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:آرایی صفحه و طراحی  رمان های عاشقانه  

 

 :  wWw.Romankade.com  سایت آدرس

 

   : ROMANHAYEASHEGHANE@ تلگرام کانال

 

 است محفوظ رمان های عاشقانه  نزد کتاب این حقوق تمامی

 

 

 

  

 

 یداده شده است و کپ قرار ( www.romankade.com) رمانکده به ادرس تیدر سا یرمان بصورت فروش نیا

و در صورت مشاهده  باشدیممنوع م یو ... به هر عنوان لیها موبا شنیکانال انتشار در اپلک تیرمان داخل سا نیاز ا

 . باشدیم یریگیقابل پ ییاز سمت مراجع قضا

 ارائه گزارش  یتلگرامم برا ید یا دیقرار ده انیموارد لطفا مارو در جر نیدوستان در صورت مشاهده ا پس

@roman_admin قائل هستند . تیهامون اهم سندهیدوستان که حقوق نو ی. با تشکر از همگ باشدیم 

  

 

 

 

http://www.romankade./
https://t.me/romanhayeasheghane
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 دورم ازتو 

 توبه فضل مشکلم آسان کن اربی               

 ازفضل وکرم،دردمرا درمان کن 

 هنرم یکس وب یبرمن منگر که ب    

 تو باشد آن  کن قیکه ال زیهرچ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عنوان کتاب:ازتو دورم         

 [سنای]ییرزای:فرانک مسندهینام نو         

 :سوم شخصدید هیزاو          

 mnvvvc:سندهیارتباط با نو   
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 زمیخواهر عز یها قیتشکر کنم بخاطرتشو نجای.جا داره ا خوانندیمن را م یکه نوشته  یزانیخدمت تمام عز باسالم

.ممنون از دنیکش یادینرم افزار زحمات ز نیدر ساخت ا ،کهیضی،مهران ف یخوبم زهرا مراد یو زحمات دوستا

 تتونیحما

 

 

 

 

 

 

 به نام خداوند بخشنده و مهربان                

 

 

را بازکردپدرش دوان دوان دنبالش  اطیکرددرحیراپاک م شیکه اشک ها یکرد.درحال یعجله پله ها راط با

به پدرش نگاه  انی.صدف باچشمان گرستادیمن حق بده ،نفس زنان ا ؟بهیری:صدف صبرکن  کجا مدوگفتیدو

خارج شد ودر  اطیدازحیدویکه م یدرحال دادیامانش نم هیگر شدیبلند نم شیصدا دکهیبگو یزیچ کردخواستیم

 شبیازج یکردسپس اسکناس یرا درراه سپر یقیسوارشدو ازخانه فاصله گرفت دقا ی.تاکسدیهم کوب یرامحکم رو

.راننده اسکناس را ازدستش گرفت وبالفاصله سرعتش را کم شومیم ادهیممنون پ یلیدراوردوبه مردراننده داد:خ

روحرکت  ادهیهدف درپ یاهسته وب ین را بست.باقدم هایشدودرماش ادهیمتوقف شد.صدف پ ابانیکردوکنارخ

افتاد که مادرش  یم ییروزها ادیشد یشترمیب شیشد شدت اشک ها یچشمانش ظاهرم یجلو رمادرشیکردتصویم

 یاز روکنارزد یرا کم شینبوداشکها یگرکافیبودنش د یایرو نیا کردیکنارش بودوبغلش م خواستیزنده بوددلش م

به طرف خانه رفت زنگ در رافشار  کردیم یبودکه خواهرش دران زندگ یکوچه ا نیکردا گاهگونه اش،به اطرافش ن
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گرفته  یداخل ــ صدف با صدا دییدر را بازکردوگفت:سالم...صدف خانم بفرما یبعدخدمتکار یزدلحظات

راه هم بهداخل ــ صدف  دیاوریب فیتشر نی:بله هستن خوش امدزیصبا هست؟ــ مهرانگ زخانمیگفت:سالم..مهرانگ

وبا  کلیسبزه وخوش رو خوش ه یزن ؟ییصدا زد:صبا؟.....صبا کجا دیخانه که رس یگذشت وبه ورد اطیاوازح

 دودستیباال...صدف به طرفش دو ایب یخوش اومد زمیعز نجامیامد وگفت:ا شوازشیومرتب به پ کیش یلباسها

گفت:صبا حالم خوب  یها م هیگر انیم مکردن درگوش اوارا هیرابه دورگردن اوحلقه کردوشروع کردبه گر شیها

 هوانیصدف: بابا....دارم از دستش د زم؟ــیشده عز یگفت:چ یوبا نگران دیــ صبا چهره خندانش را درهم کش ستین

 شانه اش یاورو یدلگرم یدستش رابرا میباال صحبت کن میابریــ صبا خواهرش را ازخودش جداکردوگفت:ب شمیم

 یازچ دانستیم شی.صبا هم کم وبختیر یمبل نشسته بود وهمچنان اشک م ی.صدف رونانداخت وازپله ها باالرفت

گونه اش  یرا ازرو شیاشکها کارکرده؟صدفی:مگه بابا چدیارام پرس یوجودبا لحن نیناراحت است با ا

ــ صدف باتعجب  زمیعز دونمی،وبازشروع به هق هق کردــ صبا:م رهیبگ خوادزنیکنارزدوگفت:بابا م

بلند شدوبه طرف پنجره رفت پرده را کنارزدوازان ارتفاع کوچه رابرانداز  یصندل یصباازرو ؟ــیدونستیدادزد:م

کنه ناراحت شدم منم اما مثل  خوادازدواجیبابا باهام حرف زدو گفت م شیچندوقت پ دونستمیکردوگفت:آره م

 ناراحتش خواستمیکردم نم سکوت یاوریمادرم ب یرا جا یکس یتوواکنش نشان ندادم اصال روم نشد بگم حق ندار

ا خودم ر یناراحت شدم نه بخاطرخودم،من که زندگ یلیوجودخ نیا دونه،بایگفتم هرجورصالح م دیکنم نظرم راپرس

 نیبا ا یایکن کنارب یقبولش سخته اماسع دونمی.صدف مکنهیناراحتت م دونستمیدارم بخاطرتو ناراحت شدم چون م

اعث ب شدیم کینفرکه نزد هی یپا یگرفته ــ صدا یمیتصم نیهمدم که چن هیبه  داره ازیموضوع،باباتنهاس حتما ن

 خیشربت وچندتکه  وانیراکه دول ینی:با اجازه شما خانم،وارد شدسزباگفتنیشدصبا صحبتش راقطع کند مهرانگ

ت گرف شرابه سمت وانیاوزد وبه طرف صدف رفت ل یتشکربه رو یبه معنا یصبا لبخند زگذاشتیم یدران بودرا رو

 یزیگفت:پس چرا به من چ یزیراگرفت از او وبا لحن سرزنش ام وانیصدف ل نوــیبخورا زمینکن عز هیوگفت:گر

 یجا یکی نمیبب تونمینم ؟منیستیماجرا راــ صدف:انگارمتوجه ن نیا یازمن بشنو خواستمیصبا:نم ؟ــینگفت

زن پردل وجرات که  نیا هینگفت حاالک نصبا باخنده گفت:بابابه م دیازشربتش رانوش یکم رهیمادرم را بگ

خواهرش نگاه کردوگفت:نگران نباش اون صدتامثل من وتورا  یکنه؟ــ صدف به  چشم ها یخوادباتوزندگیم

صدف بانفرت  ش؟ــیشناسیدارم ــ صبا:حاال توازکجام یکش سینگران من باش که ازفرداگ زنهیدورم

 که یپدربزرگ بوده ــ صبادرحال یدختره،عمو یکرد.بابا تشوهرش فو شیگفت:نرگس.....همون زن که چندسال پ

جشن عقدمن دعوتش  یبرا شیچندسال پ شدی:همون قدکوتاه وتپله که بچه دارنمکردگفتیراگشادم شیچشم ها

 یلیخ یازش؟تواگه بهش اجازه بد یترس یچرا م رسهیدست وپا به نظرم یبیلیزدوگفت:اون که خ یپوزخند میکرد

 نیرایدرغ شهیهم حفظ م نتونیاحترام ب چیکه ه یندازیخودت ازچشم بابا نم یاحترام اجازه بد ااگه ب شه؟ــیبهترم
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شد؟ــ  یغذاچ زخانمیبلندگفت:مهرانگ یبدتره سپس باصدا یلیکه خ دهیتوانجام م تیصورت بدون رضا

نکن  هیگه گریطرف صدف رفت ودستانش راگرفت وگفت:د ادبهیصبا:نه اون شب م ؟ــیمان ینم نیصدف:منتظررامت

ش کف یراپاک کرد بازصدا شیتکان داد واشکها دییباشه خوشگلم؟ــ صدف سرش رابه عنوان تا دیصورتش رابوس

.صبا دییگفت:نهار حاظره خانم بفرما زدرزدویوبلندکردمهرانگ دیصبادست صدف راکش شدیم کینفرکه نزد هی یها

ها راعقب  یازصندل یکی رفتیزنهارمیم متاهسته به س یکه دست خواهرش راگرفته بودبا قدم ها یدرحال

 نهار راشروع کردند. ینفر ن،دوی:صدف جان بشدوگفتیکش

 زهمیداشتن مهرانگ بایخانه بزرگ وز کیهاش ازدواج کرده بود یازهم کالس یکیشدکه خواهرش با یم دوسال

 شیخواهر راداشت چندسال پ کی نیبود.صدف هم یزن وفا دار وپاک کردیانها کارم شیپ یزندگ یازهمان ابتدا

مادرش صدف تا مدت ها  مرگفوت کرده بود وان دو را به پدرشان سپرده بودبعد از یماریمادرش به علت ب

زنگ  یبودتاکم کم به مرورزمان حالش بهترشد.مشغول خوردن نهاربودن که صدا یدچارکسالت وافسردگ

صدف بلندشدو به طرف پنجره رفت گرده را منار زدوبا رفت  یبلندبه سمت درم یها زباقدمی.مهرانگدیچیدر،درفضاپ

صبا  م؟ــنجایمن ا یوبا اخم روبه صبا گفت:توبهش گفت دیکوب رتشصبا......باباس.....دستش راه صو یگفت:وا ینگران

را حاال چ گهیکنارت بودم د یهم که اومد یاز وقت یایتوم دونستمیمن که نم زمی:نه عزشدگفتیکه بلندم یدرحال

باهاش روبه روبشم  خوامیباال صبا نم ادیصدف دست پاچه گفت:داره م ست؟ــین یشگیهم یمگه بابا یهول کرد

رش رفت صورت پد یبه استقبال پدرش م کرداوراکهیوصبا رانگاه کرداما صبا نبود ازگوشه پنجره نگاه م گشتبرش

 یداشت رو نهیازپدرش ک یریامدندصدف که دل س روبه باال اشاره کردبعدهردوروبه طرف خانه دوبادستیرابوس

که  ییصدا دهمانیچیپ درگوششپدرش  یناگهان صدا کردکهیم یباز شیکنارپنجره نشست وبا انگشت ها یصندل

 کی ینبودصدا نیچن شیگربراید یپناه اوست،ول کردتنهایفکر م یکه روز ییاهنگ بودصدا نیبهتر شیبرا یروز

ترشدوبه طرف اتاق امد.پدرچهارچوب  کیونزد کیدصدانزدیدیرانم یجزخودش کس ن،ومغرورکهیوفا،خودب یمردب

به باال اورابرانداز کردسپس  نییسرش رابلندکردوازبه پا ؟صدفیده یگفت:صدف جوابم را نم یبودوم ستادهیا

 چیه یصدف امدوگفت:سالم دخترگلم...ناراحتت کردم؟اصال اگرتوبخواه کیلبخندنزد زبایگفت:سالم باباجون اون

خونه؟صدف که اشک  یگرد یوگفت:حاالبرم دیدستانش گرفت وبوس انیاورم دست صدف رادرم یوقت اسم اورانم

بودگفت:البته صدف االن  ستادهیوارایکه کنارد گردم،صبایصورتش روان شده بودگفت:بله برم یبه پهنا شیها

انداخت  یمرموزخواهرش نگاه.صدف به چشمان دیگو یشده فردا که خوب فکرکردنظرش رابه شما م یعصبان

 زیداونیرغذا بخو دییبعدهردوازجابرخواستن صبا گفت:باباسفره پهن شده بفرما کنمیوگفت:باشه حتما فکرم

 هقیکردچنددق ییراهنما ییرایوبعدانهارابه پز گردهیگفت:نه امروزشب برم ست؟صبایخانه ن نیگفت:پس رامت

فت اشپزخانه ر ای یشگیبه طرف اتاق هم دوسپسیاوغذاکش یامدوبرا زنزدانهایبشقاب وقاشق تم کیزبایبعدمهرانگ
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 یدگلداریشدپادرسف ییرایداخل پذ یچا ینیبا س زیرفت بعد از خوردن غذا مهرانگ یانجا نم یکه جزخودش کس

خود  یرابه طرف صدف وپدرش برد،صدف برا یچا ینیونجابت س ایسرش بود وکامالحجاب خودراحفظ کرده بودبا ح

برلب داشت گفت:نوش جان  ییبایکه لبخندز یزدرحالیبرداشت وگفت:دست شما دردنکنه.مهرانگ یاوپدرش چ

مبل نشسته بودخودراجمع  یمانده رابه اودادصبا که رو یباق یااستکان چ کیوبعدبه طرف صبا رفت و

 یایخانه را پر کرده بودهرکس دردن یفضا یوجورکردواستکان را ازدست اوگرفت.سکوت لذت بخش

به  کس چیگرهیموجوداضافه شدم د کی کنمیگفت:حس م دودردلیکش یفکرفرورفته بودصدف اه کردوبهیرمیخوس

اما اگررفتارم با نرگس خوب باشدمسلما  شومیکه هستم تنها ترم نیازدواج کندازا وهممن توجه ندارد...بابا..اگرا

نمناک شده بودبه  شیها رپلکی...اما نه زن باباهرچقدرهم خوب باشدبازهم زن بابا است زکندیم یمهربان زبامنیاون

 یکردواستکان چا یاهراپاک کردسپس به ان دونگ رچشمانشیز ندبادستیرابب شیاشکها یخودامد واجازه ندادکس

دف ...صمیدبرویگرباید دوگفتیرابرداشت ونوش یزدوچا یلبخند شیرو زبهیسردشداون یرابرداشت وگفت:باباچا

که  یالزدرحینداونیشودشماراببیخوشحال م یلیبرگرددخ نیرامت دتایپاشو.ــ صبا بااعتراض گفت:بابا فعال بمان

ان برس نیسالم من رابه رامت نمتیدببیزنگ زدوگفت با کمیشر دبرمیصبا راارام کندگفت:دخترم با خواستیم

 اطیاهسته به طرف پله ها وسپس ح یباقدم ها ایرا روشن کنم صدف توهم ب نیماش رمیخدانگهدارمن م

 یچ یدی.فهمدیکن دازدواجیتونیندارم م یبگومن مشکل یمراقب بابا باش مباداناراحتش کن زمیرفت.صبا:صدف عز

 اطیاوجداشد .صبا تا ح دوازیصورتش رابوس دمیسرش راتکان دادوگفت:بله فهم یگ لهحوص یگفتم؟ــ صدف:با ب

 پدرش ن؟ــینشست وروبه پدرش گفت:بابا ازمن نارراحت هست نیبست.صدف داخل ماشاورابدرقه کردوسپس دررا 

 کرددلشیراتماشا م رونیحرکت کردوصدف ب نیزدوگفت:نه دخترم ــ صدف:خوبه      ماش یسردوساختگ یلبخند

 کردبازیم رشیدلگ شتریاش را بسته بود رفتارسردپدرش ب نهیبزنداما بغض س یسکوت را بشکندو حرف خواستیم

 کردامایاورانگاه م یرچشمیراباز نکردصدف ز شینزدواخم ها یهم جاده رانگاه کردهرچقدرمنتظرماندپدرش حرف

د متوقف ش اطیکناردرح لیاتومب یقیکردبعدازدقایم یبه صدف نداشت وانگارتنها بود با دقت رانندگ یاوتوجه ا

 سرشزیاون ن؟ــییپا یایب یخواینداخت وگفت:نمگذاشته بودا نیفرمان ماش یبه پدرش که سرش را رو یصدف نگاه

ام سرش راخاراندوبازگفت:نه ش یشام برگشتم....کم یدبرایکاردارم توبروشا یلیگفت:نه.....خ یرابلندکردوبالحن سرد

رابست وبه طرف  نیشدوگفت:چشم ،در ماش ادهیپ نی.ــ صدف ازماشینگرانم نباش گردمیماخرشب بر امیهم نم

 ییبایگرفته بود وز یرجایوسط دو درخت انج اطیکه گوشه ح یودر را بازکردبه طرف تاب ختداندایرفت کل اطیح

 یرنگ یانها المپ ها انیکه م وهیم گردرختانیطرف د نیبودودوتاماش نگیپارک هی اطیداشت رفت ان طرف ح یخاص

باغچه فقط  کی نگیاط،کنارپارکیبه ح دادنیخاص م یوجلوه ا شدنیخاص استفاده م یوصل شده بود زمان ها

شده  نییبهارتز شهیبا گل هم وارانیود ی،زنبق،شمعدانیاس،محمدی لیموردعالقه ازقب یمخصوص کاشت گلها
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اما ارام  دیدیها را م نیبودن اما ارامش بخش نه، صدف ا بایها ز نیرا بارنگ سبزش پوشانده بود.ا واریبودوتمام د

چهره مهربان اورادرگوشه  شدیاز ذهنش دورنم ادمادرشی کردیخوردفکرمیکه تاب م یتاب نشسته درحال یشدروینم

غنچه  کی.به طرف باغچه رفت وستادیشد ازتاب خوردن خسته شد وا زازاشکیلبر دچشمانشیدیم اطیح یگوشه 

رابه طرف صورتش گرفت وبوکرد غنچه رابه دماغش چسبانده بود وبه همان حالت ازپله ها  دآنیشاخه چ یرا ازرو

 دشیخواب،اتاق خودش،بالکن،اتاق کارپدرش متصل م یها ،اشپزخانه،اتاقییرایاهروشدکه به اتاق پذباالرفت واردر

به طرف اشپزخانه رفت  یکنجکاو دباینشن یسوالش پاسخ ن؟امادرجوابیخانم هست روزهیخانم؟....ف روزهیصدازد:ف

 یزیباشداما چ یا دنوشتهیکردشایم وارنگاهیکجا رفته.به درود یعنیخودبوداما چرا انقدسوت وکور، یزسرجایهمه چ

رابازکردوداخل  ربوددراتاقیطرف اتاقش رفت همچنان ذهنش درگ دبهیاب برداشت ونوش وانیل کیدانکردیپ

 دهیبچس نهییکه به ا یکند که چشمش به تکه کاغذ درامرتبخواست خو نهییا یکردوجلو ضیرا تعو شیشدلباسها

پسرم از اقا اجازه  دنید میرویم امکیرا خواندکه نوشته بود]من وس یبودافتاد کاغذرا برداشت ونوشته چندسطر

[صدف کاغذ را دردستش مچاله کردوگفت دیدبخوریبراتون غذادرست کردم گرم کن میگردیگرفتم فرداصبح برم

شد  یوارام م رفتیتارمیسمت گ گرفتیرابغل گرفت دلش که م شیتخت نشست وزانوها یوکم بود.ر نیهم

دش جشن تول نیبود که اخر یا هیهد تاریگ نیبا استعدادوهنرمندبودا یبودمادرش زن ادگرفتهیادرش را ازم تارزدنیگ

را برداشت وبغل گرفت  تاریگکرده بود یرا با ان سپر ییروزها داندچهیمادر از اوکادوگرفته بود.خدا م اتیدرزمان ح

دستان مادرش را  یارامش بخش بود. بو شی.......چقدرصدادیان کش یتخت نشست انگشت اشاره اش رارو یوباز رو

 کردیگرفته بودوجودش را حس م ادمادرشی گریاتاق حاال د یتمام فضا دیان کش یرا رو گردستشیبار د دادیم

 یان لذت م یفشردوشروع کردبه نواختن از صدا ردستشمحکم د تاررایشدگ سیخ یاندک شیها رپلکیز

بعد  یقیهم نظارگر بوددقا تاریوسط گ نی....ایاشک دلتنگ سیتش خرا به همان حال گذراند صور اریبس یقیبرددقا

رشدو ت کیبود رفت نزد وارمتصلیگذاشت بلند شد وبه طرف قاب عکس مادرش که به د نیرا زم تاریکه خسته شد گ

ازخودش کنارمادرش که دستش را به دورگردن مادرش حلقه کرده بود چه  یریکردتصوینگاه م ابا دقت عکس ر

جان  یسردو ب شهیبودوچه زودگذشت صورت مادرش را ازپشت ش یشاد یداشتن هر دو چه روزها ییبایلبخند ز

رابرداشت  یراپاک کردوبه طرف تلفن رفت گوش شیزنگ تلفن خلوتش را شکست.اشک ها ی.صدادیبوس

فشه:منم بن ؟ـــیتو چطور زمی..حالت چطوره؟ــ صدف:خوبم عززمی:الو.....بنفشه جان ــ بنفشه:سالم عزوگفت

خانم وشوهرشم رفتن به  روزهیف ستین ینه کس یصدف:خوش اومد ؟ــی.مهمون ندارشتیپ امیخوبم خواستم ب

 نم،کیخوب خوبت م امیخودم م ناال رهیتنهام دلمم گرفته ــ بنفشه:خدانکنه دلت بگ یخونه پسرش تنها یمهمون

فعال خداحافظ ــ  امیخب من االن م یلیبنفشه :خ ادــیرمیاونم گفت شب د ستیصدف:نه ن ست؟ــیعموخونه ن

شربت  وانیاهسته به طرف اشپزخانه رفت دول یدر امدم.با قدم ها ییزدو گفت خداروشکر از تنها یصدف لبخند
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برداشت وشست داخل  یمقدار خچالیداخل  وهیشود ازسبدم نکگذاشت تا خ خچالیپرتقال درست کردوداخل 

 نییگذاشت غذا هم که انگاردرست کرده بود ازپله ها پا زکنارشیاقونوچ یدست شیگذاشت دوپ زیم یدورویچ یظرف

درز  یال دازیاورا به سمت درکش نیترمز ماش یتاب خوردکه صدا یقیدقا دییایتاب نشست تا اوب یرفت وباز رو

 ابیبنفشه بود که مسول حمل ونقل او بود درغ یشناخت راننده شخص یم یواننده را به خوب نیدماشدرنگاه کر

رد.               ک ییوبه داخل راهنما دیشدبا لبخند جلو رفت سالم کرد صورتش را بوس ادهیپ نیاز ماش دکهیدرش.بنفشه را دپ

 یانها از بچگ نیپدرصدف بودبخاطرهم ی لهوچندسا نیچند کیبنفشه دختر دوست پدرش اصغربودپدربنفشه شر

 ،صدفیغروب شد غروب بهار کی.   نزدگذاشتنیاحترام م گریکدیوبه حکم عموبه پدر  شناختنیرا م گریهم د

ها ان اطیح یها ییبایز ییکه محوتماشا یاورد.بنفشه درحال اطیگذاشته بودوبه ح ینیشربت راداخل س یها وانیل

تو؟ــ بنفشه با  یبخوردش ــ صدف با خنده:مگه گوسفند کنهیکه ادم هوس م هشما انقد خوشگ اطیبود گفت:ح

را  از ان یشربت رابرداشت وکم وانیحالت از من بهتره مثال دلت گرفته بود؟ل ؟توکهیک شیاومدم پاخم:من را بگو 

خبرن  یهمه ب یخبر یاول حالت وبدکنم تو ازدرون من ب نیخواستم از هم یوگفت:نم دیکش ی.ــ صدف اهدینوش

کردن ــ بنفشه با  هیبلندشروع کردبه  گر ی.سپس با صداکنمیم یوشوخ خندمیم یناراحتم نشو نکهیبخاطر ا

:بابام....اما کردگفتیکه هق هق م یصدف درحال ؟ــیکنیم هیشده؟چرا گر ی:مگه چدیپرس دهیصورت درهم کش

 ؟ــیزنیحرف نم ؟چرایشده ؟عموچ ی:چدیادبازپرسیز یازحدونگران شیب یبنفشه باکنجکاو دادــیامانش نم هیگر

 نرویشدم مردم وزنده شدم باهاش دعوام شد ازخونه زدم ب یچه حال یدونی.نمرهیگب خوادزنیصدف:بابا صبح گفت م

 یکنم،ولیکار را نم نیا یصبام بهم گفت اگه تومخالف شیپ دونستیدوساعت اومد دنبالم م یکیصبا،بعد شیرفتم پ

تنها هم  دونستیم نکهیحرف اخم کردوباهام خوب حرف نزد شام که برنگشت با ا داونحرفش را،بع کنمیباورنم

 بنفشه درکم دمیدیروزها رانم نیمادرم تنگ شده کاش زنده بودوا ی.دلم براگردمیربرمیهستم تازه گفت شب هم د

بل من ق یدفراموش کر نکهیگفت:مثل ا تیبنفشه با جد ؟ــیدیفقط گوش م ای یکنیچرا نارحتم؟درک م یکنیم

ه ک هیمن جور طیشرا یرا انتخاب کن یکی نشونیب یستیمجبورن ستین گهیکردم،تومادرت د یروزها را ط نیتوا

مادارم باشم  شیپ خوادیدلم م یرا ندارم قانوناپدرم سرپرست من شده ول چکدومشونیهردوتاشون هستن اما انگاره

اون هست اما من  رهیهمدم دلت بگ هیخواهر هی یداردخترم ،خوبه که توصبا را  هیچون  یعیدارم طب ازیبهش ن

 یبارک نیاداخرینم ادمیاصال  میبه کارهم ندار یشده؟نه اصالکار میزیمن زن بابادارم چ رمگهینگ ؟انقدسختیچ

با ، دمیکارو کرد که بعددوسال فهم نیا انهیمخف ینبودم پدرم ازدواج کنه اما نظرمن مهم نبودجور یراض دمش،منید

ـ ـ دهیکه پدرم انجام داد وانجام م یکار رهیم تیودرنها نیشیسرد م شهیفقط ارتباطت با عموخراب م ردتبرخو نیا

 یزیبکنم مخالفتم چ یکار تونمیبودگفت:حق با تو،نم داکردهیماجرا پ نینسبت به ا یدبهتریاود یصدف که ازحرفها

 میبر ایندارم حاال ب یمخالفت گمیارم ومیتورا زد شب برگرده از دلش درم یحرف ها هی،صبا شب کنهیرا عوض نم
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من دروغ  ی:بنفشه؟پدرت مثل قبل تورادوست داره؟فقط بخاطردلداردیکه صدف پرس رفتنیداخل، ازپله ها باال م

 زنمیهروقت هم بهش زنگ م ذارهیبرام کم نم یچی:آره بخدا،ازهدوگفتیبا صداقت جواب بده ــ بنفشه:خند ینگ

 الیــ هنوزخ مونهیاحترام تومحفوظ م زنباشیچ چینگران ه رسونهیخودش را م عیرس رهیگیدلم م ایدارم، یکار

شک ها که ذهنش  نیبا هم ندیگویدادن اودروغ م یدلدار یارام کردن اورا یبرا کرردهمهیصدف راحت نبود وحس م

نفشه ب ؟ــیتهس م؟گرسنهیبلندگفت:بنفشه غذا را گرم کنم بخور یرامشغول کرده بودن وارداشپزخانه شدو باصدا

گذاشت وسفره  میحرارت مال یگرم کن ــ صدف قابلمه را رو شهیبلند مثل صدف داد زد:اره گرسنمه اگه م یباصدا

 بهچسیشترمیب ینجوریصدف:ا ؟ــیپهنش کرد نیزم ی:چرا رودیپهن کردبنفشه باتعجب پرس نیزم یرو یکوچک

نشست وگفت:من که مثل  نیزم یوتفاوت ر یکردبیرا درک نم دنشیچسب شتریب لیــ بنفشه که دل

ف صد شدیم کیماننده شده بود شدکم کم تار ی.سرش راچرخاندومتوجه رنگ خاص اسمان که سرمه اکنمیتوفکرنم

 شهیرمت کینزد اهیداره پر رنگ تر وبه س هیبه ثان هیرنگاش..ثان بیترک باسیچقدز نیاسمون رانگاکن ازپنجره بب

ــ  یکنیمنظره را تماشام نیوگفت:اره قشنگه ــ بنفشه:تو هر روز ا اشتبودسر سفره گذ دهیصدف که غذا را کش

 امبرمایــ بنفشه:پ گهیغذا سردشد شروع کن د نمیبیم هیزاو نیباره که اسمون از ا نیصدف:باورکن نه اول

فرمودن؟ــ بنفشه:گفتن برکت غذا خوردن  یصلوات بفرست ــ صدف صلوات دادوگفت:خب حاال چ هیگفته...حاال 

ال حا نهیمفهومش ا ینه،ول یجور نیا قیبنفشه:خب دق گه؟ــید یاریکه سردباشه ــ صدف:ازخودت که درنم نیا هب

بست بخور هنوزچند قاشق  خیخب غذا یلیــ صدف:خ عیتوذوقم سر یزنیحرف خوب بزنم م هیاومدم  رندهیگ

 یدبنفشه:ج م؟ــیوقت کجا بر نزدوگفت:او یازخونه؟ــ صدف پوزخند میفرارکن یاینخورده بودبنفشه که گفت:م

 ؟ــیــ صدف باتعجب گفت:خل شد گهید یایدن هیاصال گهید یادم ها نیب گهیمکان د هی گهیشهرد هی می.برگمیم

کن فکرشو ب میکنیم یزندگ میکن یاونجاکارم گهیشهرد هی میریلحظه حرف نزن فقط گوش کن م هیبنفشه:صدف 

تام ازدوس یکیــ بنفشه بازگفت:نخند تاحرفم تمام شود دنیــ صدف شروع کردبه خند میگردیبرم گهیسال د10

خوبه پدرش کارخونه داره،اغلب کارگرها دخترهستن بهشون خوابگاه دادن شب وروزاونجاهستن تازه  یلیوضعش خ

اتاق  هیمثال چهارتازن تو دمیهرجاخواستن برن من خوابگاهشون را د توننیشب م 12تا شهیعصرکه کارشون تموم م

 یحرف بزن گهیکلمه د هی:دباالبردوگفتیــ صدف انگشت سبابه اش رابه عنوان تهد ستیبدن دهمایز خوابنیم

به  ی:باشه بابا...خوبدگفتیخندیکه م یازسرت بپره ــ بنفشه درحال اتیچرند نیا رونیب کنمیباورکن پرتت م

 دبرامیگفت:صدف با ارکنانبعدازخوردن شام بنفشه اصر دنی.هردوخنددمیبهت مشاوره نم گهی....دومدهیتون

 اونجاس توبزن ــ تارمیگ دیافتادگفت:نه من گوش م ادمادرشیهواشو کرده ــ صدف که باز یلیدلم خ یتاربزنیگ

