروع کن. بزار جبران کنم. کنارم بود یچشمه زالل

 .نمیب یبا هم بودن نم يبرا یشروع گهیمن د گفتمیم يرفت چطور یمغزش نم يتو حرف

کنه  یسع نکهینه ا. رو انتخاب کنم که خودش باشه یکس خوامیمن م: جابه جا شدم و گفتم یصندل يرو یکم

 یتون ینم دیجد ياهورا يبرا گهید یول يدار یخوب ياخالقا.  ییبایز یلیتو خ. طناز  خوامیبشه که من م یاون

االنم اشکات . کن کیخودتو کوچ درپس انق. کرده  رییتغ ارامیمن مع. ساخت یکه بشه باهاش زندگ یباش یکس

 .یحرفام فکر کن يکن رو یسع. هیبق شیرو پاك کن و برو پ

 همش بخاطر اون دختره مرجانه نه؟  -

 . دونم چرا با بردن اسم مرجان از کوره در رفتم ینم

 ؟يدار یمشکل. کنم یجشنمون دعوت م يروزا تو رو برا نیبخاطر مرجانه من دوسش دارم و همآره اصال  -

 یلیدادم و خ هیبار هد نیبهت اول يچرا هنوز مجسمه ا یاگه دوسم نداشت يتو منو دوست دار یگیتو دروغ م -

 ؟یبود رو نگه داشت زیبرات عز
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مجسمه رو . خودش جمع شد يتو کمی. اونو بزنم خوامیطناز فکر کرد م. بردم طرف تخت ورشی تیعصبان با

سرخ بود  تیکه از فرط عصبان ییبا چشما. دمیشدنش رو به چشم د کهیهزار ت.  وارید يبرداشتم و پرت کردم تو

 .داد زدم

نره که چطور به همه اون  ادمیتا . حماقت همراهم باشه نیا ادگاریتا  نمشینگهش داشتم تا هر روز بب -

سنگ بود  دیروم تا بفهمم که با يگذاشتمش جلو. يداد حیو اون پسره رو ترج يشت پا زداحساسات پاك پ

 یارامش و عشق دمیفهم. من عاشق شدم . همه معادالتم اشتباه شد یدل نبست ول یمجسمه به کس نیمثل هم

 یا ناپاکپاك بود و تو ب یاحساسم به تو عشق نبود ول. هیواقع. پاك رمیگ یمرجان م يکه زا حضور و نفسا

 .برو. یچشمم خوار نش يجلو نیاز ا شتریاالنم بهتره ب. يالودش کرد

مسخره  نیبودم طناز ا دواریام. اسمون یاهیشدم به س رهیکردم و خ بمیج يسمت پنجره و دستم رو تو رفتم

در  يصدا. شمیاروم م فتممیمتفاوت مرجان که م يرفتارا ادی.  زدمیبا مرجان حرف م دیبا. رو تموم کنه هاشیباز

 . صحبت خاله و مامان با طناز ياومد و پشت بندش صدا

مرجان و  نیب. کردیبا همه مهربون برخورد م یغرور داشت ول. حال لطافت داشت نیمحکم بود در ع مرجان

مثل طناز  یکیاگه  یحت. ومدی یکس به چشمم نم چیخواستم ه یمن فقط مرجان رو م. فاصله بود یلیطناز خ

 .بهش داشتم یاحساسبود که قبال 

 

 :مرجان

 ختهیاعصابو بهم ر یفکر کردن درباره گردنبند و رازش حساب. بودم لیبود و با امروز سه روز بود که تعط جمعه

دوباره کاغذ و خودکار رو برداشتم .  دیرس یبه ذهنم نم يزیچ چیه. خوردم و قدم زدم  يتا صبح چا شبید. بود

با بابا ترجمه کردم  ینیرو طبق قاعده تمر اتکلم یوقت یمعنا بود حت یب یلیاخه شعر خ. و شعر رو روش نوشتم

/ ریز اطیح يتو/ یزندگ/ يصندوقچه ا/ اسیبوته گل . دوباره جمله رو نوشتم . بهم نداد یجمله با مفهوم. 

 .اونه يتو/ من/پنهونه

 .دمیجمله رس نیرو کردم تا به ا و ریچند بار کلمات رو ز. کردمیم دایجمله با مفهوم توش پ هی دیبا. بودم جیگ

 .اونه يمن تو یپنهونه زندگ يصندوقچه ا اطیح يتو اسیبوته گل  ریز

 هیمدت من دنبال  نیتمام ا. کنم دایپ یمن تونستم جمله با مفهوم. باال  دمیپر یبا خوشحال. خودش بود  درسته

طبق گفته بابا فعال به . برم به فرزاد بگم که منصرف شدم بهتر بود خواستمیم. کردمیاشتباه م یفرمول بودم ول
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از  يهمه محافظه کار نیا. زدم ششونیبالکن و ات يکاغذ هارو پاره کردم و بعد بردم تو. کردم یاعتماد نم یکس

 .الزم بود یبود ول دیمن بع

وقته  یلیخ ؟يخور یصبحانه نم: گفت شیبا لبخند دوست داشتن. فرزاد بود. دییگفتم بفرما. در اومد يصدا

 .يشد داریب دمیفهم

 . کردمیگردنبند کار م يتمام مدت داشتم رو.  دمیاصال نخواب شبید -

 ؟يدیهم فهم يزیچ: اومد داخل و مشتاقانه گفت فرزاد

 . ستمیمطمئن ن یشده ول رمیدستگ ییزایچ هی -

 ؟يدیفهم یچ -

 .کلمات نا مفهوم  يسر هی

 ؟یکن یرو پنهون نم يزیاز من که چ: موشکافانه نگام کرد و گفت فرزاد

 کردم؟ یرو ازت مخف يزیچ ینه مطمئن باش من ک: بلند شدم و به طرف در رفتم و گفتم دستپاچه

با دونستن راز  میخواستم برادر دوست داشتن ینم دمیترس یاز عواقبش م.  دمیترسیخواستم به فرزاد بگم م ینم

 . کردمیکارامو م انهیمخف دیاب فتهیبه خطر ب

اومد و  قهیفرزاد بعد چند دق. که فرزاد اماده کرده بود گذاشتم  يصبحانه ا زیم يو رو ختمیر يتا چا دو

 . برام مهمه که بدونم یلیخ. به من بگو  يدیفهم يزیاگه چ:گفت

 نه؟ يبهم اعتماد ندار: بحث رو عوض کنه که گفت نیا دیکردم تا شا سکوت

: اخم کردم و گفتم.باور کنم اههیکه اگه بگه برف س يبهش اعتماد داشتم اونقدر. کردیم يرو ادهیداشت ز گهید

 .ستیحرفا ن نیموضوع ا

 ه؟یپس چ -

رو  يا گهیخوام کس د ینم. تلخ بشه  يباز نیوارد ا يا گهیخوام کس د ینم فتهیخوام جونت به خطر ب ینم -

 .از دست بدم

من . رفته  نمینازن یوقت. میشد يباز نیما وارد ا يچه نخوا يتو چه بخوا: کرد و گفتنگام  تیبا عصبان فرزاد

 .یبگ يخوا یو نم يدیپس فهم. چرا از مرگ بترسم

 .بهتره يطور نیا -
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من به خاطر اون راز  یزندگ: گفت رونیب زدیطور که از اشپزخونه م نیبلند شد و هم تیو عصبان یبا ناراحت فرزاد

 .نابود شد تو نابود ترم نکن یلعنت

. کرده بودم  یقاط گفت؟یم یبه گردنبند و رازش داشت؟ اصال فرزاد چ یاون چه ربط یگفت؟ زندگ یچ فرزاد

 .رونیمکرر من از خونه زد ب يتوجه به صدا زدن ها یچشمام رد شد ب ياز جلو دهیفرزاد لباس پوش

 ومدیخشم از کجا م نیا یناراحت نیا. کردیاز من پنهون مرو  یفرزاد چ. وقت ارامش نداشتم چیچرا ه یلعنت من

 بود؟ یربطش به من چ

دلم صحبت . بود  دهیفا یب یکه هرگوشش غم بود فرار کنم ول یلعنت یزندگ نیاز ا. بزنم  ادیفر خواستیم دلم

 هیزده فقط  بشیناشناسم که غ یلعنت. افتاد مینگاهم به گوش. گرفتمیارامش م یکم دیشا خواستیبا خدا رو م

باهاش حرف  خواستمیمن م! االن نبود؟ اچر. و حالش خوبه ستین یمدت هی يازش داشتم که نوشته بود برا امیپ

 .بخوام ییبزنم و راهنما

درست نبود . اعصابم متشنج بود . جواب دادن مردد بودم يتو. صفحه افتاد ياسم اهورا رو. زنگ خورد میگوش

 .جواب ندم

 .سالم اهورا خان -

 ؟یسالم مرجان خوب -

 .ممنون خوبم -

 .یده خوب باش یصدات که نشون نم -

 .نیخسته ام هم کمی -

 داره؟ يا گهیعلت د یخستهگ نیا اینبود  یسه روز استراحت کاف -

 . شدمیاروم م دنشیبا حرف زدن با اهورا با د دیشا.  خواستیارامش م دلم

 .میحرف بزن یدرباره موضوع دیبا نمتیبب شهیم -

 .میزنیهم حرف م ینیب یخونمون هم مامان رو م ایچرا که نه؟عصر ب-

پشت در خونشون . هم بتونم باهاش حرف بزنم نمیخونه تا هم حاج خانم رو بب امیاهورا گفتم که بعد از ظهر م به

ودم اورده فرشته رو همراه خ. خانم امروز نبود  میمر. در باز شد قهیبعد از چند دق. زنگ در رو فشار دادم. بودم

 ستادهیبه استقبالمون ا يدرب ورود يحاج خانم و اهورا تو. میخونه رو پشت سر گذاشت يبا صفا اطیح. بودم

 . بودن
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 .زدم و از پله ها باال رفتم  يلبخند

عطر تنش رو با ولع استشمام . منم حاج خانم رو بغل کردم.بغلش دیاهورا به طرفش رفت و پر دنیبا د فرشته

 يبو. ارامش  يبو. بهشت يبو.  دادنیبو رو م هی ایدن يهمه مادرا. لم براش تنگ شده بودمچقدر د. کردم

 . یمهربون

 . مادرم رو کرده بود يچقدر دلم هوا. پر از اشک شده بود  چشمام

 نیچرا مرجانم ا نمیتو بب میبر ایچرا؟ ب هیگر زمیبرم عز تیقربون مهربون: حاج خانم گفت. رو که بلند کردم  سرم

 کنه؟یحروم م دارویمروار

دختر . قربونش برم چقدر نازه: اونو از اهورا گرفت و بغلش کرد و گفت. بود  دهیخانم که تازه فرشته رو د حاج

 .عروسک خوشگل دارم بدم به عروسک خودم هیتو  میبر ایفرزاد برادرته؟ ب

نگاهش . دمیخجالت کش دید سیخ يمنو با چشما نکهیاز ا. داده بود  هیتک واری، به د نهیدست به س اهورا

 ؟یخوب: گفتیکه اروم م دمیاهورا رو کنار گوشم شن يپشت سر حاج خانم وارد خونه شدم که صدا. مهربون بود 

 .االن بهترم: هم گذاشتم و گفتم ينگاه کردم و چشمام رو رو بهش

 . برات بزنن ایهمه دن ياز اونا که دوست دار. زد یبخش نانیاطم لبخند

که خود حاج  یفرشته با عروسک قشنگ بافتن. دستش بود  يلن کنار حاج خانم نشستم و دستام توسا يتو

برات  ریبم یاله: گفت کردیطور که پشت دستم رو نوازش م نیحاج خانم هم. کردیم يخانم درست کرده بود باز

. رهیگیهنوزم دلت م نمیبیم.  شهیپر م تییتنها کمی يکرد دایبرادرت فرزاد رو پ گهیگفتم د.  ییکه انقدر تنها

 .یبهم سر بزن يایب ینیمادرت بب يمگه قرار نبود منو جا

 . نیزتریوگرنه از مادرمم برام عز.  ادهیکارم ز: و گفتم دمیگونه اش رو بوس اروم

تا . تو و دختر نازم درست کنم  يبرا يزیچ هیبرم  يشد فیضع یلیچند وقته خ نیا: خانم بلند شد و گفت حاج

 . االنم پسرش  يدیکش یم دیاز دست استادت با بود

 زیکن همه چ ییرایاهورا مادر از مرجان پذ. پدر و پسر مثل همن: گفتیم. غرش منو به خنده انداخته بود  غر

 . ها هم به فرشته بده یاز اون شکالت سنگ. هست زیم يرو

 .ینیاومدم فقط خودتونو بب. شم یحاج خانم من مزاحمتون نم -

 .مونهیاونم مثل فرزاد خودم م ادیزنگ بزن برادرتم ب. خونه نیبدون شام بر زارمیمگه من م. زمیعز هیمزاحم چ -
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جور به  هیخودت . قهر کرد و رفت میبحث کرد کمیبا فرزاد  یدرستش کن شهیم: اهورا نگاه کردم و گفتم به

 .حاج خانم بگو

 .میباهم مفصل حرف بزن دیاب.کنمیخودم درستش م یخواد نگران باش یباشه نم -

بابا .  کنمیدعوتش م زنمیمامان خودم زنگ م: تلفن رفت و گفت یاهورا بلند شد و به سمت گوش. گفتم يا باشه

 اد؟یم یک

 .پسرم شهیم داشیپ گهیساعت د هیباباتم تا : خانم حاج

خوشحال بودم که . نه  ایدونستم که فرزاد قبول کرده  ینم. شماره فرزاد رو گرفت و باهاش حرف زد  اهورا

 . جواب تلفنم رو نداده بود گهید میاهورا بهش زنگ زد چون از صبح که باهم حرف زد

 . ادیم گهیساعت د هیتا : گفته که با لبخند گفت یفرزاد چ نمیبهش نگاه کردم تا بب. اهورا که تمام شد  تلفن

 شده؟ یچ نمیکن بب فیخوب تعر: نشست و گفت میمبل کنار يرو

 .دمیمن راز گردنبند رو فهم: هم حلقه کردم و گفتم يرو تو امدست

 ؟یچ: بلند گفت یکم اهورا

به  یول دمیفرمول رو فهم يجا یعنی دمیمن رازشو فهم! ؟ یزنیچرا داد م: از انگشتام باال گرفتم و گفتم سرمو

 .رونیشد و از خونه زد ب یاونم عصبان. فرزاد نگفتم

 ؟يبهش اعتماد ندار یعنی یخوب چرا به فرزاد نگفت: جابه جا شد و گفت یکم اهورا

 ریرو درگ يا گهیخوام کس د یمن فقط نم. دیکش یم شیدونم چرا شما بحث اعتماد رو پ ینم. نه باور کن -

 .کنم

شه  ینم ییبه تنها يریبگ ادی دیبا. يخودت تنها همه کارو انجام بد يعادت کرد نکهیمثل ا: گفت يجد اهورا

 . کارارو انجام داد یبعض

کنه که به  دینداشت پدرم تاک یوگرنه لزوم. فتهیخوام به خطر ب یبچه داره نم هیفرزاد . تونمیکارو م هی نیا -

 .نگم يزیچ یکس

 .میکمکت کن يبه اب زد بهتره بزار گداریشه ب ینم. کار خطر داره  نیا. نباش  کدندهیقدر  نیا -

چشمم  يکسام جلو نیزتریبار عز هیمن . گمیم یمن چ دونستیاون چه م.  دیفهم یکس نم چیه دیفهم ینم

االن  یبودم ناتوان بودم ول کیمن کوچ. نتونستم نگهشون دارم. کنم يجون داده بودن و من نتونستم کار

 .  دیرس ینم یبیاس یتنه جلو رفتن به کس هیبا  زیکردن همه چ یبا مخف. تونمیم
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 . دادمیبل فشار مخشم دستم رو لبه م با

 . کنمیتنها حلش م يخودم تنها. از خانوادم رو از دست بدم يا گهیخوام کس د یمن نم -

؟ به  یبه من چ: اومد طرفم و گفتم کمرتبهیکرد بعد  یطول و عرض اتاق رو ط یعصب یبلند شد و کم اهورا

 ؟یاعتماد کن یتونیمن م

من بهش اعتماد داشتم و  نکهیا یکیداشت  یدو معن رفتنشیپذ. شد انیب يا کمرتبهی یلیاهورا خ حرف

من . قلبم فشرده شد. نداشت یتیکه بود برام اهم يجونش و خطر نکهیدوم ا یهمراهم باشه و معن خواستمیم

منم قطع  ينفسا. فتادیمبراش  ینکرده اتفاق ياگه خدا. خواستم از دستش بدم ینم. اهورا رو دوست داشتم 

 . تونم  یخوام نه نم ینم.  شدیم

خوابش برده بود  نیزم يبه فرشته که رو. نشن ریخودمو نگه داشتم که اشکام سراز یپر شده بود ول چشمام

 .کنم ریتونستم اهورارو درگ یمن نم. کردمیبحث رو عوض م دیبا. بلند شدم و بغلش کردم. نگاه کردم

 .رو بزارم تا بخوابه تونمفرشتهیکجا م -

 . ایبا من ب: و گفت دیموهاش کش يتو یو دست دیکش یکالفه پوف اهورا

 یفکر نکن ب. نبود نیجواب من ا یتخت ول يبزارش رو: در اتاقش رو باز کرد و گفت. سر اهورا رفتم پشت

 .در رو بست و رفت. يجوابمو بد دیتا اخر شب با شمیم الیخ

که لپ تاپش رو  زیم هیتکنفره با تخت  هیساده بود  یلیبرخالف همه تصوراتم خ نمیتونستم اتاقش رو بب تازه

عکس سه . قاب عکس بود  هیکنار تخت  یعسل يرو. تخت گذاشتم  يفرشته رو رو. اون گذاشته بود يرو

 . نفره از اهورا استاد و حاج خانم

حاج خانم به  ادمهی. خوشحال مطلق نداشت يخانواده ا نیاستاد هم با داشتن همچ یحت. خوشبخت خانواده

االن که پسرشون برگشته بود و تازه داشتن مزه . خورد یک پسرشون که دور بود چقدر غصه مخاطر اهورا ت

 !کردم؟ یباز م یمن اهورارو قاط دنیچش یو ارامش رو کنار هم م یخوشبخت

که  يبرادر نیهم. رو نداشتم که نگرانم بشه  یکس. بودم  چیاز ه ییمن جز. مهم نبود  ادیو وجودم ز من

 دایو فرمول رو پ داشتمیخودم قدم برم دیشد؟ با یکردم دلنگرانم م ینم داشیرفتم و پ یاگه نم نمهیزتریعز

پدرم بود و عاقبت  یرو که زندگ يزیچ تونستمیم دیشا. شدیم دایبه واسطه اون قاتل خانوادم پ دیشا کردمیم

 .رنیاروم بگ به کشورم بکنم تا روح پدر و مادرم یکنم و با اون خدمت دایباعث مرگش شد رو پ
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. رفت شیبحثمون درمورد شرکت و کار پ شتریکنار استاد نشستم و ب. استاد اومده بود .  رونیاتاق اومدم ب از

با استاد صحبت  کردیم یسع شتریکرد و ب یفرزاد به من نگاه نم. مینداد ریمس رییبعد از اومدن فرزاد هم تغ یحت

رو اماده کرده بود و در جواب تمام  زیهمه چ. ودکدبانو ب شهیمثل هم. اشپزخونه کمک حاج خانم يرفتم تو. کنه

و  نهیبش یسالن تا کم يبا اصرار من رفت تو. کمک فقط از م خواست تا ساالد درست کنم يمن برا ياصرار ها

 .استراحت کنه

 هی. و مشغول درست کردن ساالد شدم دمیرو دوره ظرف چ زیر يکاهوها. رو جلوم گذاشتم یقشنگ یضیب ظرف

درست خودشون  يجا يتو زیهمه چ. و دوباره تکرار  اریخ فیرد هی جیهو فیرد هیکاهو  فیرد هیگوجه  فیرد

 . بودم دیجد تفاقا هیمن بود که از دستم در رفته بود و هر روز منتظر  یفقط رشته زندگ. بودن

 ؟يشد رهیبه ظرف ساالد اماده خ کساعتهیکه  یکنیفکر م یبه چ: اهورا

 .ظرف ساالد نیمثل ا شهیمنم مرتب م یزندگ يچطور کنمیدارم فکر م -

 .شهیبه مرور درست م زیهمه چ -

 .کنمیزندم و دارم تالش م دیام نیمنم به هم -

ت بشقاب هس نیا يخوب کاهو تو يخراب کرد نشوییتز. ا کنار ظرف برداشت که با اخم غر زدم زیر يکاهو هی

 .یزنیدست م نایچرا به ا

 .کاهو بود هیفقط  الیخ یب ؟يخانه دار غر غرو شد يمثل خانما نمیبیخانم مهندس م: و گفت دیخند

 . دهیبع یکیغرغر از من  یول دینیو بب دییایب دیبا ستین یخانه دار بودنم که شک يتو: خندم گرفت خودمم