رزوشون که ا ییزایتمام چ شهیباعث م برهیم ایتوادم وبه رو تارزدنیگ زنمیتونم یبنفشه باز اصرارکرد:اخه من به خوب

 یقیدادونفس عم هیتک تختیداد.ــ صدف به لبه  یرا به زوردردستان اوجا ارتیبرام...وگ گهی....بزن دنمیدارم بب
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به  یرا بست.صدف گاه دوچشمانشیتخت درازکش یبالفاصله رو زیبه نواختن کرد.بنفشه ن دوشروعیکش

 ای استیمعلوم نبود در رو دادیبه بنفشه که سرش را بالذت تکان م یکردوگاهیدرقاب نگاه م رمادرشیتصو

مشغول  یمدرسه خصوص کیبودن ودر رستانیدوست اوبودهردوسال اخر دب نیکتریونزد نیبهتر ؟بنفشهحال

ته پدرانشان شکل گرف نیب یسطح بودن ازقبل تولدآن دودوست کینسبت به هم نداشتن ودر یبودن برتر لیتحص

 زد تاریرا گ یقی.دقا. باهمبودن خانواده ها  یمیباهم داشتن وصم یادیارتباط ز یوکار یشراکت مال لیبود وبه دل

را  شیــ بنفشه چشمها تونمیشترنمیبنفشه ب گهیرا کنارگذاشت وگفت:بسه د تاریوخسته که شد گ

ون جا بم نیتو،هم یزمیــ صدف ازجا برخاست وگفت:عز هیات کردم کاف دخستهیممنون ببخش یلیبازکردوگفت:خ

 ــ صدف:نوش جان زمیعز یدیبنفشه گفت :زحمت کش تبرگش وهیم یبعدبا طرف یقیوازاتاق خارج شددقا امیاالن م

زدوگفت:عموچرا برنگشت  یگاز بشیبودنشست به س اطیرا برداشت ولبه پنجره که روبه ح یبیــ بنفشه س

ازپدرم  نمیام کنه...ا هیخوادتنبیم ،مثالینگرانم نباش گردمیربرمیگفت د یگفت:عصر یالیخ یــ صدف با ب روقته؟ید

حمل کن ت گمیم ،یاینم میفرارکن ایب گمیگذاشته ؟ــ بنفشه روبه صدف کردوگفت:م یباق سماکه خدا و یتنها کس

 یالجا؟ــ صدف درح نیاز ا میابریفکرکن ب یصدف به حرفهام جد م؟یکارکنی،توبگوچ یتونینم نمیوصبورباش که ا

 که صبح یزندگ نیا یهست یزندگ نیمال ا ؟تویگیم یچ یازتعجب گردشده بودگفت:متوجه هست شیکه چشمها

اون  یتا ازاتاقها10اتاق توبه اندازه  یعاد یبچه ها هینه مثل بق یکالس خصوص یعصربر یمدرسه خصوص یبر

به تجمالت به قبل غذا سوپ خوردن صبح با  یزندگ نیبه ا یکرد ،توعادتینیب یم یوسطح زیکارگرهاست همه چ

هرشب به  یسروقت به دوش گرفتن ها یزدن ها واکبه مس دنیخرما خواب رویش وانیاب پرتقال بلندشدن شب با ل

ممکنه چه  هنکیگذشته از ا میکرد یزندگ ینجوریتا امروز ا یوقت میکن یزندگ هیمثل بق میتونیروتخت،ما نم دنیخواب

ا نا برده بود ب یپ دهیا نیازمشکالت ا یسقف ــ بنفشه که تازه به برخ نیخارج از ا افتهیبرامون اتفاق ب ییخطرها

به جن نیباشه من تا حاال به ا یشدن دیشا یمشکل اما اگه بخوا یلیکارمشکله خ هیگفت:بله  دویکش یاه یدیام

هوا بزنه به کله ات لباس گرم  یکمی رونیب میبحث وفراموش کن پاشوهوا خوبه بر نیهاش فکرنکردم ــ صدف:ا

شدن بنفشه  زکردوبعدازخارجــ صدف دراتاق را با هیکه تنم هست کاف نیبنفشه:نه ممنون هم ؟ــیخوایم

 اطیح یازالمپ ها یوسپس صدف تعداد دنیراپوش شانیکفشها دنیراهروکه رس یخارج شدبه پله ها زازاتاقیخودن

ه بنفش دنیدو نییپرارامش تربود.دوان دوان ازپله ها پا یکیدرتار کردخلوتیم تتیچشم را اذ ادیرا خاموش کردنورز

گفت:عه پس من کجا بخوابم؟ــ  دصدفیدرازکش یبودبه شکل سنت اطیحکه در یتخت یبود رو دهیکه زودتررس

 به نیغمگ کردنیــ هردوبه اسمان نگاه م   نجایا ایصدف جا بازکرد وگفت ب یبنفشه خودش را جمع جورکردوبرا

 هکرد باتریاسمان را ز زیها ن دوجودستارهیدرخشیخاص م یماه بانور یاهیس نیبود وسط ا اهیوس کیامد تار ینظرم

خدا  یول دنیرسینظرم زبهیر ینقطه ا یدیدیزمیرا ن یگرید یزهایچ یکردیم شترنگاهیباد دقت ب یبود وقت
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 یبودن،هردودرسکوت به سرم یزیاز انها دراسمان به دنبال چ ک،هرکدامیداشتن ازنزد یکریحجم  غول پ داندچهیم

 نیکردن که بنفشه ا یهمان شکل سپر بهرا  یساعت مین گفتنینم یزیکه چ دنیفهمیبردندانگارخوب حال هم را م

 یزیبه صورت غر یچنددرصد یصدف:هردختر ؟ــیکنیسکوت را شکست وگفت:صدف توتا چه حدبه ازدواج فکرم

باشه؟ ــ صدف همان  یچه شکل ندتیهمسر ا یمن هم مثل همه ــ بنفشه:مثال تودوستدار کنهیبه ازدواج فکرم

و چشم وابر حاسبزهیشکم گنده،ترج یپسرها نینباشه ازا باشه،چاق:قدبلندکردگفتیطورکه به ستاره هانگاه م

به جزمن نگا نکنه تا حد پرستش دوسم داشته باشه  یدختر چیخوش اخالق وخوش برخورد باشه به ه یمشک

مونده هم بگو؟ــ صدف که  یزیبنفشه:اوه......اوه......چه پرتوقع...اگه چ اــیهم باشه بدم نم مانیخداپرست وبا ا

 که صادقانه نیبنفشه:اره من هم ؟ــیقانع هست نی:مگه توبه کمتر از اکردگفتیخوداو را دراسمان تصورم الیدرخ

که بنفشه رانگاه  یبود نشست ودرحال دهیتخت درازکش یبرام ــ صدف که رو هیدوسم داشته باشه کاف

بدون فکر کردن  نفشهب ؟ــیکنینفرصادقانه بدون کلک بخوادت باهاش ازدواج م هیاگه  یعنی:کردگفتیم

مثل اون صادقانه  یکیخانم  رزوهیهمسرف امکیکن اقاس ست؟فکریبرات مهم ن یزیچ گهیگفت:آره....ــ صدف:د

 کلیکه خنده اش گرفته بودگفت:جوان بودن وقدو ه زیبنفشه خودن دنیــ شروع کردبه خند ؟یشیبخوادت زنش م

گم ب امکیندارم ــ صدف:به نظرت به اقا س یبگم شرط سخت مبرا ازدواج من خواست یوالزام یعموم زیچ هی گهیکه د

امدواز فرط خنده  ینه؟فردا با دسته گل درخونتونه ــ خنده اش بند نم ای ارهیواسه ازدواج صداقته بال درم ارتیمع

چندشم شدازش ــ صدف:نترس حاال ممکنه نخوادتم  زایچ نی.ــ بنفشه:خل چل   نگواختیر یهم م شیاشک ها

 لکیخوش ه یپسرچشم ابرومشک نیه؟ایتوک امک،حدیــ بنفشه:باشه مسخره کن من درحداقاس ستین هک یالک

 اطی...ــ ناگهان متوجه بازشدن درحنمشیبیفقط خودم م یخوش برخورد؟ــ صدف:عشق من افسانه ا

اصال نبود مباشدهردوبه درکه معلو دهیرا شن شانیحرف ها یکس دکهیترسیم نینگاه کرد.ازا اطیدرح دوبهیشد.ترس

پس  عمو جونه نیبودندــ بنفشه:اگه ا رهیبود خ رکردهیوانگار گ چرخاندیم درایپشت ان است وچرا انقدرکل یچه کس

دهانش گرفت وارام  یفکر...صدف انگشتش را جلو نیا شترشدبایترسشان ب ومد؟ــین نشیماش یچراصدا

 داشت یادیفاصله ز اطیباغچه که ازدرح یگلها به طرف نیپاورچ نی...دست اوراگرفت وپاورچای..بامن بسیگفت:ه

ه وب فشردندیگررامیهمد یبودن دست ها دهیوارچسبیمغزشان از ترس ازکارافتاده بودبه د یبردتک تک سلول ها

 یجرات نداشتن سمت دربروند.سکوت زیکه بود.صدف وبنفشه ن یدر را بازکند هرکس توانستیبودند.انگارنم رهیدرخ

ت گف یکه م یمرد یامدکه ناگهان دربازشدوصدا یددرمیخرت خرت وتق تق کل یصدا ودفقطترسناک جو راگرفته ب

دزد است.دربه صورت کامل بازشدو  ندیبگو توانستندیم نانیاطم گربای.ددیچیبازش کردم  درگوش ان دوپ یدید

از ان دو کوتاه  یکی دامایشد د یاز المپ ها راخاموش کرده بود نورکم بودو درست نم یمیدونفر وارد شدند.صدف ن

 یبا لحن مردانه اش سوت اطیمتاسب داشت که به محض واردشدن به ح یبلندواندام یمتضاد او قد یگریقدو چاق د
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داره چرا  یخونه مرفع نیخونه افتادم ــ در ذهن صدف سوال شداگه چن ادیخونه ماست. هی:درست شبدوگفتیکش

 انیب میبزن غیدست پاچه گفت:دزدن ....دزد...ج انها دنیبا د زدیــ بنفشه که نفس نفس م ؟یاومده دزد

گفت:چه مرگته تو؟ساکت بمون  فیارام وضع یدهان اوگرفت وبا صدا یکمکمون....ــ صدف دستش را محکم جلو

ــ بنفشه سرش رابه عنوان اطاعت وقبول کردن حرف اوتکان داد مردقدبلند که  ادکمکمونیکه ب ستین ی...کس

 شترازاوستیب یلیازحرف زدنش معلوم بودسن وسالش خ گرکهینداشت روبه مردد یانگارجوان بود وسن کم

 یبه دنبال مردجوان به راه افتادازپله ها به ارام زیداخل.اون میبر ایب گهی:زودباش دکردگفتیواطرافش رانگاه م

ــ  میرارکنف دیبا نرویب میبرسرمان شد؟ بدو بر یچه خاک یدیباالرفتن وداخل خانه شدندــ بنفشه بالفاصله گفت:د

 نجا،اگهیرایبنفشه:هرجاغ م؟ــیکجا بر ؟پابرهنهینه تلفن یپول فیکفش ها،نه ک نیلباس ها؟با ا نیبا ا میصدف:کجا بر

 نمکیدارندــ بنفشه با التماس گفت:صدف خواهش م ازیصدف:اونا فقط به سرتون م؟ــیکارکنیچ دنیسرمون بر

 مشیم یفقط برق انها مشخص بودکردوگفت:باشه جد وخفایکیتار نباش ــ صدف به چشمان بنفشه که در ا یجد

صرف رامن دصدفیــ بنفشه شروع کردبه مخالفت که شا میزنیوبه بابا زنگ م میکنیدمیداخل،در را کل میپاشوبر

 یندمشکچندتاکمرب نکهی،ایافتیبا اونادرب یتونینم چوقتیدوتا مردهستندتوه ؟اونایستیکه متوجه ن نیکند:مثل ا

که داشت  یــ صدف درحال ستیببرن به درک ازجون دوتامون که باارزش ترن خوانیم یفراموش کن بذارهرچ یدار

ست راــ بلندشدو د میشخص لیورو کنندوسا ریبرن تواتاقم وز خوامینم ستیخونه ن لی:موضوع وساشدگفتیبلندم

..ــ نممویجا م نی...من همامی...من نمهبودگفت:ن دهیترس یباور رقابلیبلندکند.اما اوکه به حدغ دکهیبنفشه را کش

 ؟ــیبر یا وونهی..مگه د؟نرویگفته بر یصدف باکمال تعجب گفت:بنفشه من تنها برم داخل؟؟؟؟؟؟؟ــ بنفشه:ک

ــ باشهامت از اوجداشدوبه طرف  رمیراگرفته بودگفت:ترسو...خودم تنهام مشیکه تصم یدرحال یصدف با دلخور

ممکن است  ییمهم نبودچه بال شیاهسته به طرف راهرورفت انگاربرا یها دوباقدمراکن شیها ییپله ها رفت.دمپا

را  دشیداخلش بودتوجه اش راجلب کرد.درراقفل کردوکل دشیداشت.در راهرو که کل ی.دل نترسدیایبرسرش ب

بنفشه بود تادلش قرص  خواستیم ددلشیلرزیم یکم شیمحکم دردستش فشردچندقدم جلورفت پاها

ن ک اکمکمیگفت:خدا رلبیازبنفشه نبود اب دهانش را قورت دادز یرانگاه کرداثر اطیرگرداندوحراب شدنگاهشیم

 کردیبه چشمان صدف نگاه م میمردالغرکه مستق رهیشد متوجه نگاه خ رهیجداکردوبه روبه روخ اطینگاهش را ازح

با عشق صدف را نگاه  یوردارند ج یگاهیکه هردوفراموش کردندچه جا ی...به طورق،گرمیجورنگاه خاص،عم هیشد.

ناه بود گ دهیترس امانش رابر دویدیبانقاب را م یرمردیاست.صدف که تصو مانیپش دازکارشیفهم شدیم کردکهیم

ه مرد دوم نگا ی.صدادیچه بگو دانستیبزنداما نم یخواست حرف یرا بازکرد م شیلب ها دید یبخشش م رقابلیاوراغ

 یکیبود:عرفان بدووو...االن  زوخشنیتنفرانگ شید چقد صدایان دورا ازهم جدا کردوبه دنبال خودکش

 کیمرد مسن نزد یحرکت ساکت ماند.صدا یباز ب دانستیزمی.صدف ک حاااسم اوراندینشن ی...اماپاسخرسهیسرم
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:عرفان چرا خشکت زده؟ــ موقع حرف گفتیشداومتوجه صدف نشده بودوم انیترشدتاکه چهره اش نما کیونزد

که ازکمدش  یراعوض کردو مردمسن را نگاه کرد چندقطعه جواهرات رنگاهشیصدف مس دزیزدن با داد حرف م

 دنشیمادرش..تنها مونس اش،د یادگاری..تارشینداشت اما...گ یتیاهم شیپدرش برا یبرداشته بود چک پول ها

 الانسیمداد:به اون دست نزن کثافت ــ مرد تیرا شدت دادباعصبان تشیرحم ان دزد عصبان یوب فیدردستان کث

راکه  یلیچراعرفان خشکش زده،وسا دانستیلرزان برگشت شکه شده بود ونگاهش کرد.حاالم یدزدبا نگاه تند

به  یارماک ادیدختر اگه صدات درن نیشدوگفت:بب کیبه طرف صدف رفت نزد دویعرفان کوب نهیس یبرداشته بودرو

 یبرا برده بود کشیکه نزد یبزرگت گوشته وچاقوا کهیت یاریدرب یباز یاگه کول ی. ولمیریم نجایوازا میکارتوندار

 محکم تردر دستش فشردوبه دراینزند کل غیغرورش راکنترل کرده بودکه ج یراعقب بردــ صدف که به سخت دیتهد

دفاع مال باخته پرغم  یمظلوم وب یدختر یبار است که رو نیچشمان پرخون مردنگاه کرد.در دلش باخودگفت چندم

 چیدزد ه هی شه؟نهیام جدا م نهیوقلبم داره ازس دمیچقدرترس یفهی؟نمیندار ؟ناموسیندار تردخ ؟مگریکشیچاقوم

کج  یرفت.موقع حرف زدن دندان ها یدخترنم هیرو یوچاقوکش یمساءل نداره اگه داشت سمت دزد نیازا یدرک

است  دمعتادیسر یدادبه نظرم یگارودودمیس یبو ادیزشت ترازمعمول به اوم یکردصورتیم ییوکبودش خودنما

صدف انتظارداشت وجدان انها  یکردولیصحنه رانگاه م نیتوجه به صدف ودختربودن ومظلوم بودنش ا یزبی.عرفان ن

نگفت به طرف در رفت  یزیچ گرید دیسکوت وضعف صدف را د یرا ــ مرددزدوقت تاریوپس بدهندگ دیایبه رحم ب

رو بلندخشن ت یبودکه صدف در راقفل کرده با قدم ها مطمنبرد نییباز نشدچندبار باال وپا دامایرا کش رهیودستگ

 تاریاالن ــ صدف:به گ نی:اون در وباز کن همکردگفتیکه به در اشاره م یترازقبل به طرف او امدودرحال یعصبان

مادرم فوت  ادگاریگفت:اون  دهیبر دهیجمالت را خوب متصل کند بر توانستیکه ازترس نم یاشاره کرد درحال

به نظر با ارزش بود انداخت  تارکهیبه گ یمنه ــ مرددزدنگاه تند زیهمه چ تاریبردار.اون گ هیرا بذار بق کرده،اون

جدم  مال نیمال ننم بود ا نیا دیکن یداستان سرهم م دصدتاینیبیم متیق زگرانیچ هیوگفت:شما بچه پولدار ها تا 

 یزدباصدایدو دو م شیچشم ها تیزعصبانباز کن ــ صدف که ا یدرلعنت نیا ستمیمن گوال بخورن یبود ول

ه بلندب یــ باقدم ها یاگه پسش ند سیپل زنمیبخدازنگ م رمیمیمن بدون اون م یاون ببر یبلندگفت:حق ندار

کوب شدبرگشت ونگاهش کرد مرد  خیم شیاز تر سرجا دکهیادکشیسرش فر یطرف تلفن رفت اما مرد دزدجور

 یترس ولرز چیباز بودوپرخون شده بود با ه مهین یازشدت خمار شمانشکه چ یلباسش راباال زد درحال نیدزداست

لحظه ازسوزش دردچشمانش رابست خون از شکاف دستش  کی دیدست چاق وگوشت الودش کش یچاقورا رو

 نیصدف که ناظرا دــیچک یم زیموکت ن یوقرمز رنگ شدوقطره قطره رو یتمام دستش ون دیچک یزدو م رونیب

حظه ل یوقت را حت خواستیپول داشت و نم دبهیشد ازیمعلوم بود ن کردیزده فقط نگاهش م تصحنه دلخراش بودبه

ادستان ب یبعدهمچون ببرزخم یا هیدثانییبگو یزیچ توانستیاندازه صدف درشک بودو نم زبهیتلف کند.عرفان ن یا
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ــ  یروان ماری:بگفتیم رلبیز رفتیوعثب عقب م دیولباس اغشته به خون به طرف صدف امد.صدف ترس یخون

هم برام  نیخون تواز ا ختیپس شک نکن ر ختمیخون خودم را ر یراحت نیبه ا نینفس زنان گفت:بب یمردزخم

که چاقورا  یقدم جلوتر امد ودرحال کیحال بود وتعادل نداشت  یتر اوردانگار ب نییپا یرا کم شیساده تره ،صدا

خب اروم باش تا بازش  یلیداشت اورا ارام کندگفت:خ یکه سع یصدف درحال انه؟ــی یکنی:بازمکردگفتیم کینزد

 دیاش را گرفته بود عقب رفت.صدف کل یدست طخم گرشیکه با دست د یبرو عقب تا ردشوم درحال کمیکنم ..

پشت  ینشست.مردزخم نیبه کم یانداخت ودررا بازکردجلوتر از انهادر راهرو به حرکت افتادوکنار جاکفش

س پ یمتیرابه هرق تاریکه قصدداشت گ کردصدفیراحمل م گریواجناس د تاریکه گ ومامدوسپس مرد د نییسراوپا

 اطیتا به ح دهنوزچندپلهیدو نییکه بغل کرده بود ان را ازپله ها پا یدودرحالیراازدست ان مرد کش تاریگ ردیبگ

به  با دودست اغشته ــ:دختره زبون نفهم...دیادکشیفر تیهم بودباعصبان یسال که زخم انیمانده بود دزدکوتا قدوم

 پله ها سقوط یبیخوردازسراش نیدوزمیکش غیارجیاخت ی.ــ صدف بافتدیزدتا ب یخونش  به پشت صدف ضربه ا

اش شکسته  یشانیحرکت افتادپ یپله ها ب ییانتها اط،صدفیاز ح یافتادوپرت شدگوشه ا تارازدستشیکردگ

ه ک یامددرحال رونیب ادزنانیبوته ها فر انیکردازمیصحنه را تماشام نیشد.بنفشه که ا هوشیداشت ب یزیوخونر

 یدستانش را محکم رو دیجنب وجوشش را که د یوجسم ارام وب یطرف صدف رفت.صورت خون کردبهیم هیگر

 نی.درادادینشان نم یوعکس العمل ارنبودیدستش را گرفت وتکانش داد اما اوهوش هیباگر زدیم غیوج دیسرش کش

اش را گرفت  قهیزدو یلیگرسیبودن به خودامدن مردجوان به صورت مردد بهوتدو مرد دزدکه مات وم انیم

درخاک وخون مظلومانه افتاده بود  نیزم یبه طرف صدف که رو ؟ــی......دختره مرد....چرا هولش دادشیوگفت:کشت

 وراصدف گذاشت  که دوستش اجازه ندادو به زور ا یها قهیرفت وبه صورتش نگاه کرد دستش را کنار رگ شق

پول ها  تارویمونه کشان کشان اورا برد گ ی:بهش دست نزن اثر انگشتمون مگفتیکه م یازصدف جداکردودرحال

 نیتوجه به نفر یبنفشه ب یادهایوفر هیتوجه به گر یبود باعجله جمع کردوب ختهیر نیزم یوجواهرات راهم که رو

 همان حال رها کردند بهگناه را یتوجه به وجدانشان فرارکردندودخترمعصوم وب یوب شیها

 بود بایبوداتاق خلوت وز ینظرمکان درمان ز،بهی.کوچک وتمدیناشناس د یچشمانش را باز کردخودرا دراتاق صدف

 یکنارزده شده ،ان طرف تر رو مهین یباپرده ها دادندیداشت که افتاب رابه داخل اتاق انتشارم رونیدوپنجره روبه ب

سته که ب درنگیدرسف کیپنچره ها  یرو ودروبهشکل گرفته ب بایز یبا رنگها یعیدسته گل طب دنیچند یصندل

ه مدل ب یلباس گشادوب هیمالفه ومشمع بود. یا هیال رشیبود ز دهیتخت درازکش یمعلوم نبود.رو رونیشده بودوب

به  شیامد کم وب یشر شر آب م یراپوشانده بوددر اتاق تنهابود اماصدا شیکاله هم که موها هیبه تن داشت  یرنگ اب

 یشده بود بو یچیاش گذاشت انگارباندپ یشانیپ یافتاده است دست را رو شیبرا یاتفاقداشت چه  ادی

 ت؟ــسین نجایا یصدازد:کس نیبنابرا یسر درگم نیاتاق،حال بهم زن بود کالفه شداز ا دادیکننده م یموادضدعفون
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با همان دستان  شوقامدوازسر رونیبود بازشد.خواهرش ب ییاب قطع شد ودر اتاقک کوچک که به نظردستشو یصدا

حال بود وبه  یــ صدف که ب مینگرانت شد یلی،خیکه به هوش اومد اشکرتیصدف را بغل کرد وگفت:خدا سیخ

کردوگفت:صبا تشنمه اب  سیبا زبان خ یرا کم شیها کردلبیاحساس ضعف م ادیخاطر ازدست دادن خون ز

انداخت وگفت:چشم قربون  یاونگاه یصبا از اغوش او جداشدوبه لب ها هخوری..لبم داره ترک مخوامیم

 وانیاوردو داخل ل رونیب وهیکه دراتاق بود اب م یکوچک خچالیــ از دمیم وهیخواهرکوچولوم برم االن بهت ابم

 یچ تارمیگفت:صبا؟گ دویسرش را بلند کردو آن را خورد سپس به حالت اول درازکش یوبه او داد.صدف کم ختیر

 یخبر ندارم وسع زمیعز دانمیرا متوجه بود گفت:نم تاریصدف نسبت به گ تیسشد؟اون را بردن؟ ــ صبا که حسا

مخصوصا بابا،آخه دختر خوب چرا  میرا از دستش گرفت وگفت:همه نگرانت شد یخال وانیداشت بحث را عوض کند.ل

 رکه نگران باشد با تمسخ دید یرا کنارش نم یبود اصال؟ــ صدف که کس یچه کار نی؟ایشد ریباهاشون درگ

 یدستش را با نوازش رو ییکه نگرانم شده بود؟باز سرکاره؟کارش مهمتر بود؟ــ صبا با دلجو یگفت:پس کجاست اون

چرا  زنمیشد بهش زنگ م یزیخسته بود منم گفتم بره چ یلیخ زمیبود عز نجایا شیپ قهیدق 10وگفت:تا  دیسر او کش

بد  بلند تر گفت:اره یکم ییشده بود باصدا یاوعصبان یتو؟ــ صدف که از سرزنش ها یوبداخالق شد ریانقد بهونه گ

وقت،نه  چیه کردمیکاش چشمام وباز نم یشد،ا ینجوریمنه که ا ریتقص نمیاخالقم،اره مشکل از من هست نه بابا،ا

مردم بهتر بودــ صبا دست از نوازش کردن او  یمهم هستم همون م یکس یدارم که دوسم داشته باشه نه برا یکس

کم بودپنجره را بازکرد  دنشینفس کش یطرف پنجره رفت وانگار هوا برا رشدبهیسراز شیک ان اشک هایبرداشت و

 یوبدرحق ما خ یلیبابا خ ،یزنیحرف م ینجوریکه ا یانصاف یب یلیسپس روبه او گفت:صدف خ دیکش یقیونفس عم

ن وهردومو ستیمان نیب یفرق چی؟هکرده که واسه تو حاال انجام نداده  کاریشته واسه من چکم نذا یزیچ چیه کنهیم

 وامخیارام گفت:معذرت م یولحن یمانیاندازه دوستداره ــ صدف که متوجه شد قلب خواهرش راشکسته با پش هیبه 

 گهید یکی زمیسرت عز یصبا:فدا کارکنم؟ــیحتما بردنش حاال چ تارم،یآروم باشم حالم بده فکر گ تونمیصبا...نم

 یروز ادیم ادتیتولدم بود هزارتا خاطره باهاش دارم  هیبود هد ادگارمامانیاون  یگیم یــ صدف:صبا چ میخر یم

ازدست دادن                                             ادمهی زمیشدو گفت :اره عز رهیخ نیکه بهم کادو داد؟ــ صبا به کف زم

 یاش بر دلش نهاده بود به ان روز شلوغ،به ان مرد دزدکه به راحت یشانیپ یها هیتر ازبخ نیسنگ یمغ تارشیگ

وابش خ یوبه سخت داربودیصبح ب کیتا نزد کردیخاصش،فکرم یها گرونگاهیبه مرددزد د دیدستش کش یچاقورا رو

امد بنفشه وپدرش بودن ،پدربنفشه وپدرصدف  ادتشیکه به ع یکس نیبرد.روزبعدمرخص شدوبه خانه برگشت.اول

باشند.بنفشه  شانیرکارهایگیزدن تا مثل هر روز پ رونیب خانهرا کنارصدف ماندن وسپس از یساعات

گفت:من را  یم ختیر یکه اشک م یکنارتخت صدف نشسته بودودرحال یصندل یماندوصدف،بنفشه رو

تم به خود دنیدزد یونم تارتیگ شدینم ینجوریاالن ا ومدمیاگه باهات م زاشتمیبود اگه تنهات نم رمنیببخش.تقص
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درماتم بود به بنفشه  تارشیشدن گ دهیترسو به درد نخورهستم ــ صدف که ازدزد یلیمن خ یافتاد یروز نم نیا

همه  نیا نیبدم ناراحتم که ب ستم،ازشانسیاوزدوگفت:من از توناراحت ن نیتسک یبرا یساختگ یکردولبخند ینگاه

م هرجورشد بردش اگه توه دوانگار لج کر نیاون را نبر یول نیببر نیخوایم یمن ببرن،گفتم هرچ تاریگ دیبا لیوسا

را پاک کردولبه تخت نشت گونه  شیبنفشه که از عذاب وجدان خالص شده بود اشک ها شدــیم ینجوریباز ا یبود

....ــ وسکوت کرد صدف که یه ها افتادتواز پل ی،وقتیبدون دیرا با یزیچ هی:حاال صبرکن دوگفتیصدف را بوس

 یخوادباچجورادمیدلت م یشب گفت اداونیم ادتیحرفش بودگفت:خب بعدش؟ ــ بنفشه: یباق دنیمنتظر شن

ــ بنفشه اب دهانش راقورت دادوشروع  رهینم ادمیکه  ارمیگفتم مع یچ ادیم ادمیــ صدف:خب اره  ؟یازدواج کن

ــ  کلهیخوش ه ؟همونیدی:اون مردبلند قد را دکردیهم که دوست داشت اضافه م ییها زیچ هیکرد به حرف زدن 

 یوقت دادیم حیتوض جانیبنفشه همچنان باه ؟ــیبگ یچ یخوایم دمیوگفت:خب د دیصدف صورتش را درهم کش

 یوحساب رشدیشد اون با دوستش بخاطرتو درگ یصورتت هم خون نیرو زم هوشیب یمرد چاقه هولت داد افتاد

 دیرساز من ت شتریب یحت یبود زاشیاز عز یکیچقدنگرانت شد انگار تو یدونیکرده،نم تینجوریش زد که چرا اکتک

نه دوستش را دستش را گذاشت کنارصورتت رگت ولمس  دیدینه من را م سادانگاریوا نیاومد کنارت وچهارزانوروزم

دزد اون ها  یگیکه دوستش به زورجداش کرد ازت ــ صدف با اخم گفت:خوبه م کردیبا عشق نگات م یجور هیکرد

 یکشم بخاطرش نم یدارم خودمو م دنید یوقت بردنیرا نم تاریگ ناوردن حداقل برد یبال سرم نم نیاگه ادم بودن ا

شد  رهیخ یقشنگش جمع شد وبه گوشه ا ینگام کردن ــ اشک توچشما یچه جور سیبردنش مهم ن یبردنش ول

 یم گردنم یبلند شد:اله شدیم کیخانم که داشت نزد روزهیف یبنفشه گفت:اون نبردکه دوستش برداشت ــ صدا

 کیسر دخترم امدمادرش دست من سپرددش اخه صدا نزد ییشب خانه نبودم چه بال هی نیم،ببرفت یشکست ونم

چهره زردورنگ  دنیباد روزهیه بودن،فشد رهیتر شد تاکه بدون در زدن وارد اتاق شدبنفشه وصدف به اوخ کیونزد

 تخت یرا رو شتکه در دست دا ینیس ده؟یچطور رنگش پر  نیصدف بازبه صورتش چنگ انداخت وگفت:بب دهیپر

اب وبشقاب سوپش انداخت  وانیل کیو ینیبه س یلبه تخت نشست.صدف نگاه یگذاشت وبعدبه سخت

ا خانم ب روزهیگردنش را ماساژدادف یتخت نشست وکم یرو یدیچرا زحمت کش ستمیخانم گرسنه ن روزهیوگفت:ف

اش از  فهیکار ها خارج از وظ یلیوخمهربان ودلسوز بود  یمحبت قاشق قاشق سوپ رابادست خودش به او داد.او زن

 یبود اگرچه کم لیاوقا یبرا یصدف بود وصدف احترام خاص یبرا هیدا کی دادمثلیومحبت انجام م یسر دلسوز

ازصدف راــ چند روزاز ان اتفاق  یامد مخصوصا پرستار یاز پس کارها برم یتاده شده بوداما بازبه خوباز کار اف رویپ

ت اس ریکه دلگ یزمان دانستیبود وحاال نم یخال تاریگ یغم نبودن بودجا نیرایدرگ دفتلخ گذشت اما همچنان ص

با ارزش باعث به دست اوردن  یزهایکنداز دست دادن چ تارارامشیبرود که مانند گ یزیشاداست به سمت چه چ ایو

شد به  یم یدم غروب بودوصدف چند روز کردیدرونش را ارام م الیخ نیصدف با ا شودویبا ارزش تر م یزهایچ
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خانه کالفه شده بود با وجودتمام  یریوگوشه گ ییرفت از تنها یبه اتاقش م اطیاز ح اطیمدرسه نرفته بوداز اتاق به ح

سرد بود  شدیم یمدت زیباچدرش ن نکهیوا کردیمادرش را احساس م یخال یباز جا روزهیف یصدقه رفتن ها قربان

 شدنیبار سوم به د یگفتم روب بود وصبا وشوهرش برا یشد.داشتم  یمادرش م یخال یباعث حال بدش و جا شتریب

خانم بد عادت بدون  روزهیکه ف ختیر یوارام اشک م کردیرا نگاه م رونیامدن ،صدف دراتاقش بود وپشت پنجره ب

وخودش را جمع وجور  دیهاش کش رچشمیز یدست عیپدرش در را باز کرده سر کردیدر زدن وارد شدصدف که فکر م

 اماده نباشم ــ دیتو اتاقم در بزن شا یایم یوقت گمیم شهیهم زمیخانم عز روزهیگفت:ف یاو با ذلخور دنیبا د دکر

ــ صدف:خوش  دنتیامدم بگم صبا خانم وشوهرش امدن د ستمیرم نامحرم هم ندخت ستمیکه ن بهی:غرروزهیف

طول کشد تا باالخره  یقیکردودقایم رکتکند ح یلیخ یــ از فرط چاق رونیب امیمنم الن م دیاومدن چشم شما بر

را  یرا مرتب کردوروسر شیرفت موها نهییبه خودش امد وسمت ا کردیاز اتاق خارج شد.صدف که رفتن اوراتماشا م

ازحال بدش نپرسد وبه همان شکل از اتاق خارج شد.شوهر  یزد تا کس ینییلبخند تز کیدور سرش انداخت 

داشت گفت:سالم سالم دختر شجاع، احوال شما؟ــ  یکه قصد شوخ یرحالبلند شدو د دنشیخواهرش به محض د

:نه که نیما ــ رامت دنید یواومد یرکردن کندروز دل از کا هیچه عجب  زیسالم،شوهر خواهر عز کیصدف:عل

 تونم یمهربون تر نم نیاز ا گهید نیبه حساب من بب یخورد یهرچ رونیاومدم شام  ببرمت ب نی؟بیایم یلیتوخ

ــ به طرف خواهرش رفت واو را بغل کرد ارام  شهیپول هاتو نگهدار الزمت م یبکش خوادزحمتیباشم ــ صدف:نم

که؟ــ صبا چندضربه ارام به پشت او زد  یزنیزنگم نم هی،یخونه لعنت نیصبا دق کردم توا یدرگوشش گفت:کجا

برات دارم ــ صدف از اغوش  خوبمخبر هیشلوغ بود تازه  یلیسرم خ یول یگله کن یدار خوام،حقیوگفت:معذرت م

با خودش فکرکردکه چه انداخت و یزدنگاهیبرق م یکه چشمانشان از خوش حال یانها درحال یاو جداشد وبه هر دو

ه ب دیشده بگ یچ دیشده؟ با ذوق پرس دایحتماپ تارمیواو را خوشحال کند مثل انها،گ افتدیممکن است ب یاتاق

 دشیام کردینگاهشان م شتری.هرچه بدییایب رونیغم زده ب یبود که از ان حال وهوا یمنم؟درنگاه انها منتظر حرف

 رگیکه با ذوق همد یرا.....درحال یکی نیرا داشت به جز ا یهر حرف دنیانتظار شن شدیان حرف کمتر م دنیشن یبرا

بودن صبا لب باز کردو خندان گفت:من حامله هستم ــ صدف که تمام تصوراتش از هم  یغرق شاد کردنیرا نگاه م

ل در اب یافتاد از خوشحال یاتفاق م نیا شیهفته پ کی داگریخوشحال نشدشا کردیبود همان طور نگاهش م دهیپاش

 یبیعج زیکه چ نیا شوندیتمام زن ها حامله م ن؟یتفاوت بود با خودش گفت هم یمهم نبود ب شیاما حاال برا اوردیم

خوردو چهره خندانش را درهم  کهی رخواهرشییتغ یچهره ب دنیاحساس شده بودــ صبا با د یچقد سرد وب ستین

 زدو یانها را لبخند کردیصدف به خودش امد رفتارش داشت ناراحت م ؟ــی:خوشحال نشددیوبا تعجب پرس دیکش

خوش  شاالیبهتون ا گمیم کی...تبرشمیدارم خاله م شهیشکه شدم باورم نم کمیخوشحال شدم فقط  یلیگفت:چرا خ

ا اشکه نشستن خواهرش را تم یکدام از انها متوجه حال او نشدن درحال چیکرد وه ینقشش را باز یقدم باشه.به خوب
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 زمیصبا:عز ن؟ــیبچه دار شدن دار میتصم نیخبر نگفته بود یحاال چند وقتشه؟دختره پسره؟ چه ب دیکردپرسیم

 مستین مونیوجه پش چیکرد وبه ه حالمخوش یلیخبر بودم اما خ یشد وب هویفعال دوماه هم کمتر سن داره راستش 

 یخودرا مرتب کرد وبعدازبرداشتن چا یکم نیشد رامت ییرایوارد پذ یوچا ینیریخانم با ظرف ش روزهیــ ف

 یبود وعاشق صبا بودزندگ یپسر خوش مشرب وخوش برخورد نیمختصر کرد رامت یتشکر رزنیاز پ ینیریوش

صبا گرفت  یرا جلو یچا ینیس روزهیشدن ،ف یتر م خوشبختبچه مسلما  هیداشتن وحاال هم وجود  یقشنگ

 یگذاشت وبه رو ینیریوش یاو چا یبرا میخوریتولدش را م ینیریش یبه زود شاالیوگفت:قربون دختر گلم برم ا

ه از ک م،صدفیصدف را بخور یعروس ینیریبعدش ش شاالیرا به طرف صدف بردوگفت:ا ینیتشکر صبا لبخند زد.س

من باشه  دییمورد تا دیگفت:شوهرش با شیبه جا نیرامت دییچه بگو دانستیونم دیکشیم لتحرف ازدواج خجا

گفتم بگه چشم ــ صدف با تمسخرگفت:بله قربان  یهرچ دیاول،من که حوصله سرو کله زدن با باجناق وندارم با

است بلند شد وبه  ارحرف خنده د نیا یکردکجایفکر م نیصدف که به ا دنیخند یخانم هم م روزهیحتما ــ صبا وف

 کردوشاخهیشدبا عشق گلهارا مرتب م امکیاقا س وزهریهمسر ف یطرف پنجره رفت پرده را کنار زدومشغول تماشا

که  یدرحال امکیبود اقا س نیربط رامت یب یتر ازخنده ها وحرفها بایمنظره ز نیکردایوفرسوده را جدا م ریپ یها

 رچهداگیپاش یگلها م یشودو اب را رو شتریراگرفته بود تا فشار ان ب اب لنگیاز راه ش یمیرا بازکرده بودن رابیش

 کرد که شیاب شفا سیخ زیگلها نبود اما اگر هم بود پاک شدسپس به طرف درختان رفت ان ها ران یرو یگردوغبار

 به ااز دستانش ر یکیدرختان انگور گذاشت وکمرش را راست کرد شهیرا کنار ر دابیچکیبا محبت از دستانش م

ان نشست اطرافش را  یاستراحت رو یرفت وبرا اطیزده بود معلوم بودخسته شده به طرف تخت ح هیکمرش تک

 یاولش رو یزدو پرده را انداخت سرجا یاو لبخند یصدف شد صدف به رو یمتوجه نگاه کردن ها کردکهیبرانداز م

تما که ح دانستیم دیترسیانها م شدناز دلخور یبه خوردنش نداشت ول یلیکردم ینگاه ینیریمبل نشست به ش

خوب به  یفنجان حس یرا دردس گرفت لمس گرما یرا خورد وفنجان ا ینیریاز ش یمیزها،نیچ نیبه ا کننیتوجه م

 نیانها لبخند زدوخوش امد گفت رامت دنیامدسرگرم گفتگوبودن که پدرش از سرکار برگشت به محض د ینظر م

ت مثل شدوستدا یلیرا خ نیوبا احترام بود پدرش رامت یمیانها صم نیب ابطهسالم دادوتشکرکرد ر عیبلند شدو سر

شده  یانداخت وگفت:خبر یها نگاه ینیریوبه ش دیبوس زیداشتنش را داشت.صبا را ن یارزو یکه هر مرد یپسر

 ینوه  نیولا ینیریش نیقبل گفت:اقا اصغر ا اقیبه صبا که سرخ شده بودکردوبا همان اشت یخانم نگاه روزهیف ؟ییبابا

ا ها ر ینیریاز ش یکیچقدرحالمن عوض شد یچه خبرخوببلندسردادووگفت:مبارک باشه  یشماست ــ اصغر خنده ا

 دمامانخویمن م یصبا کوچولو شهیعجله داشت که بادهان پرگفت:باورم نم یلیحرف خ نیگفتن ا یبرداشت انگاربرا

نگر  ندهیا یشیهدفمند م دهیم دیبهت ام دهیم دنیجنگولذت  ینیریش یبچه به زندگ یکرد یبشه دخترم کار خوب

مادر که امد چشمان صدف پر  شد،اسمیما خوشحال م دومثلید یروز قشنگ را م نیکاش مادرت هم بود ا یا یشیم
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انها  یودرجواب خنده ها وقهقه ها زدینم یرا،حرف شیاشک ها ندینب یتا کس کردیم یباز شیاشک شدبا ناخن ها

 توجه شده یونسبت به او ب دیپرس یاحوال صدف را نم گریبا او سردشده  د کردپدرشیم زداحساسیفقط لبخند م

 یدرست شدنش نم یبرا یاش تالش یتفاوت یرفتارسردو ب نیبخاطرموضوع ازدواجش است ا دانستیبود صدف که م

 یبا صدا یاز گاه هربود و نیکرد که مشغول صحبت کردن با رامت یپدرش نگاه دبهیکردوجود خودرا درجمع اضافه د

بلندبه طرف اتاقش رفت اطرافش  یخانم سرگرم صحبت بود.با قدم ها روزهیوصبا هم که با ف دنیخندیبلند هر دو م

حظه ل ادیبود. دهیچسب روزهیامده ود حاال به ف دنشیکه بعد از چند روزکه به د ربودیشلوغ بود اما اوتنها،ز صبا ذلگ

ش صبا با خودش گفت:هم انداختیهم ن یبه صورت صدف نگاه یحت یول دیصبا را بوس یورود پدرش افتادوقت

به و دادمیکاش اجازه م کنه،یم ینجوریرفتارش بخاطر اون زنه با من ا نیخسته شدم از ا ستمی..صبا..انگار من زنده ن

 مشیمخاطر پدرش واحترام به تص یحس وحال برا نیاوردم من هم مثل صبا،بخاطررها شدن از ا یخودم نم یرو

مهمان  نیشب خواهرش ورامت یها مهیاز پدرش دور نشود ن نیاز ا شتریقصد داشت موافقت کند با خواسته او تا ب

شاد بودن  دنیخندیوم گفتندیاورد م رونیبعد صبا به اتاق خواهرش امد وبه اجبار اورا از اتاق ب یقیانها بودن دقا

 گرانیکه بخاطردل د یچه خنده ا دیخندیاز حال بدش م خبر یصدف هم ب یکه در راه بود گاه یبخازر وجود بچه ا

امدن گفت:بابا من از شما معذرت  یروبه خانه م اطیکه با پدرش از ح یود.بعد از بدرقه کردن انها صدف درحالب

 شد پدرش ریسرز شیشما دخالت کنم، اشک ها یتو زندگ دیکوتا فکر هستم نبا یلی...اشتباه کردم ..من خخوامیم

شدم بخاطررفتارم من را  مونیوساکت بود وصدف ادامه داد:من پش کردینگاهش م شیبه او واشک ها هتوج یب

 یــ پدرش که از شاد شیخاستگار دیمن نرگس را دوست دارم و موافقم همسرتون بشه هر چه زودتر بر دیببخش

ف از صد ریبگ تیرضا شیها یمحل یاورد که موفق شده با ب یخودش نم یلبخند زدبه رو دیگنج یدر پوست خود نم

با نرگس ازدواج کنم بخاطر  خوامیاگه م ،منیدختر خودم توهم مثل خودم باهوش و عاقل هست نیر گفت:افربا غرو

ازدواج کرده  گهیکه د ،صبایایدر ب ییتنها نیاز ا یکنارت باشه وباهاش دردو دل کن یکی خوادیتوهم هست.دلم م

خوام من مادر  یگفت:نه من مادر نم یگرفته بود اما در دلش م نییپاــ صدف سرش را  یبه مادر دار ازیتون

 اوردیرا که در دل داردبرزبان ب یزی، نتوانست چ یستیکنارم بوده وهست فقط شما متوجه او ن شهیدارم،مادرم هم

واجازه  زنمیــ فردا بهشون زنگ م ؟یخاستگار رنیم یپدرش را نابود کند بحث را عوض کرد وگفت:ک جانیوه

ا باب ریشب بخ ینیخوب خوببب یــ صدف:خواب ها میریکه اونا مشخص کردن م یبعد اگه اجازه دادن ر روز رمیگیم

دخترقشنگم   ریگفت:شب توهم بخ یصدف نشد وغرق حال خوب خود بود وبه ارام زیام هیــ اصغر متوجه حلن نا

 یب یلیکرد؟خ یش گفت چه ذوقداد ونشست با خود هیواز اوجدا شد.صدف به اتاقش رفت ودر را بست به در تک

که براش  یخوب یبرد روزا ادیجان افتاده چه زود فراموش کرد واز یب رخاکیرحم شده انکار نه انگارتن مامان ز

فکرد  ردکیزن بابا را تحمل م دوجودیازفردا با نکهیتر به ا یجد گریبار د کیساخت،انگار فقط منتظربود من بگم برو، 
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 دیرا به ام شیوچشم ها دیتخت دراز کش یرو دیبار یاتاق غم م یهر سو دازیکش یم ودرد ختیر یکرد اشک م

خواست انگارازبل  یاتاف خوب بست.                          روزبعد پدرش زنگ زدو اجازه خاستگار هیروشن تر و ییفردا

ست دو یلیصدف خ دندیایب دتواننیمخبرداشتن وخودرا اماده کرده بودن موافقت کردن وگفتند هرزمان که بخواهند 

مثل اصغر که از  یخوشحال شدند که مرد یلینشد وخ نطوریداشت موافقت نکنند وبه اوجواب رد بدهند اما ا

احب ص چیکندوصاحب همسر که ه یبخت برگشته انها خاستگار وهیداشت از دختر ب نیتام یزندگ هیهرنظرمناسب و

 ستین شهیحاال اگر بدخلق هم باشد تا هم کردندیع نبود وفکر ممان شیابر چوجهیفرزند هم بشود.انگارصدف به ه

امارت ،،روزبعد پدرش به همراه پدربنفشه وچند نفر از  نیوا ماندیاش دخترمان م یزندگ یرود پ یوم کندیازدواج م

قد ع هی اقبول کرده بودند وچند روز بعد ب ییچون وچرا چینرگس رفتند وبه ه یوصبا دخترش به خاستگار لیفام

روز حضور نرگس در ان خانواده بود  نیمشترکشان را شروع کردند.اول یبنا به درخواست پدرش زندگ یساده ومحضر

لنگ لنگ کنان بدون در زدن  روزهیبگذرد.ف شهیداشت به خاطرپدرش به اواحترام بگذارد واز کنارش هم یصدف سع

خانم بازکه در  روزهیزدو گفت:ف یلبخند کردیم گاهن یعکس خانوادگ یوارد اتاق صدف شدصدف که به البوم ها

 ریخانم جان خب پ یگفت:ا گشتیم حیتوج یبرا یلیکه تازه متوه اشتباهش شده بود و دنبال دل روزهیــ ف ن؟ینزد

سرسفره،در را بست ورفت.صدف  دییبگم نهار حاضره بفرما ن،امدمینش ریوقت پ چیماند خداکنه ه ینم ادمیشدم 

 کیخانم و روزهینرگس وف زیرفت سر م زیامد وبه طرف م رونیگذاشت از اتاق ب رتختیکردو ز بعکس ها را مرت

 وزهیوبه م دیرا عقب کش یگرفته گفت:سالم ، صندل یکم ییبا صدا یصدف بود صدف به ارام یاضافه برا یصندل

به صدف  ینگاه رموزشم یاب یچشم ها کردوانیکه صدف را متنفر م شیوغذا هاش نگاه کرد ــ نرگس با همان صدا

با اخم  شیوقته منتظرم ــ صدف که حرف زدن با اوسخت بود برا یلیاومدنت خ دیانداخت وگفت:چقدر طول کش

 میگفت:ماست دار روزهیوروبه ف دیهر وقت خواست دیمنتظرمن غذاتون بخور دیبمون ستیبه بعد الزم ن نیگفت:از ا

 یهنوز،ول دمینخر نیفراموش کردم ماست خواست یوا ید وگفت ایدستش را برصورتش کوب روزهیخانم؟ــ ف روزهیف

 بلند شودنرگس امدیدلش ن خوامینم ستیــ صدف دستش را گرفت وگفت:نه الزم ن ارمیدوغ هست بذار االن برات م

که  دیکشن یبلند شدو طول نیبا ان وزن سنگ چارهیب رزنیــ پ نیاریلطفا واسه من ب خورمیمن م یبالفاصله گفتکول

گذاشت و  نیبود نسبت به غذا قاشق چنگالش رازم لیم یپارچ دوغ خنک برگشت صدف که ناراحت وب کی اب

 ندارم ــ لیــ صدف:م ؟یخوریخواست بلندشود که نرگس گفت:چرا غذاتو نم نیدیممنون زحمت کش یلیگفت:خ

 ییجانیهست که ا یروز اول لطفا امروز دیگفت:مودب باش تیکرده انگار؟ــ صدف با عصبان لتیم ینرگس:وجود من ب

که  روزهیوبعد بلند شد ورفت به طرف اتاقش ــ ف ادین شیپ یتا مشکل یکن تو رفتارمن نظر ند یبه بعد سع نیاز ا

 نیدوست داشت با سرزنش روبه نرگس گفت:نرگس خانم صدف هوز بچه اس باهاش مهربون باش یلیصدف را خ

غذاشم که  کنهیاخم وتخم م یجور سادهیروبه روش وا لییعزرا گارگفتم مگه؟ ان یــ نرگس:وا ...چ هیدختر خوب
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توجه به نرگس وغذاخوردنش روبه  یبست ب یرا م شیمانتو یکه دکمه ها یبعدصدف درحال ینخورد ....ــ دقاق

گفت:خدانگهدارت باشه دخترم برو به سالمت.پله  یبا دلگرم زیاون  گردمیکالس زبان عصر برم رمیگفت:من م روزهیف

به  یادم را،مادرش عالقه خاص کردیمست م یعطرگل محمد یباغچه رفت بو یکردوبه طرف گلها یط یکیرا دوتا  اه

 امکیوبه س گرید یداشت تا گلها یشتریبه ان توجه ب شهیبو داشت وبا دستان خودش کاشته بود ان را،وهم نیا

 شترارتباطین گل بود که اورا به مادرش بیمادرش ا یادگاریتنها  تاریاب وکود دادنش را بعد ازگ کردیگوشزد م

 یقیرا بست ونفس عم دچشمانشیبوبه مشامش رس یشاخه بو کرد وقت یبردوگلهارا از رو کی.سرش را نزددادیم

 یانداخت ساکت وب ی.به کوچه نگا اطیرفت از ح رونیگذاشت وب شیمانتو بیچندغنچه رابرداشت وداخل ج دیکش

 ریارام ومرفع اصال دلپذ یودور شدن از مردن به بهانه ثروتمند بودن وزندگ کردنکردن،خلوت  یطرز زندگ نیعبور،ا

 یکند خانه ا یزندگ یخانه معمول کیادم ها در  هیداشت مثل بق ددوستیپسند یرا نم یسبک زندگ نینبود.صدف ا

ادم ها اواز  یراب شیباهم دوست باشن ورفت وامد کنند.گنجشک ها شیکنند.ادم ها یباز شیکه بچه ها در کوچه ها

کوچه چند تا درخت  نیها را نداشت ا نیاز ا چکدامیبا ان چرخ بامزه اش،اماه دیایب ینان خشک ا یبخوانند.صدا

 کنهیم یتو خونه هاش زندگ یکه اصل مشخص نبود کس هیجاده کم عبور،چند تا همسا هی دهیمغرورو سربه فلک کش

کوچه هم شاد نبودن ساکت  نیا یگنجشک ها یحت دانستینم شاندرباره  یگرید زیدر بود چ هینه ظاهرا فقط  ای

 رشایفانوس ،گرچه با مع یب یایدن نیدر ا کردیم یزندگ دیکاج کز کرده بودند به ناچار با یشاخه ها یوافسرده رو

 شیبه اطرافش انداخت همه جا یدنگاهیتا اسمان فرق داشت به خودش که امد خود را دم در خانه بنفشه د نیزم

 دهید یزیصاف وهموار چ نیدرکوچه انها جز زم شدیم دایکنجشک پ هیانها دوتا درخت و یبوداگر در کوچه  وتسک

عد از گذاشت ب دیکل یرو هیبرخاست سپس به زنگ در نگاه کردوانگشت سبابه اش را چند ثان شیاز گلو ی.اهشدینم

را باز کردوگفت:سالم  زدریرو وتر تم شزوبنفش،خویر یگلدار با گلها دویسال با چادرسف انیزن م کی یقیدقا

لحن  ارام تر از یخانه برگرداند وبا لحن یصدف که هنوز مشغول نگاه کردن به کوچه بود،نگاهش رابه سو د؟ــییبفرما

شد  اردیداخل هروقت ب دیاوریب فیتشر دهیخواب یاو گفت:سالم...بنفشه هست؟ــ زن خدمتکار گفت:بله هستن...ول

ان زن نا اشنا زد وگفت من دوستش هستم...صدف   یبر رو یصدف لبخند د؟ــیاز اقوامش هست شما،  مییگویبه او م

ت کنم ناراح دارشیامده ام ،خب بروم ب نجایبه ا روزهید نیخدمتکارگفت:بله هم ن؟ــیامده ا نجای،انگار شما تازه به ا

 مجبورم تنها بروم کالس دیایگرنید بعر کیاگر تا  شوندیصدف خنده کنان گفت:نه تازه خوشحال هم م شود؟ــینم

از  یلیدوان دوان به طرف ساختمان که خ یحرف چیشناس بود بدون ه فهیوظ یلیزبان ــ خدمتکار که به نظرخ

 قهیبرود وبنفشه را باخبر کند اما درعرض ده دق دتایکش یطول م قهیدق 15 دیبا یعیدور بود رفت به طورطب اطیح

 دیدو یبست به طرف صدف م یرا م شیمانتو یکه دکلمه ها یامد ودر حال نییپاساختمان  یبنفشه از پله ها

درهم واشفته بنفشه ،با همان حالت خنده  افهیق دازیخند یبند م کی زیــ صدف ن می:صدف بدو تا برگفتیوم
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ه او ب صدف بود یاوکه در چند قدم کنندــیم رونیکالس هم خوت وهم من را ب ییایشکل ب نیگفت:بنفشه اگر با ا

 که درکوچه به یدر حال زی.اوندیکش یشده ، وصدف را به دنبال خود م رید میبر ایوگفت:ب دیودستش را کش دیرس

ت از حرک زیــ بنفشه ن دیا ینم نیکه اسمان زم میبرس رید قهیونفس زنان گفت:ده دق ستادیا دیدو یدنبال او م

؟ــ  یعجله داشت یلیم ـ صدف :چرا توکه تا االن خیاصال نر اید؟بیا ینم نیاسمان به زم یوگفت:جد ستادیا

که   شرط نیکالس به ا میرویسرش را خاراندو گفت:نم یخونه ــ صدف کم میبر ایبنفشه:اخه هنوز چشمم تو خوابه ب

ودست صدف را  میحاال کجا بر میریخب م یلیگرفته ــ بنفشه که از خداش بود گفت:خ یلیدلم خ میبگرد کمی

 یکیهوا که روبه تار میقدم بزن یجور نیهم  دونمیمد نظرش نبود گفت:نم یکه مکان خاص فمحکم گرفت.ــ صد

 دادیگوش م زدیوبه صدف که از مشکالت حرف م داشتیصدف قدم برم یهم پا میــ بنفشه:باشه بر میگردیرفت برم

که اومده  ستیروز ن .هنوز چندادیارزش شده از نرگس بدم م یب یلیواسم خ یزندگ نی.اگهیــ صدف: خسته شدم د

 رییتغ یلیهم ماهرانه جادو کرده.خ یلیانگارپدرم را جادو کرده خ مونه،یزبونش مثل عقرب م شین شمیدارم خفه م

اجازه  دینبا دهینرگس عذابم م یصدا رهیخنده هاشون تا هفت تا کوچه ان طرف تر م یخونه صدا ادیم یکرده وقت

بشه اشک هاش  ینجوریکرد که ا تشیاون حما ستین ریتقص یهم ب صبا شهیم یطور نیا دانستمیم دادمیازدواج م

 گهید خونه هیگه،ید یجا هیاونا ببره  یگی.ــ بنفشه دستش را محکم تر فشردوگفت:چرا به عمو نمختیر نییبازپا

 دکه اون دز یاز وقت ستین گهیبهت ــ صدف:مهربون بود د دهیم تیمهربونه شک نکن اهم یلیبخره براش ،پدرت خ

 گهیخانم کنارم باشه م روزهیف دیبا شهیتوخونه هم ذارهیمن را تنها نم گهیواون بال سرم اومد د دنیرا دزد تارمیها گ

 میکنارهم باش دیبا نیتنها بذارم بخاطرهم تونمیتورا تنها بذارم نرگس را هم نم تونمینم گهیجا د هیاگه ببرمش 

 ی،حت نیهمه را جلب کرده پدرم،صبا،رامت تیمهره مار داره رضا ررا ،انگا تیوضع نیتحمل کنم ا دیبخاطراون من با

 ،یکن باهاش بساز یکردن:سع حتیبه نص کننیشروع م میگویا م نیوشوهرش ،مشکلم را به هرکدام از ا روزهیف

 یچجور نیکسم گرفته ا نیزتریعز ی؟جایچه سازش یمامانت نگاش کن ،چه دوست ،مثلیکن مهربون باش یسع

 بشه من مادر دارم منمادر  تونهیم

 ماه گذشت. سه

کرد  یکم حرف تر،افسرده تر شده بودهمه به وجود نرگس عادت کرده بودن وفقط صدف بود که سازش نم صدف

 یم دنشیبار به د کیحداقل  یقائل بودن،واقوامش که هفته ا شیبرا یواحترام خاص خواندندیهمه اورا خانم خانه م

عادت داشته  یتنها بوده وبه خلوت مروزکه تا به ا یکس یصدف،برا یسخت تر کرده بود برا یرا کم طیامدن شرا

 ینرگس خبل یشادوسر سام آوربرادرزاده ها یاهنگ ها یاخر هفته سخت بود.صدا یها یمهمان نیتحمل کردن ا

 روزهیوسط ف نیدابه سبک انها رفتار کن خواستیانها متفاوت بود.صدف نم یشاد وسر خوش بودن اصال سبک زندگ
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ه افتاده شد روازکاریپ یمثل قبل هم نبود کم گرینبود د یاز انها کار ساده ا ییرایوپذ یاشپز شدیم تیخانم هم اذ

عمرش،تعداداقوام نرگس هم  یباق کردیاستراحت م دیازش گذشته بود وبا یسن وسال گریهم نداشت د یریبود تقص

 ینم رونیب قشراهم نداشت اغلب از اتا لشیفام دنیاز نرگس نداشت چشم د یبود.صدف که دل خوش ادیز یلیکه خ

نداشت و انها روزبه  یا دهیاو فا یها یمحل یبرد.ب یصبا پناه م ایوبه بنفشه  کردیمختصر م یسالم ایرفت 

تخر هفته  دورهم جمع باشند.پدرش فکر  دیکه حتما با کردنیم دتریعادت را شد نیوا شدنیتر م یمیروزصم

 ریتعارف گ نیشدن دختر دم بختم شود ب عذبشده ممکنه باعث م لیتازه فام یمهمان ها نیوجود ا کردینم

 تیشدت از اخالق ورفتار وترب دادبهینرگس صف را ازار م یوجو برادرزاده ها کردیرا دعوت م کردوانهایم

رفت وامد ها منظور  نیرفت انگار از ا یامد وم یاز حد معمول م شیاز انها هم که ب یکیمتنفربود. شانیخانوادگ

ش وخو پیپسرخوشت هیگفت  شهیم بایرود.تقر یعمه اش نم دنیبه د انیروز درم کیکس  چیداشت وگرنه ه یخاص

که با اول بار  یمنف یژگیتنها و دیال،شا دهیپسر ا هیاز نظر قدو وزن هم  ییخرما یاندام بود.پوشت روشن وموها

،خوش رو خوش برخوردبود اهل حرف  هیزمعمولیچ هیهم که  نیچشمهاش بود وا نکیع خوردیبه چشم م دنشید

 .زدیحرف م ادیز دویپرسیم ادیبود که ز نیبخاطر ا دیشا نمیداشت وا یاطالعات کاف یزیزدن وگفتگواز هر چ