بالخره بعد از عصر تا حاال خنده شما رو هم : ظرف گذاشتم که گفت يتو يکاهو يکردم و جا دایپ زیکاهو ر هی

 .میدید

 .يجوابمو بد يخوا ینم: ساالد کردم که گفت لیسرگرم جمع کردن وسا خودمو

 بعد جواب بدم؟ شهینم: گفتم. محال بود بزاره در برم . معذب بودم  رشینگاه خ ریز

به من . خوامیحاال جواب م نیهم. نوچ : چونه اش گذاشت و گفت رینشست و دوتا دستاش رو ز یصندل يرو

 ؟یاعتماد کن یتونیم

 .سخته یلیجواب دادن به سوالت خ -

 .یاعتماد کن یتون یپس نم -

 .هیا گهید زیموضوع چ یبهتون اعتماد دارم ول یلیپرورشگاه خ انیبعد جر ستین نطورینه ا: گفتم  يفور



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  –راز گردنبند 

wWw.98iA.Com ١٦٩ 

 ه؟یپس موضوع چ: بهم نگاه کرد و گفت رهیو خ نهیداد و دست به س هیتک یعقب و به صندل رفت

 .زهیجون شما هم به اندازه فرزاد برام عز: شدم و گفتم رهیخ نیدادم و به زم هیتک نتیکاب به

از خجالت . جا خوش کرده بود میشونیپ يعرق تو زیر يدونه ها. که بکار بردم تعجب کردم ياز جمله ا خودمم

 .و بهم نگاه کن ریسرت رو باال بگ: و گفت ستادیجلوم ا یوقت. رو بلند کنم  تونستم سرم ینم

از حدمون  شیب یکینزد. تونم زبونم رو نگه دارم یکه نم رمیبم يا.  دمیاز قبل از حرفش خجالت کش شتریب

انقدر  یکه تا به حال به نامحرم یضربان قلبم نا منظم شده بود من. کف دستمم عرق کرده بود . معذبم کرده بود

 يدستش رو يجا. سر رو بلند کرد وچونم گذاشت  ریاهورا دست ز. جنبم یکه چقدر ب دمینبود فهم کینزد

 . نگاهم به چشماش افتاد. سرم و بلند کردم . سوختیچونم م

 .نمبزار کنارت باشم و کمکت ک يزیتو هم برام عز: خوشرنگش شناور بودم که گفت يقهوه ا يتو

از خجالت داشتم  یول میکردینم یکار خالف نکهیبا ا. دستپاچه شدم شتریب دمیاهوم استاد رو که شن يصدا

. شدن به نامحرم خدا خوب جوابتو داد مرجان خانم کیجواب نزد نمیکنه؟ ا یم ياالن استاد چه فکر. ردمیمیم

 . یکرد که مواظب رفتارت باش ياداوریبهت 

 .ازم فاصله گرفت يهم مثل من دستپاچه شد و فور اهورا

حاج خانم گفت . رو خورد کیمرجان خانم روده بزرگه کوچ: لبش بود گفت يکه رو يبا لبخند مرموز استاد

 .میکارت تمام شده سفره رو پهن کن

 . امادست  زیهمه چ: ور رفتم و گفتم زیم يرو يبا بشقابا دستپاچه

 .ارمیمن سفره رو م. شما بفرما بابا: تهم بدتر از من بود گف اهورا

: لب گفتم ریز. و روش ولو شدم رونیب دمیها رو کش یاز صندل یکی. حس شد  یدست و پام ب. که رفت استاد

 کنه؟یم ياالن استاد چه فکر يوا

 . نکن تیخودت رو اذ کنهینم يفکر چیه: و گفت دیکش رونیمصرف رو ب کباریکشو رول سفره  ياز تو اهورا

 يفکرا شتریب نکهیمن برم تا ا: برد باال و گفت میدستاش رو به نشونه تسل دمیبهش انداختم که د يتند اهنگ

 .نکردن 18مثبت 

.  ستمین زایچ نیمن اهل ا. بشناسه دیمنو با. کردیطور فکر م نیاستاد ا یعنی. باختم مویروح شتریحرفش ب نیا با

 . دمیپسرش نقشه کش يوقت فکر نکنه من برا هی
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شده بود و  داریفرشته ب. دمیکشیاز استاد خجالت م. میکمک حاج خانم و اهورا سفره رو پهن کردم و شام خورد با

شده بود االن  کیحاج خانم تحر يخوب غذا ياشتهام که با بو. کردم خودمو با اون مشغول کنم یسع شتریب

بودم  یاز دستش عصبان. نگاهش نکنم.  دمکریم یکه سع کردینگاهم م کباری يا قهیاهورا چند دق. کور شده بود 

به خودم  یول شدیم يجور هیخوشحال بودم و قلبم  مونیکیته دلم از نزد. شده بود کیانقدر بهم نزد یچ يبرا. 

 گناه خدا جون ؟ ایدن يلذت ها شتریچرا ب. شدینم یگناه احساس لذت نکنم ول نیکه از ا زدمیم بینه

نکردم خودت  يفکر چیمن ه: استاد کنار گوشم گفت یموقع خداحافظ. اخر شب و موقع برگشت معذب بودم تا

 .سپردم  یمن به هردوتون اعتماد دارم وگرنه تورو دستش نم. نکن تیرو اذ

 .اروم باش ستین يزیچ گفتیهم با نگاهش بهم م اهورا

حرفو زد  نیکه باز خداروشکر استاد ا کردمیفکر م نیهمش به ا نیماش يتو. راحت کرد  المویحرف استاد خ نیا

 .کرده يکه استاد چه فکر کردمیوگرنه تا چند روز دق م

 یعنی. خواستمیم حیو ازش توض دادمیم حیبراش توض دیبا.  زدیباهام حرف م یاروم تر شده بود و معمول فرزاد

 چشماش به من ربط داشت؟  يغم تو نیا

در زدم و . دوست داره یناپلئون ینیریدونستم ش یم. رفتم اتاقش ینیریش یو کم يچا وانیشب با دو تا ل آخر

. من بلند شد و نشست  دنیبا د. چشماش گذاشته بود يبود و دستشو رو دهیتخت دراز کش يرو. وارد شدم

 . اتاقش بود گذاشتم  يکه کنار کاناپه تو یکیکوچ یعسل يرو رو ینیس

 .گردنبند رو حدس بزنم يونستم جمله رومن ت: کاناپه گذاشتم و گفتم يرو

فرزاد من : خودم دوباره سکوتو شکستم و گفتم کردیم تمیسکوتش اذ.  يبود و ذل زده بود به بخار چا ساکت

کوتاه  کمیحداقل بخاطر فرشته . یموضوع بش نیا ریخوام درگ ینم یبود ول یمنظور حرفات چ دمیصبح نفهم

 . ایب

 .بزار کنارت باشم یبدم ول حیتونم برات توض یاالن نم. کردم ریمن بخاطر فرشته خودمو درگ: فرزاد

 .نیتو و فرشته هست زمیادامه دادن ندارم تنها انگ يبرا يا زهیانگ من

 .پس بزار فکر کنم -

 . مونمیمن منتظر م ه؟یدوروز ، سه روز ، چند روز کاف. باشه يخوایوقت م -

 . نمیفرزاد رو بب نیچهره غمگ خواستمینم. رو برداشتم يچا وانیگفتم و ل يا باشه

 .بخور مخصوص خودت گرفتم یناپلئون -
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 يدور لبش خامه ا. از کارش خندم گرفته بود . برداشت و با ولع شروع به خوردن کرد یدونه ناپلئون هی فرزاد

 ادتهی. مثل همون موقع ها  یشیبچه موقتا  یگاه: خنده و گفتم رینتونستم خودمو کنترل کنم زدم ز. شده بود 

 .کردیخوردنت دعوات م یناپلئون نیبابت هم لویچقدر مامان ن

 رونیب یرفتیو م يدیکشیتو هربار نقشه م یول دیخر یجون نم لوین. آره : زد و گفت یهم لبخند کمرنگ فرزاد

 .میخوردیم یواشکیو باهم  يدیخریچند تا دونه واسم م

ما  يخواهر برادر یمکیقا يعاشقانه ها. گفت  ینم يزیچ یول دیفهمیم شهیهم! د؟یفهم یچقدرم که نم. اره  -

 .ختیر یرو بهم نم

 چیو ه مینقشه بکش میتونیباور کن هنوزم م: بود نگاه کرد و گفت زیم يبه قاب عکسمون که رو قیعم فرزاد

 .میایبا هم بر م يزیما از پس هر چ. شهینم مونیخواهر برادر يمانع عاشقانه ها يزیچ

 .الزم بود که فکر کنم یدرسته ول يحدود هیحرفاش تا  دونستمیکردم م سکوت

 

 :نوزدهم فصل

به  یعنیبودم؟  زیمن براش عز. کردمیکه زد فکر م یبه رفتار اهورا و حرف. خوابم نبرد گهیبعد از نماز د صبح

خوب بود از  میروح یلیخ. داشتم یخاصاونم به من عالقه داشت؟ حس  ایبودم  زیدوست براش عز هیعنوان 

مانتو . بهم داده بود یخاص ياهورا هم انرژ يحرفا. اروم شده بودم  یلیکه با فرزاد حرف زده بود خ شبید

 يادار پیت کردمیم یکه سع شهیبرخالف هم. رو پا کردم نمیج یمشک يشلوار دم پا.  دمیپوش یکیش یشکالت

و با  ستادمیا نهییا يجلو شهیاز هم شتریب.  دمیپوش رهیت یمقنعه شکالت. دوست داشتم اسپرت باشم نباریبزنم ا

. رونیاز خونه زدم ب. که تمام شد  ممیمال شیارا. هم باشن هیشب ردمک یسع دمیخط چشم نازك کش هیدقت 

بود و من بالخره  دهیخر نیخودش ماش يفرزاد برا. نداشتم لیم یبود ول دهیصبحانه رو چ زیخانم م میمر

بسته  هیاز دختربچه سر چهارراه  یامروز سرحال بودم حت. بشم میدوست داشتن شیو ش ستیسوار دو تونستمیم

 . گل بود و من عاشق گلها بودم یبو نداشت ول نکهیبا ا.  دمیگل رز قرمز خر

و گلدونم رو پر از اب کردم و گلها رو گذاشتم توش و رفتم  ختمیر يچا وانیل هی. شرکت دمیاز همه رس زودتر

 رونیب ياز نقشه ها تمام شده بود که از صدا یکیتازه محاسبات . با عشق شروع به کار کردم . اتاقم يتو

 .کردمیرمکا کسرهیتا ساعت ده . دوباره مشغول کار شدم. مشخص شد بچه ها اومدن
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سالمم . وارد اتاق شد و در رو بست کردیصحبت م یبا گوش کهیرا در حالدر اتاق اومد و پشت سر اون اهو يصدا

با اخم به گلها اشاره کرد و گفت امان از . و گلها افتاد زیم ينگاهش به گلدون رو. رو با سر پاسخ داد و نشست

 .تو 

فردا ... تونم پس منتظر... ادیب شیپ یذارم مشکل ینم... دیمطمئن باش.... باشه جناب سعادت ... بله: اهورا

 .خدانگهدار... نمتونیبیم

 شرکت من گل ممنوعه؟ يمگه نگفتم تو: رو که قطع کرد با اخم گفت تلفنش

 .که شرکتت رو صاحب شدن ییاستاد کجا: گفتم یو با بدجنس دمیخند

 .منم و قانون قانون منه سیمال منه و رئ نجایآخرش ا. خانم مهندس: لحن من خندش گرفت و گفت از

 شهیشروع م ینیوارچید گهید ياز چند روز. ختنیبتن طبقات اول و دوم و سوم پرورشگاه رو ر: شد و گفت يجد

 . الزم بود که من خودم انجام دادم راتییتغ کمی. 

سرعتم  نیامکان نداشت موفق بشم و به ا امیاز پسش برب خواستمیاگه خودم تنها م دونستمیممنون بودم م ازش

 . شد  یساخته نم

 .اقعا ازت ممنونمو -

 . انجام دادن یکارگرا البته با پول جنابعال چارهیهمه رو ب.نکردم  يمن که کار -

 . شوخش منم به خنده واداشت  لحن

 .بابا اومد باهام حرف زد شبید -

 . گفته  یشدم که بدونم چ کنجکاو

 . شاپ  یکاف يتو دنشید میازم خواست بهت بگم هر دو عصر بر -

 داره؟ ونکارمینگفت چ -

 .گذاشته بود ریصدام تاث يرو یشده بودم و نگران نگران

 .مشینیبب میازمون خواسته بر نبارمیا دنشید یرفت یکه م شهیمثل هم ستین يزیچ يچرا اضطراب دار -

 .شبیآخه با اتفاق د -

 .فکرت رو مشغول نکن یالک. فتادین یاتفاق چیه شبید: و گفت زیم يبلند شد و دستاش رو گذاشت رو اهورا

 . گفتم یچ دمیگفتم که خودمم به زور شن یرلبیز باشه

 . نمتیب یشاپ م یبه طرف در رفت و گفت ساعت پنج تو کاف اهورا
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استاد با  دیطول نکش ادیانتظارم ز. نشستم یشگیهم زیم يرو. شاپ شدم یزودتر وارد کاف یکم ادیاسترس ز از

 .ستادمیبه احترامشون ا. همراه اهورا وارد شدن یشگیلبخند و ابهت هم

 سالم بر مرجان خودم -

 د؟یسالم استاد خوب هست -

که بتونم موقع صحبت هردوتون  نیمن کنار مرجان بش ياهورا جان بابا لطف کن روبرو. نیممنون دخترم بش -

 .نمیرو بب

چه عادت  نیدونم ا ینم.  کردمیم يدستم باز يبا انگشتا. نشست يکنار یصندل يگفت و رو یچشم اهورا

 نیمن که قهوه خور نبودم استاد چرا ا. داد یلیوان کیاستاد سفارش سه تا قهوه با ک. بود که من داشتم  يبد

منو  يانقدر زود عادت ها یعنی. دادیمن قهوه سفارش نم يوقت برا چیو ه دونستیاخه م. دونم یکارو کرد نم

استاد رشته . موضوع شده بود نیا ریدرگ يادیبه هرحال فکرم ز. کار داشت نیاز ا يمنظور ایفراموش کرده بود 

 ؟ یخونیخوب مرجان خانم چه خبر از دکترا؟ م: کالم رو به دست گرفت و گفت

داشتم که  یذهن يها يریمدت انقدر درگ نیا. به استاد نگاه کنم میخواستم مستق ینم. رو باال نگرفتم  سرم

 . فکرم به سمت دانشگاه و دکترا نرفته بود

 .کنم یزود شروع م یلیخ شاهللایبودم ا ریدرگ کمیمدت  نیا دیدون یخودتون که م. نه استاد -

 ؟ يادامه بد يپس قصد دار -

 .من تا چه اندازه عاشق درس و دانشگاهم دیدونیخودتون م. معلومه استاد  -

 ه؟یمصاحبت چه روز ؟يکرد کاریچ سیتدر يبرا: اهورا نگاه کرد و گفتتکان دادو بعد به  يسر استاد

 .ستیمنتظر وقت مصاحبم هنوز مشخص ن. کاراش رو انجام دادم : اهورا

 یچشم ریز. سئواالرو بپرسه نیشاپ که ا یما رو دعوت کرده بود کاف.  دمیفهم یحرفا نم نیاستادو از ا منظور

 . به اهورا نگاه کردم اونم مثل من تعجب کرده بود

قهوه اش رو  وانیل. استاد کال امروز مرموز شده بود . گذاشت زیم يرو آورد و رو کیخدمت قهوه و ک شیپ

چرا به  ه؟یچ: که گفت میکردیمن و اهورا به قهوه خوردن استاد نگاه م. برداشت و آروم شروع به خوردن کرد 

 .دیقهوتون رو بخور. دیکنیمن نگاه م

 .گذاشتم زیم يبه لب زدم و رو یقهوه رو الک وانیهم مشغول خوردن قهوه شد و من ل اهورا

 مرجان و قهوه خوردن؟.  نمیب یم دیجد يزایچ: ابروش رو باال داد و گفت کی استاد
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بخور  نیگ یمبعد به من  نید یشده؟ خودتون قهوه سفارش م یچ دیگ ینم. دیکن یم تیاذ یلیاستاد خ يوا -

 .عکس العملتون نهیا خورمیم یو وقت

حرف  کممی میبخور کیقهوه و ک هی میاومد دیشما چرا انقدر استرس دار.  دیراحت باش: و گفت دیخند استاد

 .نیهم میو بر میبزن

 . میکردیو اهورا باز هم متعجب به استاد نگاه م من

 یجا تا راجع به موضوع نیا دییایشما گفتم ب يمن به هردو دیدرست حدس زد: شد و گفت يجد یکم استاد

 . میحرف بزن

 .خونتون میایمن و حاج خانم و اهورا اخر هفته م: نگاه کرد و گفت منو

 .میشیخوشحال م. چشم يقدمتون رو -

 . يخواستگار میایم: استاد

اهورا ، .  يخواستگار انیب خواستنیم. گفت یاستاد چ دمیتازه فهم هیمتوجه حرف استاد نشد بعد از چند ثان اول

 یلیخ.  دمیترسیم یناراحت؟ ته قلبم خوشحال بودم ول ایبود؟ خوشحال بودم  یحسم االن چ. يمن ، خواستگار

 .شده بود  انیب کدفعهی

 یمیتصم نیچن یک. بابا  يوا: انداختم که اهورا گفت نییسرم رو پا. مقدمه استاد سرخ شدم یحرف ب از

 ن؟یگرفت

شده  یبادم کال خال. پس موافق نبود. نگاه کردم اخم کرده بود و با اعتراض جملش رو گفت به اهورا یچشم ریز

 یمنم کم. دمیاز واکنشش فهم نویا. گرفته بود میتصم ییخواست و استاد خودش به تنها یاهورا منو نم. بود 

 . دیکشیم شیبحثو پ نیاز اهورا ا یبدون نظر خواه دیاستاد نبا. اخم کردم

 . یبود حساب ریفکرم درگ یول. ساکت نشستم  ومدمیکه در مقابل استاد کوتاه م شهیمثل هم بازم

من متوجه عالقه . که چقدر دوستت دارم و برات ارزش قائلم یدونیخودت م زمیمرجان عز. اهورا اجازه بده: استاد

که بهتر  دمیمانو به هر دو مز نیمن ا ستین یمشکل. نیدار ازین يشتریهردو به زمان ب دونمیم. شما به هم شدم

 دایکه تا االن نسبت به هم پ یشناخت. نوادهدرچارچوب خا یول نیاشنا بش گهیهمد هیو با روح نیهمو بشناس

 يشناخت بهتر يبرا يساده و چند ماه نامزد تیمحرم غهیص هی. دینامزد بش دیادامه با يبرا یول هیکاف میکرد

 . مناسبه
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 خواستیهرچند استاد صالح مارو م. دوختیو م دیبریمن که هنوز نظرم رو نگفته بودم که م گفت؟یم یچ استاد

 .کاش قبلش باهامون صحبت کرده بود یول

 ؟يدیپرسینظر ما رو هم م دیبا یکن یبابا فکر نم:  اهورا

 ره؟؟؟یچون و چرا بپذ یحرف دل منو زده بود پس چرا از حرفش ناراحت شدم؟توقع داشتم ب اهورا

مرجان  دونمیم. شما شناخت دارم ياز هر دو یفکر کنم به اندازه کاف زنمیخوب االن دارم باهاتون حرف م:ستادا

به  ازیفقط ن نیرفتیذهنتون پذ يمسئله رو تو نیشما هر دو ا. و تو تا چه اندازه مالحظه کار  دهیتا چه اندازه مق

 .دیمن اعتماد کن بهمن کمکتون کردم . بشه انیب دیترسیچون م دیمحرك دار هی

 . هم يبود واخماش تو نییهم مثل من سرش پا اهورا

 .دیرو بخور کتونیک د؟یچرا اخم کرد:  استاد

استاد بهتر بود که با  یبدم ول یجواب منف يبا بهونه ا يبعد از اومدن به خواستگار تونستمیمن م. بودم  معذب

و  یکل زندگ دادمیرفته بود و اگه من جواب مثبت معمل انجام شده قرار گ يچون اون تو کردیاهورا صحبت م

 . شدیتباه م ندشیآ

جوابم . من که از جوابم مطمئن بودم . شده بودم جیگ یکل. اهورا به ساره عالقه داشت دیشا. ساره افتادم ادی

ه ازدواج با من خواستم اهورا به ناچار تن ب ینم. ارمیبا استاد حرف بزنم و از دلش در ب تونستمیبعدا م. بود  یمنف

 .بده

 . میبر. دیندار لیم ادیشما ز نکهیخوب مثل ا: بلند شد و گفت استاد

من به اهورا عالقه . مورد بود  یب میدلخور. خواستم باهاش حرف بزنم و روبرو بشم یاهورا دلخور بودم نم از

تفاوت رفتار  یتونستم ب ینم. اعماق وجودم ازش ناراحت بودم يتو یول. نداشت اونم منو بخواد یلیداشتم دل