نشسته بودبه درختان  اطیتاب درح ینمانده بود. صدف رو یزیتابستان بودتا مهر وشروع شدن مدارس چ اواخر

باغچه  یامدن .گلها یفرو م نیوبر زم شدنی.برگ ها به ارام از شاخه جدا مکردیبه لحظه اشان نگاه م رلحظهییوتغ

به انها اما تعداددرخت  یدگیبود رس امکیساقا فهی.وظدهیخشک یبرگها اطیمشت خارا وچوب بودن وکف ح کیحاال 

از  یخال نیشد وزم یاش جدا نم یزییرنگ پا اطیباز ح یول کردیرا جارو م اطیهر روز ح کردیبود و وقت نم ادیها ز

ا مهربان خدمتکار ب رمردیامک،پیبود.س یهم مشغول اشپز روزهینشده بود .ف داری. نرگس هنوز از خواب بشدیبرگ نم

ها را  هسی.کتوانستینم چارهیانها را از پله ها باال سپس به اشپزخانه ببردمرد ب خواستیم رفتیم وربرنج  سهیدوک

به  یصحنه بودبا دلسوز نی.صدفکه نظارگر اکردیچندلحظه بعد دوباره بلند م گذاشتیم نیبردوزم یپله باال م کی

به ضدف کرد وگفت:نه  یبا خجالت نگاه زینبرم ــ او یمن م دیاجازه بده امکیگفت:اقا س یطرف او رفت وبا مهربان

انها را برداشت  یــ اما تا خواست ان را بردارد صدف در چشم به هم زدنکمرم درد گرفته  یکم برمیدخترم خودم م

به صورت خود زدو با  یدست ضربه ا دبایخانم سر رس روزهیرا بکند که ف شیو در راهرو گذاشت خواست کفش ها

شما چرا زحمت  میکه کار کن میریگیهستن بده من؟ من ما پول م نیسنگ یاورد چراگفت:دخترم تو یشرمندگ

کمک کنم که  امکینبودخواستم به اقا س یزد وگفت:زحمت یها را از دستان او ربود.صدف لبخند سهی.کدیبکش

 یلیخ شیپله ها ولو شده بود کردمتوجه شد بلند شدن برا یکه رو امکیبه س ینگاه روزهیزنگ در امد.ف یصدا

زحمت  کنهیکمر و زانو هاش درد م امکیخترم اقا سروبه صدف گفت:د بردیبرنج ها را م دیبا زیسخت است خود ن

رفت وتاخواست در را  نییاالن  دوان دوان پله ها را پا رمیبروم ــ  صدف:چشم  م توانمیبکش در را باز کن من هم نم
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 یدر افتاد. خودش را جمع وجور کردوچشمش به کفش ها رونیدر وب نیخورد و ماب چیبه هم پ شیباز کند پاها

ه صورت ک گرفتیرنگ بلند قد بود سرش را باال تر م یاب نیشلوار ج هیافتاد باال تر از کفش ها را نگاه کردمردانه اش 

داد  رییتغ نییــ صدف نگاهش را به سمت پا ن؟ینشست وگفت:افتاد شینوک پاها یرو هانیکه ک ندیاو رابب

:حس کردم هانیدر را باز کردم ــ ک یبودم واتفاق اطی... تو حریصدف:نخ ؟ــی:منتظر من بودهانیــ ک موگفت:سال

 ینطروریبا صدف ا دادیکه به خودش اجازه م دیبال یبه خودش م یلیحرفش  را خورد انگار خ هی..... ــ وبقییجورا هی

لباس  یبلند شدکم نیزم یسکوت کرد واز رو دییبگو خواستیم یزیاو چه چ دانستیحرف بزندــ صدف که نم

با لبخند به طرف در اشاره کردو گفت:اجازه هست؟ــ صدف  هانیرا تماشا کرد ک هانیوبلند شدن کرا تکاند  شیها

وگفت:حتما  دیسرک کش اطیبه ح هانی. ــ کدییشدگفت:بفرما یم دهیدر او د یزیکه هنوز از اخالق خوب مادرش چ

خوبم فکر  یرو پله ها بودم به گذشته و روزا ریصدف:نخ ن؟ــیکردیفکر م ندهیا هوسخت ب نیتاب بود یشما رو

ــ صدف  دیمتفاوت هست یونگران هستن شما انگار کم کننیفکر م ندهی:اغلب دخترها به اهانیــ ک کردمیم

رفت یکه به سمت پله ها م یدرحال هانیدارن ــ ک فی:عمه هستن؟ ــ صدف:بله باال تشرهانیسکوت کرد ــ ک

پراز  ی.بازبه سمت تابش رفت بادشاالیا یبرنگرد یلب گفت بر ریامد ز یدش مگفت:فعال..ــ صدف که از او ب

خورد  یخانه بهتر بود ارام تاب م یبود از فضا ندیکه هر چقدرهم نا خوش ا یزییبادپا دیگردوخاک وز

صدف عادت  کردندیهمه که فکر م سدر سرداشت اما جرات به زبان اوردنشان را نداشت.رعک یاالتیکردخیوفکرم

را در ان خانه  هیپر ازنفرت به اجبار هر ثان نهیداشت پر ازک میوخ یتیوحالش خوب است صدف وضع طیکرده به شرا

امد  یامدوبه طرف صدف م نییبه حالت رقص از پله ها پا هانینگذشته بود که ک قهی.هنوز چند دقکردیم یسپر

هم نبود  روزهیوف امکیاز س یگفت:بازم اومد خبر رلبیوز دیکش ینداشت اه یبصدف که از حرف زدن با او حس خو

خورد.صدف که از بودن کنار  یبود و تاب تکان سخت نیتاب نشست جثه اش سنگ یتر که شد کنارصدف رو کینزد

 مدوی:خواب بود دلم نهانیچرا؟ ــ ک ی:برگشتستادوگفتیاو ا یبلند شد وروبه رو دیکشیاو معذب بود وخجالت م

جور کند وفرار کند از دست او  یبهانه ا خواستیــ صدف که م میحرف بزن نی؟بشیکنم،چرا بلند شد دارشیب

 کممیتا اونجا  رسونمتی:چه خوب،پس مدوگفتیخند یادب یــ با کمال ب رونیبرم ب دیگفت:متاسفانه کار دارم با

 دیدوستم بنفشه هم هست شا ستمیحرف را نداشت گفت:اخه تنها ن نیا دنیــ صدف که انتظار شن میزنیحرف م

ــ  ورمتخینم نجا،نترسیا نیبش ایب شهی:سرپا که نمهانیفراموش کنحرفت را بگو ــ ک رمیراحت نباشه اون،اصال نم

ن م دیمن هست یگفت:اگه به فکر راحت ینکند به ارام یاحترام یخودش را کنترل کرده بود ب یصدف که به سخت

 نیخواست یزیچ دییدادو نشست وادامه داد:بفرما هیبه درخت تک نمیشیم ریدرخت انج نیرهمیراحت هستم ز

 گهید نیهستن اما شما که متفاوت هست یکار صدف دلخور شده بود گفت:دخترا خجالت نیکه با ا هانیک ن؟ــیبگ

دارم به شما احترام  فهیمن وظ نی.شما مهمون من هستستین نطوریصدف:نه ا ؟ــیکنیچرا؟چرا همشاز من فرار م
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 که ستیاش رو ــ صدف فراموش کن االن جاش ن هی:بگو بقهانیخودتون...... فراموش کن ــ ک دیشما با یرم ولبذا

بگم شما حد خودتون را  خواستمیــ صدف با اخم گفت:م گهیاالن بشنومش بگو د خوادی:اما من دلم مهانیبگم ــ ک

ز ا یلیتو خ دنیکه... بعد د یتو راحتم ودوستدارم بدون با...من مینجوریمن فقط باتو ا ی:ولهانیــ ک دیدونینم

حرف  یحال خوب من فقط بخاطر توه ــ صدف:تو نه بگو شما ،بخاطرمن چرا؟درباره چ نیمن عوض شده،ا یاخالقا

ن من هست زیت یلیتا به امروز.دختر ها خ نیمتوجه منطورم واحساسم نشد دیاگه بگ کنمی:باور نم هانیــ ک د؟یزنیم

وغرورش را  اوردیان را به زبان ب خواستیدارد اما دلش م یاو چه هدف دانستیم نکهیصدف با ا دــینذار کارسررا 

 د،بایسخره نشم نیاز ا شتریکه ب دیبا من صحبت نکن گهیمن سرکارتون گذاشتم پس د دیکنیبشکند گفت:اگه فکر م

بگم  خوامینکن باشه.من م هربلند گفت:ق یبلند شدو با صدا زین هانیبلند شد ورفت ــ ک تیجد

دوستدارم ــ صدف از حرکت  گمیم زنمیداد م یهم بخوا گهیدوستدارم.....دوستدارم.....دوستدارم اگه هزار بار د

 یبرا شده حیتفر هیقبول نکن دوستداشتن  گفتیبه او م یحرف را..دوستدارم... حس نیودر دلش تکرار کردا ستادیا

برگشت وبراندازش  ستیاو نشو عشقش پاک ن یسرگرم لهینشو،وس ساتسااح ریشرفت،درگیپسرا ها،مانع پ

که اعتمادبه نفس  هانیرسه ــ ک ینم ییعشق به جا نینشست ــ صدف:ا یوکامل بوداما در دل صدف نم بایکرد.ز

 اسمش تنفره ــ نیا ریــ صدف با اخم گفت:نخ گه؟یاسمش نازه د نیحالت تمسخرگفت:ا دوبهیداشت خند ییباال

گفت:همه دخترا عاشق من هستن ارزو دارن  شکستیکه دلش داشت م یودرحال دیچهره اش را درهم کش هانیک

 را بشنودپس شانیحرف ها یصدف به پله ها نگاه کرد مباداکس ؟ــیمتنفر ؟چرایگیو م نیهمسر من بشن تو چرا ا

 هشی؟مگه م یچه بهانه ا گهید نی:اهانیندارم ــ ک ینگاهش را برگرداندوگفت:من اصال به عشق اعتقاد نانیاز اطم

تما ح کنمیخبر باشم.من امشب با پدرت صحبت م یچند روزازت ب تونمیکه نم یجور رمیوم امی؟چندماهه بخاطر تو م

 ؟ــیفهم یچرا نم ادیمن از تو بدم م یکنیکار را نم نیگفت:توا تیازدواج ــ صدف با عصبان نیبا ا کنهیموافقت م

داشت که نظرش را عوض  دیوجود حاضر نبود از او دست بکشد ام نیبا ا شکستیداشت م اشکه غرور مردانه  هانیک

گرفته و  یبا صدا دادیانجام م دیکار را با نیسخت بود خواهش کردن اما ا شیشده بودبرا رهیاو خ یکندبه چشم ها

 چوقتیکنم هیقلبم را نشکن،فکر کن،حد اقل دو روز فکر کن،بخدا خوشبختت م کنمیگفت:خواهش م فیضع

توجه به او  یــ صدف ب میخوریبه مشکل نم یا گهیجنبه د چینه ه ینه عاطف ینه از لحاظ مال یشینم مونیپش

گفت:من نه به تو نه به خانوادت نه به فرهنگ واداب رسومت عالقه  یرحم یپاکش با ب تیتوجه به ن یواحساسش ب

من که دوستدارم  ،حقیکن نیبه خانوادم توه یندارگفت:حق  یعوض شد با تند شیلحن صدا هانیندارم ــ ک یا

از سبک شما  گمینکردم م نیبرخورد باشه؟ــ صدف:توه نیا دیاز روش درستش اقدام کنم با خوادیودارمودلم م

انها را  یواشکیخانم که از گوشه پنجره  روزهیبه ف هانیک شه؟ــیم ی.اگه به تو حق بدم حق خودم چادیخودشم نم

را برگرداندو به عشق  شد،نگاهشیم دهیاش از پشت پرده د هیفورا پرده را رها کرد اما سا زیکرد اون ینگاه زدیم دید
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کننده  دواریحرف ام کیمنتظر  هانیدوخت،ک نیزم ی دهیخشک یشد اما صدف نگاهش را به  برگها رهیسنگدلش خ

 نییهمچنان سرش را پا سکوتنگاه مثبت از طرف صدف بود اما صدف اصال نگاهش نکرد وبا  هی یلبخند حت هی

دوستدارم  شهیبه من فکر کن من تا هم شتری....حالم واقعا بده...برمیگفت:من دارم م هانیگرفته بود تا که ک

که او متوجه نشد اخم کرده بود چهره اش مردانه تر شده بود با  ینگاهش کرد جور یرچشمیخداحافظ ــ صدف ز

سوخت.او  یاو م یرفتار تندش دلش برا نیناراحت بود از ا یته دلش کم ودب دهیاو را خندان د شهیاخم صدف هم نیا

از کنارشان  یاو را که سرسر یاز رفتار ها یلیخ یرا،حاال معن ریچندماه اخ یاتفاق ها نیا کردیرفت و صدف مرور م

 یدن عمه اش میهربار که به د نیزدن عالقه داردوبخاطرهم تاریبود که صدف به گ دهیدشنیفهم یگذشته بود را م

شکل ساده وسرد دوست  نیاما او را به هم دیدیاز صدف نم یاوردگرچه اخالق خوب یرا هم باخودم تارشیامدگ

 پله ها باالرفت دوازیند زیفکر کردن به اورا جا نیا شترازینداشت ب یتیاهم شیداشت.صدف که دوستداشتن او برا

او نداشت  یبرا یعبور کردجواب کردیجواب نگاهش م یب الخانم که درچهارچوب در با هزاران سو روزهیوازکنارف

 امکیس ینگذشت که صدا قهیرا بداندبه طرف اتاقش رفت ودر رابست چند دق انیجر نیا یکس خواستیدلش هم م

 گهید نایامد:ا یم یبه خوب روزهیف یصدا یاو واضح نبود ول یصدف راجلب کردصدا زدتوجهیحرف م روزهیکه با ف

تمام  شانیوگفتگو دمیشد نشونش م داریجا نداره،بذارش اونجا،االن خوابه ب گهیکه د اره؟اتاقشکجا بذ خوادیم

ه بعد ورود نرگس تا ب دازیگویم ینجوریا روزهیکرده که ف یراتیاتاق پدرش چه تغ ندیشد.صدف کنجکاو شد که بب

در اتاقش راباز  ندیاش رابب قهیسلاورا هم نداشت اما کنجکاو بود که  لیوسا دنیبودچشم د دهیامروز اتاقش را ند

 یدر را به ارام رهیبه طرف اتاق نرگس وپدرش رفت.دستگ نیپاورچ نینبود پاورچ یکردوبه اطرافش نگاه کرد کس

از  یکیبود. ختهیصورتش ر یبلندش رو یبودموها دهیتخت خواب یباز شد نرگس با لباس خواب رو دودریکش نییپا

 رواید یرا پوشانده بود.رو شیاز پاها یفقط قسمت زیدراز شده بود.پتون تتخ یرو یگریشکمش ود یدستانش رو

عکس  دنیهم شاد بود درحال خند یلیاز نرگس بود قاب شده بودکه خ یریقاب عکس کوچک که تصو کیکنار در

 از او و پدرش یریبا تصو یبزرگتر از قبل یلیخ یداشت چند سانت ان طرف تر قاب عکس یگرفته بودن جلوه خاص

 تسیب  یدامادها نیشده بودپدرش ع میداشت وماهرانه گر ظیغل یلیخ یشیداشتن ونرگس ارا میمال یدو لبخند هر

عکس را گرفته  نیا یک دانستیفرم زده و مرتب قشنگ شده بود اصال م شیموها کیوش دیساله کت وشکوار سف

صل مت واریاتاق شد چند قفسه به د هیبق یا.مشغول تماشخوردیداده بود حرص م رییهمه پدرش را تغ نیا  نکهیاند ازا

 یناز بود انگار به عشق به از ان ها نگهدار یعروسک پارچه ا یهم تعداد نیزم یشده بود وپر بود از عروسک رو

الک وکرم  لیشداز قب یم دهید یشیارا لیانواع وسا نهییکنارا زیم یاو سوخت.رو یدلش برا یصدف کم کردیم

شده بودن مشغول  دهیهم که فقط عطربودمرتب ومنظم چ زیگوشه م هیوخط چشم، لمیورژلب ورژگونه مدادور

از اتاق او  یخورد وجابه جاشد صدف به خودش امد وفورا در را بست وبه ارام یتخت تکان یتماشا بود که نرگس رو
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طرف قاب عکس  قاب نبودبه واریاز نرگس بر د ینگاه کرد اثر واریبه درو د دیرس ییرایفاصله گرفت به اتاق پذ

اده س یمدل مو هیکه به نظرلباس عروس بود به تن داشت  نیپرچ دیلباس سف کیپدرومادرش رفت مادرش  یعروس

به  شزیگشاد تر از سا یکم یکت وشلوارسرمه ا کی با،پدرشیتبسم ز هیکه وصل شده بود به موهاش  دیتور سف هی

 دسته گل کیحالت بودن انگار نه انگار دامادبود یبخشک و شیکت وشلوار االنش نبود اما خوب بودموها یقشنگ

 با  چه شدامایم دهیان همه ساقه وبرگ فقط سه شاخه گل د انیعلف بوددرم شتریدردستان مادرش بود گل نبود ب

 یشد با عکس عروس یعکس نم نیرا در ا زیبودن همه چ ییوابتدا یان را دردستانش فشرده بود سادگ یعشق

تاب نشسته بودن  یصدف وصبا رو یها یاز کودک یریقدم ان طرف تر تصو کرد.چند سهینرگس مقا

عکس  کیبرگرداند.  گریدردناک بود.نگاهش رابه سمت قاب عکس د شیگذشته چقدربرا یاداوریهردوشادوخندان 

.صبا دستانش را به دورگردن پدرش حلقه کرده  ینبود چه جمع کامل وقشنگ یهم حضور داشتن .نرگس یخانوادگ

لباسش  قهی یشدن رو ریسراز شیان روزها تنگ شده بوداشکها یکار را با مادرش.دلش برا نیهم صدفبودو

عوض نشده مامان  یچیبدهد گفت:ه یبه خودش دلگرم خواستیکه م یرا پاک کرد ودرحال شیاشک ها دنیچک

اون  نهتویپدرش،فقط م ونهخ دبرگردهینداره وبا نجایا ییجا چیه فهمهیم یبه زود کهیزن نیخونه ا نیتو هم نجاستیا

فقط اون اتاق مال  ستیاز اون ن یعکس نیبب نجاسیمامان عکس تو قاب ا ییخونه تو نیکنه خانم ا تیریاتاق را مد

 دیخسته نباش امکیرا به هم زد به س زدخلوتشیحرف م امکیپدرش که با س یراحت باشه.صدا التیاونه مامان خ

 خواستیــ صدف که نم میبخور رونینهاررا ب میخوایگفت م نیبرگشت دچرا زو دیگفت ودرجواب سوال او که پرس

را  شیرفت واشکها نهییا یودر را ارام بست.جلو دیبه طرف اتاقش دو ندیوحال بد بب سیپدرش اورا با ان صورت خ

 بازش شد تا توط پدر رهیحاضرشودبه درخ دییوبگو دیایتخت نشست تا پدرش ب یزدو رو ینییلبخند تز هیپاک کرد 

 یلحظه صدا نیگذشت وباز هم درباز نشد. درهم گرید قهیدر را باز نکرد....چند دق یگذشت وکس قهیدق کیشود.

تخت بلند شدو به طرف در رفت گوشش را به در  یافتاد از رو یداشت م ینرگس بلند شد چه اتفاق یخنده ها

 دهیشن یبه خوب شیازار دهنده بود.صدا قدرنرگس ادامه داشت چ یاز اوضاع باخبرشود باز خنده ها یچسباندتا کم

ــ پدرش:قابلت نداره همسر  یدیزحمت کش ی:ممنون شما خودت گل هستگفتیخاص م یکه با لهجه ا شدیم

من را ؟ــ  یکجا ببر یوقت روز؟مگه سرکار نبود یــ نرگس:ا رونیب یناز،پاشو لباساتو بپوش حاضر شو بر

 میــ نرگس:چه تصم شهیبخورم همش کار که نم رونیبا همسرم ب هارامروز ن خوامیکردم م لیپدرش:کار وتعط

را به گوشش  شیخندهاش......صدف کف دست ها یممنونم ــ بازم صدا میخونه زندان نیتو انگار تو ا ی،واقعابیخوب

تخت  یکرد از در فاصله گرفت ودوباره رو یاش م وانهیاو د یاو را بشنود.صدا یصدا خواستیچسباند دلش نم

بعد  یقیدقا ؟یبا خودش گفت پس من چ شدیم شتریب تشیعصبان هیبه ثان هیبود ثان دهی.رنگ صورتش پرشستن

ه خونه باش نیخانم حواست به صدف ا روزهیبلند گفت:ف یبسته شدن در اتاقشان به گوش خورد.درش با صدا یصدا
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ــ  تخت التانیخ دی:شما خوش باشتگف هیهم ناراحت شده بو با کنا روزهیــ انگارف میگردیبرم گهیچند ساعت د

 ارهکبی.با بستن ان در انگار قلبش به کردیتخت وگوشه پرده راکنارزد رفتن انها راتماشام یصدف بلند شد از رو

ه درباره اش چ امکیوس روزهیمهم نبود ف شیگربرایبود د شیزندگ انیپا گریاخر شده بود ود ایشکست.نه انگار دن

ام تم ختیر یدردناک اشک م یلیکردن.خ هیبلندشروع کردبه گر یرا با صدا شیدااصال بشنون ص ای کنیفکر م

او دوان  یصدا دنیخانم باشن روزهیزد مثل به هاــ ف یغرورش شکست متنفرشد از پدرش وان زن جادوگر...زار م

جلو  یبانسوخت با مهر یکس م یمادر وب یدخترک ب یدوان به اتاقش امد در را گشود.قلبش به درد امددلش برا

محل  ینیبیرون؟نمیرفتن ب یدیگفت:ند هیصدف با گر ؟ــیکنیم هیرفت وگفت:دردت به سرم دخترقشنگم چرا گر

او  یحرف ها دانستیکه م روزهیمن وجود ندارم براش؟ــ ف ینیبیمن مردم؟نم ینیبیمن نذاشتن؟تعارفم نکردن؟ نم

 یلیرخیمس یجوون یلینزن دخترم توهنوزخ احرف ه نیا ،ازیریاست لبه تخت نشست وگفت:خدانکنه بم قتیحق

 روزهیحق با نه ف یدونیسر راهت نشسته صبور باش ــ صدف:خودت م یخوشبت یمونده که بگذرون یطوالن

 نیروز که نهار برگشت اختصاصش داد به ا هی نیحاال ا  میغذا بخور میسفره ننشست هیسر  یروزه حت نیخانم،چند

 یم ولرفت یکرد؟من که م یتعارف الک هی نینه،ببیب یدوسم نداره اصال من را نم گهیجادوگر،بخدا باباموجادو کرده د

 ی هویزن ب هیبهشته  یانگار حور کنهیبا نرگس برخوردم یجور هی.اوردیاش را به جا م فهیوظ کردیم تیادبش را رعا

نه  یداشت نه کار یپول دنهکر یرا باهاش سپر یرفته مامانم چه روزا ادشی.ختیر یب یوجب هی ستین شترینازا که ب

از .......بدهیروزا رس نیبوده االن که به ا ییدستشو هیکه اندازه  یمن را برده تو خونه اجاره ا گفتیمامانم م یاعتبار

دستش را  روزهیشکسته ــ ف یلیخانم خ روزهیساده مامانم را فراموش کرد.دلم شکسته ف یلیاش گرفت خ هیگر

 ــ امیجا نم چیه خوامیخانم نم روزهیــ صدف:نه ف رونیب میبر ییدوتا ایب ترمشانه صدف گذاشت گفت:دخ یرو

ارومت کنه ــ  یکم ادیاون ب نجایا ادیصبا ب زنمیداشت صدف را ارام کندباز گفت:پس زنگ م یکه سع روزهیف

سرمون  الب نیاصال اون ا رهیگ یکرده اون هم طرف نرگس را م زخورشینه...نه..نرگس صبا را هم جادو کرده چ

دختر خوبم حاال بخند تا برم غذا را بکشم ــ  نی:افرروزهیتموم شد حالم خوبه ــ ف گهیاورد.اصال حوصلشو ندارم. د

زد واو را از اتاق بدرقه کرد در را که بست به حالت اول برگشت. داغ دلش هنوز  یلبخند رزنیصدف بخاطر دل پ

اش را داخل کوله  یضرور لیلباس و وسا کهیردچندتاو رونیاش را از کمد ب یسردنشده بود.کوله پشت

لباس ها گذاشت به قاب عکس مادرش  یال گرهمیخرت وپرت د یرا برداشت پول وکم شییگذاشت.مدارک شناسا

گفت:مامان  راویرا،روبه تصو رشیتصو شهیش دازپشتیومحکم بوس واربرداشتید یشد ان را از رو رهیخ

.ان را هم داخل دمید یروزها را نم نیمن ا یتو بود ؟اگهیداره اخه چرا رفت جایدخترت چقد بهت احت ینیبی؟مییکجا

 یانداخت واه ینگاه تاریگ یخال یکردو مالفه ان رامرتب کرد.به جا یمخف رتختیرا ز یکوله گذاشت وکوله پشت

 نهیا یسخت شده بودجلو شیبرا دنیجلوه دهد اما نفس کش یخود را عاد روزهیچشم ف یکرردجلویم یدسعیکش
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وتاخواست در را باز  دیکش یقیسرش انداخت نفس عم یبست شالش را رو یرا مرتب کرد ودم اسب شیروفت وموها

نهار رفتن  زیو هر دو به طرف م  امدمیدخترم؟ ــ صدف:داشتم م یومدیخانم دررا باز کردوگفت:چرا ن روزهیکند ف

وگفت:بخور دخترم تامن  دیاو غذا کش یروزه براینشست ف یصندل یبه غذا نداشت اما به خاطرحفظ ظاهر رو یلیم

برود  اطیهمه پله را تااتاقشان درح نیسوخت ا یزن م رهیپ یغذا،صدف که دلش برا یببرم کم امکیس یبرا

 یبیمن من کنان گفت:اااخه.......؟ــ صدف:ع روزهیما غذابخوره ــ ف شیادپیگفت:بگوب نیوبرگرددبا ان وزن سنگ

باالــ  ادیبگن نترس بگو ب یزیچ ستیبابا هم ن ستیکه ن مونه،نرگسیامک مثل پدربزرگم میاقا س ادینداره بگوب

 امکیس....امک؟یورفت کنار پنجره وبلند بلند دادزد:س ،یقربونت برم چقد تو مهربون یگفت:اله یبا خوشحال روزهیف

ه امد وگفت:بل  کیبودنزد ادهد هیکه دستش را به کمرش تک یدرحال امکیباالــ چندلحظه بعد اقا س ایلحظه ب هی

ا؟ــ ج نیبا تعجب گفت:ا امکیغذا بخور ــ س نی:بشدوگفتیرا عقب کش یخال یها یاز صندل یکی روزهیخانم؟ــ ف

 یخجالت یلینشست خ یصندل یبه صدف انداخت ورو ینگاه زینداره خانوم اجازه دادن ــ اون ی:بله اشکالروزهیف

را کنار انها  امکیوس روزهی.پدرش غذا خوردن فکردیصدف را نگاه م یشمرچیگرفته بود وز نیییبود سرش را پا

مرد وزن مهربان و  خوردیرا م شیکنار انها غذا روزهیکه او نبود به اجازه صدف واصرارش ف یممنوع کرده بودگاه

سرخانه  پسر هم داشتند که حاال هی.کردندیم یتا به امروز در کنر انها زندگ یسال انیازم بایبودن وتغر یپاک

 هنکیمهربان بود با ا یلینسبت به پسرش خ روزهی.فزدیبه انها م یسر یبود وزن وبچه داشت.هر از گاه شیوزندگ

تا خانه  دادیبه او پول م خوردیاما هر زمان پسرش به مشکل برم دیکشیپولش زحمت م یوبرا کردیشب وروز کار م

ر به غذا نداشت انقد یلیرمرد کم رو انداخت ولبخند زد.میبه  پ یصدف نگاه میکند.بگذر یوزندگ ردیبخرد وزن بگ

جدا شدوبه طرف اتاقش رفت.  زیرا خورد وتشکر کرد واز م یداد چند قاشق یم یریغصه در دلش بود که حس س

 یاز صبا خداحافظ دیهم رفته بودن. با گهید ییبودن انگار به جز نهار جا ومدهیبعد ظهر بود هنوز ن 3ساعت حدود 

برود به طرف  دنشیداشت به د میوتصم دیرا پوش رونشیب یلباس ها کردیبار ائو را بغل م نیاخر یراکردوبیم

 روزهیف نیایصبا، شما هم م شیبرم پ خوامیمشغول شستن ظرف ها بود که صدف گفت:م روزهیاشپزخانه رفت ف

 یحوصلگ یخسته بود با ب یلیهم خ یحال بد تنها بفرستد از طرف نیاو را با ا دیترس یکه م روزهیخانم؟ــ ف

و ا خواستیــ عمدا م مونمیمنتظرتون م اطیصبرکن ظرفها را بشورم ــ صدف:باشه پس من تو ح میریگفت:چشم م

ه طرف اوردو ب رونیرا ب شیاتاقش رفت وکنار تخت زانو زد کوله پشت کردبهیبه او شک نم یرا با خودش ببرد که کس

تاب  ینبود رو یشد به پله ها نگاه کرد کس ینم دهیکه د یکرد به طور یفخگل م یبوته ها انیرا م فیرفت وک اطیح

 امکیامد وبه س نییازپله هاپا کردیکه چادرش را سرم یدرحال روزهیبعد ف قهیدچنددقیاینشست تا او ب

ـ ـ گهیحواست به خانه باشه د گردمیبرم وبرم ی:اقاسامک خوابت نبره به وقت من صدف را تا دم درشان مگفتیم

همه  خارج شده به اطیاز ح روزهینگران نباش به همراه ف ستمی:بچه که نگفتیبود وم ستادهیا یکنار جاکفش امکیس
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 شک دلش تنگ ی،بیهمه دلبستگ نیرفت انگار سخت بود جداشدن از ا یحااکه داشت م کردینگاه م گریجور د زیچ

 یسپر یرا در تاکس یقی. دقادید یرا نم نهاا گرید دیدوستانش،شا یخانه وخانواده صبا بنفشه،همه  ی.براشدیم

با  یدر را باز کردسالم احوال پرس زیزنگ در را فشار زدوپس از چند لحظه مهر انگ  روزهی.فدنیکردن وسپس رس

ن برسانم خدانگهدارتو نجایبرگردم امدم خانم را تا ا دی:ممنونم باروزهیداخل ــ ف دییوصدف کرد وگفت:بفرما روزهیف

رفت.صبا که حاال شکمش پنج ماهه بود چاق تر و  یم یشد وبه سمت ورود اطیجدا شد.صدف داخل ح وبعداز انها

 هی شهیمدل هم یبه تن داشت گشاد وب یبه رنگ صورت یلباس مخصوص حاملگ کیدادینشان م شهیبزرگ تر از هم

 یبودکم باینبود اما باز ز شهیهم یبود به جذاب دهیبار نه اصال به خودش نرس نیساده بر صورت داشت اما ا شیارا

حالت چطوره؟ــ  یدلم خوش اومد زیصدف امدوگفت:سالم عز شوازیبوداما با لبخند به پ دهیهم پر شیرنگ ورو

بوسه ــ صبا  ی:خوبه خاله دستتو مدوگفتیخواهر زادم چطوره؟ــ صبا خند یصدف:سالم ممنون خوبم تو خوب

 یچطور ایخدا گفتیصدف در دلش م دیرا دراغوش گرفت وبوس دستانش را به دور گردن خواهرش حلقه کرد و او

 یطرف ترمحوتماشا زانیسوزدمهرانگیم شتریصدف هر لحظه ب دانستینم چکسیرا تحمل کنم؟اما ه زامیعز یدور

:صبا نیانها هنوز در اغوش هم بودن تا که گف رامت شدیتر م کیونزد کیامد که نزد ینفرم کی یپا یانهابود.صدا

هواشو کرده بود ــ صدف  یلی:اخه دلم خدیبکنم ــ صبا از خواهرش جداشد وخند یسالم هیمن هم  بدهجان اجازه 

 یدلش برا ی؟حتیخوب ؟یکرد وگفت:سالم چطور یوبانمک بود نگاه نیریش یلیبه چهره شوهر خواهرش که خ

ها تنگ  نیهمه ا یاپسر،دلش بر ایخواهر زاده اش که هنوز معلوم نبو دختر است  یشدبرایهم تنگ م نیرامت

 شیبرود چقدر دل کندن سخت بودوهمچنان بغض داشت و وانمود کردن به حال خوب برا خواستیکه م شدحاالیم

 نگفت یزیافتاده مشکل بود چ شیان روز برا یچه اتفاق نکهیدادن ا حیبر زبان اوردن وتوض یسخت بودحت یکم

صدف جان ؟ــ  ی:با عمو اصغر امدنیرامت دادیم یجواب ینرگس سرسر ایاز پدرش  دنیپرسیهم که م یوسوال

ود ب رونیزنگ زدم سرکار نبود ــ صدف:نه ب یخانم امدم ــ صبا:چرا مگه بابا خونه نبود من ظهر روزهیصدف:نه با ف

با عشق به  یبچه مشخص نشده؟ــ صبا نگاه تیاز او سوال نپرسند ــ صدف:خب جنس شتریوبحث را عوض کرداب

 میهمتا بف میمنتظربمون ادیم ایکه به دن یتا روز خوادیدلمون م میدی:مشخص شده اما ما نپرستشوهرش انداخت وگف

 یبه جا نیمزش کجاس ؟ــ رامت نیشما ا نیدار ی:عجب صبردوگفتیــ صدف خند شترهیمزه اش ب ینجوریا هیچ

 یمنظور ایانداخت  یم هیــ کنا یمزه ها رو خوب حس کن یتونینم یصبا جواب داد:صدف خانوم تا ازدواج نکن

چ پ یسکوت کرد.صدا یطوالن یگرفت ومدت نییاز او نکردبهش برخوردوسرش را پا ینداشت اما صدف برداشت خوب

 ؟ینکیخاستگارهات را سرکوب م یبدجور دمیگفت:شن نیاما سرش را بلند نکرد .رامت دیشن یرا م نیپچ صبا ورامت

 حرف بزند وفقط توانستینم دانندیها از کجا م نیگفت ا ودشــ صدف متعجب سرش را بلند کردو نگاهش کرد باخ

 نیاول با رامت هانیاو بود با خنده گفت:اخه اقا ک یجواب خوب بودــ صبا که متوجه نگران هیدنبال  کردینگاهش م
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 د بهشروع کر نیرامت ن؟ــیگفته به رامت یبودگفت:چ امدهیکار او اصالخوشش ن نیصحبت کرده بودــ صدف که از ا

فتش گ میکرد یکیسالم عل هیبرخوردم  هانیبه ک ابونیتو خ گشتمیروزداشتم از سرکار برم هیکردن ماجرا: فیتعر

جا  هی میبر یساعت میخونه قبول نکرد ووگفت فقط ن ادیتعارفش کردم ب ده،یباهام کار داشته وخوب شده من را د

باهم  ونریب میقهوه خورد هی میکنجکاو شدم رفت دییدر خدمتم بفرما ن،گفمیبرام انجام بد یکار هیدیبا میحرف بزن

بود  کرده بود چقدر سخت یچه عرق یدونی،نمیکمکم کن دیبشم با لتیخوادفامیرفتن گفت:دلم م هیحاش یوبعداز کل

فقط ظاهرش  ستین ینجورینه ا دمیادم پر رو دل وجرات داره اما اون روز فهم هی کردمیواسش حرف زدن قبال فک م

داره بهش  یاز شما حرف شنو نیحکم برادرش دار نیاصرار کردشما شوهر خواهرش هست یه ،خالصهطونهیش یکم

خوشم  یلیاول اومد به من گفت وقبول کرداجازه من الزمه خ نکهی،ا خوامیم یمن دوسشدارم واجازه خاستگار دیبگ

دت بهش گفتم خو دیخند دشباهم وبع میلج هست یما ه دونستینتونستم قبول کنم بهت بگم اون که نم یاومد ول

من اول با صباحرف  شتره،گفتمیدوست دارن وشانس جواب مثبتت ب شریب ینجوریدخترا ا یباهاش حرف بزن دیبا

 یبد تیناراحت بشه وفکر کنه ن ترسمیگفت:اخه م یموفق بش دوارمیکار بکن ام نیزدم وبعدش  باخانوادش تو هم ا

 شییگفتم وراهنما قتیاز سال یکمیبهتره  ادجلویکردم خودش ب انعششد ق یادبم ــ به هر نحو یادم ب هیدارم 

رده ک نیکرده به خانوادم توه رمییتحق یبد باهام برخوردکرده حساب یلیکردم که متاسفانه بعدش اومد وگفت خ

کامل  زشیوشعور همه چ افه،عقلیپ،قیسرکار،ت یخوردیصدف ا زهر جنبه بهش م یکرد فیسنگدله ــ ح یلیخ

 یگزند نیگفت:ا تیباهاش؟ــ صدف با عصبان یکرد ینجوریتراز بود اخه چرا ا هیفرهنگ واقتصادتون هم  بود سطح

باشه من از نرگس و هفت  یمن هم همونجور دیاز د شهینم لیدل هیپسرخوب دتویاز د نکهیمن هستش ا یشخص

 میما قصد دخالت ندار یشیم تچرا ناراح زمیگفت:عز یعروس اونا بشم ــ صبا با دلخور رمیپشتش متنفرم،چجور م

 یخوایهم بخاطرخواهش والتماس اون پسر بوده،م یاز طرف یکه خوشبت بش یگفته از سردلسوز یزیچ نیاگه رامت

 نیشد روبه رامت شیصدف که متوجه لحن صدا ؟ــیکنیصحبت م ینجوریچرا ا نینکن، با رامت یخوایازدواج کن م

از  ستیتو هستم اما دست خودم ن تیمن را ببخش من متوجه ن یادب یناراحت شدم ب لیدل یب خوامیگفت:معذرت م

نداره ناراحت نشدم  ی:اشکالنیتفاوت داره رامت ایدن هیمن  یاهایوبامرد رو میخوریبه هم نم ادیپسر بدم م نیا

صدف  دیوصبا هم پشت سرش خند دنیوبعدش شروع کرد به خند ه؟ــیچه شکل اهاتیمرد رو نیکه،فقط بگو ا

ن م یچقد دهنش لقه اومده تک تک حرف ها نیبب ستیادم ن نیا هیباشه شب یگرفت وگفت هر جور نییپا اسرش ر

 یدنفرسومیبودن ونبا یخصوص یها حرف ها نیاعتماد کرد ا یادم نیبه چن شهیو گذاشته کف دست شما اصال م

ــ  یبدجنس شد یلیم؟خیهست بهیصورتش را از او برگرداند وگفت:وا.....مگه ما غر یصبا با دلخور دــیشنیم

رمنده برم سرکار ش دیبا زننیگفت:صبا جان بهم زنگ م نیرامت هیبلند شدو بعداز چند ثان نیرامت یزنگ گوش یصدا

زدو گفت:تو ببخش  یشام ــ واز جا برخاست صدف لبخند گردمیحتما برم یشام بمون یصدف خانم هم شدم.......ول
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روبه صبا گفت:مراقب خودت  شمیتو ناراحت نم یمن که از حرف ها با:نه بانیکردم ــ رامت تیاذ یلیمن خ

صدف:ممنونم خدانگهدارت ــ بعد از رفتن او صدف به طرفم  زمیصدف فعال ــ صبا:به سالمت عز یباش.خوش باش

در ذهنش بود  شیها هیصبح وگر یماجرا دهنوزیبرداشت ونوش خیاب  وانیل کیان پارج اب بود و یرفت که رو زیم

بودبا ان شکم برجسته بامزه شده بود  بایمبل نشست با دقت براندازش کردخواهرش ز یوکنار صبا رو دیکش یاه

نگران  یبه چشمها ستیحال صدف خوب ن دانستیمادرش بوداما اخالق پدرش را داشت.صبا که انگار م هیشب یکم

ــ صدف سرش را  ؟یگیو نم شده یزیچ هیبخدا  ستیشده؟تو حالت خوب ن یکردوگفت:صدف چ ینگاه نشیوغمگ

را ناز کرد چرا  شیوموها دیاو کش یاشک ها یکردن ــ صبا دستش را رو هیاو گذاشت وشروع کرد به گر یپاها یرو

ازدواج که فراموشش کن  نیاگه بخاطر ا یدیانقدرخودت زجر م ه؟چرایخواهر قشنگم اخه مشکل تو چ یکنیم هیگر

است  قرار دانستینم ستیصدف بخاطرچ هیگر دانستیداره اخه؟ــ نم هیگر گهید نیا یستیازدواج نکن مجبور که ن

تنگ بود نه  کرددلشیم هیگر دهمیسخت بود دل کندن از محبت تنها خواهرش سخت بود با افتدیب یچه اتفاق

،نگران شدن  شی،نوازش ها شیها حتیاورد برود؟به محبت او به نص یچطور دوام م ینه محبت ینه خواهر یمادر

سخت است وکم  یحس خوب موقت تحمل کندشروع هر کار نیهمه درد را بخاطر ا نیا شدیداشت.اما نم ازین شیها

او برداشت  یپاها یسرش را از رو ختنیاشک ر ینبودن خواهرش،بعد از لحظات یتمام نبودن ها حت شدیم یکم عاد

تق  ی.صدادادیاو انتقال م به یدستانش حس خوب یگرفت ومحکم فشردگرم کردیودست خواهرش که اورا نوازش م

 کیقرص داخلش بود را به صبا نزد کیاب و یوانیکه ل ینیس کیخدمتکار خلوت انها راشکست  یتق کفشها

 زیاز نوع تشکر زد واو ن یاو لبخند یصبا به رو دینپرس یچهره انها تعجب کرد اما سوال دنی...با ددییکردوگفت بفرما

ان دستش را رها کرد  دنیشد.هنوز دستان صبا در دست صدف بودکه با د رجکه پاسخش را گرفته بود از اتاق خا

امد  کینزد دیچیدر فضا پ زیمهرانگ یکفش ها یوگفت:بخور داروهاتو صبا مشغول خوردن انها شد که باز صدا

 عارفت:زیداخل،چرا انقدرزوداومدن؟ ــ مهرانگ انیب یگفتیگفت:صبا خانم اومدن دنبالتون ــ صبا باسرزنش گفت:م

درش با پ خواستیکه نم یگفتن پدرشون برگشته وخواسته برگرده صدف ــ صدف بلند شدو درحال یکردم خانم ول

ه نگاه کردب وارخانهیبه در ود یرا برداشت وکم فشیرفت.ک یم دیبه دل داشت اما به اجبار با نهیروبه روشودواز او ک

 زمیعز گفتیودردلش م کردیامده اش با حسرت نگاه م االسرخ وپف کرده اش،به صبا به ان شکم ب یها زولپیمهرانگ

ت واو .به طرف صبا رفنمتیبتونم بب دوارمیرا ببوسم ام تیکوچولو یرم،دستهایودر اغوش بگ نمیدوستدارم تو را بب

هروقت دلت تنگ  ذارمیتنهات نم زمیــ صبا با تعجب گفت:نه عز شهیبرات تنگ م یلیگفت:دلم خ دویرا بوس

ش :قربونش برم صبا مواظبدوگفتیشکم اوکش یزدوگفت:باشه ،دستش را رو یــ صبا لبخند امیم عیشدبهم بگوسر

به اونداشت اما حاالطرزحرف  یحس چیکردقبالهیاش گرفت صبا هم باتعجب نگاهش م زخندهیــ مهرانگ یباش
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 زکهیارمهرانگدر راه است.ازکن یچه اشوب دانستیتنها خودش م دیفهمیمنظوراورانم چکسیبود.ه بیزدنش عج

 زحمتتون دادم خداحافظ دیبودعبورکردوگفت:ببخش ستادهیدرچهارچوب درا

هدف که در  نینکرد ساکت وسرد بود نگران بود ا شرصحبتیمنزل شد.در راه چندکلمه ب یراه روزهیهمراه ف به

که برگ ها را جارو  دنیرا د امکیرا که بازکردند س اطیمشکل بود.درح یبه ان کم دنیرس دیچرخ یسرش م

رفت صدف در راهرو درحال  شاز او جداشدوبه طرف همسر روزهیمختصر کردوبه طرف پله ها رفت ف یزدسالمیم

متوجه کار اشتباهش شده؟نه  یعنیکه درش با اوچه کار دارد  کردیفکرم نیحرکت به سمت اتاقش بود وداشت به ا

 یاصغر جلو دانستیاو را پدر نم گریپدرش....نه د هوی کردکهیرا باز م شیمانتو ی.همزمان دکمه ها دانمیم دیبع

 دیبودوبا لیاحترام قا شیصورت او را نگاه کند اماهنوزبرا خواستینم دلش یچشمانش ظاهرشد.مات نگاهش کرد حت

به  یشاداب وسرحال،نگاه شهیاو مثل هم ن؟ــیداشت یگفت:سالم....بامن کار یخشک ورسم یلیکردخیسالم م

 مرا باز نکرده بودگفت:بابا خست شیــ صدف که هنوز اخم ها نیبش ایسالم اره دخترم ب کیوگفت:عل صدف انداخت

 نیبش ایــ اصغر:اوه...اوه...دخر من چرا انقد بداخالق شده؟ب دیجا بگ نیهم شهیبرم استراحت کنم اگه م خوامیم

زل زد،حس  کردیدسته مبل کنار او نشست وبه پدرش که نگاهش م یــ صدف رو شهیکارت دارم سرپا نم گمیم

 دیکش یقینگاه کرد پدرش نفس عم شیهاگرفت وبه دست  نییسرش راپا دیترس یبرده کم ییاز ماجرا بو کردیم

کردو اجازه خواست با خانواده  یوبا کمال ادب وابرو تو را ازمن خاستگار شمیوگفت:امروز برادرزاده نرگس اومد پ

ت گرف نیینباشد همچنان سرش را پا هانیکدام برادرزاده اش است وممکن باشدک دانستیــ صدف که هنوز نم نایب

همان پسر خوش روه وخوش اخالقه مث تو  هانیک م؟یگویکدامشان را م یدانیداد:م امهنگفت ــ پدرش اد یزیوچ

ه روشن شد شیگربرایصدف که د گم؟ــیرا م یک یفکر کنم بدون نجایاومده ا ادیوعاشق سازه ،ز زنهیم تاریهمش گ

باز  میمحل یوب بدمپسره چه دل وجرات داره بعد از اون رفار  نیاست با باخودش گفت ا هانیخاستگار ک نیبود ا

گف حرف دلش  گرازیفکر کرده باخودش ،د یبشم؟زن برادر زاده نرگس بشم؟چ هانیمن برم زن ک ادیاصرارداره ب

من باهاش ازدواج کنم؟ــ چهره  دیمن را بخواد با یکرده من را خاسته مگه هرک جایت:بگف یبا ناراحت دیترسینم

چه طرز حرف زدن با پدرته؟صداتو رو من باال  نیبلند تر گفت:ا یمک ییشد وبا صدا دهیخندان وشاد اصغر در هم کش

که ــ از لحن تند او صدف  ستین یبد زیگرفته،چ یرو پدرت؟خالف شرع که نکرده امومده اجازه خاستگار ؟یبریم

 هوز ن؟منیانگار از دست من خالص بش دیدوست دار یلیگفت:خ یشد وبا ناراحت ریسراز شیتر شد اشکها ریدلگ

ر در د دویمن هم وجود دارم و بعد به طرف اتاقش دو دیبه من توجه کن یکمیمن هنوز دخترتم  نیندارم نگا کن یسن

 یقفل است با صدا دیوخواست در را باز کند که د دیردن پدرش دنبالش دوک هیاز پشت قفل کرد وشروع کرد به گر

 یلیخودت ناراحت نکن تو خ یخود یجواب رد بده ب یخوایبلند گفت:دخترم چت شد؟من که کجبورت نکردم اگه م

 گریـ دتنها باشم ـ خوامیلطفا م نیبر نجایــ صدف:بابا از ا یازدواج کن کنمیوقت مجبورت نم چیه یبرام با ارزش
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خوابش  هیبدون شام خوردن با گر رونیب یولباسها سیاز اصغر بلند نشدو رفت با همان چشمان خ ییصدا

.درحال برگشتن از کالس  کردیکنکور خود را اماده م یبرا رفتیمدرسه نم گریشدودیم لیبرد.حاالکه فارق التحص

ـ صدف  یناراحت یزی:صدف انگار از چدیکه بنفشه پرس گذشتیبود به همراه بنفشه ،چندروز از ان ماجرا هم م

 یمک مکین نیا یرو شهی:باتوام؟بانرگس دعوات شده ؟ــ صدف سرش را بلندکردوگفت:مدیساکت بود و او باز پرس

 هی شمی.خوشحال ممینیانداخت وگفت:باشه بش مکتیبه ن یــ بنفشه نگاه یبرام انجام بد یکار هی دیم؟باینیبش

 هشیروزش انداخته انگار؟ ــ صدف حوصله نداشت ومثل هم نیخاستگار به ا هیبکنم  زمیوست عزد نیبه ا یکمک

گفت:صدف اگه  یخوشمزگ اوردبایحال درب نیاو را از ا تداش یحرف زدن را وسع دادیادامه م دادبنفشهیجوابش را نم

 یایمقدمه گفت:م یدبیکش ینشست. وآه مکتین یادرس خونه ما را بهش بده ــ صدف رو ایتو خوشت ازش نم

ه من بنفش یباش یجد شهیــ صدف:م میبدو تا بر زمی:اره عزدوگفتیبنفشه خند م؟ــیفرار کن م؟یبر نجایباهم از ا

به فرار  ینه؟ــ بنفشه خنده اش را قطع کردو گفت:واقعا تو دار ای یایم زنمیحرف م یجد مندارم دار یشوخ

اون شب  ادتهینجا،یرایغ یصدف:هر جهنم م؟ــیآخه عاقل کجا بربنفشه: ه؟ــیــ صدف:اره نظرت چ ؟یکنیفکرم

 گم؟ــیم یچ یکنیفکر توبود؟اون روز تحت فشار نبودم امروزهستم درکم م نیا ادتهی؟ یبهم گفت یچ

ندارم  ینه مادرم انگار خانواده ا دمیاالن چهار روزه نه پدرم د ستیبخدا حال من از تو بهتر ن زمیعز دونمیبنفشه:م

 ؟ــیفقط تو مشکل دار یکنیفکر م طیشرا نیمن هم سخته تحمل ا یبرا کنمیم یزندگ یپرورشگاه هیمثل 

دوستت زنگ بزن واسمون کار جورکنه ــ بنفشه  ا،بهیببا من  گمیکه م دونمیم نویا یصدف:باشه توهم مشکل دار

 یما ک ه؟مگهیچصدف:اره مگه  ؟ــیکارگر می؟بریرا درشت کرد وگفت:چ شیصورتش را کج کرد وچشم ها

ان در ش نیم؟ایکن یحمال میشهر امالک پدر من و توه ،بر نیمگه؟ــ بنفشه:خل چل نصف ا میدار یم؟تخصصیهست

بنفشه:اون شب زده بود به سرم اصال غلط کردم تو ببخش  م؟ــیبر یــ صدف:پس چرا اون شب گفت ستیما ن

ن چه نه من از او یچه تو کمکم بکن شهیمن عوض نم مینکن،من اخر راهم،تصم تمیصدف:بنفشه اذ رــیبگ دهینشن

شدم اگه  شقمن عا امیب تونمینه؟ــ بنفشه من من کنان گفت:من ......اخه.....من نم ای ی.حاال هسترمیخراب شده م

ق امدم ــ صدف:عاش یاگه اون ادم نبود بخدا م نجاستیا میقلبم وابستگ یوقت امیب تونمینم دمیاز دستش م امیب

 هی فتادهاین یگرفت وگفت:فعال اتفاق نییبه من؟ــ بنفشه صورتش سرخ شد وسرش را پا نویا یگیم االن؟یشد یک

نگران شدن  یبرا یخودش بود و وقت رمشکالتیبرات ــ صدف که درگ زنمیطرفه س  بعدا دربارش حرف م هیحس 

. تو بمون خانم عاشق ــ رمیگفت:باشه پس تنها م یحوصلگ یرا نداشت،با ب یکس یتو زندگ دنیسرک کش ای

 ــ صدف:باشه ناراحت ارمیافتادم دوم نم ریگ یول امیب خوادباهاتینشو ازم بخدا دلم م ریبنفشه:صدف توروخدا دلگ

 یزیچ چکسمیاونا به ه شیبرم چ یبا دوستت هماهنگ کن یرا جور کن زیهمه چ دیبا ؟یکمکم کن هالبته اگ شمینم

با  یبنفشه:بله متوجه هستم همه چ ؟ــیدیبمونه فهم یمخف دیاز همه با انیجر نیهامون ا یهم کالس یحت یگینم
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اگه  ؟یچ یایپسش برن واز یکارش سخته اگه نتون ستین یراه برگشت یفکرهاتو خوب بکن اگه بر نکهیمن،فقط ا

م خودت وخانوادت ه یابرو ؟فکریتحمل کن یخانوادت ونتونست یدور ؟اصالیسخت وتحمل کن یاون زندگ ینتونست

لمم د امیبرم یاز چس همه چ تونمیگفت:من م تیبگن دخترمون کجاست؟ــ صدف با عصبان شهیم یبکن؟ بعد تو چ

به  ازیمن االن ن زهیریبرام اشک م یبعد من ک ستین مهم رهیبه جهنم که ابروشون م شهیتنگ نم یکس یبرا

 دیبلندشدودست بنفشه را کش مکتین یوهمشون بهم پشت کردند. از رو ستین شمیپ یمحبتشون دارم که کس

اشک تو چشاش جمع  شهیدلم واست تنگ م نجایا کشمیم یچ یدونیفقط تو م یوبلند کردوگفت:تو تنها دوستم

ت وبه شتمیپ امیاگه باهات ن یحت ذارمیتنهات نم زمیحال را داشت وگفت:عز نیهم زینشدو اورا بغل کرد.بنفشه 

ــ صدف:خوشحالم که تو را حداقل خدا برام نگهداشته  یزنگ بزنبهم  هیکاف یازداشتیهر وقت بهم ن زنمیسرم

شه؟ــ یم ی،صدف درست چ میرسیبه تموم ارزوهامون م شاالیــ بنفشه:ا اتویخوب یروز هی کنمیجبران م

 هم به یازین کنمیوقت هست هر وقت بتونم شرکت م شهیتموم شد.واسه کنکور دادن هم هم گهیصدف:مدرسه که د

االن  گهید می،بر یشیندارم ــ بنفشه:اوه خوش بحالت ازاد ازاد م فرستنمیکه به زور م یمسخره کمک یکالس ها نیا

ا او و کرد ب یخداحافظ شدیجدام رشانیرا باهم بودن سپس مس یقیدقا کنهیرو م رویبه دنبالت ز ارویخانم دن روزهیف

برگشت وپشت  دادینفر ازارش م کینگاه  ینینشده بود که سنگ یسپر شتریب یقیبه راهش ادامه داد هنوز دقاق

سرش را نگاه کرد.انگار همه حواسشان به کار خودشان بود حسش اشتباه بود.به راهش ادامه داد اما هنوز حس 

 زیحس ترسناک اما اون نیبا ا ردیفاصله بگ دیتر کرد تا که شا عیا سر شینفر پشت سر اوست حرکت پاها هیکردیم

 را هم حس دنشینفس کش یصدا گریصورتش را برگرداند حاال که د دیترسیرا بلند کرد م شیصدف گام ها یهم پا

وپشت سرش را نگاه  ستادیتوقف ا زا شیباره پاها کینمانده بود اما به  یزیادامه داد تا خانه چ گرید یکردکمیم

 میبرعکس او ارام و مال هانیک ؟ــیایدنبال من م یگفت:واسه چ دویپسره.....چهره اش را درهم کش نیکرد.باز ا

 من شهیصدف:نه نم شه؟ــیباهات حرف بزنم اگه م خوامی:مهانیک ؟ــیدار کاریگفت:حتما کارت داشتم ــ صدف:چ

 نی:کدوم کار؟ــ صدف:همه حرفامو کف دست رامتهانیــ ک ؟یوکرد کار نیا یباتو ندارم.واسه چ یحرف

بدونن من دوستدارم .خواستم بهت ثابت کنم دوستداشتنم  ای:بذار همه دنهانیک ؟ــیبه بابا گفت یچ ؟واسهیگذاشت

هدفم ازدواج وخوشبخت کردن دوتامونه ــ صدف:هدف تو واسه  تش،منیهم جراتش دارم هم ن ستیفقط حرف ن

 یوگفت چرا ب دیدنبالش دو یبا ناراحت هانیفکر متنفرم ازت ــ ک یپسره ب شمیمن زن تو نم ستین مهممن 

کارم اشکال  ین به همه گفتم دوستدارم؟چون از روشش درستش استفاده کردم با پدرت حرف زدم؟ کجافکر؟چو

از دست  ،دارمیبه وجود اورد رو دردس یچقدر واسه من ناراحت یدونیکارت اشکال داره ،م یداره ؟ــ صدف:همه جا

شانس بده  هیبهم  کنمی:ازت خواهش منهایــ ک ادیبگم  من  از  تو  خوشم  نم یبابا با چه زبون شمیم ووونهیتو د

هم  هانیکارت ــ ک یبرو پ گهیشرط بذار که بخاطر داشتنت تالش کنم ــ دف:بس کن د هیخودم و نشون بدم 
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خدا ساده ازت  یکنیم ؟فکریکنیم رمی،تحقیشکنیعاشق را م هیقلب  یدارباال برد:تو بس کن  یرا کم شیصدا

 وخداسرت یکه سرم اورد ییوبال یکه با دلم کرد یکار کنمیدعا م یول امیسمتت نم گهیباشه د رمی؟من م گذرهیم

ـ ـ یمغرور یلیتوخ یستیتو مناسب من ن گفتیمونه ــ عمل راست م ینم شهیغرورت تا هم نیگرده ا ایدن اره،یب

 زنیهمه بر زنمیرو وگرنه انقد داد م نجایزد از ا ادینتوانست خودش را کنترل کند فر گریاسم نرگس که امد صدف د

 امیزدوگفت:اونجا خونه عمه من هم هست اگرم ب یپوزخند هانیــ ک یپاتو تو خونه من بذار یحق ندار گهینجا،دیا

پشت سرش  یاو حت کردامایجدا شد.صدف رفتن او را نگاه م واز ا ینه تو ــ و بدون خداحافظ امیاون م دنیواسه د

بار مثل دفعه قبل نبود که برگرددو باز فراموش  نیبار صدف را تماشا کند انگار ا نیاخر یرا نگاه نکرد که برا

د اما بو مانیپش یو نوع برخوردش کم شیها نبوداز لحن تند صدا یراحت نیکندقلبش شکست و درست شدنش به ا

 یو راحت یهم احساس سبک یبه راهش ادامه داداز طرف هانینکرد و بعد از محو شدن ک ییحس اعتنا نیبه ا

دغدغه ها حل شود.به خانه  نیبود که بنفشه زنگ بزند وتمام ا نیشد از دست او،تمام فکرش حاال به ا کردخالصیم

اما بدون سالم  دید ونیزیتلو یاشاشد نرگس را مشغول تم ییرایهمه بودن به جز بابا ،وارد پذ شهی.مثل همدیرس

را  شینگفت.صدف به اتاقش رفت و لباس ها یزیبه صدف کردوچ یاز کنار او رد شد او هم نگاه یکردن واحترام

هوا  یکم دیکش یقیتلفن را کنار پنجره گذاشت که دم دستش باشد پنجره را باز کردونفس عم یعوض کرد گوش

وبه سقف  دیتخت دراز کش یدلش قرص شدرو شدینم دهید فشیاز ک یرباغچه نگاه کرد اثا شدبهیداشت سرد م

فضا را تحمل  نیخانه وا نینباشم نرگس وا گرمجبوریجهنم خالص شوم د نیاز ا شهیم یف کشد باخودش گ رهیخ

صبا هم بد  یره،برایفکر کردعذاب وجدان به سراغش امد وباخودش گفت:اگه برم ابرو خانوادم م گرکهید یکنم کم

 انمیلحظه پش کی ی.برازنمیخودخواه شدم با رفتنم به همه ضربه م یلیخ رهیم نیابروش جلو خانواده رامت شهیم

مرا  چکسیحس که ه نیگران،ایکند خود را به د یاداوریهر بار  نکهیرفت خسته شده بود از ا یم دیشد اما نه با

 یبود که از خستگ الیفکرو خ نیدر هم م،را محک شیبندکفش ها کردویرفتن اماده تر م یدوست ندارد او را برا

خواب الود بلندشد وپنجره را  ی.با چشمهادیلرز یشد از سرما به خودش م داریرا خواب بود که ب یخوبش برد.ساعت

 یامد وبه طرف اشپزخانه رفت بو رونیشام بود اما هنوز نهار هم نخورده بود.از اتاق ب کیبست گرسنه اش بود نزد

 زیم یرو دیکباب د یرا مشغول سرخ کردن شام روزهیکردفیاز همه توجه را جلب م شتریب کباب یشام یغذا....بو

 هی ایب یهم که نخورد ؟نهاریشد داریکه تازه متوجه او شده بودگفت:سالم دختر گلم،ب روزهینشست وسالم کرد ــ ف

 هیهم دلسوز صدف بودمثل  یلیمهربون بود خ رزنیپ نیها برات بذارم.....چقد ا یشام نیبخور بذار از ا یزیچ

:نه روزهیکجاس؟اتاقش؟ ــ ف سی:نرگس سروصداش ندیشد وپرس شیمادر.صدف تشکر کرد ومشغول خوردن غذا