 . کنم

کنسل  زویکنم و همه چ یمن خودم با بابا صحبت م یخواد ناراحت باش ینم: و اروم گفت ستادیکنارم ا اهورا

 .کنم یم

 شیو خودت پ یتو هم منو دوست داشته باش خواستیمن دلم م. خوام ینم نویداد بزنم و بگم من ا خواستمیم

 .تسیمهم ن: فقط گفتم یول یقدم بش

 . گهید دییای؟ ب دیکجا موند: بزنه که استاد گفت یحرف خواستیم اهورا

 .متیرسون یم: کنم که اهورا گفت یخداحافظ خواستمیسرعت خودمو به استاد رسوندم م با
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 . مخالفت کنم دمیکرده بود که ترس یاخم چنان

 يکردم به نگاهها یسع. شدم رهیخ رونیاستاد و اهورا گوش دادم و به ب یمعمول يبه مقصد به حرفا دنیرس تا

 .ادیز یلیخ. ازش دلخور بودم. توجه باشم یب نهییا ياهورا از تو رهیخ

به  زنمیبرم و قدم م یمانتوم م بیج يدستم رو تو. دیوزیبود و باد سرد م يزییصبح زود پا رونیخونه زدم ب از

شدن زود  داریکسل از ب ییبه بچه ها.  ندیکه مشغول خر ییبه ادم ها.  ابونیبه خ کنمینگاه م. مقصد نامعلوم

 کنمیفکر م. کنمیکنم و فکر م ینگاه م یبودن زندگ يبه جار. گرفتن شیهنگام آهسته راه مدرسه رو در پ

تظاهر کنم به  نکهیخسته بودم از سخت بودن از ا. مثل همه داشته باشم يعاد یزندگ هیکه منم  رسهیم يروز

 يامشب استاد برا. خواستیدلم محبت م. خواست یغصه م یب یدلم زندگ. خواستیم یدلم تازگ. لبخند 

کاش اهورا هم منو . بود دهیامونم رو بر دیشک و ترد نیا.دونستم  ینم ؟دل اهورا با من بود.  ومدیم يخواستگار

و از  میاگه به هم برس ؟یاصال اگه اهورا عاشقم باشه چ. طرفه نشده بودم کیعشق  هی ریکاش درگ. خواستیم

 نیخسته بودم از ا. اوردمی یطاقت نم نباریمن ا. که دلبستم از دستم رفت يزیمن به هرچ ؟یدستش بدم چ

با خودم که تعارف نداشتم دلم تنگ . ترس هم داشت یول خواستیدلم عشق م. توش نبود یکه ارامش یندگز

رو سراغ نداشتم  یمن که کس. راهم رو به طرف خونه استاد کج کردم. کنم هیبود تا براش گر ایر یاغوش ب هی

. بودن رونیو اهورا حتما ب ادوقت روز است نیا. کنم و از غصه هام بگم هیکه باهاش حرف بزنم تو اغوشش گر

 .رم شرکت یقبلش زنگ زدم به شرکت و به الله گفتم که اطالع بده که امروز نم

و فقط  کردمیسکوت م دیدونم شا ینم کردم؟یحاج خانم درد و دل م يدم درست بود برادودل بو. که باز شد  در

 .بود ستادهیدرگاه به استقبالم ا ياغوش حاج خانم که تو يخودم رو پرت کردم تو. شدمیاغوشش اروم م يتو

 .حاج خانم: و گفتم  دمشیبوس

 .نمیبب ایب زم؟یداغونت کرده عز یچ: و گفت دیسرم کش يرو یدست

 .مینیبش اطیح يجا تو نیهم دییایب. داخل نه : فتمگ

 یچ: تازه نشسته بودم که گفت. کرد  تمیهدا اطیگوشه ح يفلز يها یدستم بود به طرف صندل يتو دستش

 شده؟

از عشق اهورا . گفتم و خودمو سبک کردم.  شدیم ریگونه هام سراز ياشک رو. تازه داغ دلم تازه شده بود  انگار

پدر و مادرم و همه  نکهیگفتم از ا میاز زندگ. خودم گفتم یاستاد گفتم از ترس و دودل یانصاف یگفتم از ب

از . رو ندارم که دلش برام تنگ بشه  ینکه کسیاز ا. خودم گفتم  ییهام رو از دست داده بود از تنها یدلبستگ
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وفا  یکه ب یناشناس گفتم از دوستاز  یحت. گشت  یبر نم شمیرفتم ، پ یاگه دنبالش نم نکهیاز ا. فرزاد گفتم 

 .کردم یم ریس شیخبر یبود تو ب یشده بود و مدت

پدر  نیا. دلت يبرا رمیبم: خوب که سبک شدم گفت. کردیو دستم رو نوازش م دادیآرامش به حرفام گوش م با

 .دمشونیم یدرست و حساب یگوشمال هیخودم . و پسر چه ها با تو کردن 

 . منم که ترس دارم. منم که دلبستم . مقصر منم . رنیتقص یاونا که ب. نه حاج خانم: گفتم دستپاچه

من . کنهیدرست م زویخدا خودش خودش همه چ. تر از منه دخترم  يتو که اعتقادت قو. ناراحت نباش -

 .مطمئنم اهورا هم دوستت داره

 .گفت یدونست و نم یم يزیچ یعنیتعجب بهش نگاه کردم  با

خودم دختر خواهرم در حق  نیزتریمرجان ، عز یدونیم. معلومه که دوستت داره. یکنیطور نگاه م نیچرا ا هیچ -

 . کرد یپسرم ظلم بزرگ

 .بوده یاهورا و طناز چ انیگوش شدم تا بفهمم جر سرتاپا

 يتو یه بود ولگذاشت هیاز قلبش براش ما. دوستش داشت  یلیپسرم خ. اره طناز دختر خواهرم نامزد اهورا بود  -

 گهیپسر د هیدل به  لیادامه تحص يخواد با رفتن اهورا برا یگفت اهورا رو نم شیمقطع زندگ نیحساس تر

 دونستیمارو مقصر م. فاصله گرفت هماز ما . بعد از اون سرد شد . داغون شد دیبچم که برگشت و فهم. بست

خدا شاهده که ما هم چند روز قبل از  یمانع عشق طناز بشه ول تونستیم میگفتیاگه زودتر بهش م کردیفکر م

 ومدیم شیچند سال طناز نامزد بود و هربار حرف ازدواج پ. زمیحق نشسته عز يخدا جا. میدیبرگشتن اهورا فهم

 .بهم خورده شونینامزد هیماه نداالنم که چ. دوندش  یپسره سر م

طناز تنها عشق اهورا  یزمان نکهیا دنیاز شن کردیقلبم درد م.  طناز بهم خورده ينامزد. بود نیماجراشون ا پس

فکر . نکنه هنوز هم طناز رو بخواد. ادیم ادمیاومدن طناز به شرکت . دمیلرز. بهم خورده شینامزد نکهیاز ا. بوده

خانم  حاج: نتونستم نپرسم گفتم. جواب یهمه سوال ب نیمتنفر بودم از ا!. بود؟ شیزندگ يپس ساره کجا! نکنم؟

 اهورا هنوز هم طناز رو دوست داره؟  دیشا

از نو شروع  خوادیو م مونهیپش گفتیو م ومدیبود م یطناز مدت. هنوز طنازو بخواد دیمنم گفتم شا. نه دخترم -

قانع  یول دیشن یگفت و چ یدونم چ ینم. رو دستش  ختیرو ر یاهورا اب پاک شیچند روز پ نیهم یکنه ول

 .شد و رفت

 باشه؟  یاهورا ناراض دیگذاشته؟ شا شینظر اهورا رو بخواد قدم پ نکهیاستاد چرا بدون ا -
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اگه اهورا  دمیقول م. میایبزار امشب ب.  دهیرو بدون فکر انجام نم يکار چیاحمد ه. به استادت اعتماد کن -

 .میفراموش کن زویسر و صدا همه چ یب. نبود ینخواست و راض

. بشه یو چ فتهیب یدونم قراره چه اتفاق ینم. دهیپر کمیرنگم  یخوب شدم ول.  کنمیاه مبه خودم نگ نهییا يتو

در اتاق . انیمهمونا م گهیساعت د میتا ن. ترسم یم تیموقع نیا يکشم از قرار گرفتن تو یاز اهورا خجالت م

 . کنه یبغلم پرت م يو خودش رو تو دوهیو فرشته م شهیباز م

 ؟یعلوس بش يخوایم -

 گفته؟ ینه ک -

 .بشه خوادعلوسیعمه م یبابا فلزاد بابا فلزاد مگه نگفت: و گفت رونیاز بغلم اومد ب فرشته

 .عروس بشه خوادیعمه م. آره : اتاق و گفت يفرشته رو بغل کرد و اومد تو فرزاد

 . دمیکش یفرزاد و حرفش خجالت م از

 .انیه االن مهمونا مخانم لباساشو بپوشه ک میبابا بره تا مر يفرشته : فرزاد

 .پوشم یم یلباس صولت: طرف اتاقش و گفت دیبا ذوق و شوق دو فرشته

 .لبخنده به رفتنش نگاه کردم با

تنها  یلیخ. گرفتیبهونه م یلیخ يایتو ب نکهیقبل از ا. دوست داره یلیتو رو خ: و گفت دیکش یآه از ته دل فرزاد

خودم  کردمیفکر م شهیهم. جور شده یخانم حساب میبا نوه مر نجایاالنم که ا. اومدن تو شادش کرد  یبود ول

 . از منه شتریب یلیخ شیاون گرفتار دمشید يخانم چند بار میدختر مر چارهیب یول. مشکل دارم  یلیخ

 ؟يدیخانم رو د میکجا دختر مر -

 هیگر یکل چارهیب. کنم دایکار خوب پ هیدخترش  يبرا تونمیخانم ازم خواست که اگه م میمر شیدو هفته پ -

که دخترش توش حسابدار بوده بهش  يصاحب کارخونه ا گفتیم. که داره گفت یکرد و از دخترش و مشکالت

 . کارهینرفته سرکار و االن ب گهیدخترشم د. نظر داشته 

قبول کردم  دمیبعدم که رزومش رو د. دفترم ادیبهش گفتم به دخترش بگه ب. حسابدار خوب بودم  هیدنبال  منم

 .کمک حسابدار شرکت باشه

 .يکرد یکار خوب. ازت ممنونم -

چطور از زبون من  نیمن اومدم با تو درباره امشب حرف بزنمبب: و گفت دیکش ششیبه ته ر یبا لبخند دست فرزاد

 .یکشیحرف م
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 .يخودت اماده صحبت بود. نگفتم  يزیمن که چ: و گفتم دمیخند

 یکس. اونم اهورا. ادیمرجان که االن داره برات خواستگار م شهیباورم نم: خت و گفتبهم اندا ینگاه مهربون فرزاد

 .رو داره اقتتیواقعا ل دونمیکه م

 .طرف پنجره و پرده رو کنار زد  رفت

. خوان یکه نم کننیرو م ییآدما کارا یگاه طیبسته به شرا. کنمیجبران م یکردم ول یکوتاه یلیدر حقت خ -

 هیاز عالقت به اهورا همون روز اول . شناسم ینگاهتو م. پشتت بودم و هستم شهیکه هم یدونیخودت م

اهورا هم . يدرست بر اهکه خودت ر يتو اونقدر عاقل شد دونستمینگفتم چون م يزیاگه چ دمیفهم ییزایچ

به  دهیبروز نم يزیجدا از ظاهر سردش که چ. هیپسر خوب. غربت ياونم تو میسال با هم بود نیچند.  شناسمیم

مثل تو اهل . شهیخودش بوده هم يپا يرو. سخته طیبارها امتحانش کردم مرد شرا. هیهم عاطف یلیوقتش خ

 .دونهیحد خودشو م یول ستینماز و روزه ن

 فهممیم کنمیبه احساس صبح که فکر م. کنه تمیبرادر که حما هیمنم پشت داشتم .  کردیفرزاد ارومم م يحرفا

 . از خودم و احساسم شرمندم. برادر دارم که دوستم داره هیمنم . کنمیاشتباه م یلیخ

رو داشته باشم  یکی خوامیمن م. خبر نذارم یوقت ب چیه گهیفرزاد د: گمیو م کنمیم هیبغلش و گر يتو رمیم

 .ترسمیم ییاز تنها. کنه تمیحما. که کنارم باشه

 دنیو از د انیاالن کم کم خواستگارا مدختره لوس اشکاتو پاك کن : با لبخند اشکمو پاك کرد و گفت فرزاد

 .گردنیو برم کننیوحشت م افتیق

 . اروم پاك کردم  اشکامو

 باشه؟. من کنارتم مرجان  -

منم به . فرزاد رفت تادر رو باز کنه. کرد ياداوریاضطرابمو  فونیزنگ ا يصدا. لبخند سرمو تکون دادم با

 نه؟ ایمرتب هست  زیهمه چ نمیکنم و بب یاشپزخونه رفتم تا سرکش

خوش  يدر برا يکه اومد رفتم جلو هیفرزاد با بق یاحوالپرس يصدا. آشپزخونه مرتب بود و آماده  يتو زیچ همه

 .اول از همه استاد متوجه من شد جلو رفتم . از استرس کف دستم عرق کرده بود. ییآمد گو

 . سالم دخترم: استاد

امروز  مینیبب: سالم کردم و حاج خانم دستم رو گرفت و گفت. دمیقدم شد خجالت کش شیاستاد پ نکهیا از

 .هم دخترم یهم عروسم بش شهیقسمت م
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 . مطمئن بودم االن گونه هامم سرخ شده. گرمم شده بود . دمیکش یدونم چرا امروز انقدر خجالت م ینم

 .تو دییبفرما. قسمت باشه حاج خانم یهر چ: مخمصه رها کرد و گفت نیمنو از ا فرزاد

 يدیکت و شلوار جد يتو. دمیسرمو که باال اوردم تازه اهورا رو د. جلوم گرفته شد یبود که دسته گل نییپا سرم

نگاهش کنم و چشمم به  دمیترسیصورتش نگاه نکردم م يتو. برازنده تر شده بود شهیبود از هم دهیکه پوش

 .ودمب معذب شنهادیپ نیاستاد من از ا يبه جا. فتهیگره خوردش ب يابروها

 ؟يریگ یگل رو نم. سالم -

 .داخل دییممنون بفرما. سالم : گل رو گرفتم و گفتم دسته

 .امیمنم پشت سرت م. دییشما اول بفرما -

. بغلم يتو دیهمه نشسته بودن که فرشته با سر و صدا اومد و سالم کرد و پر. پشت سرم وارد سالن شد اهورا

 . مبل کنار فرازد نشستم يبغلش کردم و رو

 اهوال داماده؟: گوشم اهسته گفت  يتو فرشته

 .عمو یبگ دیباشه؟ اهوال هم نه با. ینگ يزیاره عمه چ: گفتم اهسته

 .اهوال شیپ رمیمن م. باشه : و گفت نییپا دیبغلم پر از

 .کردینم یکس توجه چیبه حرف ه یبچه گاه نیا. تکون دادم يسر

 .و شنونده بودم کردمیم يشالم باز يها شهیمهمونا رو بعهده گرفته بود و من با راز  ییرایخانم پذ میمر

اول . عالم مثل همن يها يکه همه خواستگار کردمیفکر م نیداشتم به ا. زده شد  يخواستگار یمعمول يحرفا

در اخرم مثل االن از  کشهیم شیرو پ يو بعد بزرگتر مراسم حرف خواستگار شهیشروع م یمعمول ياز حرفا

 . حرف بزنن یکه با هم برن و گوشه خلوت خوانیدختر و پسر م

ترسم  یصورتش م ياز اخم رو ترسمیم. هنوزم بهش نگاه نکردم . اهورا نشستم يجلو یصندل يرو اطیح يتو

 .ترسمیاز لرزش دل خودم م

 ؟یهست یناراض میینجایما ا نکهیاز ا ؟يدلخور يزیاز چ: گهیو م شهیقدم م شیپ اهورا

 .ستیطور ن نیابدا ا: گمیم عیو سر شمیم هول

. خاموش بود تیگوش یول میاز ده بار همراهت رو گرفتم که حرف بزن شتریاز صبح ب ؟یکن یپس چرا نگاه نم -

 .نگران شده بودم یلیخ
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دونستم  ینم: فقط گفتم یول ترسمیبگم از قصد خاموش کردم چون از حرف زدن و واکنش تو م خواستمیم

 .یشینگران م

هم قالب کرد  يجلوم گذاشت و روش نشست و دستاش رو تو یکنار من رو با فاصله کم یدور زد و صندل زویم

 خوب بگو؟: و گفت

 .دستم بود يشال تو يها شهیبه ر نگاهم

 بگم؟  یچ -

 .فقط بگو ؟یی؟ مخالف اومدن ما یازدواج نیمخالف ا ه؟ینظرت چ -

 .ستین نیموضوع ا -

و قبال هم گفتم متنفرم موقع حرف زدن بهم  یدونیم. یو حرف بزن یبهم نگاه کن شهیه؟میپس موضوع چ -

 .ینگاه نکن

 یول کردیم غیسه ت شهیداشت هم شیته ر کمی. جذاب شده بود یلیخ نمشیتازه تونستم بب. و آوردم باال سرم

 ؟یشما موافق: لعنت فرستادم و دلخور بهش نگاه کردم و گفتم طونیبه ش. جذاب ترش کرده بود شیته ر نیا

به نظرت : گفت يکه جد دمید دادیعطرش مشاممو قلقلک م يبو. کم شده بود یلیخ نمونیفاصله ب.جلو  اومد

 بار اجبار برم؟ ریکه ز میمن ادم. بودم نجایمن اگه مخالف بودم االن ا

پس چرا اونروز مخالفت کرد  اد؟یبود؟ خودش خواسته بود که باهورا موافق . درونم شیات يبود رو یاب حرفش

 چرا با اخم به استاد اعتراض کرد؟

 .دهیکش شیموضوع رو پ نیا یچرا بدون نظرخواه یاما اونروز خودت به استاد گفت -

خوب االن . خودم اول باهات حرف بزنم و نظرت رو بدونم  خواستمیچون م: و گفت رونینفسش رو داد ب کالفه

 ؟يریمنو بپذ یتونیم. یشناسیمنو م يتا حدود ه؟ینظرت چ

رابطش با . شیپنهون يمحبتا. با اهورا بودن جلوم بود يهمه روزا. اتفاق افتاده بود  کدفعهی زیهمه چ. بودم جیگ

 دهیاالن که راز گردنبند رو فهم. کردمیفکر م دیبا .چندوقتش نیا يها تیحما. با طناز شیقبل ينامزد. ساره

. کردمیفکر م دیبا. اومده بود  شیموضوع پ نیا. بودم کیبابا و مامانم نزد يقاتال ییبودم االن که به شناسا

 .فکر کنم زیبه همه چ خواستمیفرصت م یمعلومه که از خدام بود با اهورا باشم تا اخر عمر کنارش باشم ول

 .ر کنمفک دیمن با -
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چند روزت گفتم  نیا يبا رفتارا. کنهیم ریرفتارت ادمو غافلگ شهیگفته بودم هم: زد وگفت یلبخند جذاب اهورا

 .کردمیاشتباه م یول يدیجواب رد م يفور

چون به احترام استادم  دیشد یم دینبا رمیغافلگ یهنوز که جواب مثبتم ندادم ول: برخورد اخم کردم و گفتم بهم

 .کردم ینم نکارویکه شده بود ا

طور  نیباشم خانم مهندس ا دواریام تونمیم: داد و گفت هیتک یبه صندل نهیکرد و دست به س ییبا صدا خنده

 ست؟ین

 بپرسم؟ يزیچ هی تونمیم یفکر کنم ول دیبا: رو جمع کردم و اروم گفتم اخمم

 .بپرس زیشما چند تا چ-

 ه؟یرابطتت با ساره چ -

 .یمیدوتا دوست صم: گفت خونسرد

حد و حدود  میدوست يمن برا یول هیکه از دو جنس مخالفن چ یمیشما از دوتا دوست صم ریتعب دونمینم -

 دمیاگه جوابم مثبت بود دوست دارم به عقا یبه گذشته ندارم ول يکار. یمتوجه منظورم شده باش دوارمیام. دارم

 .ياحترام بذار

 دوارمیاگه جوابت مثبت بود که ام یکنه ول یاهم فرق نمب ادیز فامونیتعر: چهرش خونسرد بود و گفت هنوز

 .میکنیقواعدو مشخص م مونیهمه زندگ يبرا. میکنیباهم حد و حدود رو مشخص م. باشه

 . بود نتونستم لبخند نزنم یکه زد راض یحرف از

 .اطیح ياومد تو فرشته

 .هیحرف زدن کاف. میبر میکه بلند ش یمعن نیفرستادن به ا نویا: اروم گفت اهورا

 .نکن خواهشا رمیغافلگ نباریا دوارمیمن به جواب مثبتت ام: زدم که گفت يحرفش بخند دییبه تا منم

 .ادیم شیپ یچ نمیتا بب: شدم و گفتم طونیش

 .سالن يفرشته رو گرفتم و وارد خونه شدم و اهورا با خنده پشت سرم اومد تو دست

 انه؟ی میبخور ینیریش: کرد و گفت یدست شیخانم پ حاج

 .تا فکر کنه خوادیزمان م یمرجان خانم کم یول میخوریکه م ینیریش: اهورا

 .میخوریرو م مونینیریما ش. دخترونست  يزمان خواستنا همه ناز و ادا نیا: استاد

 .برگشتم يو چا ینیریاشپزخونه و با ش يزدم و رفتم تو يلبخند
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که اهورا نشسته بود و گفته بود که به خواست خودش اومده نشستم  يا یصندل يرو اطیح يشبه و من تو اخر

اهورا ازم . االن فرزاد رو دارم  ییبعد از اون همه تنها. لبم جا خوش کرده يرو اریاخت یب يلبخند. کنمیو فکر م

شم و برم تونم بدون برنامه بلند  ینم. دفنه اسی يبوته  ریخونه ز يراز گردنبند تو دمیکرده و فهم يخواستگار

. مدت صبر کنم هی دیپس با. انیاالن فرزاد و اهورا مراقبن و مطمئنا دنبالم م. کنم دایشمال و صندوقچه رو پ

 شیزندگ کیبهش اعتماد کنم و شر تونمیم هیمن دوسش دارم و االن که اون هم راض. جوابم به اهورا مشخصه

قدر که اهورا  نیهم. رو تجربه کنن نیشیعشق ات دیبا یزندگ يگفته همه تو یک یول رمعشق رو باور دا. بشم

داره که اهورا هنوز نگفته که  تیمگه اهم.  هیکنم کاف هیتا اخر عمر بهش تک تونمیداره و م یخوبه و خانواده خوب

به  شهیموارد هم حل م هیبق. هیکاف ياومدن خواستگار یقدر که برام احترام قائل بودن و رسم نیهم! عاشقمه؟

هوس  هیتا االن عشقم قاط نکهیا. عشق پاك برام ارزش داره. میعاشقانه خرج هم کن میتونیما ممرور زمان 

 .نشده مهمه

نادر  ياز اون لبخندا زنمیلبخند م. شهیم کیکه داره نزد نمیبیو م گردمیبرم. شنومیفرزاد رو م يقدم ها يصدا

 . کنهیم غشونیوقته داره از من در یلیکه خ زنهیم

 د؟یفرشته خواب -

 خانم رفت؟ میمر. دیتخت گذاشتمش خواب يخسته شد تا تو یکرد حساب ياره اونقدر خوشحال بود و باز -

 .براش آژانس گرفتم فرستادمش رفت دیامروز خسته شد و زحمت کش یلیبنده خدا خ -

 .يکرد يخوب کار -

کنارش نشستم  دیم به تقلمن. هامون یدرست مثل بچگ. کرد  زونیخونه و پاهاش رو او ونیا ينشست رو فرزاد

 یو بزرگ يپدر. بودن  نجایبابا و مامان ا خواستیامروز بعد از مدت ها دلم م: که گفت کردمیماه رو نگاه م.