صدف تا چه حد از او متنفر  دانستیچون م یعنیامد  یهم مثل صدف از او خوشش نم روزهیرفت خونه ننه باباش ،ف

حرف به فکر  نیا دنیبا شن گفت،صدفینم یزیاو چ یها یواز خوب دیا یاز او خوشش نم کردیاو وانمود م شیاست پ
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تا  یعنینه تو، امیعمه ام م دنیاونجا واسه د امیورفتنش با قهر،به حرف اخرش که اگه ب کردیر مفک هانیرفت به ک

 هیرفت،عشق  یها نم یراحت نیدوستداشتنش صحت داشت؟اگه داشت که به ا یعنیامد؟ یامروز به خاطر صدف م

باز  یحد اگه صد بارم قلبش بشکن رهیها نم یسادگ نیبه ا یسرمن منت گذاشت عاشق واقع یخود یب غهدرو

گول  دیبان کنهیمنحرف م رمیونرگسه،دوستداشتن من از مس هانیاز ک شتریب یلیمن خ اقتیفراموشت کنه ل تونهینم

من  یارزش فردا یکور و ب یعشق ها نی،ایا گهیپسر د چیدارم نه به ه هانیبه ک یازیحرف ها را بخورم من نه ن نیا

 هیبود  میتصم هیتازه..حرف از  یزندگ هیبرم حرف از رفتنه... دیمن با گفتیم رلبیزمزمه کنان ز کنهیرا خاموش م

ازخودم دورکنم.  حدود دوازده شب بودکه نرگس واصغر از  دیرا با یافکار منف نیا یزیکردچیمنصرفش م دینبا رییتغ

 یچ هانیبه ک دونمیکه بشنود:نم گفتیعمدا بلند م دیشا ای شدیم دهیواضح شن یلینرگس خ یدابرگشتن.ص رونیب

 نیو ا یبا کماالت نیداشت انگار فرداش را ازش گرفته بودن،اخه پسر به ا یچه حال یدونینم چارهیگفته،پسر ب

 نیواال بجز شانس ،ا هانیداره ک یخاستگار داره مگه؟همه چ هانیمحلش کنن؟بهتر از ک یب ینطوریا دیبا تیموقع

ــ  ره؟یصدف را بگ دچشمشیهمه با نیا نیکه از خداشونه دست بذاره روشون از ب لیهمه دختر مناسب هت تو فام

ــ نرگس که متوجه  مونهیداره؟مثل دسته گل م یمگه دختر من مشکل دمیاصغر که بهش برخورده بود گفت:نفهم

دردسر  شنیکه قصد ازدواج نداره ا نیداره هم یمشکل گمی:نموگفتاصالحش کرد  یحرفش شد که به جا نبود کم

از انها بلند نشدو به  ییصدا گری.ددیانها را شن یبود تمام حرف ها داریروز انداخته.صدف که ب نیوبه ا هانیسازه ک

 شتاند یکه حس یبا او رفتار کندو به کس یگریجور د توانستیاما نم سوختیم هانیک یاتاقشان رفتن.دلش برا

 یگفت:سالم بنفشه تونست دویان روز موقعه رفتن به کالس بنفشه را د یشدفردا یعالقه مند شود.آن شب هم سپر

 گهیتماسمو جواب داد د شیپ قهیچند دق نیاخه هم زمیــ بنفشه:سالم عز ؟یبهم زنگ نزد ؟چرایبک یبرام کار

 به شروع یتونیفرداصبح هم م یبر یتونیم همجور شده تا غروب  زیبهت بگم بهتره،همه چ یزنگ نزدم گفتم حضور

رق ب شیچشمها یــ صدف از خوشحال رنیسخته اما بهش گفتم مراقب تو باشه وبه سخت نگ کمی ،کارشیکار کن

 یعنیه؟یجد یزندگ هیفرداصبح  یعنی؟ رمیامروز من م یعنیبفشه  شهیشکرت باورم نم ایوخدا دیاز ته دل خند زدیم

بنفشه را  یــ صدف دس ها یشیتموم شد راحت م یهمه چ زمینم؟ــ بنفشه:اره عزیب یقفس را نم نیا گهید

.خوشحالم که یدوستم نیمونم ــ بنفشه:صدف تو بهتر یم ونتیمد شهیمحکم فشرد وگفت:واقعا ممنونم تا هم

 رامب تیسخته تحمل دور شهیاز بدنم ازم جدا م یعضو هیانگار با رفتنت  یول یرسیبه هدفت و آرمانت م یدار

 که چقدر وابستت شدم؟ یدونیم شهیاز همه به من ظلم م شتریب

کرده بودازمبلمان  رییتغ زیقبل نبود همه چ یامد.اما انگار خانه  یبه سمت خانه م اقیاز کالس بود که با اشت بعد

 روزهینشده بودبه محض ورودش صدا زد:ف بایچند ساعت نبود او .....اصال ز نیدر هم ینییتز ایگرفته تا پرده واش

جا هستم ــ صدف که  نینرگس بلند شد:جانم دخترم ا تاقگرفته وخسته او از ا یخانم؟ــ صدا روزهیخانم؟.....ف
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ومد ا رونیــ چندلحظه بعد لنگ لنگ کنان از اتاق ب   ایلحظه ب هیبه اتاق نرگس برود بز گفت: خواستیدلش نم

چه خبره؟ــ  جانیمختصردادوسپس گفت:ا یلیصدف جان ــ صدف جواب سالمش را خ یداشت یگفت:سالم کار

دادن امروز انگار  نایطرح پرده و ا دویرفتن سفارش مبل جد شیهفته پ هی....نرگس خانم با اقا زهی:چروزهیف

 یها زیپ مینیچیم میخرت وپرت ها هم اوردن ما دار نیحاضرشدن.نصاب اومد پرده ها نصب کرد ومبل ها هم اوردن ا

 رونینرگس از اتاقش ب ؟ــرا دور بندازه یچ خوادیــ صدف اخم کرد وگفت:مثال م میندازیدور م میهم دار یمیقد

 یعنی؟یک لیوسا یعنی؟یچ یعنیکه مربوط به گذشته است ــ صدف با خودش گفت گذشته  یاومد وگفت:مثال هر چ

بود؟رفت رفت مقصدش کجا  یم ییرایبه طرف پذ یمادرم؟.....نرگس چند قاب عکس در دست داشت وبه ارام لیوسا

قاب عکس از خودش واصغر به  کیجداکردو واریوان را از د ستادیمادر وپدرش ا یو رفت کنار قاب عکس عروس

او چه کار  شدیرفت.صدف که تازه متوجه م یکج و راست کردن به طرف قاب عکس بعد یکردبعد از کم زانیاو وارید

 یداص دیکوب نیان را محکم به زم یا انهیطرز وحش به طرف قاب عکس او رفت ان را برداشت وبه تیبا عصبان کندیم

صحنه به صورتش چنگ  نیا دنیبا د روزهی.فدید یاش بلند شد.هنوز مادرش را خانم ان خانه م شهیشدن ش تهشکس

 ــ ووونهیمگه زده به سرت؟د یکنیم یدار کاریگفت:چ یبا ناراحت روزهیف ش؟ــیانداخت وگفت:صدف.....شکست

 ؟انقدیهست یک یکرد ور،فکرچاره اجاق ک ی،بییتو ووونهیسرخ شده بودگفت:د تیکه از عصبان یصدف درحال

سال  ستیکه ب یمادر من.......کس ی؟عکساینیخونه بب نیکه بعد سه ماه خودت خانم ا یکنیخودت و ادم حساب م

ــ نرگس:خود  یخودت قدم بذارانقد جلوتر از حد  ذارمینکن من نم ؟اشتباهیبردار واریخونه بوده را از د نیخانم ا

و زار  زهیر یاشک م گرانیبچه ها شب روز بخاطر جلب محبت د نیکه ع هدختر بدبخت افسرد هی؟یهست یتو ک

خانم خونه شدن را نداره چون درست  تیصالح یکس نیسالم کنه چن ستیبلد ن یدختر لوس و ننر که حت هیزنه،یم

تو  ذارمینم لتیمن محل سگم به خودت وفام ینداده ــ صدف:خفه شو عوض ادی یزینشده ومادرش بهش چ تیترب

را که  نیکرده ،هم تیکه تو را ترب یدرست حرف بزن با من،لعنت به خودت وکس تیترب یــ نرگس:ب یسوزیم نیاز ا

با  دیکوبیاو م نهیوکف دستش را به سروصورت وس دیافتاد  صدف به طرفش دو یمتوجه نشد چه اتفاق گریگفت د

 اینرگس  زدیگوشش م ینبود وتو دارافتاد وقاب عکس ها از دستش افتادن صدف دست بر نیزم ینفرت نرگس رو

زدو صورتش سرخ  رونیصدف دست بلند کند از گوشه لبش خون ب یرو خواستیدلش نم ایقدرت دفاع نداشت 

خون صورتش از او جدا شد وگفت:لعنت به تو به خودت به پدر ومادرت به همه کس  دنیسرخ شد صدف با د

 یهم ترک برداشت صدف نگاه زیم چیقاب عکس ها که ه دیکوب زیم یوکارت،قاب عکس ها را برداشت و محکم رو

ود زده ب نرویانگشتانش خون ب یدماغش گرفته بودواز البه ال یافتاده بود ودستش را جلو نیزم یبه نرگس که رو

صدف هم در تعجب بود که چرا   کردیاز درد جرات حرف زدن نداشت وفقط صدف را نگاه م دیکشیکرد ارام سوزه م

 یاصغر باز شیپ ییمظلوم نما نیبا ا خواستیها زنانه اش بود و م استیاز خودش نکرد.انگار از س نرگس یدفاع چیه
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 ینرگس رو دنیغافل شدن که دوان دوان برگشت وبا د  هروزیصدف را شکست دهد.هردواز ف یگریرا ببرد وجور د

 یوسع دیبه طرف نرگس دو ؟ویکرد کاریوگفت:صدف چ دیسرشکوب یاش دستانش را محکم رو یوصورت خون نیزم

هر چه  دیالزم د شودیم شیدایاالن ها پ نیبه پدرش زنگ زده و هم روزهیف دانستیکرد بلندش کند.ــ صدف که م

 وطیشرا نیا یخوایخونه اونه اگه نم نجایهم ا شهیتر ان جا را ترک کند روبه نرگس گفت:مادر من زندستا هم عیسر

ه گل ک یوته ها انیرا از م فشیطرف باغچه رفت وک دبهیدو اطیوبه طرف ح گهید یجا هیگورتو گم کنه  یقبول کن

 دنیچند دیدو رونیب اطیداز کرد وسپس از حبار خانه را بران نیاخر یحسرت برا دبایکش رونیکرده بود ب یمخف

شده  یچ زمیبنفشه:سالم عز رون؟ــیب یایب یتونیکوچه که از خانه فاصله گرفت به بنفشه زنگ زد:الو ...بنفشه م

ت ــ شرک میبر ییتا دوتا نجایا ایب زمیــ بنفشه:خب عز رونیــ صدف:با نرگس دعوا کردم از خونه زدم ب ام؟یکجا ب

 ه؟مگهیچه حرف نیــ بنفشه:ا کشدمیم کنهیم دامیاونجا بابام پ امیبود گفت:نه بنفشه ب دهیترس یلیصدف که خ

ش صورت کشهیم مارستانیکردم رو نرگس انقد زدمش که کارش به ب یتو؟ــ صدف:تمام عقده هام وخال یکرد کاریچ

 خونه ما بمون تا زنگ یکایاشه نزدــ بنفشه:ب گردهیخونه و دنبالم م رسهیم عیهمه خون شد زنگ زدن بابام االن سر

با  از روبه رو شدن دیترسینبود م یبعد صدف خود را به انجا رسانداما از عاطفه خبر یقیدنبالت. دقا ادیبزنم عاطفه ب

 یاعتس میبنفشه کنارم باشدن شدیکاش حداقل م زدیدر کوچه قدم م قراریبود.ب مانیهم بخاطرکارش پش یپدرش کم

شد به  ادهیوالغر از ان پ زهیم زهیر یکنارش ترمز کرد دختر یلیکرد.اتومب یمنتظر سپر ابانیرا در کوچه وخ

کرده بود به تن داشت به  میرا قا شیاز موها یمیفقط ن کهشال هم رنگ مانتو  هیو  یقهوه ا یمانتو هینظرعاطفه بود

زده  شیموها انینبود چندتاشکوفه م یفیتعر شیداشت اما بدون ارا ییبایسن داشت صورت ز یوپنج سال ستینظرب

لحظه  هیوگفت:دختر خانم  ستادیا یصدف در چند قدم یکرده بود روبه رو یرا مخف شیچشم ها نکیع هیبودو

صدف:بله  ن؟ــیشما صدف خانم هست زمیشدوسالم کرد و منتظرماندکه او گفت:سالم عز کینرد دف..... ــ صایب

 طتتیشرا انیزدو گفت:بله من عاطفه دوست بنفشه هستم ودر جر یوشما هم عاطفه خانم؟ ــ عاطفه لبخند

راه با  نیبوددربمهربان وخوش رو  یداشت عاطفه ول ی. ــ ظاهر غلط اندازمیهستم.حاال سوار شو که وقت ندار

مشکالت خود بود و  ریخاص باز درگ یاجتماع تیو موقع گاهیبا ان جا زیاون کردیودرد ودل م زدیصدف حرف م

فقط  میغم دار میدرد دار مینکنم.همه ما گرفتار هست یاداوریلبخند بزنم و درد هام  کنمیم یفقط سع گفتیم

 یدایقدرت ز یمکان روبه رشد و فعال بود از نظراقتصاد هیمتفاوت است.کارخانه پدر عاطفه  ینوع،مکان ،زمانش کم

کار مرد و زن کامال از هم جدا بود سرپرست  طیاز دو هزارکارگر مرد وزن مشغول کار بودن در انجا،مح شتریداشت و ب

بد اخالق به اسم خانم مهاجر بود عاطفه  یلیو کم حرف.خ یادم جد هیدختر حدوداچهل ساله بود هیکارگران زن 

خورد به او  یرفتار کندوصدف هم اگر به مشکل هیکرد واز او خواست با صدف مهربان تر از بق یصدف را به او معرف

تا شما را به اتاقتان  دیاوریب فیکرد. صدف ماند ومهاجر که رو به صدف کرد وگفت:تشر ینها خداحافظزنگ بزند واز ا
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 نمتوی:خانم مهاجر من از فردامدیوهمزمان با راه رفتن پرس رفتیکنم .صدف به دنبال او به سمت خوابگاه م ییراهنما

کارمون چجوره؟ــ مهاجر  می:تادیپرس گفت:بله ــ صدف باز یحیتوض چیشروع به کار کنم؟ ــ مهاجر بدون ه

رو مسول بخش کار  زهایچ نیا ییمواد غذا یــ مهاجر:بسته بند ه؟یعصرــ صدف:کارم چ شیصبح تا ش شیش

 تیها یاتاق ،همیبمون یتونیم 5یوگفت:برو تو...اتاق شماره  ستادیدایدر بزرگ که رس هیــ کنار   دهیم حیبرات توض

بلند  یاز انجا با قدم ها ردیاش را بگ یجواب خداحافظ نکهیخداحافظ وبدون ا دنیم حیجا را برات توض نیقانون ا

خوابگاه  یراهرو بزرگ که تمام اتاق ها هی دنداشت در را باز کرد ووارد راهرو ش گرید یدور شد.صدف هم که چاره ا

 یسراپا یودلتنگ یبی.احساس غرکردندیدر عبورم نیهم از هم ییاضافه چند طبقه باال شدبهیبه ان متصل م

به در اتاق ها  ردیرا بگ شیاشک ها یجلو توانستیاسم خدا نبود نم یوجودش را گرفت.تنها شده بود اگه زمزمه ها

در  یاز در فاصله نگرفته بود که چشمش به شماره پنج رو ی.هنوز چند قدمگشتیپنج م رهشد ودنبال در شما رهیخ

احترام  یچند ضربه به در زد برا یبه سمت در رفت. دستش را مشت کرد وبه ارام اقیاز اتاق ها افتاد.با اشت یکی

با بازکردن ان تمام  کردیکه فکر م یو بهشت است.در یپشت ان خرم کردیسپس در را باز کرد.در که فکر م

 مدرسه مکان رهیکه داره م یهم شوق مل بچه کالس اول یترس و دلهره داشت و کم یکم شودیمشکالتش حل م

وچهار تا  کیاتاق کوچ هینبود  یجور واجور دلشوره واسه خونه و مادر....در اتاق را باز کردمنظره خاص یادمها بیغر

 دیکه انگار با یتخت خال هیبودن و انگار خواب بودن و دهیکش زتخت روهم رفته و سه دختر جوان که هر سه درا

 یمالفه ها نیا ید؟رویخوابیتخت م نیا یرو دیبا یعنیدن،شده بو دهیتخت کهنه وچروک ی.مالفه هادیخواب یاونجا م

 نیکه فقط چند متربود؟ا کیاتاق کوچ نیگذاشت؟توایبالشت سفت م نیا یسرش را رو د؟یخواب یم فیکهنه وکث

نبود  نجایا ینرگس یبه اتاق خودش نداشت.ول یشباهت چیهم بود ه هیواتاق خودش کجا؟فقط اسمشون شب اکج

بودبه خاطر اورد  قهیدق یانداخت حدود ساعت هفت وس یاش نگاه یبود.به ساعت مچ یکاف نیارامش داشت و هم

شده بودن خواست  هوشیب انگار یها از فرط خستگ چارهی رسدیم انیکه مهاجر گفته بود ساعت کار شش عصربه پا

شدبه  داریبود ب از دختران که خوابش سبک یکیدر  یتخت دراز بکشد.که از بسته شدن صدا یدر را ببندد و رو

 نجایا دیبهم گفتن با دیجد یانداخت.صدف که هول شده بودبالفاصله گفت:سالم صدف هستم هم اتاق یصدف نگاه

رو  یتونیهستم م یمنم شاد یگفت:خوش اومد دیکشیم ازهیکه خم یحالبا چشمان خواب الوددر زیبخوابم ــ اون

ممنونم  یلیگذاشت وگفت:خ نیرا زم لشیاضافه است ــ صدف به طرف تخت رفت و وسا یبمون یاون تخت خال

ت از دوستانش رف یکیوبعد به طرف  میشد یم داریب دیشام با کینزد گهی:نه دیکردم ــ شاد دارتونیب دیببخش

زد به صدف ــ که باز چشمانش را باز کرد وزل  زیجان بلند شو... ــ او ن هی....مهدهیوشانه اش را تکان داد....مهد

تخت چهار زانو  یخوش امد گفت و رو یشاد یبه مهربان زیاو ن دــیجد یصدف گفت:سالم صدف هستم هم اتاق

ات  ....گرسنهیاسی... یاسیصدا زد: ندهم بلند بل یــ شاد یکن شاد داریهم ب یاسیوگفت: دیکش یا ازهینشست خم
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هنوز زوده ــ  اما  یاست گفت:ولم کن شاد یچه ساعت دانستیــ اما او انگار م میشام بخور میبر میخوایست؟مین

صورت او  توانستیهست ــ صدف نم یچه دختر ناز نیبب میمهمون دار نیاز رو نرفت تکانش داد وگفت:بب یشاد

کرده  انشیپر بلند وپر پشتش را یدختر الغر وقد بلند موها هیبود  دهیدرازکش تختش یپشت به جماعترو نداویرابب

بود صورت گرد وپوست روبه  بایلحظه که گذشت برگشت وبه انها نگاه کرد.چقد ز ش،چندیبود موها بایبود ز

 ینقاش لهم مث ییلب ها بیع یبلند دماغ سربه هوا وب یلیخ یدرشت ومژه ها یچشم ها یوابرو مشک دچشمیسف

اخم وسط  هیداشته اما ...... یادیز یاندام حتما خاستگار ها نیو ا ییبایز نیبا ا یمعمول یسرخ تر از لب ها یکمی

امل ک نجایاما ا شهیصورت با لبخند کامل م ییبایبود.ز نیدرد مثل همه نبودگرفته بود غمگ هیغم ، هیابروهاش بود 

شت ذگ یقیگرم نگرفت خون گرم نبود دقا هیبا صدف کرد اما مثل بق یمختصر ینبود.با همان اخم سالم احوال پرس

 میشحاضر ب دیبالفاصله گفت:پاش یشاد دیچیزنگ هشدار در تمام فضا پ هیمثل  ییومشغول صحبت بودن که صدا

 طشیغذا خوردن رفتند.مح یبرا گرید یرفتن وبه سالن رونیاز ساختمان ب دنی.بعد از  لباس پوشمیشام بخور میبر

به اتاق برگشتن  یبعد از خوردن شام همگ کردیخانه را فراموش م یبرا شیصدف جالب و تازه بوددلهره ها یراب

 یکجاست؟چه شغل ؟پدرتی:چندسالته؟چندتاخواهر برادر داردندیپرس یاز صدف سوال م شتریب ییاشنا یوبرا

نه  یاسیپر حرف وکنجکاو بودند،اما   هیومهد یبابات کتکت زده؟ شاد ؟زنیفرار کرد ؟چرایداره؟از خونه فرار کرد

 از یصدف هم دست کم کردیاز او بپرسندساکت و ارام بود وفقط فکر م یت داشت سوالنه دوس دیپرس یم یسوال

 هیوسه سالمه، ستی:بیشاد ؟ــیتو چندسالته؟ازدواج کرد یاز انها، شاد دیپرس ینداشت وسوال م هیو مهد یشاد

تن  یازدواج نیــ صدف:خب چرا ه چن یعقد قرارداد ای غهیص یعنی:یشاد ؟ــیچ یعنی نیاره ــ صدف:ا ییجورا

اشتباه ــ صدف که کلمه  دونمیچه م یت،عاشقی،خریبچگ ؟ــیازدواج نینداره که چن یا ندهی؟ایو قانع شد یداد

از خونه  گهیتو که د دهی:چه فایکن ــ شاد فیتعر ،برامی:چه جور عشقدیعشق توجه اش را جلب کرده بود پرس

درس عبرت شد برام  دینشده، بگو شا یزیکه درس عبرت بشه برات ــ صدف:هنوزکه چ رهید گهید ،یفرار کرد

 .دمیم حیبرات توض کنهیکمکت م یکنی:باشه اگه فکر میوبرگشتم ــ شاد

بودم هم سن وسال تو،خانواده  رستانی.سال اخر دبدادندیگوش م یشاد یسکوت کردن وبه صدا همه

 یاالنم نگاه نکن بزرگ شده بودم اما فکر و ذهنم هنوز بچه بود هر ک یکس یداشتم.پدر،مادر،خواهر،برادر،به ب

 نیعشق ها به ا نیاز هم یکیتا که  دمیدیرا عشق م یمجنون ،هر هوس کردمیوفکر م شدیدوستدارم باورم م گفتیم

گرچه هنوز مردن،باز خدارو شکر از اون روز ها فاصله گرفتم . یهزار بار ارزو یو روز یستیروزم انداخت.به مرز ن

 یاسم به من م نیواقعا ا یروز هیهست. شمیهست  اما بازم بهتر از حال چند سال پ میاشتباهات تو زندگ نیرایتاث

بودن من بچه اخر  شانیرفته.دو برادر وخواهرم ازدواج کرده بودن سر زندگ امیاز دن یشاد...اما االن نه یآمد..شاد

واز کار افتاده شده بود  ریگرچه پ دادیداشت وخرجمان را م کیمغازه کوچ هیپدر ومادرم بودم پدرم  شیبودم پ
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 نیهم ا لشیاز دال یکی نداشتبه کارم  یمادرم زن دومش بود.بعدفوت زن اولش با مادرم ازدواج کرده بود.پدرم کار

چندتا دروغ  شد با یم یدادن به من نداشت مادرم هم به راحت ریگ یبرا یگشت و وقت یرفت شب برم یبود صبح م

انگار فقط شب  یوبه پست شب بخور یربرگردید دینبا یریبود هرجا م نیاش ا هیدادفقط توص بشیودغل فر

بوددوست  میزندگ یاشتباه اصل نیا کردمیواعتماد م دادمیبه دوستام بها م یلیخطرناک بود از بس ساده بود.خ

از  رونیب میبا دوتا از دوستام زد دی.به بهانه خرداشتیبرام م یتلخ انیاگه پا یرا تجربه کنم حت یزیداشتم هر چ

 هم یشب شدنگران بودم که برگردم و دعوا بشم از طرف هوی میاز زمان غافل شد میبود دیخونه سرگرم گردش وخر

 یکه ان هم انگار ما را نم میبود یسوار شد منتظرتاکس شدیکه نم ینی.هر ماشمیامد سوار بش ینم رمونیگ نیماش

نم ...داداشمه او یدوستم برگشت وبه راننده نگاه کردوگفت:وا ستادیبوق زد وا نیماش هی میکه راه رفت یکم. دندید

اجازه  نایبا دوستام.از مامان ا دیبودگفت:اومدم خر دهیروفرکه ترسین ؟ــیکنیکارمیچ نجایا لوفری.....نلوفر؟یصدا زد:ن

تاتم خونه منم دوس رمیباال،م نیایاوهم گفت:ب ومدــین رمونیگ یتموم شد منتها تاکس دمونیوقته خر یلیگرفتم،خ

 فحر یلی،خیبچه منف هیبود  لوفرین هیشب ی.کممینشست نیو ماهم عقب ماش لوفرجلوین می.ــ سوارشدرسونمیم

ر از ه دادمیوفقط گوش م گفتمینم یزیراحت باهاش جور شد وشروع کردن به گفتگو.من  یلیخ میکنار زددوستیم

باشه  یبار نیاخر نینکردم.دلشوره داشتم وبا خودم عهد بستم ا ییاما اعتنا کندیمرا نگاه م نهیکه از ا دمیدیم یگاه

 یبه هدفش برسه و ه کردیکمک م کمیتراف کردیم یبمونم.انگار عمدا اروم رانندگ رونیکه با دوستام تا اخر وقت ب

.زمان ربرگردمینداشت انقدر د نه،سابقهیبب یسان وقت شب من را ک بهیپسر غر نیسوار ماش دمیترسیطولش بده،م

م بود دست رو کیبارم کردو نزد راهیبد وب یحساب گفتینم یزیوقت چ چی.پدرم که هدمیاما گذشت ورس ریهرچند د

 دهیفا یبخرم ب یبودورفته بودم کتاب درس کینشد وتراف دایپ نیمن که ماش حاتیمامانم نذاشت توض کهبلند کنه 

خاط  نیمن بود و به هم ی ندهیکه تکرار نشود.نگران ا میبرا دیکشیدلش خواست گفت وخط ونشان م یبود هرچ

 مکردیدوستام را دعوت م میهم باش ورد خواستمیم یبروم.همه را ممنوع کرد.وقت رونیاجازه نداد با دوستانم ب گرید

خودش را  یها تیکه ان هم باز محدود تمرفیوبه مدرسه م شدمیبود که از خانه خارج م یمیمن تا یخونه.تنها ازاد

ا مدرسه نرفتم و کسالت ر دارشدمیب ریروزکه سرحال نبودم ود هی.گشتمیوسروقت برم رفتمیسروقت م دیداشت وبا

داداشم و زن داداشم  دنیاومدپدرم طبق معمول مغازش بود و مادرم هم به د دنمیلوفر به دیبهانه کردم بعدازظهرش ن

وست د یلیبا حسرت گفتم:خ ؟ــیومدیون یکه چرا دعوتم را رد کرد کردیاز من گله م لوفری.نمیرفته بود تنها بود

مثل  ،شدمییبذارم تنها رونیبقدم  هی دنیاجازه نم رکردمیاون روز که د ده،بعدیپدرم اجازه نم یول امیداشتم ب

انقدر خام  ؟ــیقصد ازدواج دار دارم برات شنهادخوبیپ هی؟یزندان خالص بش نیاز ا یخوای:ملوفریها ــ ن یزندان

بودم که بدون فکر کردن به سن وسالم و به مضمون حرفش گفتم اره قصد ازدواج دارم.چشاش برق زد  دهیو نسنج

فراموشت کنه ــ  تونهیداداشم خواسته باهات حرف بزنم گفت نم ،یبه زود یشیزن داداشم م شاالیگفت:ا دیوخند
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کردن  فینه،شروع کرد تعر گفتمیوم گرفتمیکاش باال م یگرفتم ا نییشدم سرم وپا مونیلحظه سکوت کردم پش هی

و  یپسر ادم حساب نیگفت داداشم و فالن وفالن که واقعا باورم شد ا یم یجور هیسرو پا، یاز اون پسره الته ب

 یدگزن هی کردمیدادم وباور م یبه حرفاش گوش م دادیودر باغ سبزنشونم م گفتیم ی،درگوشم ه کنهیخوشبختم م

 هی ستمدانیکه زبانم قفل شد گرچه م یلعنت لوفرین نیبامن کرد ا یدر انتظارم نشسته اصال کار ییایورو کیرمانت

 ؟نههیدوتا اما نتونستم نه بگم.نه معلوم بود شغلش چ نیکردن ا دایپ رتیولگرده که نه پول داره نه شغل و نه غ

شکل  دیمثبتش شا یژگیبودتنها و کاریب گفتیدروغ م یشرکته ول هیگفت راننده  یم لوفرین ؟یلیمدرک تحص

 یندادم ول لوفریروز جواب صدرصد وبه ن ،اونیخوشبخت نیمسخره است واسه تضم اریمع هی نمیبود که ا لشیوشما

سالم داد  هی اوردیمجنون در م یخام شدم فرداش بعد مدرسه جلو پام سبزشدهمون نامرد که ادا دیهمف ییجورا هی

 یباهام حرف بزنه،کرم از خود درخته مشکل از من بود که قبول کردم وباهاش قدم زدم  انگار به کل خوادیگفت مو

 نیمن را دوست داره ونظرم را خواست ا یلیمن گفت که خ ش،بهیپدرم وخط ونشان ها یفراموش کرده بودم حرفا

درخواست ازدواج از  دنیبکند شن یخاستگارسبک از من  نیداد به ا یبود که به خودش اجازه م یخاستگار نیاول

 یبره ،مسخره بودهمون لحظه گفتم بله ،چه ذوق یهشتاد درصد احتمال جواب مثبت و باالتر م هیزبون خود عاشق 

ش، فقط به  ندهینه از خانوادش نه از گذشته اش نه ا شینه از وضع مال دمی....نه از کارش پرس دونهیکرد خدا م

سقوط و نداشت اون لحظه ها  نیدوم ارزش ا یدارم رولبه پشت بام م دونستمی.نم دمیخندیوم کردمیچشماش نگا م

عذاب  امتلفظ اسمش بر یچقدر ازش متنفرم حت دونهیوعده ها وزبون چربشون و خوردم فقط خدا م ،گولیعاشق

غرق در  ی...وشاد..ایاو جواب داد:پور یبه جا هیسکوت کردومهد یاسمش را بدونم؟ ــ شاد شهیشده ــ صدف:م