سرمون  يموقع ازدواج پدر باال مونمن و تو هر دو. سخته یلیو چند سالته خ یکه خودت تنها س یکردن وقت

 .تنها گذاشت تیموقع نیبابا هم منو هم تورو تو ا. نبود

 يلباس داماد يتو تو دنیاون همه آرزوش د. بشه یتا بابا راض يکردیصبر م دیبا. فرزاد يکردیصبر م دیبا -

 .رهیاز تو بم يخبریب يحقش نبود که تو. از طرف تو بود يسال اخر همش منتظر خبر نیا. بود 

 .دونمیم: و گفت دیکش یاه فرزاد

 یقلب هر دومون جا خوش کرده بود که نم يتو يادیناگفته ز يانگار حرفا.  میهر دو سکوت کرد دوباره

 .میازشون بزن یاالن حرف میتونست یو نم میخواست
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بدونم ته قلب چه  خوامیم یول یتا فکر کن يکه زمان الزم دار دونمیم ه؟یاهورا چ يجوابت به خواستگار -

 ؟يدار یحس

 .حس اهورا شک داشتم  يتو، فقط  رفتهیقلب مدت هاست اهورا رو پذ -

 االن جوابت مثبته؟ یعنی -

 .ندارم یاالن امادگ یجوابم مثبته ول. بگم یدونم فرزاد چ ینم -

تا هم  يو زمان دار میخونیم تیمحرم غهیص هی. یو قبول کن ياگه تو بخوا دیازدواج کن يفور ستیقرار ن -

 .ياریکه مد نظرت بدست ب یهم امادگ یبهتراهورا رو بشناس

 .یبالخره تو همه دارو ندار من.  یهر جور که تو بگ -

 .خواهر کوچولو یخوشبخت بش. منه يارزو یخوشبخت: و گفت دیرو بوس میشونیبغلم کرد و پ فرزاد

دارن مارو  یجون و بابا عل لویکه االن پدر و مادر م، ن کردمیو من فکر م زدنیاسمون چشمک م يها تو ستاره

 .خوشحالن میکنار هم نکهیاو حتما از  کننینگاه م

 یهردو سع یبودمش ول دهیمحل کار د يبار تو نیاهورا گذشته بود و من چند ياز خواستگار يروز سه

 مونییاول اشنا ياخالقش مثل روزا قایبود و دق یعصب یچند روز اهورا کم نیا.میبرخورد کن يعاد میکردیم

که بهم زنگ  یرو برداشتم تنها کس یگوش. زنگ خورد  میکه خط داخل. نقشه بودم يسرگرم کار رو. شده بود

. سالم عقشم. الله پشته خطه جواب دادم نکهیا الیباهام کار داره به خ یچه کس گفتیالله بود که م زدیم

 شده؟ عمو بداخالقه کارم دارم؟ يخبر

اقا سگه  ایش خورده زبونتو مو. الله جون: گفتم. بود  بیرفتارش برام عج نیا. نگفت يزیساکت بود و چ الله

 برده؟

 ستم؟یمن که ن انایعمو بداخالقه اح نیا. سالم بانو -

از خجالت . تا به حال جلوش انقدر سبکسرانه حرف نزده بودم يوا. بود سکته کنم کیاهورا نزد يصدا دنیشن از

 . شدمیداشتم آب م

 .خانم الله زبون شما رو موش خورده يفکر کنم بجا: و گفت دیخند اهورا

 يکنه الله که منو تو کارتیبگم خدا چ. بود یبکنم گذاشتن گوش تیاون موقع يتو تونستمیکه م يکار نهات

 .يدیها قرار م تیموقع نیا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  –راز گردنبند 

wWw.98iA.Com ١٨٥ 

رو  یچرا گوش يوا. زنگ زده بود میکار داشت؟ چرا خودش مستق یاهورا چ. کردم یو عرض اتاق رو ط طول

  کنه؟یفکر م یخودش چ شیاالن پ! گذاشتم ؟

و  شیبه چند لحظه پ نکهیبدون ا یزن یو در اتاقش رو م يریاالن م نیآفر. بکش مرجان  قینفس عم هی

 ! ؟یداشت کاریبا من چ یپرسیم لکسیر. یفکر کن يکه داد یسوت

قدم اول رو که برداشتم با سر خوردم . و در اتاق رو محکم باز کردم  دمیکش قینفس عم هیرو بستم و  چشمام

چرا  ؟یمرجان خوب: گفتیکه م دمیاهورا رو شن يبودم که صدا نیپخش زم. و تعادلمو از دست دادم يزیچ هیبه 

 دختر؟ یکنیدفعه درو باز م هی

رو  یروان شناس يرو باز کردم و خودمو لعنت کردم که چرا با چشم بسته درو باز کردم و صدبارم متودها چشمم

 . لعنت کردم

 .ستین يزیخوبم چ: شدم و پشت مانتوم رو تکوندم و گفتم گرفتم به چارچوب در و بلند دستمو

خجالت و رو گرفتنات کار  نیآخر ا ؟يشد یچ نمیاتاقم بب يتو میبر ایب: فرستاد و گفت رونینفسش رو ب اهورا

 .دهیدستت م

بهش رفتم و  يچشم قره ا. خندش رو مهار کنه کردیم یالله داشت سع. سر اهورا به طرف اتاقش رفتم  پشت

 .رسمیبه حسابت م: وم گفتمار

. لبش بود يرو یلبخند کمرنگ.  دمیداده به در د هیتک نهیوارد اتاق بشم که اهورا رو دست به س خواستمیم

. یروانشناس ياالن اعتماد به نفس الزم بود بدون متدها یول دمیرسیبعدا به حساب الله م. دوباره گند زده بودم

 .دییبفرما: اهورا دستش رو باز کرد و گفت

 يچا: مبل نشستم و گفتم يبا اعتماد به سقف رو. اتاق شدم و اهورا پشت سرم وارد اتاق شد و در رو بست وارد

 .لطفا.  خورمیم

قابل  ریچقدر تو غ. يکه زد یحرف نیداشتم بجز ا يزیمرجان توقع هر چ يوا: از خنده منفجر شد و گفت اهورا

 .دختر یهست ینیب شیپ

 . شهیدلم گفتم فعال بتازون اهورا خان نوبت منم م ينازك کردم و تو یچشم پشت

 که نرفته؟ ادتونی شهیبودن شامل تمام موارد م ینیب شیپ رقابلیغ نیا -

 .تر کیگردن من از مو بار میتسل: دستش رو باال برد و گفت. منظورم رو گرفت فورا



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  –راز گردنبند 

wWw.98iA.Com ١٨٦ 

مبل روبروم  يرو. داد يچا هیقهوه و  هیشد و لبخندش رو جمع کرد و به سمت تلفن رفت و درخواست  يجد

به  ینگاه. رفتمیم ژشیو پرست تیدلم قربون صدقه جد يو تو کردمیسکوت به حرکاتش نگاه م يتو. نشست

 .هفتاد ساعته که من منتظر جوابت هستم  قایاالن دق: ساعت انداخت و گفت

که منتظر  يبه روز يوا گذرهیتند م یلیزمان خ ینه؟ کنار محبوب که هست ای يا به حال عاشق بوددونم ت ینم

عاشقانه  يتندپا يوصالها يبرا انهیسال يمنتظر بودن ها نیهم یول کشهیاش سالها طول م هیهر ثان.  یباش

 .کنهیم یو خواستن نیریعشق رو ش

 .نه منصفانه منتظر گذاشتن اهورا نه به جا بود و نیاز ا شیب

 .رو گفت جهیامروز صبح فرزاد با استاد حرف زد و نت -

 بود؟ یچ جهیخوب نت -

 .و کدورت جوابش رو بدم یخواستم با ناراحت یبود و نم يجد یلیفکر نکنم چون خ! داد؟یکردنش مزه م تیاذ

و بلند شد و در اتاق رو باز  دیموهاش کش يتو یدست یاهورا عصب. جوابمو بگم که در اتاق زده شد خواستمیم

 .خوب : گذاشت و نشست و گفت زیم يرو رو ینیس. رو گرفت وتشکر کرد  ینیکرد س

مثل روح من که . دنیرقصیم وانیتفاله ها کف ل. بود  يچا وانیچشمش به ل. کردم به چشماش نگاه نکنم یسع

منم  شهیردن با خودم فکر کردم متفاله ها که نشست ک. رفتیطرف و اونطرف م نیسرکش شده بود و مدام ا

 .قاتل و راز پدر و مادرم رو کشف کنم و به آرامش برسم

انجام بدم تا بتونم با ارامش  دیکارها هست که قبل ازدواج با يسر هی. به زمان دارم ازین یمن موافقم ول -

تونم تمام و کمال زن  یو نم ستیاالن نه روحم نه احساسم متمرکز ن. رو بسازم مونیکنارت باشم و زندگ

 .باشم تیزندگ

هرچقدر : رو برداشت و به دستم داد و گفت يچا وانیاومد جلو و ل. کامال از چهره اهورا مشخص بود  آرامش

 میدرست کن زویکنار هم و باهم همه چ میتونیم ياما اگه بخوا. دمیبهت م يزمان بخوا

درسته انجامش  دونمیرو که خودم م يبزار کار. اهورا  نمکینه خواهش م: رو گرفتم و با التماس گفتم يچا وانیل

 .بدم

. بجز خودت یبه فکر همه هست شهیچرا هم: گفت یو با محبت خاص ختینگاهش ر يقلبش رو تو محبت

 هیاز بق یمحکم باش ي؟ دوست دار یپس خودت چ ؟یکن تیحما هیاز بق يخوایها م يحرفا و تکرو نیاالنم با ا
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انقدر تضاد . بشن اهگ هیبرات تک يکه بهشون فرصت بد ننیچقدر محتاج ا هیبق یبدون نکهیبدون ا یدفاع کن

  ؟يخوایخودت م يبرا زویکه همه چ یانقدر خودخواه ینیب یخودتو نم نکهیا نیدر ع ادیوجودت از کجا م يتو

درست کنم تا بتونم خودمم  زویتا همه چ خوامیفقط فرصت م. من نه خودخواهم نه خودمو فراموش کردم -

 . نمیبب

 ستیحرفا شعار ن یکه بعض یفهمیم نویا يروز هیاما .  دمیبهت م يباشه من اون فرصتو تا هروقت که بخوا -

 .دست صدا نداره هیواقعا 

داشتم تا بتونم راحت  ازیتازه ن يبه هوا نمیاسمون رو بب تونستمیجا هم م نیاز هم. به پنجره دوختم  نگاهم

 .کردیکه به صورتم خورد حالمو بهتر م يباد. بلند شدم وپنجره رو باز کردم. و قورت بدمبغضم

لب باز کردم و گفتم از .گرفتم رو خنک کنه شیوجودم و روح ات يرو بستم و اجازه دادم باد بوزه تو چشمم

 .داشتن دنیشن يبرا یبه گوش ازیکه ن یینگفته ها

. داره  یچه حس تیفاصله چند قدم يتو ناتیتر کیجون دادن نزد ینیکه بب ينبود. یستیجا من ن ياهورا تو -

 یبار حت نیمن ا.تیاتاق کنار يمهربونم تو یبغلت و اخر از همه بابا عل يجون تو لویبعد ن. اول پدر و مادرت 

 کشمینفس مبودم که تا االن زنده ام و  لفتپوست ک یلیمن خ. کنارم نباشن نامیزتریعز ذارمیهم نم رمیاگه بم

که به خدا و عدالت و حکمتش داشتم  یمانیتنها با ا یول کشتمیهمون روزا لبخندو م دیبا.  خندمیم یو گاه

 یتونیتو م. واسه روحت باشم یکنم تا بتونم زوج خوب دایآرامش گمشده روحمو پ خوامیمن م. ودارم، زنده ام

 . خوامیاعتماد م یکم.خوامیسکوت م یمن فقط کم. توننیهمه م یکمکم کن

 يتو میکردیهر دو باهم به افق نگاه م. شلوارش کرده بود  بیج يکنارم جا گرفت و هر دو دستش رو تو اهورا

فقط سکوت  یهزاران دلهره و ترس ول. ندهیبه آ دیهزاران عشق و ام. سکوت لبهامون هزاران حرف نگفته بود 

االن که اهورا . و دوستش داشتم  خواستمیمن اهورا رو م. بخوره وندیتا روحمون با سکوت به آرامش پ میکرد

چون  میشیمن مطمئنم که با هم خوشبخت م. میکردیهم تالش م يدر کنار هم برا دیبود با رفتهیهم منو پذ

 . دهیم هیرو به من هد ایخوب دن يسکوت کنار اهورا، تمام حس ها نیهم

 

 :اهورا

باورش برام سخته که االن کنار مرجان نشستم و تا . ستیمرجان داشتم برام ممکن ن دنیکه با د یحس فیتوص

تا مرجان بتونه با خودش  میمدت با هم نامزد باش يشد که  نیقرار بر ا. میشیبه هم محرم م گهید قهیچند دق
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 گانیط و فقط به ددختر فق نیکه ا دونمیمن فقط م. دونه  یکس نم چیکنه رو ه کاریچ خوادیم نکهیا. ادیکنار ب

به خدا باعث شده  یکیدونم نزد یچطور جا شده؟ نم یکیکوچ نیبه ا يا نهیس يقلب بزرگ تو نیا.  کنهیفکر م

 داشته باشه ؟  یقدر روح بزرگ نیکه ا

نتونستم  یخارج از چارچوب انجام ندم ول يبود که کار نیبر ا میسع شهیهم. خدا رو قبول داشتم  شهیهم من

خدا بوده به خاطر  تشیاولو شهیمرجان هم. کج رفتم و کج رفتار کردم  یمنم گاه. باشم عیمثل مرجان مط

 . رو تاب آورده یانقدر صبوره انقدر مشکالت زندگ نمیهم

 يچطور تو نکهیا. که از طناز زخم خوردم مرهم شده یمن يهست که برا یآرامش و نور خاص هیچهرش  يتو

 . که تمام جونم شده اصال خود من شده دونمیالن ما یدونم ول یوجودم رخنه کرد رو نم

 یشده ، نم یمیبا همه مهمونا صم یحساب. آشپزخونه  يتو رهیوهمراه ارغوان دختر عمو البرزم م شهیم بلند

 یآب راهنیپ. لحن حرف زدنش هم ناز نشسته يتو. بهش اجازه داده انقدر با ناز راه بره و رفتار کنه یدونم ک

به . کرده  شتریرو ب شییبایحجابش ز. خوشحالم که چادر سرش کرده .  دهیپوش يبا ساپورت سورمه ا یاسمان

و  کنهیخاله با حسرت به ما نگاه م. کار ندارم ودل من رو قرص کرده و سند شش دونگ قلبمو به نام زده هیبق

. عمو و پسراش هم اومدن. نگفتم يزیبه خاطر مامان چ یخواستم دعوتشون کنم ول ینم. طناز با کدورت

 خوامیخودم م يمن مرجان رو برا یهرچند نگاهشون پاکه ول. کننیم هبه مرجان نگا نیبا تحس دیاحسان و حم

 . کنمیبهشون اخم م یکم

وارد سالن  کنهیکه چهرش رو معصومانه تر م يمرجان با لبخند. زنهیورود حاج آقا ، مامان مرجان رو صدا م با

 .نهیشیمبل م يخجالت کنارم روو با  شهیم

 نیا: گمیکنار گوشش م. شدن زیگل انداخته از شرمم برام عز يلپ ها نیتر شده هم یچقدر دوست داشتن امروز

  ه؟یشدنا واسه چ دیسرخ و سف

 نکن  تیاذ: گهیو م کنهیحاج اقا اشاره م به

 .کنم خانمم تیشما رو اذ ادیمن دل م: گمیو آروم م زنمیم لبخند

 نیباره که ا نیاول. داره یبفهمم که االن چه حس تونمیم. شهیاز قبل سرخ م شتریو بعد ب کنهیتعجب نگاهم م با

 .جا خورده نیبه خاطر هم کنمیخطابش م يطور
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. که االن همسرم شده يبه دختر. به مرجان شهیو من دلم قرص م خونهیم نمونیرو ب تیمحرم غهیآقا ص حاج

و نگاهشو  کنهیاونم سرش رو بلند م کنمینگاهش م. ارج و قرب داره  یول ستینممنوعه  گهیکه د یسرخ بیس

 .يخوش اومد میبه زندگ:  گمیو م زنمیلبخند م هی زنهیبه نگاهم گره م

 هیاز همونا که  زنهیم یمیلبخند مال. گفتم یبه گمونم چون به زور خودم تونستم بشنوم که چ کنهیم یخون لب

 تو هم  گهیو م کنهیقرص م ندهیو آ یاز همونا که دلت رو به زندگ کنهیم جادیرابطه ا يخنک تو مینس

: گهیم.  شهیبعدم نوبت من م گهیم کیگوشش تبر يو تو بوسهیو مرجان رو م ادیکه جلو م هینفر نیاول فرزاد

رو بهت  نیچون من دارم بهتر ناستیبهتر قیمرجان ال. کن يمنه ازش خوب نگهدار ییمرجان تنها دارا

 .داداش شینسپرد یمطمئن باش دست بد کس گمیو م دمیدستش رو فشار م. ارمسپیم

. کنهیبروز م هیمامانه که با گر یاوج احساسات خوب و منف نمیا. کنهیم هیمامان داره گر.  انیمامان و بابا م بعدم

: گمیبا خنده م. کننیم یخوشبخت يبابا و مامانم برامون آرزو. کشمیو مامان رو به آغوش م بوسمیدست بابارو م

 . مونده یلیرو بگه خ یخانم خانما بخواد بله اصل نیتا ذا ستین يهنوز که خبر

 . زترهیما عز يمرجان از همه برا. یبا ما طرف یبکن تشیاهورا بابا حواست باشه اگه اذ یبله رو که داده ول: بابا

 .ال مرجان دختره منهاص: گهیو م دهیدور کمره مرجان و به خودش فشارش م ندازهیدست م بابا

 ؟یپس من چ دیگروه مرجان هست يهمه تو. ستیقبول ن: گمیو م کنمیخودمو لوس م. به بابا  کنمیم حسادت

 .گروه تو ام يمن تو: گهیبه خودش و با لبهاش اهسته م کنهیو با دستاش اشاره م کنهینگاهم م مرجان

 يدلم هوس لبها. عشق من خوامیرو نم یو کس يزیچ گهیتا اخر عمر د. هیبرام کاف یگروهم باش يتو تو

 .فرستمیبراش م یو بوسه اروم زنمیچشمک بهش م هیفقط  یول کنهیو خوشرنگش رو م فیظر

خجالت  نشیمحرم تر يبدم که برا ادیبهش  دیبا یمن نجابت داره ول يسرخ حوا بیس شهیو سرخ م خندهیم

 .معناست یب

اگه پسرم اقا نبود که دختر . دینکن تیانقدر پسرمو اذ: گهیو م کنهیم عاشقانمون جدامون یاز لحظات دزدک مامان

 .میداد یبهش نم

 . خنده ریحرف مامان همه زدن ز با

 .رنیو م کننیم یما خداحافظ يبرا یخوشبخت يو با ارزو گنیم کیو تبر انیم یکی یکی مهمونا

 . خلوت دونفره ام  هیدنبال .کنمیم شیو منم همراه دهیرو م کایجواب تبر یو با مهربون زنهیلبخند م مرجان
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که حتما به  کنمیبا خودم فکر م. اتاقش يکه رفته تو شهیم یربع هیاز رفتن مهمونا گذشته و مرجان  یساعت هی

زود  یلیمامان و بابا هم عزم رفتن کردن و خ. تنهاش بزارم نیاز ا شتریب ارهیدلم طاقت نم. داره  ازین ییتنها نیا

مرجان قامت بسته . شمیو وارد م گمیم يده با اجازه ایجواب نم زنمیدر اتاق رو م.طرف اتاقش رمیم. میبر دیبا

سالم نماز رو . کنمیهمه ارامش حسادت م نیبه ا. کنمیو نماز خوندنش رو نگاه م نمیش یروبروش م. نماز يبرا

 .قبول باشه: گمیم دهیکه م

 ؟يمنتظر موند ادیز .قبول حق: گهیو م کنهیرو جمع م جانماز

 .نه تازه اومدم -

 د؟یبر دیخوایم -

 .میرفع زحمت کن گهید گهیبابا م. اوهوم -

 ؟يبا هم دونفر رونیب میبر: گمیو م نمیش یتخت م يرو.  دهیرو گوشه کتابخونه جا م جانماز

باشه : گهیم. مالحظه جلو برم یخوام ب ینم یبرام سخته ول يو خوددار یکینزد نیا.  نهیشیتخت کنارم م يرو

 .میبر

 .مونم اماده شو یمنتظر م رونیب -

 .باشه -

 بانو؟ میخوب کجا بر: گمیطرفش و م گردمیبرم. میشیم نیماش سوار

و انگشت اشاره  شهیم نهیدست به س کنهیترش م یکه خواستن یطنتیبا ش ادیکه بهش دادم خوشش م یلقب از

 .بام میبام خوبه؟ بر. اوم بزار فکر کنم: گهیطرف دهانش و م برهیاش رو م

 .عشقم بگه یهرچ گمیو از ته دلم م شمیم شیحرکت خواستن محو

کمه  يزیچ هیوسط  نیا یرابطمون خوبه ول نکهیبا ا. مرجان ساکت نشسته.  ارمیرو به حرکت در م نیماش

 یاقامون چ نمیبب: گهیو م کنهیضبط رو روشن م. درست کنه زویگذر زمان همه چ دوارمیو ام دونمیخودمم م

 ده؟یگوش م

 ؟یگفت یاالن چ گمیو م کنمینگاهش م عیسر کنمیشک م دمیکه شن يزیچ به

 .میتکرارم ندار يدیهمون که شن: گهیبا لبخند م.  دهیشده و داره کار دست خودش م طونیش امشب

 .شهیطور ، باشه مرجان خانم نوبت منم م نیکه ا -
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که مدت هاست  یآهنگ. میدیلبمون به اهنگ گوش م يرو یقیهردو با لبخند عم شهیآهنگ که بلند م يصدا

 .شهیلحظه هام پخش م يتو

 .با من باش نکهیا ایاعتمادم کن به همه دن یب

 من تنها  کنار

 من تنها کنار

 من تنها کنار

 من تنها کنار

 بودم زود دهیجملت ،فهم نیاول از

 قبل از تو سوء تفاهم بود يها عشق

 همه باهات بد شن خوامتیم اونقدر

 حسرت هر روز از کنار ما رد شن با

 تو بارونه اسم

 تو همراشه عطر

 گوشه از قلبم اون

 ستیاصال مشخص ن ستین چکسیمال ه که

که  یعشق. فقط مختص مرجان خواهد بود میکل زندگ يکه تو ینگاه.با عشق ینگاه کنمیمرجان نگاه م به

 .کنه نیرو تضم مونیخوشبخت تونهیدونم م یم

 .با من باش نکهیا ایاعتمادم کن به همه دن یب

 من تنها  کنار

 من تنها کنار

 من تنها کنار

 من تنها کنار

 بودم زود دهیجملت ،فهم نیاول از

 قبل از تو سوء تفاهم بود يها عشق

 همه باهات بد شن خوامتیم اونقدر
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 حسرت هر روز از کنار ما رد شن با

 تو بارونه اسم

 تو همراشه عطر

 گوشه از قلبم اون

  ستیاصال مشخص ن ستین چکسیمال ه که

 ندازمیم یبه گوش ینگاه. ضبط رو کم کرد يمرجان صدا. رشته افکار خوشمون رو پاره کرد میزنگ گوش يصدا

 ساره؟ گمیلب م ریو ز

دونم جواب بدم  ینم.کنهینگاه م رونیو به ب گرهیو رو ازم م کنهیساره زنگ زده اخم م شهیکه متوجه م مرجان

 .بشه جادیذهن مرجان ا يتو یخوام تصور اشتباه ینم. جواب بدم بهتره یول انهی

 الوسالم-

 زم؟یعز یخوب. سالم اهورا  -

 ؟یممنون تو خوب -

 راسته؟ دمیکه شن ییخبرا نیا -

 کدوم خبرا؟: گمیاست م رهیخ رونیبه ب ندازمیبه مرجان م ینگاه یچشم ریز

 گه؟یتو با اون دختره است راست م يامشب نامزد گهیحرف زدم ماالن با فرزاد  -

 درسته؟ يدیکه شن یهرچ. اوال اون دختره نه و مرجان: گمیاروم باشم م کنمیم یسع کنهیم میعصبان

بعد از  یهمه دوست نیبود اهورا؟ بعد از ا نیحق من ا: گهیم ادیبا فر دمیرو از گوشم فاصله م یگوش.  زنهیم غیج

 داشت که من نداشتم؟ یطرف اون دختره ؟ اون چ يبر دیکه برات کردم با يهمه عشق و صبر نیا

ساره از اولم من بهت گفته  نیبب: گمیو م نیبه کاپوت ماش دمیم هیو تک شمیم ادهیو پ دارمیرو نگه م نیماش

 .يخود منتظر موند یخودت ب یول میخور یبودم که ما به درد هم نم

 م؟ اره؟ منتظر موند خودیب -

داره؟  يا دهیحرفا االن چه فا نیبود؟ بعدم زدن ا نیاز ا ریغ. دوست باهات برخورد کردم  هیمثل  شهیمن هم -

 .میکنیم یهم عروس گهیو تا چند وقته د میمن و مرجان نامزد کرد

 نه؟یحرف آخرت هم -

 مونه؟  یم میمگه حرف -
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چند بار قبال هم بهش هشدار داده . جا برسه نیدوست نداشتم به ا. تر شدم  یافتاد و من عصب هیبه گر ساره

 . گوش نداد یبودم ول

 .یباشه خوشبخت بش -

 .ساره: گفتم  اروم

 .بله -

 .رابطمون رو درك کن کنمیخواهش م. مونم  یدوستت م شهیمن هم -

 خداحافظ زنهیصدام م نایسار. باشه  -

 .خدانگهدار -

 گردهیجهت م یو ب خودیب دونمیم. کنهیرو نگاه م فشیک يتو.  کنمیبه مرجان نگاه م نیماش يجلو شهیش از

 .دلخور شده یلیحتما خ. بهش بگم یدونم چ ینم. حواسش رو پرت کنه خوادیم

 .  شمیم نیو سوار ماش کشمیم یپوف

 .دادمیجواب م دیبا يببخش منتظر موند -

 یبدم ول حیبراش توض خوامیشده م رهیخ رونیخونسرد به ب. کنهیم ادیز یضبط رو کم يو صدا گهیم یاوهوم

. موهام يتو کشمیکالفه دست م. کنهیکارو برام سخت تر م یتفاوت یب یو به نوع يآرامش و خونسرد نیا

 جا خوبه؟ نیا میدیرس: گمیکنم و م یپارك م. بام تهران میدیرس

 .شهیم ادهیاره خوبه و پ گهیبهم نگاه کنه م نکهیا بدون

 ادهیفرمون و پ يرو کوبمیرو خراب کرده با دست م مونیو روز نامزد يموقع زنگ زد یبه تو ساره که ب لعنت

 .شمیم

 يریپامون قرار داره و سکوت دلپذ ریروشن شهر ز يچراغ ها. ستادهیمرجان رو به تهران ا. شمیم ادهیپ نیماش از

 دهیو خنده هستن، شن یو مشغول شوخ ستادنیا اچند دختر و پسر جوان که با فاصله از م يتنها صدا. هیجار

 . شهیم

 انه؟یداره  قتیما حق يخواست بدونه نامزد یفقط م. ساره زنگ زده بود: گمیو م ستمیا یم کنارش

 ؟يند حیتوض شهیم:  گهیو م کنهینگاهم م مرجان

 چرا؟:  گمیبا اخم م دمیمدت هاست که فهم دهیمرجان نرم بودن جواب نم يجلو

 .خودتون بمونه شیهست بهتره پ يزیتو و دوستت هرچ نیب. بدونم  يزیخوام چ ینم -



  

 

 کتابخانه نودهشتیا کاربر انجمن نودهشتیا s.mokhtariyan  –راز گردنبند 

wWw.98iA.Com ١٩٤ 

 گفت؟  یچ یکه بدون ستیبرات مهم ن یعنی -

 نه -

 دارم؟  یتیاصال من برات اهم کنمیکه فکر م یکنیانقدر خونسرد برخورد م: گمیم یعصب

 داره؟ تیبه اهم یچه ربط -

 .ندارم یتیمن برات اهم یعنی ین با ساره بدونم ياز حرفا يزیچ يخوا ینم یوقت. د داره  -

 . خوام شبمون خراب بشه یفقط نم: گهیو م کنهینگاهم م دلخور

گفتم  یبهت بگم چ ياگه اجازه بد یول خوامیم نویمنم هم: گمیو م کنمیو مهربون نگاهش م رمیگیرو م دستش

 .کنه تیروحت رو اذ يخبر یاز ب یناش یکدورت هی نکهیتا ا میدار يشب قشنگ تر نطوریا

 نییسرش رو دوباره پا. رو دوست دارم  کیفاصله نزد نیا. مینیشیم مکتین يو همراه هم رو کشمیرو م دستش

 . زنهیم میمال يضربه ها نیزم يانداخته و با نوك کفشش رو

 ؟یبهم نگاه کن شهیم -

 !زنن؟یباهام حرف م دنیگفته بودم که چشماش جد. چشماش بفهمم یاز زالل تونمیم نویدلخوره ا هنوز

فقط و . کنمیو من برات همه کار م میزن زندگ شهیمرجان م. یتو از امروز از امشب تنها ملکه قلب و روح من -

 .یبهم اعتماد داشته باش خوامیفقط م

 .دارم : گهیحرفم و م يپره تو یم يفور

 گفت؟ یه چبدم سار حیاالن توض. راحت شد المیخ. هیبرام کاف نیهم: گمیو م خندمیم

 نه: گهیکودکانه م يو با لجباز ندازهیابروهاش م نیب يا گره

 چرا اونوقت؟ -

 .موارد ندارم هیبه بق يکار.چون بهت اعتماد دارم  -

 .کیجسم کوچ هی يتو یهمه بزرگ نیلحن و ا نیا کنهیم يبا قلبم باز. شده یاز حد خواستن ادیز

 . که بانو بخواد یباشه هرچ -

 .  شهیبه لبخند باز م لبش

 .مونیروز نامزد نیاول يتو یمنت کش نیاز اول نمیخوب ا -

 .کشمینگو خجالت م نطوریا -
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از من خجالت  دیوقت نبا چیه گهید. میخجالت ندار: گمیلبمه م يکه رو یو لبخند نامحسوس یاخم مصلحت با

 .یبکش

 نیخوب اول: گهیم طنتیو با ش گردهیبرم قهیبعد از چند دق. کنهینگاه م يکنار يو به دختر وپسرا گهیم يا باشه

جبران  ياالنم برا. امیزود کوتاه نم نقدریا شهیباشه هم ادتی یول رفتمیو من ساده پذ يرو کرد یمنت کش

 . خوامیم یبستن

ن قربو: گمیبوسم و م یپشت دستش رو م. هینیب شیقابل پ ریحال غ نیدختر ساده و در ع نیکه چقدر ا يوا

 .شما امر بفرما. رمیخانمم هم م

به  میرسیم میبر ادهیپ کمی:  گمیو م شمیبلند م. کشه خدا عالمه یاز من خجالت نم گهید یک. شهیسرخ م بازم

 . خرمیمغازه واست م

دستات : گمیو م رمیگیدستش رو م.  شمیم یعصبان نباریا: کشهیو با خجالت دستش رو عقب م شهیم بلند

 .یبش دیو سرخ و سف يریپونزده ساله ساده مدام ازم رو بگ يمثل دخترا ادیخوشم نم. جاشون خوبه

 .براش الزمه دونمیم یکردم ول يرو ادهیز.  شهیم ناراحت

 . ارمیاز دلش در ب يجور هی دیسکوت کرده با.  میزنیهم قدم م همراه

 .یبا من برخورد کنراحت تر  کمیمن دوست دارم  یکردم ول يرو ادهیز -

خودتم . ستمیساده هم ن ستمین يا دهیمن دختر آفتاب مهتاب ند: گهیم يومحکم و جد ستهیا یم روبروم

تازه به بلوغ  يمن مثل دخترا یگیمورد راست م نیا يتو یاز مردا مردتر بودم ول یلیکه تا به حال از خ یدونیم

طور  نیا دمیم حیترج. کنم  يشرویچون نخواستم و نتونستم از خط قرمزا پ شمیم دیمدام سرخ و سف دهیرس

 . یقبول کن يطور نیمنو هم یکن یپس سع. بکنم یرو ق ایحجب و ح يامروز ياز دخترا یلیخ هیباشم تا شب

و  یشگیمرجان شده همون مرجان محکم هم نیا. رفتم  یتند م دینبا. دختر سخته نیا يرفتار کردن جلو چقدر

 .عطوفت دوست دارم یو گاه یمن مرجانو با همه سرسخت

از  ریاگه غ: گمیباال و م دمیابروم رو م هیو با لبخند  کنمیو گره ابروهاش رو باز م شیشونیبرم به پ یم دست

 .فتادهیاخمارو باز کن تا صورتت چروك ن نیاالنم ا. کردم خانم یبود که من انتخابت نم نیا

 ریگفته من غ یحاال ک: گهیو م دهیدستاش گره م نیو ب رهیگیو دستم رو م ادیو م رهیگیحرکتم خنده اش م از

 .یهست يطور نیتو ا کنمیمن فکر م م؟ینیب شیقابل پ

 .بود بانو ینیب شیقابل پ ریحرکتتم واسم غ نیخوب هم: گمیو م شینیب يرو زنمیدست ازادم م با
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 اهورا؟: گهیو م کشهیو باز خجالت م ندازهیشده م زونمینگاه به خودش که او هی

 زنهیباهاش صدام م یکه فالن یلحن گنیادا و اصول که م نایا کردمیفکر م شهیهم. نهیگفتنش واسم دلنش اهورا

اون لحظه قشنگ  برهیو اسمتو م زنهیعشقت که صدات م. رابطم با مرجان باعث شد بفهمم  یرو دوست دارم ول

 جانم: گمیاز ته قلبم و وجودم م.يبر یاقعا لذت مو و يشنو یرو م ایدن ياوا نیتر

 گه؟ینکن د تیاذ -

 .یطور منو صدا بزن نیهم شهیهم نکهیبه شرط ا.چشم  -

  يلواشکا هم بخر نیواسم از ا نکهیشرط ا به

 

 :مرجان

 لیروکه از قبل سفارش داده بود تحو ییها ینیریش میزود اهورا زنگ زد و ازم خواست که با هم بر صبح

 . شرکت میو بر میریبگ

که فرزاد  دمیپوشیکفشامو م نییاز پله ها اومدم پا. ستادهیمنتظرم ا نییداد پا امیحدود هشت بود که پ ساعت

 .برمیفرشته رو هم م. شیک رمیم يچند روز يکار هی يمن برا: گفت

 .بهم زنگ بزن دیفتیراه ب دیخواست. دیبه سالمت برگرد دیخبر؟ بر یچه ب: رو محکم کردم و گفتم میکتون بند

 ؟يالزم ندار يزیچ. باشه حتما -

 .دینه مواظب خودتون باش -

 ؟يبر ینم نیماش: رو باز کردم که گفت اطیح در

 .منتظرمه رونینه اهورا ب -

 خدابه همرات. به اهورا سالم برسون -

 خداحافظ -

 بانو؟ يچه عجب اومد: داده بود به در و برگشت طرفم و گفت هیاهورا تک. شدم  نیماش سوار

 .تازه بهم گفت. شیبره ک خوادیم. اورد  رمیراه گ يشرمنده فرزاد تو -

 . یبه سالمت -

ها رو  ینیریعقب ش یاهورا از صندل. میشد ادهیدر شرکت پ يجلو. میکه سفارش داده بود رو گرفت ییها ینیریش

 م؟یبر: برداشت و گفت
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 يجلو. االنم همون طور شده بودم.  کردمیم يهر موقع استرس داشتم با انگشتام باز. استرس داشتم  یکم

 ؟يشده ؟ چرا استرس دار یچ: اهورا گفت. میستادیآسانسور که ا

 .کشمیخجالت م کممیداشته باشم  يدونم چه برخورد ینم: اهورا هم متوجه استرسم شده بود گفتم پس

نامزد . خجالت نداره : و گفت. با دست آزادش دست انداخت دور کمرم . میهم وارد شداسانسور باز شد با  در

 .رو خبر دار کنم ایمن انقدر خوشحالم دوست دارم همه دن. میکرد

دونم چرا  ینم.رگهام  يحس خوب تو هیبه بدنم وارد شد و  یفیلرز خف هیبه رفتاراش عادت نکرده بودم  هنوز

 . گرفتمازش فاصله  ياراد ریغ یول

واقعا خاك بر سرت مرجان چرا . به نشونه تاسف تکون داد و در اسانسور رو باز کرد تا خارج بشم ياخم سر با

دست خودم  دیببخش: که گفتم میوارد شرکت بش میخواستیم. مشخص بود که بهش برخورده ؟يطور کرد نیا

 .نبود

 نیبگو ا داهللایبه اقا : گذاشت و رو به الله گفت زیم يها رو رو ینیریش. کرد و وارد شرکت شد یکم محل بهم

 .بچه ها پخش بکنه نیها رو ب ینیریش

 نیشده؟ ا یدوباره بداخالق شده ؟ چ نکهیا. سالم: سمتم و بغلم کرد و گفت دیالله دو. اتاقش يرفت تو و

 ه؟یمال چ ینیریش

 مونه؟ینامزد ینیریش: رفتار اهورا بودم به الله گفتم رتیح يتو

 ؟يتو با صدر نامزد کرد یعنی تون؟ینامزد ینیریش ؟یچ-

 .مینامزد کرد روزید. اره  -

 .از بازوم گرفت که اخم بلند شد  ینشگون

 ينکرد دایبداخالق پ نیبهتر از ا یکس ؟يواقعا با صدر نامزد کرد. خبردار بشم دیبعد تازه من با ينامزد کرد -

 .پهیبا جذبه و خوشت یلیخ یخر شانس یلیخ یول ؟یتور کن

 .باز شروع کرد الله

 .اتاقم يتو رمیمن م. تو  یزنیالله چقدر حرف م يوا -

خدا در و تخته . رتتیبگ ومدیاخالق تو م نیبا ا یک. هیادیبرو صدرم از سرت ز. يخاك برسرت که جنبه ندار -

 .کنهیهم جور م يرو خوب برا

 !نکرده بودم ؟ يمن که کار. اهورا بود  شیفکرم پ .اتاق  يالله رفتم تو يتوجه به چرت و پرتا یب
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 . من ناراحته يها يریحتما بخاطر کناره گ چرا

بارم  هی.بود  ششیپ یکس یول ارمیخواستم برم باهاش حرف بزنم و ازدلش در ب يچند بار يوقت ادار انیپا تا