 برق شیاتاق اشک ها یکیدر تار خوردیافسوس م شتریزدبیحرف م شتریچند سال گذشته اش شدهرقدر ب یایرو

شد؟ ــ  یقطره اشک را هم نداره ــ صدف:بعدش چ هیارزش  یگفت:حت نهیرا پاک کرد وباک شی.اشک هازدیم

ها تن اوردیکه پدرم بهم م یوفشار یتنها یزودبه قلبم نشست وشد همه کسم تو اون روزا یلیخ می:دوست شدیشاد

 دیبه من توجه ومحبت کنن همه با دیهمه با کردمی....احساس میبود لعنت یبود سن حساس ایمنبع ارامشم پور

بچه بودم  یعقل از لحاظ یدر برابرش کنم.جسمم بزرگ شده بود ول یکار من ستیحواسشون به من باشه والزم ن

اون هم که انگار تنها هنرش قشنگ حرف زدن  شدیم ایباعث وابسته شدنم به پور شتریکمبود ها روزبه روزب نیهم

ه دختر یباهاشون قلب  کردتونستیبه خودش افتخار م دیکه شا یها یباز کی،رمانتیکشک یبود.قربون صدقه رفتنا

اما کالس نبودم  رمیم کردنیخانوادم فکر م یعنیرفتم  یسه نممدر شدیکنه.چهار ماه م ریتجربه را تسخ یخام وب

 دیکه خدا رو فراموش کنه با یاز خدا،کس ینه از ابروم ونه حت دمیترس ینه از پدرم م گهی.دگذشتیم ایوقتم با پور

انگار  بود ایبرام دوست داشتن پور شدیتر م یوروز به روز قو شتمدا ادیکه به  یزیتنها چ ادیسرش ب ییبال نیهم چن

 یاه.گشدیم نیا انشیپا دینامرد بود.......اون همه دوستداشتن من نبا یلیکرده بودم.خ انمیتمام اطراف نیگزیاو را جا
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که  نجاتم نیراخ کردمیفراموش م دمیدیاشتباس و نرو اما لبخند او را که م رتیمس گفتیوجدانم م کردمیفکر که م

من بودم که درس  نینکردا یخاص رییتغ شیبرد وزندگ یبودحاال منم باخودش م کاریوجدانم بود.اون که االف و ب

 ؟ــی..چقدر منودوستدار؟ی:شاددیکه ازم پرس میبود رونیام را به باد دادم.مثل هر روز ب ندهیوخانواده وابرو ا

ول شک قب هیثان هیون دور دور بد یجا هی میهست که ازت بخوام بر قدر:انایــ پور شهیجا نم یاندازه ا چیگفتم:تو ه

 ایواسه من ــ پور ی..فقط تو مهمامیم یحرفش وعواقب بدش گفتم:آره..هرجا تو بگ یبدون توجه به معن ؟ــیکن

 ی:چدمیگرفت وحرفش را قطع کرد ــ پرس نییزدو گفت:خوبه  با خانوادم دربارت حرف زدم وسرش را پا یلبخند

 نگیم رنیبرام زن بگ خوانیکال نم ستین نطوری:نه اایپسندن ــ پور یرا نم گه؟منیشده؟مخالفت کردن؟بگو د

ا شهر برم تو ب نیاز ا خوامیم یشاد ارنیبرات،بهانه م میریگیاول خودت و به ما ثابت کن بعد ما زن م یندار طشویشرا

 یدختر فرار هیم کنم ــ ساده ساده شد یزندگ تونمینم هبدون تو ک امیم یهرجا تو بر امیم زمیاره عز ؟ــیایمن م

 قینبود که ال یاون زندگ نیعروس نبود ا هیمن شب یچی؟هینه جهاز ینه ناز ینه مهر ینه قرار داد یهرزه ،نه عقد

 یسر هیروز صبح تمام مدارکم را برداشتم  هیاما رفتم. دانمیباشه چرا انقدر احمق بودم را نم یا گهیهر دختر د ایمن 

هام فقط به خاطر  یمقدار پول که مال بابام بود وبرداشتم دل کندم از مادرو پدرو تمام وابستگ هیو یشخص لیوسا

همراه تو  امیمن م یخانوادتو،هر وقت تو دستم حلقه تعهد کرد یکرد ینگفتم صبر کن هر وقت راض ،چرایاون عوض

پسر باشه وبگرده و درگوشش  هی شیاز صبح تاعصر پ یکس گهیعشقش کورم کرده بود معلومه د ؟انگاریهر جا بگ

داشت بره نه من،شهرستان وول  ییاون بشنوه،نه اون جا ریغ یکس یوصدا نهیرا بب یاون کس ریغ تونهیبخونه نم یه

د که مهم بو نی.تنها ارمیدارم فرو م ی.برام مهم نبود تو چه مردابمیاتاق گرفت میورفت میتهران گرفت طیبل  میکرد

 یال کارادنب میان روز رفت ینبود.فردا یتر از بابام ول یقو یگاه محکم دارم حت هیتک هی کردمیا کنارم بودفکر میپور

 ای ینرفته بود وخانواده ا یاون هم که خدمت سرباز شدیپدر نم تیوبدون رضا دادی،سن من قد نم یعقد رسم

.چند کردنیم رونمانیبسوال جواب  یکل ازوبعد  کردنیشک م میرفتیهرجا م میبه عنوان شاهد نداشت یهمراه

مدت عقد وسه سال انتخاب  میرو دنبال کرد یهمون عقد قرار داد ای غهیص میاما چون موفق نشد میبود ریگیپ یروز

پول بود پول ما  یمشکل که حل شد مشکل بعد نی.امیکردیم میوعقد دا شدیم یتا اون موقه سن من قانون میکرد

ده نکر دایپ یهتل ما هنوز کار یباال یها نهیوبا هز شدیم ی. روزها سپرمیگشتیکار م دنبال دیبود وبا انیروبه پا

 ایپور میبسته بخواب خیسرد و یها یتو پارک و صندل میشد مجبور شد یباشد جور طمانیکه مناسب شرا میبود

 دربازش یجور هی یول ودب یاسمش همون دزد میرا شروع کن مونیتا زندگ میپول بردار یکم یجا هیاز  میبر گفتیم

 نیانگار ا یول دونستمیمن که نم میریاز بانک وام بگ میریم میکه من هم باورم شد دار کردیم ششیارا زدویحرف م

ول بدون دردسر به پ خواستیکار کنه و م خواستینم یول کردیکارش بودو اصال سخت نبود براش،کار بود اگه تالش م

ه شور خان یهستم دلم که کم یزندگ یبودم کجا ومدهیبه خودم ن نداشتم هنوز یعدزد بود من اطال هیبرسه بله اون 
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 نی.به اعتقاداتم هم نفوذ کرد وباورم شد اشدمیکه خفه م شستیفکرم را م کردویحواسم را پرت م یجور زدیرا م

 ،چاقویکار فتوکثا یزن بیجا بود که قبول کردم وهم قدم اون گام گذاشتم واسه ج نیملت به ما بدهکارن از هم

ال دنب چوقتیه گهیاما د میکار وادامه بد نیکردن کار ا دایمبلغ واسه اجاره خونه وپ هیقرار شد تا جمع کردن  ،یکش

فراموش کردم  یبه کل کردیارامم م زدمیحرف م میها یکه از نگران ایاز خانوادم نداشتم با پور یخبر میکار نرفت

 گذشتیتمام داشته هام را ازم گرفت.به سرعت زمان م ایپور کرده داشتن گبزر یاورده وپدر ایمن را به دن یمادر

 از قبل گمیبود که م نیا کردیتر برخورد م یحرفه ا یلیخ اینبودم اما پور یو راض دمیترسیکار م نیاز ا لیمن اوا

فروشنده چاقو  زن هی یرو ایکنه  یخال یکس بیج یانقد حرفه ا تونهیچند روز ادم نم یبود وگرنه تو نیکارش هم

 کیکم عبود وکوچ یدنبال مغاز ها میرفتیوم میزدیم رونیاخر شب ها از خانه ب یترس ومشکل چیبکشه بدون ه

 ادیاعت دمیفهم دیهم طول نکش ینبود.سه ماه نیمن ا ی.تمام بد بختمیگرفتینظر م ریکه از قبل ز ییمغازه ها

کرد  مشیشد وقا ه،هولیتو چه حال و روز ایپور دمید دماوم رونیب عیداره،حموم رفته بودم وچون اب قطع شد سر

 ادخطرناکیز زیچ ادمیباز با حرفاشم قانعم کرد که اعت یچیامد؟ه یاز دستم برم یبود ومتوجه شدم چه کار ریاما د

ترس واسترس ازت دور بشه،اگه  شهیمواد باعث م نیارام بخشه ا هی.ذارمیهر ان اراده کنم کنار م ستین یوبد

تا   یکس بیبردارم از ج یزیتمرکز داشته باشم که چ یحت ایچاقو بکشم  یرو کس تونمینکنم نم هاستفاد

 شهینم یزیبه بعد هم چ نینداره از ا یعوارض یاصال متوجه نشد نیبب ومدهین شیپ یمشکل چیامروزمصرف کردم ه

وز هر ر گهیبهتر شدو د طشیاشر ادشیبردن من به اعت ینداشت توان مقابله هم نداشتم با پ یریمخالفت من تاث

ردم پشت ک ایال که بخاطرش به دن دهیوا کیرمانت یبود اون زندگ نیکردایمصرف م دیبساط پهن بود وحتما با نیهم

خونه چهل  هیتو کردیمن را هم وسوسه م شدکمکمیاما مگه م یالیخ ی.معتاد شدبه درک به جهنم...خودم را زدم به ب

کردم مثل اون به تنفس هر  دایپ ادیچه نه منم اعت خواستمیچه م شدیپردود م ونهخ کردیمواد مصرف م یوقت یمتر

نبود که مصرف  ریتاث یاون هم ب یها قیوسط تشو نیکم کم منم رفتم سمت مواد ا داکردمیپ اجیروز اون دود احت

و هفت  وسالمخدر وابسته ساز شدم.د نیجذب ا یسادگ نی.منم به هممیشیو موفق تر م کنهیمواد معجزه م نیا

.از روزمیاز د رتریاز دستم رفته وفق یزیچ هیهروزم  دمیشد که از خانوادم جدا شده بودم به خودم اومدم د یم یماه

 یزندگ نیدایعشق از سرم پر ی.خانواده ام را،هواخواستیدلم خانه ام را م رشدمیعشق و دوستداشتنش س

بودم از  مونی.پشدمیخوابیوببره ما رو م ادیمامورب نکهیا سمن نبود هرشب با تر ازیجوابگو ن گهیپراسترس وپرخطرد

بود که   یا نهیگز نیواخر نیاول یزندگ نیپشت سرم را خراب کرده بودم.ادامه ا یانتخابم اما افسوس تمام پل ها

ام داد.تم رمییتغ یهم عوارض مصرف مواد به کل یاز طرف یروح یشدم فشارها فیانتخاب کنم الغر وضع توانستمیم

که شغل ثابت  یزوج هی یها باال بود برا نهیساله رو که قبال داشتم از دست دادم.هز ستیدختر ب هی یها ییبایز

 جواب یسطح یها یچاقوکش نیوا تیوضع نیهم اضافه شده باشه به مشکالتشون ا ادیندارن ومستاجر باشن واعت
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اما نه  میکن یبرود مثل همه مردم زندگ یشغل لکه دنبا کردمیبحث م ایبا پور یگاه میهم نداشت یگو نبودپس انداز

بود  نجاینداشت از من خسته تر اون بود.قسمت دردناکش ا یتیمن براش اهم یها یمن و دلخور یحرف ها گهید

ما  نیکه ب یزی.چکردیدوست داشت با من رفتار م یازش جدا بشم هر جور تونمیدارم نه م یینه جا دونستیچون م

مغازه  هی ایبود که پور یکردن.چند روز یزنده موندن نه زندگ یکردن بود.تالش برا نبودتحملعشق وعالقه  گهیبود د

از روز خلوت تر بود  یچه وقت نکهیکار و به ا میتا کردیها را چک م نیدورب گرفتینظر م ریرا ز یجواهر فروش

کردن طالها را.برداشتن  وجمع دنیسرعت دو میکردیم نیوهر روز تمر دیکشیکاغذ نقشه م یامد.رو ینم یومشتر

تر  عینبود فرار کردن قسمت سخت ماجرا بود قرار شد بعد از برداشتن طال ها اون چون سر یطال ها کار سخت

را،اون روزحالم خوب نبود سردرد داشتم به  یریگیپ میسخت کن ییجورا هیو میرا برداره وازهم جدا بش دطالهایدویم

رفت وموفق به برداشتن طالها  شیمثل انتطاراتمون پ زینداد.همه چ رییرا تغ نکرد وبرنامه یاما توجه ا اگفتمیپور

به سرعت عبور  تیجمع نیاز ب میدیکرد وبا برداشتن طال ها هر دو دو یاز فروشنده ها رو زخم یکی ایپور میشد

ها  نیو ماش ابانیاز وسط خ می.از هم جدا شددنیدویاون بود اما به دنبال من هم م شیپ فیدنبالمان کردنک میکردیم

ز ا یکیبخرم و  نیباعث شد زم نیکم امدن و تعادلم را از دست دادم هم مینفس ها دمیرا دو یگذشتم مسافت طوالن

به التماس افتادم:تورا  شکستیزد.داشت دستم م جیدستم را گرفت وبلندم کرد دستم و پ دمچیانها به من رس

 به سرو صورتم نگاه یگفتن وفحش ناموس راهیکرد به بد وب عبرنداشتم.شرو یزیمن چ ستمیخداولم کن من دزد ن

 انیبرد و خودم در جر یشد پ یم یخراب شده بودم که به راحت نقدریا ؟ــیکرد وگفت:از سروضعتم معلومه معتاد

 تیزندان داد من وشکا یها لهیم لی.تحومیدیرس یکرد تا به کالنتر نیتو سرم زدو توه ینبودم.کل

ال از ح یینبود.درد داشتم تو اتاق باز جو داشیرا برداشته بود و اما پ یادیبودن جواهرات ز ایپور ل،درد،دنباییبازجو

زنده در حال جون  هیبود؟ یبه مواد داشت.چه به روزم امده بود...حاال اسم من چ دیشد ازیرفتم.بدنم ن یم

 یکه از انها بردم،وا ییانها افتادم،ابرو ادیمرده بود.خانوادم.....تازه  شیوقت پ یلیروحم خ یدادن؟جسمم زنده بود ول

که من را به  یو به روم باز کرداون نامرد قتیزندان وشکنجه و درد ها در حق یها لهیزمان وبرگردون عقب،م ایخدا

قدم من واسه درست  نیاول نیاون روز انداخت و گم گورشد کجا بود حاال؟متنفرشدم از خودش و دوستداشتنش،هم

 یخت.سداکنمینجات پ تونستمیم یعنیبه او نداشتم  یعالقه ا گریکه د نیبود.هم یاز اون زندگ شدن وخالص شدن

 یزندان سوسک م واریاز درود میترسیدختر به سن وسال من نبود.از سوسک م هیمناسب  دمیکه تو زندان کش ییها

همه  نی.تصور مادرم بعدا کردمیه میگر کردمیدستم بود واطرافم را نگاه م ییبخوابم دم پا تونستمیوروز نم دشبیبار

 یبودبه چ ک،سرد،وحشتناکیداد بزنم وصدام به گوشش برسه.تار خواستیم شددلمیچشمانم ظاهر م یوقت جلو

ز خدا ا دمیکشی.سرم بلند کردم وباال را نگاه کردم خجالت مگرفتیام م هیگر کردمیهر سمت را نگاه م کردمیفکر م

تو دلم  یدی.دوباره امدادنی......اشک هام اجازه نمایکردم وگفتم خدا لندبخواهم.دستام و روبه هوا ب یزیچ



 تو دورماز 

 
49 

 

ه راه بازگشت  نشونم بد هیدر توبه  هیزندان نجاتم بده، نیکمکم کن.از ا ایهام را پاک کردم وگفتم خدا داشکیدرخش

 رونیب دیوبا کنندب خوانیم ییرا باز کردو گفت بازجو چهیهنوز حرفام با خدا تموم نشده بود که زندان بان در

از من هم  یسراغ یروز انداخت وحاال حت نیبود که من را به ا ایچور میبگو دانمیگرفتم هرچه را که م میبرم.تصم

اطر ازش بخ رمیانتقام بگ خواستیمجازات بشه اونم درد بکشه شکنجه بشه مثل من،دلم م خواستیم رددلمیگینم

را گفتم ادرس خانه دوستاش شماره تلفن مشخصات  زیچ دهمهیسپریکه از من سوال م یکه باختم.به مرد یزندگ

 یا بندازم حرفه رشیکه گ دیام نیرا هم نوشتم به ا میبه او فروخته بود یزیوچ میبود دهیبار هم د هیکه  یکس یحت

 شتکس گذا ینابود شد وتنها وب شیبه پا میکه زندگ یاز خودش جا بذاره فرار کرده بودمن یبود که رد نیتر از ا

به من گفتن اگه از  کردم؟یوخالف کار زندان چه م یهمه ادم عوض نیا نیض،بیپول،مر یبودم ب بیورفت.غر

گرفتم. دلش  تیجرمت،به زور اشک والتماس وخواهش از او رضا خورهیم فیتخ یریبگ تیمردصاحب مغازه رضا

 کردمیتحمل م دیمجازتم را با یباشم.جرمم سبک شد اما به صورت قانون یزندان یسوخت که در اوج جوان میبرا

 یلیخ.شدمیم وانهیزندان بمانم د نیا گردریشب د ستیقرار است هفتصدو ب کردمیفکر م نیبه ا یسال زندان،وقت2

 نبودم یمنم هم ادم درست وحساب کردنیم میکه تنظ یمسخره ا نیقوان میها یبرام سخت بود تحمل کردن هم اتاق

به  یکس یشد ول دیدو سال چشمم به در سف نیبودن .ا یوحش کردنیرفتار م وانیحنبود ومثل  گرانسانیاما ان ها د

مدت اگه ازاد  نیهم نداشتم بعد از ا ینامرد کجا بود.پول یایپور دونستیرا نداشتم.خدا م چکسیومدهیمالقاتم ن

 نیراه نجاتم ا ن،تنهارویرا پرت کرده بود ب لیان خانه که متاجربودم حتما صاحب خانه وسا رفتمیم دیکجا با شدمیم

سخت  یلیدوسال خ نینبود ا یاما به هر حال چاره ا دادنینم یادیبود کار کنم.در زندان مشغول کار شدم پول ز

بود مواد مخدر را کنار گذاشته بودم و حاال سالم بودم کار  ندیخوش ا میکه کردم برا یمثبت راتییگذشت اما تغ

 یمن دلخوش یها همه برا نیپاک شده بود ا میاز زندگ رانگریموجود و هی دمپول پس انداز کرده بو یومقدار کردمیم

 گرید اماایرا نداشتم.با خودم گفتم برم دنبال پور ییکجا برم جا دانستمیشد وازادشدم نم یبوددوسال سپر دیبود ام

ده بار هم به من سرنز کی یدوسال حت نیا یبا او نبودم ط یحاضر با زندگ کردمیم شیدایاگر پ یحت خواستمیاو را نم

رم نامح کیبود  بهیغر کی میبرا گریام هم تمام شده بودد غهیازان گذشته هم مدت ص دیبودتمام پول ها را باال کش

 یبرا یتالش چوقتیسمت او نرفتم وه گریترک کرده بودم واز ان جهنم فاصله گرفته بودم.نه د کار؟تازهیرفتم چ یم

درزندان که خارج شدم  انه؟ازیاصال زنده است  دانمینم دمیرا ند ایبه امروز پور تاتا  یرینکردم.ازان روزدرگ دنشید

دورتر  یاز ان زندان کم خواستینداشتم فقط دلم م یشدم مقصد یوکجا برم سوار تاکس رمیبگ یتاکس دانستمینم

 چرا حالم دیپرس ممرد راننده از ریکردن پ هیوشروع کردم به گر رمیخودم را بگ ینتونستم جلو نیماش یشوم.تو

 نهکی.گفت دخترش کار مستیخوب ن طمیندارم برم وشرا ییجا نکهیدادم ا حیرا توض میاز زندگ یبده؟منم مختصر

 انیکه از شهرستان م ییادم ها یهم داره برا یطیشرا نیکه چن دهیازش شن یول رهیشرکت والبته خوابگاه نم نیتو ا
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از دست بدم مجبور بودم اعتماد  اینداشتم که ببازم  یزیچ یعنیرفتم  شندارن برن،بهش اعتماد کردم وباها ییجا ای

بده همش براش  رشیکرد ومشغول کار شدم.خدا خ یودخترش من را معرف نجایمن را اورد ا رمردیکنم.خدارو شکر پ

ن م یها دعا ریتاث دیشا نمیبه کار نشدا ازمندین گهیرفت ود نجایماه بعدش دخترش ازدواج کرد واز ا هی کنمیدعا م

رک ت شونیکیداشتم  گهید ینبودن سه تا هم اتاق نجایکدوم بچه ها ا چیکردن ه یاتاق معرف نیمن را به ا یبود.وقت

ه ک شونمیکیمهربون تر بود  یبهتر بودم کم یبا دوم میسرد بود ییجورا هیو شدمینم شیبود واصال متوجه حرفها

او  ینگاه کردن.ول یاسیوبه  دنیخودمون،همه خند یاسی نیممثل ه یباهاش حرف زد بداخالق وعصب شدیاصال نم

دف ارام .صمیبود دهیکرده بود و ما ند هیانگار گر کردیاونا نبود به سقف اتاق با بغض نگاه م یانگار حواسش به حرفا

 یجور نیکه باهاش اشنا شدم هم ی:ازوقتیشاد ه؟ــینجوریدختر چرا ا نیا ینشنود گفت:شاد اسمنیکه  یجور

 ی:نه.....چون تودوگفتیصدف خند ؟ــیدرس عبرت گرفت میرو دلش تلنبارشده،حاال از زندگ ادیدرد ز ده،انگاربو

 یم یی:باچه رویشاد ؟ــیچرا سراغ خانوادت نرفت یدورت کرد راست یتو عشق از زندگ ستین یمن عشق یزندگ

فرارکردم وازدواج کردم ودزد  شیمن چندسال پ گفتمیکه سرشون اوردم داشتم م ییواسه بال یحیرفتم؟چه توض

را  مناسیو هیبارمهد هی ینرفتم ول د؟نهیوحاال ولم کرده وبرگشتم شما هم ببخش رشدمیشدم ومعتادم کردن ودستگ

که دخترشان به مدرسه  یها گفته بود از روز هیاز همسا یکیان محل رفته بودن  ره،ازیبگ یفرستادم تا ازشون خبر

تصادف کرده وکشتنش  گهیم یکی دونهینم یخونه رفتن.کس نیدربه در شدن  واز ا اه چارهیب نیرفت وبرنگشت ا

 دایبرنگشت وجسدشم پ چوقتیه یول ستیوبعد کشتنش،معلوم ن دنشیدزد گهیم گهید یکیکردن، دیجنازش ناپد

 نیتو ا مردم همون بهتر کردنیحاال که فکر م رمیسراغشون بگ ومدیدلم ن گهید دمیحرف ها راشن نیا ینکردن،وقت

برگرد.ــ  رنشدهیتو برگرد صدف تا د یزندم از عمد سراغشون نرفتم.ول یزیابرور نیباشن تا بفهمن با ا الیخ

کردن با زن باباست بهتر از کتک خوردن جنگ ودعواست  یبهتر از زندگ یلیخ نجایکردن ا ی:به نظرم زندگهیمهد

شدن با انها و هم سطح بودن با انها  یمیصم خاطرسخت هست.ــ صدف ب کمیگرچه کار  یارامش دار نجایحداقل ا

کردن را  حتیعلم نص یرا دراورد وگفت:وقت هیمهد یادا یکس وکار جلوه داده بود.شاد یوب ریفق یخودش را دختر

هم  تو یزن بابا نمیبب ،بگویفهمیجان فقط تو من را م هیگفت:مهد دن،صدفینکن ــ همه خند حتیپس نص یندار

ــ صدف که احساس  دمید یلیها خ لمیف نیتو ا ی:زن بابا نداشتم ولدوگفتیخند هیدــ مه زد؟یکتکت م

تو پشتش را به انها کرد وپ نیاورد ریکس گ یدختر مظلوم وب هیگفت:واقعا که..... یگذاشتن با ناراحت کردسرکارشیم

کنم ــ صدف:اگه  یخواستم شوخ زمیعز دیاو کنار زد وگفت:ببخش یپتو را از رو هیمهد دــیسرش کش یرا رو

 تو چند مینداره زندگ یوگفت:داستان خاص دیکش یاه هیکجاهستن؟ــ مهد ؟خانوادتیینجایچرا ا یگیببخشم م

سرش  یاش گرفت وپتو را رو هیجمله خالصه کنم.بچه دار نشدم وهمسرم ازم جداشدو االن زن و بچه هم داره گر

ف حر دنیخدا بهش داده بودصدف با شن یسخت یندگفقط صدف نبود که ز نی.همه گرفتار مشکالت بودن ادیکش
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صدف بود که از  نیخر وپف همه بلندشد وا یبعد صدا یفراموش کرد مشکالتش را،ساعات اتشانیانها وتجرب یها

 مانیپش یریدرگ نیامده وا شیبداند چه به روز نرگس امده؟ از اتفاق پ خواستیبرددلش م یدلشوره خوابش نم

که به  یلیکه پر بود از خاطرات مادرش پر بود از وسا یشب در اتاق خودش بخوابد اتاق مثل هر خواستیبوددلش م

از دستش بدن .با تمام  نکهیمگه ا دوننیکه دارند را نم ییزهایقدر چ چوقتیانها عالقه مند بود دلبسته بود.ادم ها ه

 دیبا یتا ک دانستیوان همه رفاه،نم کربار بدون اتاق خواب ودور از ان قصر وان کلفت ونو نیها خوابش برد ا ینگران

 شیلب گفت کاش مادرم زنده بود.ساعت ش ریبود که ز یداریادامه بدهد.درخواب وب یلج باز نیبه ا یانجا بماندتا ک

بودن سالم رد وصبح به  دنیشد اطرافش را نگه کرد همه مشغول لباس پوش داریبچه ها ب یصبح بود که از سرو صدا

هوا هنوز کامال  دیرا پوش شیبرداشت و لباس ها رتختیرا از ز فشیو از تخت جدا شدک دیکش یا ازهیگفت خم ریخ

شلوغ بود وهمه مشغول شستن دست وصورتشان بودن.صدف با  یلیها رفت خ ییشو یروشن نشده بود به طرف رو

کردو  ینجا زندگیا یسادگ نیوبه هم شدیجور خاص بودن مگر م هیشکل و  هیهر کدام  کردیتعجب به انها نگا م

وسط اتاق پهن شده  کیسفره کوچ هی دیفکر بود که در اتاق را باز کرد ود نیداد بدون خانواده؟ در هم اتیادامهح

 ییزهایاز چ چکدامیشده بود ه ینان بسته بند یکمیو ریبشقاب پن هیشکر و وانیل هیو  یان چهار استکان چا یرو

پر رنگ  یاستکان چا هیساالد ساده که عادت داشت. ایداشت  دوستکه  رینبود ش خوردیکه دوست داشت هر روز م

صبحانتو  نیبش ایگفت:ب یکه شاد کردینبود همون شکل داشت به سفره نگاه م گرید یانتخاب یعنی ریبشقاب پن هیو

جا باز  شیکه کنار هم نشسته بودن از هم فاصله گرفتن وبرا هیومهد اسمنیخشکت زده؟ یکنیبخو چرا نگا م

لباسش صورتش را  نینکرد با است داینشست وبا اطافش نگاه کرد دنبال دستما سرش را چرخاند اما پ ،صدفکردن

:آره صدف:پس فقط نهار وشام و از طرف شرکت  هیمهد د؟ــیکنیخشک کردوگفت:خودتون صبحانه درست م

 نیا هیپول کرا ی:حتهیمهد ـباشه ـ گانیرا ستین نیا کننیرا از حقوقمون کم م نشی:بله اما هزی؟ــ شاد نیریگیم

 یم یــ صدف:پس چند درصد حقوقتون باق ستین گانیداره اما را فیتخف رونینه مثل ب کننیاتاق ها هم حساب م

 ستیــ صدف:خب بهتر ن مونهیم یهفتاد درصدش باق ای:حدود شصت وپنج یتیبا نارضا یمونه براتون؟ــ شاد

جا  نیدوره از ا ادیز میاجاره کرد یخونه سه نفر هین؟یهم هست ترازاد  ینجوری؟ایچند نفر یریخودتون خونه بگ

.بعداز خوردن رموئدیم لیتعط یفقط روزا ،یتاکس میبد دیرا با نجایا یها نهیرست هز میایوب میهر روز بر میبخوا

روزکار  نیولصبحانه زنگ کار زده شد همه خود را به راهرو ها رساندند. همه کارگرها مشغول خروج از خوابگاه بودن.ا

بهتر  رونیب یها یو خوش گذران حیشروع کار داشت ازتفر یکه برا یجانیداشت ه یخاص اقیبود وصدف اشت

گفت:حتما االن کارتت حاضر شده برو  یبه انبار کار واردشود که نگهبان از او کارت ورودخواست.شاد خواستیبود.م

 تیریتکان داد وبه طرف اتاق مد دییسرش را به عنوان تا .صدفکنمیم داتیپ میما تو انبار ایو ب رشیمهاجر بگ شیپ

داخل بشم  دنیاجازه نم خوانیم تیتو سالن کار ازم کارت عضو دیرفت در زدو سالم کرد:سالم،خانم مهاجر،ببخش
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ز هم بعد ا ار،عصرین رونیاز گردنت ب یهم مشغول کار یــ مهاجر:سالم،کارتتون حاضره بفرما....بندازگردنت.تا زمان

بعد  اقی.کارت را گرفت ومشغول به کار شد ان صبح پراشتامیمدارکت ببرــ صدف:ممنونم،چشم حتما م هیبق ایب ارک

شدبه طرف اتاق مهاجر  لیبعد از ظهر که کار تعط شیخسته کننده وسخت داشت.خسته بود.ش یاز ظهر

رفت ومدارک را  زشیم ییومدارکت؛به طرف کش نیا ایرفت.وگفت:سالم واسه مدارکم اومدم.ـ مهاجر:سالم، ب

از اتاق  یرفت وبدون خداحافظ رونیبرداشت وبه صدف دادوگفت خدانگهدارتون من خسته ام ــ صدف عقب عقب ب

د ز دلبخندیسبز شد تا او را د شیپا یجلو هوعاطفهیبد دهن که  شعوریخارج شد بعد از بستن در با خودش گفت:ب

الت ح زمیجوابش را داد:سالم عز بایز یبه دفعه قبل وبا لبخند هیشب یوگفتکسالم عاطفه خانوم ــ عاطفه با ظاهر

.کار نگرانت بود یحالت بپرسم کم امیهستم ــ عاطفه:خداروشکر،بنفشه گفت ب یچطوره؟ــ صدف:به لطف شما عال