. اتاقش خورد  يو غذاش رو تو يسالن غذاخور ومدیناهار هم ن يبرا یحت. رونیکه رفتم الله گفت که رفته ب

شدم چه برسه به االن که همه  یم ریهمون موقعا هم از رفتار سردش دلگ. نداشتم شییاعتنا یعادت به ب

. اهورا يبرا دیکشیدلم پر م. کردمیو تشکر م زدمیم یهمکارا لبخند زورک کیدر مقابل تبر. وجودم اهورا شده بود

 . بکنم يکار هی دیبا شیلخوررفع د يسرسخته و برا یلیدونستم خ یم

همکار اهورا  دایخانم که جد میفرزاد زنگ زده بود و گفته بود که دارن همراه الهه دختر مر شیساعت پ کی

دوست داشتم . کردم دایبه رابطه فرزاد و الهه پ يدیام دیشا.دونم چرا دلم روشن شد  ینم. شیک رنیشده بود م

رو  لشیموبا. شرکت  ومدیبرم خونه اهورا ن خواستمیتا عصر که م. چشماش نباشه يوقت غم تو چیه گهیفرزاد د

 .  دمیآن لرز کیاونقدر لحنس سرد بود که .  یچه جواب دادن یگرفتم که بعد از چند تا بوق جواب داد ول

 شده؟ يزیسالم مرجان چ -

 .بشه که به آقامون زنگ بزنم يزیچ دینه مگه با. سالم -

 بر؟چه خ. نه خوب -

 .ي؟ اومدم اتاقت نبود ییکجا. یسالمت -

 . رونیاومد رفتم ب شیپ يکار -

 .برم خونه خوامیم.  رونیمنم تازه اومدم ب -

 .دنبالت امیب يخوایم ؟يندار نیماش -

 ؟يکار ندار. شمیمزاحمت نم. رمینه خودم م: لحن سرد دلخور بودم گفتم از

 مرجان: تر از قبل گفت میمال کمی

 کمیهمکارا با تنها گذاشتنم کوچ يجلو کردمیاحساس م. طور برخورد کنه نیکردم ازش توقع نداشتم ا بغض

. صدا کردنم به قلبم هجوم اورده بود  نیبا هم یاحساسات منف نیانگار بعد از صبح تا االن همه ا یکرده ول

 .بله: گفتم.  نییپا دیاشک از گونم چک يقطره ا

 ؟يبغض کرد -

 .نه خوبم -

 .امیم گهید قهیهمون جا بمون تا پنج دق -
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 .رمیخواد خودم م ینه نم -

 خداحافظ. امیگفتم م -

احساسم به اهورا  ایدل نازك شده بودم . ادیتا اهورا ب ستادمیا ریگفتم و کنار مغازه لوازم تحر یلب ریز خداحافظ

 شده بود؟ یزود رنج نیباعث ا

. ومدیخوشم م یلیخ ریکال از لوازم تحر. بودم بایز يو دفترهاجور واجور و رنگارنگ  يخودکارا دنید مشغول

مشتاق  نطوریا یبه چ: گفتیکه م دمیاهورا رو از پشت سر شن يصدا. اوردیاون همه رنگ ادم رو به وجد م دنید

 ؟یکنینگاه م

من که . دفترا رو هم تازه اورده  نیا. خودکارا چقدر قشنگن نیاهورا نگاه کن ا: زدم و با شوق گفتم لبخند

 .همشونو دوست دارم

با عشق به . خوشحال کننده بود یلیبودمش و با اخم ازم جدا شده بود خ دهیکه از صبح ند یمن يو برا دیخند

محو . خودمو کنترل کردم یرخ جذاب و مردونش نگاه کردم و دلم خواست که دست بکشم به صورتش ول مین

 برات بخرم؟ يخوایم: چهرش بودم که گفت

 .خوام  ینم گهینه د -

 ؟يخوا ینم گهیاونوقت چرا د -

 خوامیم شتریچون اقامون رو ب -

االن که . قلبم گفتم میاز صم نویا. بود زیارزش داشتم در مقابل وجود اهورا ناچ یلوازم ب نیکه از ا یشوق واقعا

 .مهم نبود يزیچ گهیکدورت با لبخند د یبود ب نجایاهورا ا

 .ممنونم: نشست گفت یم یصورتش حساب يکه رو يلبخند مردونه ا با

 ؟یچرا ممنون: تعجب نگاهش کردم و گفتم با

 .يدیکه بهم م یخوب يواسه همه حس ها -

 .رو گفتم تیمن نخواستم حس خوب بهت بدم من واقع -

 م؟یقدم بزن -

 تا کجا؟ -

 .میتا هرجا که خسته شد -

 .اوهوم دوست دارم -
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 .  رمیکه با حس جسمش ارامش بگ خواستمینکردم چون خودمم م یمخالفت نباریا. ترو گرف دستم

عاشق ما رو گرم  يخنک قلبها مینس نیا. دیوزیم یخنک میافتاب رو به غروب بود و نس. شده بود يزییپا هوا

 . میکردیاول مهر نگاه م دیخر يبچه ها برا اقیو به اشت میدیشیمغازه ها رد م ياز جلو. کردیم

 . خوادیدلم مدرسه م -

 خوشگل؟ ي؟ به قوا خودت خودکار و دفترا ریلوازم تحر ای خوادیراستشو بگو دلت مدرسه م -

 .خوادیدلم هر دو رو م -

 .رهیگ ینخرم کودك درونش اروم نم ریتا واسه خانمم امروز لوازم تحر رینخ -

 ؟يخریم: و گفتم ستادمیا

 .خرمیگلوت بود م يصر توکه ع یبه جبران بغض. خرمیمعلومه که م -

 دیفقط برام خر یتالف يبرا يدوما هر بار ناراحتم کرد. خوام  ینم نطوریاوال ا: کردم و گفتم یمصنوع اخم

 ؟یکنیم

 . خرمیها رو برات م نیبهتر یهرموقع اراده کن. خانم کوچولو رینخ: و گفت مینیب يبا انگشت زد رو دوباره

ازت  یلیامروز صبح خ: که ازش سراغ داشتم گفت یلحن نیتر میکه اهورا با مال میلحظه محو نگاه هم بود چند

که  یو شوقت با اون همه ارامش ریاون لوازم تحر دنید.باعث شد همه فراموش بشه  دنتید یناراحت بودم ول

 .ازت ممنونم  نایا يبرا. بود یانگار خود زندگ يجا بهم داد هی

اهورا با انگشت . نییقطره اشک سر خورد پا هیفقط . گفتن نداشتم  يبرا يزیهمه احساس چ نیمقابل ا در

 ه؟یاشک واسه چ نیا: و گفت دیاشاره اش اشکم رو گرفت و بوس

قلب بهم محبت  میقدر از صم نیا یمدت ها بود کس نکهیبخاطر ا دیگرفت شا میدونستم چرا گر ینم خودمم

بود باورم  شیاگه چند روز پ. عشق یاهورا اومده بود با کل میمرحله زندگ نیحساس تر ينکرده بود و حاال تو

راز بابا رو  تونستمیاگه م. کردمیاالن محبتش رو حس م یبه من عالقه داشته باشه ول نقدریشد که اهورا ا ینم

 کردمیهر موقع که به راز فکر م زدیدونم چرا دلم شور م ینم. نداشتم میزندگ يتو یغم چیه گهیبفهمم د

 یوقت یول شهیدرست م زیبگه که همه چ. دوست داشتم اهورا بغلم کنه. داشتم يحس بد هیو  گرفتمیدلشوره م

کمکم  خواستیگفتم اون چطور م ینم يزیچ رفتیرژه م جودمو يکه تو يزیکه خودم از احساسم از چ

 خونه ما؟ میبر: فقط گفتم.کنه

  م؟یبر يدوست دار -
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 .اروم  يجا هی میبر خوامیم. اره  -

 يچقدر دخترا يوا. يدیم یخونه خال شنهادیخودت پ نیبب: منو از اون حس و حال رها کنه گفت نکهیا يبرا

 .خبرا نبود نیدوره ما که از ا. شدن ایح یدوره ب نیا

 .اهورا: بازوش و گفتم يدست زدم تو با

 .جانم  -

 . لوس نشو -

 .چشم بانو چشم -

 یبیدلشوره عج هی. مونهیم شمیمن و شب پ شیپ ادیم گفت که ماهورا زنگ زد و به حاج خان.  میخونه شد وارد

 ینگفتم چون نم يزیچ. دمیترسیم یبمونه؟ به هر دومون اعتماد داشتم ول نجایشب ا خواستیاهورا م. داشتم

 . برخورد کنم يتفاوت باشم و عاد یبهتر بود که ب. خواستم دوباره از دستم دلخور بشه

 ؟يالزم ندار يزیچ. لباسم رو عوض کنم  رمیمن م: طرف اتاقم و گفتم رفتم

 .دارمینه اگه خواستم بر م -

صبح زود رفته بودم  نکهیاتاق با ا يرفتم تو. کنه ینم یبیخوشحال بودم که غر. راحت شد  يتا حدود المیخ

 یمشکل ییتنها. رمیدوش بگ هیمن برم  شهیم: از همون جا گفتم. خواستیدوش کوچولو م هیدلم  یحمام ول

 ؟يدارن

 .زنمیچرت م هیمنم  يایو ب يتا بر ینه گلم چه مشکل -

داشت به  یمیخوب مال يبدنم که بو ونیاز لوس. رونیاز حمام اومدم ب. راحت رفتم حمام و دوش گرفتم الیخ با

با  دمیبرام اوره بود رو پوش هیرو که پارسال بابا از ترک میا روزهیکوتاه ف نیبلوز چسبون است. گلوم زدم ریبدنم و ز

 يموها یبه موهام زدم تا درخشندگ کمی ستالمیکر يمواز سرم . دمیکش یبابا اه ياور ادیبا . یاب نیشلوارج

بدون حجاب  خواستمیبار بود م نیاول. ستهیتا خوش حالت با دمیموهام رو سشوار کش. بکنه شتریرو ب میمشک

 . خواستم در نظرش جذاب باشم یم. اهورا برم  يجلو

صورتم  يکج تو شهیموهام رو به عادت هم يجلو. کردم و موهام رو با کش پشت سرم بستم میالم شیارا هی

 یخجالت و استرس چرا از وجودم جدا نم نیدونم ا ینم. هنوز استرس داشتم رونیاز اتاق که اومدم ب. ختمیر

 .نهیطور بب نینداشت که من رو ا یمشکل چیاهورا محرمم بود و ه. شد
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خسته شده  یچند روز حساب نیاحتماال ا. چشمم گذاشته بود يبود و ساعدش رو رو دهیمبل دراز کش يرو اهورا

از  نمیتا بب دمیکش خچالی يتو یسرک. ساز رو به برق زدم  يچا. اماده کنم ياشپزخونه تا چا يرفتم تو. بود

 نه؟ ایمونده  يزیچ روزید يها ینیریش

. ختمیهم دم کردم و دو تا خوشرنگ ر يچا. دمیظرف چ يها رو تو ینیریو ش دمیکش رونیرو ب ینیریش جعبه

 . گذاشتم زیم يهال و رو يچا رو بردم تو

 دیمن رو که د. چشماش رو باز کرد . خورد یشد و تکون داریب يا شهیش زیبا م ینیبرخورد س ياز صدا اهورا

 .انایاح یستیخانم ؟ شما فرشته ن نمیب یم یچ: گفت

 .اقا ینداشت رتیمن از اول فرشته بودم چشم بص: دستم رو به کمرم زدم و گفتم دمیکش یخجالت م دینبا

و بعد به  دینیدر جوار من بش نیدیفرشته خانم افتخار م. بر منکرش لعنت : زد و بلند شد و نشست و گفت لبخند

 .کنارش اشاره کرد

جلو که دستشو حلقه کرد دور کمرم  دمیکش یرو م يچا ینیس. از اهورا نشستم  یمبل با فاصله کم يو رو رفتم

 .يدیجاست فهم نیبه بعد جات هم نیاز ا: و منو چسبوند به خودش و گفت

 .چشم: گونش کاشتم و گفتم يرو یکیبوسه کوچ. کالمش رو دوست داشتم يو مهر تو خشونت

هم از  یحرف. برم شمال خوامیگفتم که چند روز م یبهش م دیبالخره با. دونستم از کجا شروع کنم نمس

از  ینیریو ش يچا نیا: رو به دستم داد و گفت يچا وانیل. شدینرم م یکم دیبا. زدم ینم اطیح يصندوقچه تو

 . دست عشقم خوردن داره ها

 .اهورا: گفتم. تا اجازه بده تنها برم شمال کردمیخرج م دیکه داشتم رو با یزنانگ تمام

 .جونم بانو: شد و گفت شتریدستش دور کمرم ب فشار

 ؟يبد یبه من مرخص يچند روز شهیم -

  ا؟ی يریکار در م ریاز ز یلیخ دنیجد: ابروش رو باال انداخت و گفت هی

 نکن فقط دوروز ؟ تیاذ -

 اخه؟ کاریچ يخوایم -

 .هم به پرورشگاه بزنم يسر هیتازه . برم سر خاك پدر و مادرم  خوامیم -

 .گلم میریبزار اخر هفته با هم م -

 .تنها برم خوامینه م -
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 .شهینوچ نم -

 .کنمیخواهش م: و گفتم دمیداشت کش یقشنگ شیبه صورتش که ته ر یدست

 ا؟ی يشد طونیش: و گفت دیخند

 .دوست دارم یاقامون: و گفتم دمیخند زیر

تو تا چه  دونمیکه زنم رو به بهانه عشق محدود کنم چون م ستمیهم ن ییمردا نیاز ا. ندارم  یمن مخالفت -

 يتنها بر يخوایاالنم که م میدوست داشتم با هم بر یول يدار یمحکم تیو شخص یستقل هستاندازه م

 .نداره  يمورد

 م؟یبخور یشام چ: و گفتم دمشیبوس دوباره

 .میدیسفارش م رونیاز ب يدوست دار یچ. کوچولو يشکمو -

 شیکی. رو دربارت بفهمم  زایچ یلیخ دیمن با یدونستیم ؟يدوست دار یبگو چ.  کنمینه خودم درست م -

 .گهید يزایچ یلیو خ ادیبدت م یاز چ يدوست دار ییکه چه غذا نیهم

 . دوست دارم  زیمن همه چ. ریسخت نگ ادیز -

 . ایواسه الزان شمیخوب پس من دست به کار م -

 .میکنیبا هم درست م -

ظرفارو کنار هم . میعمرم رو درست کردم و خورد ایالزان نیو خنده خوشمزه تر یشب همراه اهورا با شوخ اون

واقعا با  ستهیبا ییظرفشو نکیس يشرکت جلو يکردم اهورا با اون همه ابهت تو یوقت فکر نم چیه. میشست

چون الغر  یهم قد فرزاد بود ول نکهیبا ا. دیاز اتاق فرزاد براش اوردم و پوش یلباس راحت. بامزه شده بود شبندیپ

همو  يلباسا شهیهم ییزمان دانشجو يکرد که تو فیتعر.  دمیبهش خند یکل زدیبدنش زار م يتو کمیتر بود 

دوتا بالشت و پتو . بزرگ شده بود یاهورا کم يتپل تر شده بود و لباساش برا کمیاالن فرزاد  یول دنیپوش یم

 شهیها هم نیبهتر. میشمال گفت يتو میو از خاطرات همکار میدید لمیهم ف باو  میگذاشت يد یال س يجلو

با  یساختن زندگ نیهم.  شنیبا امکانات خوب ساخته م دونمیچه م ای ادیکه با پول ز ستین ییزایصرفا چ

که داشتم  يدلشوره ا. شنیعمرمون م يها نیبرامون خاطره ساز بهتر کیکوچ يها ی، با خوشحال بایلحظات ز

بود که  8ساعت . خوابمون برد ونیزیتلو يزه جلوساعت چهار صبح تا. اونشب باعث نشد که شبم تلخ بشه  هم

خواستم برم شمال و اماده نشدم  یمن م یول دیدوش مختصر گرفت و لباساش رو پوش هی. کردم  داریاهورا رو ب

 شرکت؟ يای یمگه تو نم: گفت دیخونه د يمنو با لباس تو یوقت
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 .گرفتم یمرخص سییاز ر شبیمن د. رفت  ادتی. نه -

 ؟یبگه از حرفش برگشته چ سییاگه ر: و گفت دیخند

 یحداکثر استفاده رو م میشمال و از مرخص رمیسرکار منم م يریخوب م ياقا هیاالن مثل .  گهینکن د تیاذ -

 .برم

 .میخوردیآرامش با هم صبحانه م يتو

 .اهورا  -

 جانم؟ -

 .بهم خوش گذشت یلیخ شبید -

 .خوش گذشت بانو یلیبه منم خ: گفت یلبخند جذاب با

 .بانو گفتنت رو دوست دارم -

که در مقابل من انقدر اروم و مهربون  يفرد نیا. پسر بچه تخس  هیبچه شده بود  قایکج کرد االن دق سرشو

که  فهممیاالن م ینداره ول نهیس يتو یقلب کردمیفکر م یزمان هیخودمم . بود  یکوه سنگ هیبق يجلو. بود 

 .مرد من بلد بود چطور احساساتش رو خرج کنه. کردمیاشتباه م

 ؟یخودم رو چ -

قبل . دونمیاز انتهاش نم یچیکه ه ذارمیقدم م یراه يتو. سرنوشت  ریمس يتو رمیدارم م.  گفتمیبهش م دیبا

 .نباشه یبرگشت دیشا. فرزاد بزارم ينامه هم برا هی دیبا. به اهورا بگم که چقدر دوستش دارم  دیاز رفتن با

 .کنم یفکر نم زیچ چیو ه چکسیوقته که جز تو به ه یلیخ: احساس گفتم تیشدم و با نها رهیچشماش خ يتو

ازش . دوباره فکر بکنه یازش خواستم به الهه و زندگ. فرزاد نوشتم  يبرا يرفت شرکت و من نامه ا اهورا

 . گفتم که چقدر دوستشون دارم. از جنس مادرانه رو حس کنه یخواستم به فکر فرشته باشه و بزاره محبت

ناشناس افتادم وقتش بود  ادیرو رفته بودم که به  ریاز مس یمین. رو برداشتم و راه افتادم لمیموبا یو گوش چییسو

 يبه کمکش داشتم براش تمام ماجرا ازیکمکم کرده بود االنم ن یلیمدت خ نیا. که دوست خوبم رو بشناسم 

. کنم و قاتل پدر و مادرم رو بشناسم دایرو پ وقچهدادم و گفتم اومدم شمال تا صند حیبا و راز گردنبند رو توضبا

افتاد  یبه ناشناس هم گفتم که اگه اتفاق. خواستم بهم زنگ بزنن ینم. رو خاموش کردم یبالفاصله بعدش گوش

 . باشه زیهمه چ انیدر جر
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رو در اوردم و اروم در رو باز  دیکل. کل کوچه رو برداشته بود اسی ي عطر بوته. در خونه توقف کردم  يجلو

 .باز شد يتقه ا يدر با صدا. کردم

تخت گذاشتم و رفتم و  يرو رو نیماش چییو سو لیو موبا فیک. شهیبود مثل هم زیهمه جا تم. شدم  اطیح وارد

شروع به .  اسیبوته  ریرو برداشتم و رفتم ز لچهیب. گوشه باغچه گذاشته بود  يا لچهیب. رو قفل کردم  اطیدر ح

 ختهیکه زدم دلم انتقام خون به نا حق ر رودوم  لیب. خواست یم قتیاول رو که زدم دلم حق لیب. کندن کردم

نرمال و  یزندگ هی.  خواستیآرامش م یفقط کم یسوم رو که زدم دلم کم لیب. شده پدر و مادرم رو خواست

عرق شده  سیتمام بدنم خ. متر کنده بودم  کیحدود . آوردم یخاك باغچه فرود م يرو با حرص تو لیب. يعاد

برخورد  يصدا. به خاك زدم لیضربه محکم با ب هیشدم که  یم دینا ام داشتم گهید. بود یبودم و لباسم خاک

که رطوبت  یرو پرت کردم و با ناخنهام افتادم به جون خاك نرم لیب یبا خوشحال. دمیرو شن یبا جسم لیب

 يبلند شدم و رفتم رو. دمشیکش رونیبه زحمت از دل خاك ب یبا خوشحال. شد  دایپ کیصندوقچه کوچ. داشت

در صندوقچه  اطیبا احت. رو نداشتم گهیچالش د هیواقعا تحمل . خوشبختانه صندوقچه قفل نداشت. نشستم ختت

 .نامه بود هیصندوقچه فقط  يتو. رو باز کردم

بود که پدر و  يزیهمون چ نیحتما ا. فرمول نوشته شده بود  کینامه فقط  يتو. و باز کردم مدیرو بو کش نامه

 لیدردسر فرمول رو تحو یب تونستمیچطور م. راه رفتم و فکر کردم یکل. مادرم بخاطرش کشته شده بودن

به سازمان مربوطه  شده بود اونو ارحرف زده بودم و قر یکه قبل از اومدنم باهاش تلفن یکس. دوست بابا بدم 

 . بده لیتحو

فرمول رو  تونستمیم.  ادیب ادمی قیمطمئن نبودم که بعدا درست و دق یتونستم اون رو به حافظم بسپارم ول یم

رو  میگوش. راه بود نیبهتر نیا. ناشناس بفرستم و شماره دوست بابا رو بهش بدم تا باهاش هماهنگ کنه يبرا

 تیاالن موقع. از ناشناس امیکال و پ سیم یخونده نشده از اهورا داشتم و کل امیتا پ ستیروشن کردم حدود ب

. رو پاك کردم امیو پ یاضاف حاتیناشناس فرستادم با توض يفرمول رو برا. جواب دادن به اهورا رو نداشتم 

سوخته بود دو سوم کاغذ . کاغذ ریفندك رو روشن کردم و گرفتم ز. رو اوردم یاشپزخونه فندک يو از تو دمیدو

 .  اطیح يتو ختنیباز شد و چند نفر ر يجارنا به هن يکه در با صدا

دهنم گذاشته شد  يرو یدست. دمیکش يبلند غیج. که همراهشون بود  یاون چند مرد و کس يا کدفعهیورود  از

؟  یود چکاغذ ب ياگه فرمول رو. با ترس به کاغذ نگاه کردم . خاموش شد ششیکاغذ از دستم گرفته شد و ات. 

اعتماد  تونستیم یادم به ک. گرفت دمیدیکه م يزیدلم از چ. خواستم زحمات پدرم بر باد بره یبودم و نم دهیترس
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 هیدل شکستم دنبال  یسرم بود ول يهزاران پرسش تو. بهش انداختم  یبه اشک نشسته نگاه يبا چشما. کنه

 . ستهیمقابلم با دیبهش اعتماد داشتم االن با میاز تمام زندگ شتریکه ب یچرا تو؟ چرا کس. جواب بود

 نیدوست داشتم ا.  زدمیم ادیتا فر زدیتا داد م شدیصورتم برداشته م ياز جلو ییدست کذا نیداشتم ا دوست

 . دید یرو نم یزندگ يرو نیو ا شدیچشم ها کور م

که  يزیچ یاست ولکاره  چیکه ه گفتیم. داشت قتیچشماش حق يغم تو. شدم رهیچشمام به چشماش خ با

. خوابه . ادمها دروغه  نیبا چشمام التماسش کردم و گفتم بگو که حضورت ا. کردم یم هیرو چطور توج میدیم

 رونیشد و به ب دهیدستم کش. شد رونیساخته بودم و شیگناه یبا ب ییاهایکاخ رو. روش رو برگردوند یوقت یول

بار  نیاول يو من شکستم برا شدیم دهیکش نیزم يپاهام رو. پاهام نمونده بود يتو یحس. شدم تیاز خونه هدا

که  يمرد. عالم زنده ها از پا درش اورد يتو یکس.  راهیکه مرگ نتونست از پا درش ب یمرجان مقاوم. شکستم

جه متو گهیگردنم حس کردم و د يتو یسوزش. کرد  نیتر بود منو هل داد و سوار ماش کلیاز همه درشت ه

 .نشدم زیچ چیه

دونستم کجام و چه  ینم. اتاق تنها بودم هی يتو. اطراف رو نگاه کردم. شدم داریسردرد و گردن درد از خواب ب با

که  یاز تکرار اتفاقات. اومد ادمیاخر  يصحنه ها. داشتم یبیدلشوره عج.  ومدیم ادمیافتاده ؟ تازه داشت  یاتفاق

 نیبخاطر ا یعنیبود؟  یماجرا چ نیا يمن نقشش تو زیفرزاد من؟ برادر عز. افتاده بود اشک به چشمم اومد

دستم  يکه تو يدونستم از کاغذ ینم. بودم  جیگ فتاد؟یداشت م یچه اتفاق ران؟یفرمول همراه من برگشته بود ا

 یفرمول داشت دنبالش بودن؟ سردردم حساب نیکه ا ینه؟ فقط بخاطر منافع مال ایشده  رشونیدستگ يزیبود چ

 نیکاش ا. کاش ناشناس فرمول رو به دوست بابا داده باشه. بودم که چشمام سرخ شده ئنمطم. کردیم تمیاذ

 .بده جهیهمه زحمت بالخره نت

شکمم  يو پاهام رو تو واریدادم به د هیتک. ادیبند م میشد باعث شد گر یم کیکه به اتاق نزد ییقدم ها يصدا

! بودم؟ نبودم؟ بیمنم غر. کرده  ریگ بهیعالمه ادم غر هی ونیرو داشتم که م یپناه یحس کودك ب. جمع کردم 

 . دونستم یدربارش نم يزیچ. بود بهیو اون با من غر کردمیم یکسم زندگ نیزتریدر کنار عز

نظرش  ریاتاق با نگاهم ز يوشروع کرد قدم زدن ت. اتاق باز شد و فرزاد وارد شد و در رو پشت سرش بست در

 شمال؟ يو اومد يچرا خودسر بلند شد ؟یبه من نگفت يزیچرا چ: منفجر شد و گفت کدفعهیگرفته بودم که 

با  نایراسته؟ فرزاد تو با ا نمیبیکه م يزیداره؟ چ تیواقع: شدم و گفتم رهیاز اشک بهش خ يا هیپشت ال از

 ؟یپدر و مادرم همدست يقاتال
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هان مرجان؟ چند بار  یدون یاز گذشتم نم يزیچند بار بهت گفتم تو چ: گفت یو عصب دیکش ششیبه ر یدست

 ؟يقضاوت کردن بهتره جواب منو بد يگفتم ؟ االنم بجا

که بهت  ی؟ تو رو فرستادن که از زبونم حرف بکش یبدون يخوایم یچ: و گفتم ستادمیشدم و روبروش ا بلند

 بگم اون فرمول کجاست؟

 .نه ایکنن  دایپ يزیسوخته بود چ مهیکه ن يبدونم تونستن از کاغذ خواستمیمزدم  یدست هی

با . نگاهم به دست مشت شده اش افتاد. شد مونیراه پش نیب یصورتم ول يرو بلند کرد که بزنه تو دستش

 نیهم بخاطر هم کایاصال از امر.  رمیرو ازت بگ یاره منو فرستادن که اون فرمول لعنت: زد ادیفر تیعصبان

نفس منم . تو رو ازت نگرفت مادرفرمول فقط پدر و  نیا. درست مثل من یخواستم نابود بش ینم. باهات اومدم

رو بندازم جلوشون و  یروم فنا نشن اون لعنت يدونه به دونه جلو زامیتا همه عز خواستمیم. ازم گرفت نموینازن

 .يتو به من به برادرت اعتماد نکرد ینجات بدم ول مونویزندگ

 غیج. يباز نیا يبود تو یقربان هیاونم  یعنیکردم نه امکان نداشت  یفرزاد رو باور نم يحرفا. رو گرفتم گوشم

  ؟ياون دو سال کجا بود یگیاصال اگه راست م. فرمول نمرد نیبخاطر ا نینازن. دروغه : و گفتم دمیکش

 یبا کس خوانیفرمول رو م نایا.  میزنیبعدا حرف م.  نیبش. اروم باش مرجان : از سرم جدا کرد و گفت دستمو

 .بهشون بده تا راحتمون بزارن. ندارن یشوخ

 مالیشده پا ختهیر يخون ها زارمینم. دم  ینم: و گفتم نیزم يپهن شدم رو. دونم  یافتادم رو نم ای نشستم

 .دستشون به فرمول برسه يبزار دیهم که شده نبا نیبخاطر خون نازن یگیاگه راست م. بشه

 .میفرمول رو بهشون بد دیبخاطر فرشته با. فرشته  -

. بودن ییچه خون اشام ها گهید نایا. کرده بودن  يباز ریهم درگ زمویفرشته عز. خارج از توانم بود گهید نیا

رو  يباز نیقوان.  میکن يها هم درست باز يکجرو يتو میگرفتیم ادیکجا رفته بود؟ کاش  تشونیپس انسان

 .  میکن تیرعا

 کردن؟ کارشیوجدانا چ یب نیاالن کجاست ؟ ا ؟یفرشته چ -

 ییحتما بال ياگه فرمول رو بهشون ند یول یچیهنوز ه: داد و نشست  هیتک واریمن به د يهم روبرو فرزاد

 .ارنیسرش م

 کردم؟ دایکه من شمالم که فرمول رو پ نیدیاز کجا فهم -
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که  دنیفهم.  شدیتلفنم کنترل م. شمال يریم يه دارگفت ک زدمیحرف م یصبح که باهاش تلفن. اهورا گفت -

تو فرمول رو : شهر بودم که اهورا زنگ زد و گفت  يکایدنبالت نزد میایگروه فرستادن ب هیشمال منو با  ياومد

 . و جونت در خطره يکرد دایپ

 .نگفته بودم يزیکردم؟ من که بهش چ دایمن فرمولو پ دونستیاهورا از کجا م: تعجب گفتم با

 .ماجراست نیا یاونم قاط یعنی؟ پس از کجا خبر داشت؟  يتو نگفته بود -

خورده  يمن باز یعنی. مهره بود هیاونم  یعنی. ماجرا دست داره نیا يخواستم باور کنم که اهورا هم تو ینم

فرزاد . کنترل اشکم از دستم در رفته بود. بود يباز نیا یکرده بودم که قاط یبودم و احساسم رو خرج کس

 هیانقدر گر. دمیبخش یوقت خودمو نم چیه فتادیم یفرشته اتفاق ياگه برا. شدمیم ونهیبود و من داشتم د یعصب

 يبرا دیبا یداشتم ول هیگر يتا اخر عمر وقت برا کردمیفکر م دیبا. تا بالخره اروم شدم  ختمیکردم و اشک ر

و  حیکه فرشته رو صح ینه تا وقت یول دمیبرو بهشون بگو من فرمول رو م: گفتم کردمیم يکار هینجات فرشته 

 .نمیبغلم نب يسالم تو

فرمول مرده باشه  نیبخاطر ا نیاگه راست گفته باشه و نازن.  سوختیفرزاد م يدلم برا. بلند شد و رفت فرزاد

چون اونا بخاطر . شدمیسر کنم ؟ تا اخر عمر شرمنده فرزاد و فرشته م یناراحت نیبا ا تونمیمن چطور م ؟یچ

که دروغ  ادیبه فرزادم نم. من زیبرادر عز چارهیب نینازن. شده بودن يباز نیا ریفرمول پدر من و شخص من درگ

طور  نیکه چرا ا فهممیحاال م. کنهیثابت م نویا زنهیحرف م نیاز نازن ینگاهش وقت يغم و خشم تو. گفته باشه

 . شده  ابیبرادرم نا يلبها يچرا خنده رو فهممیحاال م. شده  نیو غمگ شونیپر

 

 : اهورا

 د؟یکن ینم یچرا اقدام. االن داخل هستن  میدونیجناب سرگرد ما که م -

همه  نایا. میکن ریباند رو دستگ سییر میتون ینم میبکن یتحت کنترله اگه االن اقدام زیهمه چ دیصبر کن: سرگرد

 .شهیازش م يزود خبر ای ریکه د کننینفر کار م هی يبرا

معلوم  يکنار يالیو يمرجان من االن تو. ارمیدارم از استرس باال م کهیدر حال زنمیقدم م الیو اطیح يتو

سرگرد .  گردمیبرم رهیگیشونه ام قرار م يرو یدست. ستادمیجا ا نیسرش اومده و من خونسرد ا ییچه بال ستین

. میهست زیهم که مواظب همه چ ام کنهیرو درست م زیخدا خودش همه چ. نگران نباش جوون : گهیم يمحمد

 ه؟یمشکل چ گهید. خواهرشه  شیپ الیبرادرش هم که داخل و
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 .زنهیدلم شور م فتهین ياتفاق بد خوامیدونم فقط از خدا م ینم -

االن وارد  نیماش هیجناب سرگرد : که گفتبود از پشت سر اومد  یبا مرام یکه پسر جنوب یسروان رسول يصدا

 .بود نیماش يتو کیبچه کوچ هی. خونه شد 

رو  نیورود ماش لمیف. کردنیکار گذاشته شده رو چک م يها نیدورب الیاز و يکه گوشه ا یمیطرف ت دمیدو

دختر  نیپاهام سست شد و گفتم ا. فرشته بود . اوردن جلو  دادیکه دختربچه رو نشون م یگذاشتن و قسمت

 .فرزاده، فرشته

 یکس چیه يبرا يخوام اتفاق بد ینم.  برنیبچه رو کجا م دینیبب. خونه  يتو دیها رو زوم کن نیدورب: سرگرد

 . فتهیب

خونه و مرجان و  يتو زنیدوست داشتم بر. رفتارم نداشتم يرو یکنترل.  زدمیمدام قدم م. شده بودم  یعصب

تعجب  یلیبانده خ يگفت که فرزاد هم از اعضا يسرگرد محمد یوقت. و سالم برگردن حیفرشته و فرزاد صح

 . کردم 

 ياعضا يها دیفرزاد و تهد ياز حضور اجبار شیکم و ب. کردیپرونده کار م نیا يسال بود که رو نیچند سرگرد

شد که گفت  شتریب یتعجبم وقت. ندارن یمدرک یباند هستن ول سییمدت هاست دنبال ر نکهیباند برام گفت و ا

 . دشده بو نییتع شیگروه از پ نیا زیهمه چ. بانده نیا یفرهنگ مهره اصل

سرگرد رو نشون  يفرزاد همه صحت گفته ها يرفتارها.فرودگاه  ياون چند نفر تو رانیفرزاد به ا برگشتن

. ق شوکه شدههمه اتفا نیا دنیتا االن مطمئنم از فهم.  سوختیمرجان م يدلم برا زیاز همه چ شتریب. دادیم

 هیبه خاطر  یوقت. بودم  دهیممدت ها بود فه نویبود ا فیضع یلیمرجان بر خالف ظاهر خونسرد و محکمش خ

مثل تمام . فهیو ضع یهم عاطف یلیدختر ، خ نیکه ا دمیفهم ختیریاشک م ابونیمن اونطور وسط خ یمحل یب

 نه؟  ایاتفاقات رو هضم کنه  نیهمه ا تونستیدونم م ینم. به توجه داره ازیعالم ن يزنها

پس . از اون کمک خواسته بود. من دوباره ناشناسش رو قبول کرده بود يبجا نکهیاز ا. گرفته بود  یلیخ دلم

 یوقت. خودم بکنم ریمن نتونسته بودم فکر مرجان رو فقط درگ. هنوز به من اعتماد نداشت دیو شا دیاونطور که با

شدم و  نیفورا سوار ماش.  دونهیرو خدا م بهشچند بار زنگ زدم . شدمیم وونهیرو خوندم داشتم د امشیپ روزید

. رو گرفتم که فرمول رو فرستاده بود  امشیوسط راه بودم که پ. به فرزاد زنگ زدم و راه افتادم طرف شمال

 دونستمیم. دادم حیزنگ زدم و ماجرا رو توض سیبه پل یتلفن. که خواسته بود فرستادم  یکس يفرمول رو برا
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بار موقع  نیکردم که چند یرانندگ یشده بودم با چنان سرعت ونهید نیبخاطر هم. فتهیب شبرا یامکان داره اتفاق

 . فتهیب یخواستم براش اتفاق ینم. بود تصادف کنم کیسبقت نزد

 يبودن و مدارك الزم برا زیهمه چ انیو در جر کردنیپرونده کار م ياز قبل رو سیپل يروهاین خداروشکر

 ریباند که فرهنگ بود رو دستگ یکنن تا مهره اصل دایمدرك پ هی خواستنیم یگروه رو داشتن ول يریدستگ

رو به زور  شدیکشف م که ییفرمول داروها. کردیم تیفعال انهیخاورم يسال بود که تو نیفرهنگ چند.کنن

باال روانه  متیساخته شده رو با ق يو داروها کردیخودش ثبت م يو اونا رو به اسم شرکت تجار اوردیبدست م

رو روانه  یاصل يبا جلد دارو یتقلب يدارو یشرکت خودش بود ، گاه اریداروها در اخت نیچون ا کردیبازار م

بود که  يدکتر نیاز چند یکیپدر مرجان . بود شتازیدارو پ اهیبازار س يکال تو.  کردیجهان سوم م يکشورها

 نیکه فرهنگ کرده بود ا یتنها زرنگ. و جونش رو هم فدا کرده بود فتهیبنخواسته بود فرمول بدست فرهنگ 

 یکیخانواده دست به  ياز اعضا یکیذاشت از قبل با  یاز خودش نم يرد چیسالها ه نیهمه ا يبود که تو

بود که  نیوسط بود ا نیکه ا ینکته مهم. ارهیکه راحت فرمول رو به دست ب کردیم ياونا کار دیهدو با ت کردیم

 یچون هنوز هم خانواده و حت. دادگاه شهادت بدن  يشدن تو یماجرا حاضر نم نیا يها یخانواده قربان

به  دشیام همه يسرگرد محمد. کردن ینم يو از ترس از دست دادن اونا همکار شدنیم دیدوستانشون تهد

با . ام اس بود  يماریدرمان ب يداروها تو نیاز مهمتر یکیفرمول دکتر راد ،پدر مرجان، . پرونده بود نیا

به  یبشه و سود هنگفت شتازیپ تونستیو به تبع اون فرهنگ م شدیو رو م ریفرمول جهان دارو ز نیا دنیفهم

که کردن متوجه  یقاتیداد که با تحق حیسرگرد توض. فرمول بود  نیسالها دنبال ا نیفرهنگ تمام ا. بزنه بیج

کشته  دادنیاحتمال م یبا فرهنگ شده و حت ياونم مجبور به همکار. هاست  یقربان نیاز ا یکیشدن فرزاد هم 

که فرزاد  دادنیاز کارشون بود و احتمال م وهیش هی نمیا. باند صورت گرفته باشه  نیشدن زن فرزاد هم توسط ا

شده  ياربردن دخترش حاضر به همک نیبه از ب دینشده باشه و بعد با کشتن زنش و تهد يهمکار هابتدا حاضر ب

 . شده لیتبد نیقیفرشته گفت که حدسش به  دنیسرگرد با د. باشه

 يتو. کنم دایاز مرجان پ ینشون هیها  نیدورب دنیبا د تونستمیحداقل م دادیگروه بودن بهم آرامش م کنار

مرجان که سالم بود شروع  دنیقلبم با د. وارد سالن شدن گهیکه همراه فرزاد و دو نفر د دمیمرجان رو د توریمان

 چیتا به حال ه. شکر کردم که مرجان سالمه تبهخدارو هزار مر. توریمان يهمه زوم شده بودن رو. کرد  دنیبه تپ

 .نبودم کیبه خدا نزد نقدریوقت ا
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گفت که فرزاد  يزیچ. مبل نشست يمرجان رو.کردیمنو خوشحال م نیو ا شهیاروم بود مثل هم مرجان

 .ریاز بچه ها گفت رد تلفنش رو بگ یکیسرگرد به . رو گرفت يرد و شماره ارو در او شیگوش

گفت که  یدونم چ ینم. مرجان شروع کرد به حرف زدن. گذاشت  زیم يرو رو یبرقرار شد و فرزاد گوش تماس

 .کردنیبهش نگاه م یساکت و عصب هیو بق دیفرزاد با خشم بهش توپ

 :مرجان

شدم بتونم با فشار  یهم گره زدم تا اگه عصب يدستم رو تو. انداختم یکین او يمبل نشستم و پام رو رو يرو

 . همه منتظر به من چشم دوخته بودن. اونها خودمو کنترل کنم

  د؟یریگیدستور م یبزنم از ک یدو کلمه حرف حساب تونمیم ی؟ من با ک سییر یجا ک نیا: گفتم

 کریاسپ يرو رو یبا فرد پشت خط صحبت کرد و بعد گوش یگرفت و کم يرو در آورد و شماره ا شیگوش فرزاد

 یم دینبا. نشون بدم يخودمو عاد کردمیم یاسترس داشتم و سع یلیخ. قرار گرفت زیم يرو یگوش. گذاشت

 .هستم تا حرفمو قبول کنن يکه قو کردمیثابت م دیبا. ترسمیازشون م دنیفهم

.  یهم به اونا نداشته باش يکار چیزاد رو آزاد کنن و هتا فرشته و فر يدیدستور م روهاتیاالن به ن نیهم -

 .دمیو من بهتون فرمول رو م شهیباز حذف م نیفرزاد از ا

بود که  ییمزخرفات حرفا نیا. رم  یجا نم چیمن بدون تو ه. مرجان  یگیم یچ: دیداد کش یعصب فرزاد

 ؟یبزن یخواستیم

  یدونیحاال خودت م. که گفتم نیهم -

 .ستییو ر یدونیخودت م: اشاره کردم و گفتم یبا پوزخند به گوش و

که  یکس. کنهیکه قبول م دونستمیم. و مشغول صحبت شد رونیرو برداشت و از سالن رفت ب یگوش فرزاد

 یچنگش بود اونو رها نم يو حاال که فرمول تو کنهیم يبدست اوردنش هرکار يبرا. کشهیبخاطر فرمول آدم م

 .کرد

االن من . يمگه بچه شد. من و فرشته رو آزاد کنه و اونم قبول کرد یراحت گفت: گفت یعصبان. گشت بر فرزاد

 .هر سه مارو نابود کنه هیداره که در عرض دو ثان رویاون انقدر ن. يدیتو هم فرمول رو م میریو فرشته م

 . اون هم راه حل داشتم  يبرا یول دونستمیم

. که کجام يدیخبر م سیتو به پل رونیب ومدمیسالم ن گهیو اگه من تا سه ساعت د دیریتو و فرشته م -

 ؟يدیفهم
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 . باشه یکن يباز يحاال که دوست دار: به موهاش زد و گفت یچنگ فرزاد

دوست داشتم . کردمیم يمن بخاطر اونا هرکار یول رهیاعتماد به نفسمم م شتریب میبا رفتن فرزاد ن دونستمیم

 .کرد  ياهورا با من بد کار. اهورا قلبم شکست يادآوریبوده؟ دوباره با  یچ يباز نیا يرا توبدونم نقش اهو

 ادیداد و فر یفرزاد باز هم اومد و کل. کردمیاتاق کنار پنجره نشسته بودم و به رفتن فرزاد و فرشته نگاه م گوشه

فرزاد اعتماد کرده  يمن بودم که به حرفها نیبازم ا. فرزاد و فرشته  یسالمت. پا داشت هیمرغ من  یکرد ول

قطرات بارون نم . کنمیبه اسمون م ینگاه. باشه ارگن یماجرا ب نیا يخدا کنه که راست گفته باشه و تو. بودم

به همه  یعشق به خدا به زندگ. دادیبهم م یحس عاشق. رو دوست داشتم زییپا شهیهم. باره یم نیزم ينم رو

. نگاه اهورا دروغ باشه يتونم باور کنم اون آغوش شب آخر اون همه عشق تو ینم. گم االن دلتن یداشته ها ول

 .برگشته يبه حالت عاد یزندگ نمیشم و بب داریباشه ب خواب زیخدا کنه همه چ

: نگاهمو از پنجره نگرفتم و گفتم. انگار اومدم هتل که توقع در زدن دارم. نفر بدون در زدن وارد اتاق شدن دو

 دنبال فرمول؟ دین؟اومدیاخویم یچ

 .باهات حرف بزنه خوادیپشت خطه م سییر: از اون دو نفر گفت یکی

 خانم مهندس؟  يچطور: که گفت شدیم دهیفرهنگ از پشت خط شن يصدا. رو گرفتم  یگوش

ازت خوشم اومد  دمتیجشن د ياز روز اول که تو: ادامه داد دادیکه گوشم رو آزار م يبلند يخنده ها با

 يکه تو هم دختر همون پدر کردمیباور م دیحد رو باور نداشتم با نیتا ا یول یباهوش هست یلیکه خ دونستمیم

 . با همون هوش و ذکاوت 

دستم بود خفه اش  ياگه جلو. پدر و مادرم رو ازم گرفته بود  فیموجود کث نیا. شدم یبردن اسم پدرم عصب با

 .شده بود ریاشکم دوباره سراز. داده بودم که تمام دستم زخم شده بودانقدر ناخونام رو کف دستم فشار .  کردمیم

. خشن بود دیبا يباز نیا يتو یدون ینم یستیرو بلد ن يقانون باز یول ياما تو هم مثل پدرت هوش دار -

من با پدرت قرار داشتم اونم قول .  حیتفر دیاومده بود یپدرت اون روز اومد شمال خانوادگ.نداره ییجا یدلرحم

سپردم  روهامیرو بهم داد و من به ن رمولپدرت ف. به خانوادش نداشته باشم  يداد که فرمول رو بده و من کار

 يو گفتن که تو تو دیخبر کشته شدن پدر و مادرت رس. همتون رو بفرستن ته دره یتصادف ساختگ هیکه با 

واسم مهم  نایاونقدر خوشحال بودم که ا.  دیفهم ینم يزیبچه چهار ساله چ هیبرام مهم نبود .  ينبود نیماش

هر . افتادم دنبال تو . بود  یفرمول تقلب. متوجه شدم پدرت بهم کلک زده  شیزماا يفرمول رفت برا یوقت. نبود

رو حفظ  فرمول نیا ییجا هیبالخره پدرت . مشکل من باشه دیتونست کل یتو مربوط بود م یکه به زندگ يزیچ
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شدت مراقبت  بهرو قبول کرده بود  تیدکتر راد که سرپرست. بود جهینت یسالها تالشم ب نیاما تمام ا. کرده بود

اون نامه  يتو. نامه برات به امانت گذاشته هیپدرت  دمیبرگشت و خوشحالم کرد که فهم یورق وقت. بود 

اون مردك . نامه بزنه هیشد فقط حرف از  یراض دیامجد با هزاران تهد لتونیوک. باشه زایچ یلیخ تونستیم

افتادم دنبال فرزاد و اونو . ته یجون تو بسته به جون برادر ناتن دونستمیم. به تو و خانوادت ارادت داشت يادیز

خانوادش  دیبا تهد یمقاومت کرد ول یلیاول خ. از حد دل نازك بود شی؟ برادرت ب یدونستیم. کردم يوارد باز

 .شد يبه همکار یاش کشتن زنش بود راضچشمه  هیکه 

 وونیح هیتو : ادزدمیفر. شرف اشکام شدت گرفت ، نتوستم مقاومت کنم یحرفا از زبون فرهنگ ب نیا دنیشن با

 .کثافت يریهمه ادمو بگ نیجون ا یچطور تونست. یشرف یب

 . یخود دار باش نایاز ا شیب کردمیفکر م. زشته خانم مهندس: زد و گفت يا قهقه

. که معتاد بوده و اور دوز کرده و مرده میگفت يبا صحنه ساز میکرد قیبه زنش مواد تزر: مکث ادامه داد یکم با

تو . افتاد يرو دور تازه ا يزد باز دییکه مهر تا سیپل. عاشق زن و بچش بود چارهیب. وقت باور نکرد چیفرزاد ه

هم که خودت  هیبق. تو به بوستون جور شد فربا س تیموقع. يکردن فرزاد بود دایپ ریگیهم که به شدت پ

 . خوام بدونم ینم يزیچ قتمیپس جز حق. خانم ستمیخوردن ن يمن اهل باز. یدونیم

برم  يو اگه نزار دمیمن فرمول رو بهت م. یزرنگ یلیخ یخودت فکر کن شیکنم تا پ یاشتباه نم نباریمن ا -

 .یدونیرو خودت م هیو بق سیاداره پل رهیفرزاد م

دم اگه قرار  یمن دم به تله نم. یزرنگ یلیفکر نکن خ: شد و گفت يزود جد یلیخ یکرد ول يخنده ا فرهنگ

 . چند سال داده بودم نیبود بدم ا

 . شکنمیرو م االتیمن تمام خ: من بودم که پوزخند زدم و گفتم نباریا

و  یسیبرام بنو گهیربع د هیرمول رو تا بهتره ف. نکن دیبچه ، منو تهد: گفتیو م زدیفرهنگ بود که داد م نباریا

 .به امان تا بهم بده يبد

اگه فرمول رو به فرهنگ . خواستیدل سوخته من انتقام م. دادیخبر از قطع تماس م یبوق ممتد گوش يصدا

 . دادم هیتک واریخسته و افسرده به د. اثبات گفته هام نداشتم يهم برا یمدرک.  شدیتمام م زیهمه چ دادمیم

 

 :اهورا
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بخاطر  کمیتا االن  ادیسر مرجان ب یینکنه بال. ترس وارد دلم شد هی رونیرفتن ب الیو فرشته که از و فرزاد

 . دمیترسیاالن م یحضور فرزاد دلم قرص بود ول

 . به فرهنگ زنگ زده میکه رد تماس رو گرفت: به سرگرد گفت یصالح سروان

 . مکالمه رو کامل برام ضبط کن. میخوب دار یلیمدرك خ هیاالن . خوبه یلیخ: سرگرد

مطمئن بودم  ه؟یسرگرد چ یحت ایمرجان  يدونستم اقدام بعد ینم. ازاد داشتم يبه هوا ازین. رونیاتاق زدم ب از

اون . خوردمیحرص م شیهمه فداکار نیاز ا. درخواست مرجان بوده که فرزاد و فرشته رو از خطر دور بکنه نمیا

 خواستمیمن م. ندمونیبه آ مونیبه زندگ. کردیاصال به منم فکر م. رهیبگ دهیخودشو ناد هیقحق نداشت بخاطر ب

به من و خودش فکر کنه و  نکهیا ياون بجا یول میخوب رو بساز یزندگ هیبا هم  میخانواده بد لیتشک

 نکهیا شد؟یم یلرزش قلب من چ. شدیم یپس قلب و احساس من چ. کردیکارارو م نیخودخواهانه ا.  مونیزندگ

 دیکاراش رو با نیکه ا کردمیم شیحال شدیتمام م یماجرا به خوب نیاگه ا. دو روز چند بار تا مرز سکته رفتم نیا

 .ها رو کنار بزاره يسوپرن باز نیا دیبا. مونیبچسبه به من به زندگ دیبا. تمام کنه

 میخوایم. تلفن اعتراف کرد يتو زیاالن به همه چ. جناب صدر؟ بالخره فرهنگ بندو به اب داد ییکجا: سرگرد

 .کمه یلیچون اگه فرمول رو بده امکان زنده موندش خ. خانم راد فرمول رو بگه نکهیقبل از ا میوارد عمل بش

 . دمیحرف سرگرد لرز با

 گهید قهیتا ده دق.  فتهینم یاتفاق: و گفت شونه ام گذاشت يدستش رو رو. متوجه لرزش بدنم شد سرگرد

 .شهیشروع م اتیعمل

وضو گرفتم و رو به . مرجان خودم رو اروم کنم وهیبود که به ش نیکار ا نیبهتر. کنم کاریچ دیدونستم با ینم

ختم به  يهاش بود هم درخواست برا تیکه هم به نشونه تشکر از همه حما ينماز. و نماز خودندم ستادمیقبله ا

 .ماجرا ریخ

. سرم رو که از سجاده بلند کردم . نبود  فیکه داشتم قابل توص یحس خوبم و آرامش. دونم چقدر گذشت ینم

مرجان انقدر  يخدا یعنیجا بود؟  نیداشت؟ مرجان ا تیواقع ایبودم  ایرو يتو. مرجان کنار سجاده نشسته بود

 .خدارو شکر: گفتم  میافتاد هیهر دو به گر. زود خواسته دل من رو اجابت گفته بود 

من خدارو . اهورا  ینداشت یماجرا نقش نیا يخدارو شکر که تو تو: گفتیو م ختیریاز من اشک م شتریب مرجان

 .کنمیشکر م
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ماجرا  نیا يمنم تو يکردیفکر م: و گفتم دمشیبوس. بغلم يافتادتو.  دمیز رو جمع کردم و دستش رو کش جانما

 .مخان یبا انصاف یلیهستم خ

که  یدونستیکه من کجام ؟ از کجا م یدونستیتو از کجا م: چشماش جمع شده بود با بغض گفت يتو اشک

 کردم؟ دایفرمول رو پ

 .دوست بهم گفت هیفکر کن : و گفتم دمیگونش رو بوس يکه از چشماش سر خورده بود رو یاشک قطره

 دوست ؟ هی: تعجب نگاهم کرد و گفت با

 .دوست بهم بگه هی نکهیتا ا یازت توقع داشتم که خودت بهم بگ. اره  -

 .دونم یاسمشم نم یکه من حت یدوست. یشناسیتو ناشناس منو م یعنی -

 .یشناس یتو هم م. شناسم  یاره م -

 ه؟یاون ک: و گفت  يشد و نشست روبرو بلند

 ؟يریدوستت بپذ يجا یستچرا منو نتو ؟ياز من اعتماد دار شتریاول بگو چرا به اون ب -

برام  تیچون دوستت دارم چون سالمت: گفت کردیم يطور که با انگشتاش باز نیانداخت و هم ریرو ز سرش

 .یفتیخواستم به خطر ب یچون نم. مهمه 

 .هیواقع ریو غ ییایحد رو نیتا ا زیچرا امروز همه چ دارم؟یمن ب ایخدا. دوستت دارم از زبون مرجان دنیشن

 ؟يباور کنم که دوستم دار: و گفتم دمشیچند باره بوس دمشیبغلم و بوس يتو دمشیکش

 ؟يکردیفکر م نیاز ا ریمگه تا االن غ: اخم گفت با

 .داشت گهیمزه د هیاز زبونت  دنیشن ینه ول -

 ه؟یدوست مشترك ک نیا ینگفت -

 باشه؟ یک يدوست دار: گفتم طنتیش با

 . دونم  ینم: گفت. حالت  نیا يبود تو یخوردن يادیز. کرد و مشغول فکر کردن شد  ینیریش اخم

 .ناشناس من بودم. من بودم -

 !؟یکنیم یشوخ: گفت دیبوس یطور که نرم م نیدستم رو گرفت و هم. و اروم بود  خونسرد

 .گمیم ينه جد -

و چند بار  دمیدنبالش دو. رونیزد ب الیبلند شد و از و.  دید يحالتمو جد یشد و با شک بهم نگاه کرد وقت بلند

 .نکرد یتوجه یصداش زدم ول
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با  دیبا رفتیپذ یمنو م دیبا. ندونستن به ضررش بود نیدونست ا یم دیبا یخواستم ناراحت بشه ول ینم ایخدا

 . کردیناشناس وداع م

. بگم دیبا یدونستم چ ینم. ادیتا با خودش کنار ب ستادمیا یکم. کردینگاه م ایبه در.اوردم  رشیساحل گ کنار

که  هیک ه؟یبدونم ناشناس ک خواستمیمدت م نیهمه ا يتو: که خودش شروع کرد ستادمیرفتم جلو و کنارش ا

 نیناشناس کمرنگ شد ا يشد میتو وارد زندگ نکهیبعد از ا نکهیا لیپس دل. کنه یطور نامحسوس کمکم م نیا

هستم که تا حاال  یدارم ازت ناراحتم عصبان یدونم چه حس یاالن نم. يپس تو همون دوست خودم بود. بود

 یکس یکه عشقمه و دوستش دارم و هم دوستم هست یکس یخوشحالم که االن هم اهورا هست یول یبهم نگفت

 . کنارش باشم.  کنمباهاش درد و دل  تونمیداشتم م یکه اگه مشکل

ازم پنهان  يزیچ گهیوقت د چیهبهم قول بده  یول. به حس خوبم اعتماد کنم و خوشحال باشم  دمیم حیترج

 باشه؟ ینکن

. عشق دمیقول م: گفتم. گذاشت  نمیس يسرش رو رو دمشیدست مرجان رو گرفتم و به اغوش کش مرجان

 .بانو دمیقول م

 :مرجان

بودن لباس عروسم که مدل  دهیخداروشکر اهورا با پوش.  رقصمیدارم م ستادمیلباس عروس کنار اهورا ا يتو

 میدست اهوراست و دار يو دستم تو شهیداره پخش م یمیاهنگ مال. بود یبود راض کیش یلیبود و خ یاسالم

 . میچرخیاروم م

 جونم اى

 و مهمونم شو ایرو چشام ب قدمات

 خونم شو یگرم

 آرومم کن ایدلم ب شونیپر نیبب

 جونم يا

 تو خونه م چهیعطر تنت بپ خوامیم

 وونمیسرگردون د هی یستیکه ن تو

 که داغونم ایجونم، ب يا

 جونم عمرم نفسم عشقم يا
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 همه کسم ىیتو

 …که چه خوشحالم تورودارم يآ

بهشون . رقصنیو م کننیعاشقانه به هم نگاه م نمیب یاستاد صدر و حاج خانم رو م. ندازمیبه اطراف م ینگاه

 . شده بمینص گهیپدر و مادر خوب د هی کنمیخداروشکر م. زنمیلبخند م

چند هفته . رقصنیخانم انداخته و م میفرزاد دست دور کمر الهه دختر مر. به سمت راست خورهیسر م نگاهم

خوشحالم که . برادرم فرزاد خوشحالم  يبرا. شروع کردن  يتازه ا یمراسم ساده گرفتن و اونا هم زندگ هی شیپ

 هی یواقع يبه معنا. ه خانم و مهربون یلیخ نیالهه هم مثل نازن. االن خوشبخته نیبا وجود از دست دادن نازن

بخاطر پدرم  شیکه فرزاد زندگ شهیحداقل وجدانم اروم م.  رمیگیآرامش م نمیبیلبخندشون رو که م. الهه است 

 .ستیگردنم ن يا گهید نید. و من نابود نشده

خاطرات اون روزا ناخواسته . ندازنیم مونیخودم و فرزاد و کل دوران کودک ادیمنو  ،يو پسر الهه ، مهد فرشته

 . کنهیم قیبهم تزر ینیریش هی

 جونم يا…

 بودنم عشقت لیجونم دل يا

 خون تو تنم مثه

 که چه خوشحالم تورو دارم يآ

 …جونم يا

 جونم يا

 تو ابر پر بارونم یب خزونم

 جونم ایب

 دونمیکه قدر بودنتو م ایب

 مونى یکه م یاگه بگ یدونیم

 رسونى یم خوامیم یبه هرچ منو

 مونى یبگو که م ایکه جونى ب تو

 عمرم نفسم عشقم جونم

 همه کسم ىیتو
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 که چه خوشحالم تورو دارم يآ

 …جونم يا

 بودنم عشقت لیجونم دل يا

 خون تو تنم مثه

 که چه خوشحالم تورو دارم يآ

 جونم يا

 جونم يا

 ونمیحس قشنگ به تو مد نیا من

 مونم یباشه عاشق تو م ایتا دن دونمیم

 مونم یم دونمیم

کمکم کرد و  یلیکه خ يمرد.  کشمیم ینیبندم و عطر وجود اهورا رو به ب یچشمم رو م. آرامش دارم االن

بانو؟  هیچ: گهیو م زهیرینگاهش م يعشق رو تو.  شمیعاشقانه محو چشماش م. که واقعا مرده  يمرد. عاشقشم

 . يخوش خنده شد یامروز حساب

عشقمم که کنارمه و از همه مهم تر امشب . کس ندارم چیبابت ه ینگران. خوبه زیهمه چ. چرا نخندم -

 .مهیعروس

 ؟یشیکه عروس م یپس خوشحال -

 .یرسیبخاطر تو خوشحالم که به آرزوت م شتریب یاره ول: گمیم طنتیش با

من . سمریمعلومه که به آرزوم م: گهیم. منه يو با لبخند جذاب که فقط مخصوص اهورا زنهیم يزیر چشمک

 . ارامشم رو از تو دارم مرجان

 .شمیچشماش غرق م يتو

 دوستت دارم مرجان -

 .شهینواخته م میاهنگ مال. استینقطه دن نیامن تر یهر زن يکه برا ییجا زارمیاش م نهیس يرو سرمو

خوبم هستن اونا  یجون و بابا عل لویاون طرف تر ن یکم. لب  يو لبخند رو دیبا لباس سف نمیبیو بابا رو م مامان

 . دنیهمه انگار به آرامش رس. همه خوشحالن . زننیهم لبخند م
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پرورشگاه تمام شده . یاونا هم شادن و راض. مونیجون هم اومدن عروس لویو ن یبابا عل. اهورا مامانم و بابام  -

 نهیاونم با هز کنهیمرو درمان  يادیز يمارایشده و ب دیبابا تول يدارو. هستن یخوب طیمح يو االن بچه ها تو

 باشه؟ تونهیم یبابا عل و لویبابا و مامان و ن یخوشحال لیدل نایبه نظرت ا. زیناچ

همه رو به ارزوهاشون  یتو تونست. گلم کننیهمه بهت افتخار م. زمیعز کنمیبهت افتخار م. زمیاره عز -

 .شده بمیفرشته مثل تو نص هیمنم خوشحالم که . حق تو یخوشبخت. یبرسون

بدون  یبرس یزندگ يباشه که به همه خواسته هات تو نیبهتر از ا تونهیم یچ. زنمیو لبخند م بندمیرو م چشمم

 ادهیز.  میهم نش شرفتیمانع پ میگرفت یم ادیکاش . یحسادت بکن یو به کس يبد بخوا یکس يبرا نکهیا

 .میمد نظرمون داشته باش روو مهمتر از همه خدا  میو ارامش همه دعا کن یخوشبخت يو برا مینکن یخواه

 جونم عمرم نفسم عشقم يا

 همه کسم ىیتو

 که چه خوشحالم تورو دارم يآ

 …جونم يا

 بودنم عشقت لیجونم دل يا

 خون تو تنم مثه

 که چه خوشحالم تورو دارم يآ

 جونم يا

 

 انیپا

1393،06،26 

 

 

 

  93شهریور   : یینها انیپا

  93 آذر: انتشار در سایت نودهشتیا 
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  http://www.forum.98ia.com/member190355.html : نویسنده

  http://www.forum.98ia.com/member45897.html    :ناظر 
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