 ارمیدوم ب تونمیم یانجام داد تا حاال کار مکردم ول شهیصدف:سخت هست اما م ست؟ــیچطوربود تحملش سخت ن

 وگفت:چرا دیجبران کنم ــ عاطفه خند خوادیاما دلم م تونمینم دونمیم یبه من کمک کرد یلیهستم.شما خ یراض

تر  دیبود وروزبه روز نا ام ماریــ انگار ب ینره برام بفرست ادتیو  یفاتحه سفارش هی....رمیمیروزا من م نی؟همینتون

....عاطفه به صورت مات ستین شیبرا یسرطان داردو درمان به هیشب یماریکه ب دی.بعدها از زبان کارگرها شنشدیم

فقط به من زنگ بزن...فعال خداحافظ ــ به طرف اتاق مهاجر  یداشت یهر کار زمیانداخت وگفت:عز یصدف نگاه

فرشته رو پر پر  نیا فیح یلیخ ایعاطفه سوخت با تاسف گفت خدا یرفت.بعد رفتنش به خود امد صدف دلش برا

اورد که چه  یخودش نم یامد به رو یبود خسته بود خوابش م ستادهیرا سرپا ا یادیکن.مدت ز خودت کمکش یکن

در دست داشت  یهم کتاب اسمنی.خوردیم یچا یبود شاد دهیخواب هیبهش وارد شده به اتاقش رفت.مهد یفشار

گذاشت  فیک خلاورد.مدارکش را دا رونیب رتختیرا از ز فشیان بود.صدف به طرف تختش رفت وک شیوحواسش پ

عکس وبه  نیا شهیکردوگفت:م اسمنی دروبهیاورد وبوس رونیب فشیچشمش به قاب عکس مادرش افتاد ان را ازک

 یتو چرا باکس اسمنیکردوگفت: یــ صدف مکث شهیبه قاب عکس کردوگفت:اره م ینگاه اسمنیبزنم؟ــ  وارید

وضوع م نینداره ا یکردوگفت:به تو ارتباط گاهشن تیبا عصبان اسمنی ؟ــیوسرد ریانقد گوشه گ ؟چرایزنیحرف نم

باشم بهم بگوچرا بامن  یمیباهمه صم خوادیدلم م میکن یباهم زندگ نجایا میخوایــ صدف:چرا ارتباط داره ما م

 تیبا همان عصبان اسمنیــ  ستین هینگاهت به من مثل طرز نگاه بق کنمیاومدم حس م ی؟ازوقتیکنیم یبداخالق

 نه گدا،نه زن بابات یشهر نییبچه پا م؟تونهیما احمق یکنیم ا،فکریدروغگو بدم م یاز ادم ها ونچرا؟چ یدونیگفت:م

را  ینامادر یها یرحم یوب یبرف دیداستان سف نایا ،واسهیدیکش یونه مثل ما بدبخت رونیبا کتک پرتت کرده ب

 یختکه س ستین یدختر یادست نایا یدروغ گفت یصبح تاشب ظرف شستم.ول الیر هیواسه  یگی.میکنیم فیتعر

نشسته،امروزم که با دختر صاحب شرکت  یلباس چیتا حاال ه فیظر یبلند ودستا یناخن ها نیا دهیکش

ه شد وب داریب هیــ مهد رونی....برو بیبمون نجایا یندار ؟حقیبریکارگرها براش خبر م ؟ازی.جاسوسش هستدمتید
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ا حرف نیصدف ا هیزود قضاوت نکن دختر خوب یاسی:یشاد چه خبرته؟ ــ یاسیگفت: یرفت با ناراحت اسمنیطرف 

 یب دیحرف ها راشن نیــ صدف که ا دیدروغگوه بهش اعتماد نکن هیدختر  نی:بچه ها ااسمنیــ  یزنیکه م هیچ

شما  دی:شااسمنیــ  شیانداخت هیبه گر نیاز ما بدبخت تره گناه داره بب نیا یاسی:هیاش گرفت ــ مهد هیگر اریاخت

وگوشواره هاش نگاه کن الماسه،به مانتو  رگردنشیبه زنج کنمیمن باور نم یول دیوقصه اش را باورکن نیاشساده ب

ماه حقوق ماست.به قاب عکس مادرش اشاره کرد وگفت:اون  هیمارک پولش برابر با  ن؟همهیتنش نگاه کرد یپالتو

 هی؟ــ مهد گفتیکه م یمتر هلچ نیرزمیعکس گرفته پس کجاست اون ز ی....تو چه قصرنینیعکس مادرش،بب

ومنتظر جواب  کردنیهمه با مدرک بود واثبات شدن،همه با اخم به او نگاه م اسمنی یساکت شدن،حرف ها یوشاد

 هیباگر دیلرزیم شی.صداقتیان ها را نداشت شروع کرد به گفتن حق یبودن،صدف که تحمل نگاه ها شانیسوال ها

بزرگ  یخونه ا ینکرده،تو رونمیزنده هست.زن بابا از خونه ب ستم،پدرمین کس یوب میتیگفت:اره من دروغ گفتم.من 

 یواسه من سرسوزن یشهر ملک وامالک پدر منه،ول نیپنجم ا هیخوابگاه، نیتمام ا یبهشت به بزرگ هیشدم که شب

پدرم  رفتارندارم تو اون خونه، یارامش گهیتو اون خونه هست،د گهید یکیمادرم  یارزش نداره،چند ماهه که به جا

واسه دخترش نمونده،به اون  ییبه من نداره،زنش تمام وقت ازادش را گرفته جا یتوجه  گهیبامن عوض شده،د

کرد  یمعرف نجایبودمن را به ا یمیبامن صم یلیرا نداشتم.دوستم بنفشه که خ دنشیبردم چشم د یحسادت م

خاطربودکه  نیگفتم فقط به ا دروغبهتون  ن،اگهیبنفشه هست فقط هم یمیدوست صم سییوعاطفه دختر ر

 نیخواینم .حاال هم اگهستمیمثل شما ن دیکنیوفکر م نیبش یمیباهام صم نیتونینم نیرا بدون قتیاگه حق دونستمیم

به من خوش گذشت تو  نجایا یلیرابست وگفت:خ فشیلش،درکیشروع کردبه جمع کردن وسا رمیباشم م نجایمن ا

 نی؟همیچرا بر زمیودستش را گرفت:نه عز دیدو ی.به طرف در رفت ــ شاددیحالل کن نیدید یمدت کوتا،بد نیا

سو تفاهم بودحل شدخودت را ناراحت نکن  هیگفت:نرو صدف... متیبا مال زین هیــ مهد هیکاف یرا گفت قتیکه حق

 یول ونگفت:ممنونم ازدوتات یرا نداشت باناراحت ییــ صدف که جا یخوش حالمون کرد یلیخ ی:اگه بمونیــ شاد

کردوگفت:اجازه هست بمونم؟ ــ  اسمنیسرجات ــ صدف روبه  نیبش گهی:لوس نشو دهیبرم برم بهتره ــ مهد

 .یبمون یتونیگفت:م یروشن شده بودبه ارام شیبرا قتیحق گریکه د اسمنی

خانه را داشت از  یبرا شیها یش،دلتنگیها یتر شد با هم اتاق یمیروزهم گذشت.از ان روز به بعد رابطه اش صم ان

ه به شدن کار بود کهبنفش لیبعد از تعط قایکردعصردقیها فراموش نم یراحت نیقلبش شکسته بود وبه ا بردیم ادی

صدف با  ؟ــیسرنرگس اورده بود ییچه بال یدونیصدف اماده کرده بود.صدف نم یخبر برا یصدف امد.کل دنید

ده بو نینرگس روزم ادیعمو م ی:وقتردیم فیتعر یوق خاصسرش اومد؟ــ بنفشه باذوق وش یی:چه بالدیترس پرس

 یهم که کل روزهیشه،فیم یفکرش را بکن چ گهیبشه د شیکه ادا قاط کممیواون حال بد  یهنوز با صورت خون

اخر و مارستانیبره ب یکردن،عمو نرگس را م هیبه گر کنهیوسط کاسه کوزه ها سر اون بشکنه شروع م نیا دهیترس
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 کنه،عمویبزرگش م یاونجام وحساب نجامیا گهیم یخونه اونم از خدا خواسته ه گردونهیشب بعد از مداواش برم

 یم ماکنه حت داتیپ کردمیکه فکر م یکشه،جوریواسه تو خط ونشان م یوکل دهیم شیودلدار رهیگیدورش و م

 جانیا گهیبه صبا که م زنهی.صبح زنگ میپرسه تو کجارفت یهست که نم یعصبان یکشت تو را،شب به اندازه ا

 زنگشه،ینگرانت م یستیخونه ماهم ن شنوهیم یخبرم.وقت یوازش ب ستین نجای.زنگ زد به من منم گفتم استین

 چارهیهم خبرداده باشه،ب یاالن به کالنتر کنمیفکر م شهینگران تر م گنیهم ن م یوقت لیخونه تک تک فام زنهیم

 تیبا اون وضع سوزهیصبا هم م یبرا کنن؟دلمیکارمیپشت سرت چ یدونیداغون شدن نمگناه دارن اون وصبا  یلیخ

 هی.ــ صدف با کناشدیکنه اشک تو چشمام جمع م داتیپ کردیوالتماس عمو م کردیم هیگر یوقت شیباردار

 هی ایندونستن؟چرا همه فراموشم کردن به خودشون فکر کردن؟انگار وجود نداشتم  اکه بودم چرا قدرم ر یگفت:وقت

ارامش دارم ــ  نجایا ،حداقلیایب کنمیم هیاومدم.به تو هم توص رونیموجود اضافه بودم.خدارو شکر از اون جهنم ب

ح تا صب تونمینم ارمدرا ن طیشرا نیکردن تو ا یتحمل زندگ نجا،منیتو خوش باش ا زمیوگفت:نه عز دیبنفشه خند

چرخه دور چشمات  یزبونت خوب نم یزنیحرف م یده،وقتیوروت پر ؟رنگیشد یچه شکل یدونیشب کار کنم.نم

صدف:خوبه ..خوبه...خوبه دو روزه اومدم کال ادم دو روزم غذا نخوره  نجاــیا یگرفت نیتامیزده،کمبود و اهیحلقه س

برات شعر بخونم؟ــ صدف با تعجب  یخوایگه چه خبر؟مید ،یــ بنفشه:باشه تکون نخورد شهینم شیچیه

 هی یگاه ؟ــیخوندیهم به زور م یدرس یکه کتاب ها ؟تویرفت یتا حاال سمت شعر و شاعر یگفت:شعر؟.....تواز ک

 یعاشق شد گهی....بنفشه حسم می.حاال بخونم؟ــ وادمیم حیکنند برات توض رییادم ها تغ شهیباعث م ییزهایچ

 :گوش کن فعالفشهنگو نه؟ ــ بن

 در زمزمه مبهم اب؟ ستیپرسند چ یم همه

 دیآن ابر سپ یدرباز ستیدرهمهمه دلکش برگ؟چ ستیچ

 آرام بلند، یآب نیا یرو

 ال؟یخ یبرد به ژرفا یم نگونهیتو را ا که

 حاصل موج یدرکوشش ب ستیدر خلوت خاموش کبوترها،چ ستیچ

 ینگر یساعت مات ومبهوت به آن م نیدرخنده جام؟که تو چند ستیچ

 آرام بلندنه به خلوت خاموش کبوترها یآب نیبه ابرنه به آب نه به برگ نه به ا نه

 به جام دهیآتش سوزنده که لغز نیبه ا نه
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 یسرا پا همه خوب یا شمیاند یبه تو م شمیاند یجمله م نیبه ا من

 شمیاند یوتنها به تو م تک

 شمیاند یل که باشم به تو موقت همه جا،من به هر حا همه

 را تنها تو بدان نیبدان ا تو

 ایب تو

 بمان با من تنها تو بمان تو

 همه گلها تو بخند یتو جا یشب ها تو بتاب،من فدا یکیمهتاب تار یجا

 دراز یکن از ان مو یسمانیتو در افتاده ام باز،ر یمنم که به پا نیا نکیا

 توببند تو بخواه ،پاسخ چلچله ها را تو بگو،قصه ابر هوا را تو بخوان ریبگ تو

 با من تنها تو بمان توبمان

 تو بجوش یدل ساغر هست در

 را تو بنوش. یجام ته نیجرعه ا نیاست آخر ینفس از جرعه جانم باق کی نیهم من

نگ قش یلیت زد وگفت:بله خدس شیصدف برا ؟ــیریمش یشعر ها کنهیبه ادم منتقل م یچه حس خوب نیبب صدف

چند روزکه من نبودم  نیداره،بنفشه ا یتر یحس قو دنشیکه مثل خو شاعر عاشق باشه هم شن یکس یبودبرا

شده برام...عاشق شدم ــ  عوض زایچ یلیشدم......صدف خ گهیادم د هی کنمیافتاده برات؟ــ بنفشه:حس م یاتفاق

 ور؟دلخیکنینم تمیــ بنفشه:قول بده اذ ستین یهست؟ما که اطرافمون پسر یک ،حاالیشد یجور هی گمیصدف:م

... ــ صدف هانیخودته ــ بنفشه: ک...ک یچرا ناراحت بشم زندگ هیچه حرف نیا زمیصدف:نه عز ؟ــیشیهم نم

 زدلبخند تلخ  هیکرده ، یاز صدف خاستگار دونستیاون که م شه؟یحرف را نداشت. اخه مگه م نیا دنیانتظار شن

 نییپا یــ بنفشه سش را کم ؟یشد یریومش یکه مثل اون عاشق حافظ سعد نهیا ؟بخاطریگیم یوگفتکواقعا جد

 دونمیصدف:نم ؟ــیــ بنفشه:اگه خوب بودچرا ردش کرد هیصدف:پسر خوب ه؟ــیگرفت وگفت:نظرت دربارش چ

دم ب جاناتشیهاش رفتارش ه یشوخ تشیما باهم فرق داشت شخص یایاصال دن نینرگس بودبب رزادهچون براد دیشا

ازدواجش تا ازدواج با  شهیوموفق تر م خورهیم شتریمثل تو واخالقت ب یکیبه نظرم به  کردمیدرکش نم ومدیم
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وگفت:ممنونم از خودت  دادفشار  یصدف را گرفت وبا دلگرم یــ بنفشه دستها کنمیرا از خدا ارزو م یمن،خوشبخت

 ترسمیــ بنفشه:نه...نه نه....م ؟یتو بهش عالقه مند شد دونهیم هانیال کتو،حا یزمیوقلب پاکت ــ صدف:عز

اون وقت ــ صدف:چرا قبول نکنه؟از خداش هم هست تو از من  خورهیتو ذوقم م یلیبگم وقبول نکنه....خ ترسمی....م

ــ  هست هانیموندنم ک لیتو،تنها دل شیپ امی:اگه قبول نکنه منم منفشهب رــیخودت را دست کم نگ یهم سر تر

ا خودش ر یخانواده بافرهنگ ومرفع،تک فرزند بودنت هم جا هی ،ازیکنه،خوشگلینباش حتما قبول م نیصدف:بدب

 شوبا توخ یبهش بگو هدفت ازدواج بوده،فکر نکنه حاال کل نیدیداره،حواست باشه اگه قبول کرد وبه تفاهم رس

 ستیما و اعتبار پدرمون درست ن یبرا یستین یم معمولاد هیدختر  ره،تویرو بگ گهید یکیبگذرونه و بعدش بره 

سکوت اتاق بعد ازساعت ها شدوباز گفت:صدف  دونم،متوجهیبگه ــ بنفشه:اره م یزیچ نیپشت سرمون چن یکس

 کینرفتم، یهم گفتن چون تو زنگ زد نم رون،بهیتو رفتن ب یپا شیکجا هستند؟ــ صدف:پ تیها یجان هم اتاق

؟ــ نکردن یرفتارشون باهات خوبه؟باهات بحث نمیبگو بب ،حاالیندارم ــ بنفشه:لطف دار شتریدوست خوب که ب

عاطفه را  ینگرانت هستم،راست زمیــ بنفشه:اخه عز می.مگه من خروس جنگمیچرا بحث کن زمیصدف:نه عز

شه:خدانکنه ــ بنف رهیروزاست که بم نیهم دمی...شن یمهربونه ول یلی،خ هیخوب یلیصدف:اره دختر خ ؟ــیدید

او را  یلینبودمن خ نیحالش خوب شدــ صدف:اصال منظورم ا دیاز کار خداخبر داره شا یک ریزبونت را گاز بگ

ه ک یدلتنگ یایعشق و صدف در دن یایشدن وبه فکر فرو رفتن.بنفشه در دن رهیخ یدوست دارم .هردوبه گوشه ا

از فرط  دمشینداره،اون روزد یفیطوره؟ــ بنفشه:تعر:صبا....اون حالش چدیصبا افتاد وپرس ادیصدف به  اگهانن

.بعداز مادر ذاشتمیاون را تنها م دیمن بوده،نبا ریگفت تقص یخشن وقرمز شده بودند م شیچشمها ختنیاشک ر

شده بود که چرا مانع نرگس نشده بود  اشدعو روزهیباف یبودم.نرگس وعموراسرزنش کرده بودو کل یم دمواظبشیبا

حالش  کمیکه  نینکوبد،رابطه عمو و نرگس هم شکراب شده،بعد از ا واریرا به د یلعنت یکه چرا ان قاب عکس ها

مهمه،فقط نگران صبا  نقدریــ صدف:چه جالب خبرنداشتم وجود من ا کنهیخونه مادرش،مثال قهر م رهیم شهیبهتر م

انداخت واز جا  یاش نگاه یبه ساعت مچ شهینم یزیبشه ــ بنفشه:نگران نباش چ یهستم نکنه بچه اش طور

به عاطفه،دوطرف صورت صدف  ایخودم زنگ بزنم  ابهی یداشت یبروم اگر کار دیبا گریبرخواست..صدف جان ،من د

صدف را  دستپول همراه اوردم ممنونم ــ بنفشه دو  زمیبهت بدم ؟ــ صدف:نه عز یوگفت:پول الزم دار دیرابوس

 یاحساس دلتنگ یلیگرفت.صدف برام دعا کن خ یدستان او را م یوقت کردیگرفت وفشردچقدر احساس ارامش م

 کنم وباهاش حرف بزنم برام دعا کن فقط دعا..... دایپ یکنم .کاش جرات یم

داشت وامروز ازش که تا امروز  یزهایتمام چ یدلش برا کردیرفتن او صدف تنها شد به قاب عکس مادرش نگاه م بعد

ز .اکنمیعادت م زیبه همه چ گذرهیروزها هم م نیوگفت باخودش ا دیکش یقیگرفته شده بودن تنگ بود نفس عم

 را خوابش برد ییرا بست دقا دوچشمانشیتخت دراز کش یرو کردیکار بدنش کوفته شده بود ودردم یفرط خستگ



 تو دورماز 

 
57 

 

جوابش را دادــ  یهم با مهربان اسمنیبار  نید اتخت نشست وسالم کر  یشدرو داریکه با بازشدن در اتاق ب

صدف:گفتم  ؟ــیومدیچرا ن گهی:راست میبود ــ شاد یتو خال یفقط جا یلی:اره خهیصدف:خوش گذشت؟ــ مهد

 شی:حاال دوستت اومد؟ــ صدف:اره اومد پاسمنیــ  امیدوست داشتم ب امیب شدینم ادیکه دوستم بنفشه قرار شد ب

 میهم تو پارک قدم زد یوکم میکرد دیخر یکم میباهم بود هی:من ومهدیــ شاد ن؟یشما رفت.شما کجاها رفت یپا

:اخه مگه قراره اسمنیکجا بودن؟ ــ گنیها که نم یبعض شمونیاخر اومد پ یخانوم از ما جدا شدو لحظه ها یاسی

چند نوع عطرمختلف  یبو اسمنی دادیم یخوب یبو هیشما؟ــ  یدخالت کردم تو کارا یرا بگم؟ من ک زیمن همه چ

 گهیگفت:بسه د یبه شاد اسمنیخوب تمام اتاق راپرکرده بود یبو نیشده بودن.ا یسخت بود  قاط صشیتشخ

را گرفت  هیدست مهد یبلند شد.شاد مزنگ شا یگفت:باشه نگو،بداخالق،صدا یبادلخور یدخالت ممنوع ــ شاد

کرد وخواست  اسمنیبه  یوبعد هر دو از اتاق خارج شدن.صدف نگاه می.ومزاحم خانم نشمیشام بخور میبر ایوگفت:ب

با سکوت همان طور به او نگاه  دیترس یجرات نداشت واز اخالق تند وزننده او م یاز او بپرسد که کجا بوده است ول

 یاما برعکس او با مهربانجواب سرباال داشت  هیتو چند سالته ؟انتظار  اسمنی دیدفعه از او پرس کیکه  کردیم

مهربان  یحت یو شاد هیمهربان شده بود مثل مهد یلیکرده بود خ رییسالمه،اخالق او با صدف تغ ستیگفت:ب

او لبخند زد وبا تعجب در ذهن خود  نیری.صدف برجواب شدیبخش یم ییبایچهره ز نیچقدر به ا یتر،مهربان

د اور رونیبسته کوچک که داخل ربان وکادو بود از ان ب کیرفت و فشیبه طرف ک اسمنیــ  یگفت:چه مهربان شد

کنم  یم یبد بود از تو معذرت خواه یلیخ روزمیتخت کنار صدف نشست وگفت:رفتار د یوبه طرف صدف امد رو

ماــ دادن ش بیبود نه فر گهیزدیچ هیکن منظور من  وربا یول گفتمیبه شما ها دروغ م دیمن بود نبا ریصدف:نه تقص

 یشاد ایوفقط از مال دن کنمیاعتماد م یبه کمتر کس ستیمن دست خودم ن یول یهست یتو دختر خوب ونمدی:میاسی

 یمهربان یلیاو لبخند زدو گفت:تو قلب خ یبایوز نیسه نفرــ صدف برچهره مت شودیرا دارم که با تو م هیو مهد

.به  ستیوادامه داد.اغلب دست خودم ن دیکش یاه اسمنی ؟ــیکنیوقت ها اخم م شتریدانم چرا ب ینم یول یدار

رفت  ادمی ی.....راست خندنیحاال فراموش کردم چطور م یخوب ول یداشتم روزا یزمان هی یعنیخنده عادت ندارم.

 کارها نیبه ا یازیگفت:ن یوشحالرا به دست صدف داد.صدف با خ ییوبعد جعبه کوچک مقوا دمیتو خر یرا برا نیا

عطر است  هیخوب واندازه ان معلوم بود  یا نداردصدف کادو را از دست او گرفت از بو:قابل شما راسمنینبودــ 

از  یاست.کم متیکوچک وپرنقش ونگار به نظر گران ق یا شهیرنگ درش دیعطر سف کی دیدر ان را باز کرد د یوقت

 یلیممنونم چه خوش بو استحتما خ کردیخوب ان ادم را مست م یبو کرد بو سوسپ دیاش پاش یروسر یان را رو

 یرانه ادخت رستانیدب نجایباالتر از ا ابانیهم سخت نبود دو تا خ یلی:نه خ اسمنی ؟ــیرا انتخاب کرد نیتا ا یگشت

عطر به  دیخر یاحفظ کرد تا بر یدارد صدف ادرس را به خوب یخوب یمغازه است که عطر ها کیان  یاست روبه رو

از جا  اسمنیامد شام نخوردن  ادشانیوصدف  اسمنیوارد اتاق شدن. وتازه  یوشاد هیمهد بعد یقیان جا برود دقا
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 همه تو ر اسمنی.....مشغول خوردن شام بودن که صدف گفت:کننیاالن غذا را جمع م میبر ایبرخاست وگفت:صدف ب

صدا بزن ،لبخند چهره  یراحت یلبخند زدوگفت:هر جور اسمنی ــ ؟یدیاجازه را م نیبه من هم ا زننیصدا م یاسی

نشست چون هم  ی.چهره صدف به دل همه مشدیصدف نم یبود اما به بانمک بایاو ز دادیتر نشان م بایاو را صد برابر ز

 فحر نیانگار با ا اسمنی؟یتو ازداوج کرد یاسیبه حلقه دست او کرد وگفت: یبود هم خوش برخورد.صدف نگاه بایز

به  ینگاه اسمنی یفهم دهیچهره جذاب و رنج د نیعم را در ا شدیواضح م یلیسرش خراب شد.خ یرو ایتمام دن

 دییدرجواب او سرش را به عنوان  تا اسمنی ؟ــیحلقه انداخت وگفت:اره ازش جدا شدم ــ صدف :ازش جدا شد

جدا  ؟مگهی:من عاشقش بودم االنم هستم ــ صدف:هستاسمنیــ  ؟یحرفش تکان داد.ــ صدف:دوسش نداشت

دانه جاو شهیبگم داشتم چون عشقش برام تا هم ادی:دلم نمکردگفتیم یکه باقاشقش باز یدرحال اسمنی ؟ــینشد

:من جدا نشدم اون از من جدا شد ــ صدف:چرا اسمنی ؟ــیچرا جدا شد یهست ــ صدف:توکه انقد دوسش داشت

تنهاست؟ــ  ین چنذاشتن....جدامون کردن ــ صدف:اال یل:دوستم داشت.....واسمنیمگه دوست نداشت؟ــ 

نگفت اشک  یزیبغض کرد وچ اسمنی ؟ــیباهاش اشنا شد ی:اره از من هم تنها ترــ صدف:چه جوراسمنی

 گهید یخوایاگه م یشیانقدر ناراحت م دونستمینم دیگفت:ببخش یتوچشماش حلقه بست.ــ صدف با شرمندگ

. ــ صدف که کنمیم فیرا برات تعر زیتو اتاق اونجا همه چ میبلند شو بر ی:اگه شام خورداسمنی.ــ زنمینم یحرف

و هر د هیو مهد یوارد اتاق شدن شاد ی.ــ وقتمیبر گهیندارم د لیبلندوگفت:م عیماجرا بود سر نیا دنیمشتاق شن

 دیدراز کش او.صدف کنار میمن صدف تا حرف بزن شیپ ایوگفت:تو هم ب دیتختش داز کش یرو اسمنیخواب بودن،

از اون ها را  چکدامیه یکردن:من نه پدر دارم نه مادر از بچگ فیشروع کرد به تعر اسمنیاو ماند و یحرف ها ومنتظر

سال از من  15از  شتریخواهر دارم که اونم ب هیندارم فقط  یادیتصادف مردن کس و کار ز یتو گهیخواهرم م دمیند

ادم  هینبود  یگذشت شوهرش ادم خوب یبهم سخت م یلیاون و شوهرش بزرگ شدم.خ شیبزرگتره،پ

.خدا کردیخدمتکار باهاش رفتار م هیفروش،نفهم،رفتارش با خواهرم اصال خوب نبودمثل  ،موادی،الکلیعوض

هم الل  چارهیدختر ودوتا پسر داشت دخترش ب هیاورد. یبه اون خونه از کجا به دست م اوردیکه م یپول دونستیم

از  تر یعوض یبار دوستا هیاومده بودن بچه بودن ،چند روز  ایپسرش بعد اون به ن بود و دوتا شبود هم فلج،بچه اول

ادم خوب وعاقل  هیکه درشان  یمشروب،هرکار گاریکردن،سیدور خودش،مواد مصرف م کردیخودش را جمع م

بود به  معصوم یلیخ مو کوفت وزهر مار،خواهر یچا قهیچارم هم شده بود خدمتکار اونا دم به دق ینبود،خواهر ب

 ی.مجبور بود باهاش زندگشدیعوضش کنه موفق نم خواستیم یهرچ کردیم تشینص یهرچ دادیحرفاش گوش نم

مرد تو خونه  هیبدون خانواده بدون وجود  میرا نداشت یکس کردمیکنه نه تنها اون بلکه منم مجبور بودم تحمل م

که مادر  یهم کس یاز طرف دادیبا اون ادامه م یزندگ بهشد که  نیمردم... ا ثیحرف وحد شدیسخت تر م یزندگ

 یکنیخودت فکر نم یبه خوشبخت گهیبه بعد د ییجا هیاز  شهیم یزندگ ریاس شهیم ریدست وپاش زنج شهیم
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 یا ندهیا دادنیکه نداشتن مادرهم اگه از دست م یپدر درست وحساب یسوزونیبچه هات م ندهیا یوخودت وبه پا

از بستگان دورمون که بعد فوت پدر  یکیمن وخواهرم بود شوهرش هم  ی.اون خونه پدراشتنبهتر از پدرشون ند

اون  یها یشاهده دعوا وفحش وکتک کار یخانواده،از بچگ هی میشیتو اون خونه وم انیومادرم به خاطر من م

خفه بمانم.تا  ردیم رممجبو طیبودم و شرا یبا اون عوض یکه مجبور به ادامه زندگ گهید ریاس هیخواهرم بودم منم 

دوست داشتم هرچ زودتر ازدواج کنم واز اون خونه ودردهاش خالص بشم  زدمیکه امکان داشت با او حرف نم ییجا

 بود خوش یزندگ الیخی.شوهر خواهرم بکردیبه من نگاه هم نم یحت یاون خونه بودم کس یکه تو یخب تا زمان یول

 یت کارکثاف یفرستاد پ یما نم یبرا یپول یول کنمیکار م گفتیمگشت یبعد دوماه برم رفتیوقت ها م یگذران،گاه

 یزندست.زندگ یچ یاومده وبرا ایبه دن یچ یبرا دونستیهدف بود خودش هم نم یادم ب هیخودش بود  یها

نکرد......اخ ...اخ ..چقد غصه اش را  یروز خوب کنارش سپر هیوقت  چیچاره خواهرم ه یخواهرم ونابودکرد ب

 ازمدرسه شهیروز که مثل هم هیبودم  رستانی.سوم دبخواندمیکه داشتم درسم را م ی.با وجود تمام مشکالتخورمیم

بار  نیپسر با قصد مزاحمت دنبالم راه افتاده بودا هیبود نییپا شهیبا وجود پوشش مناسبم وسرم که هم گشتمیبرم

 شهرکه هست نییدختر پا کردیباخودش فکرم نبود یمن کاف یها یمحل یب ایگو کردیکار را م نیبود که ا یچهارم

رسه مجبوره خفه  ینم یبدبخت ترش هم کنم صداش به گوش کس کمیکس هم هست حاال اگه  یبدبخت وب

درباره من چه فکر  دانمیدختر خوب نبود نم هیکه درشان من نبود در شان  ییحرفا نداختیبد م یبشه،متلک ها

ا بودخانه ت یطوالن ری.مسدیترس ینداشت نم دهیرنش،فایبگ زنمیم ادیفرکردم ادامه بده داد و دشیکرده بود.تهد

داشت وعاشقم بود  یخوب تیبار اخر روبه روم را گرفت اجازه نداد رد بشم نه که بگم ن نینداشتم.ا سیمدرسه سرو

 لندب یگفتن با صدا راهیومزاحمت بود شروع کردم به بدوب یهدفش خوشبخت کردنم بود نه هدفش فقط چشم چرون

دست  یرو یبا اون سرو وضع جلف، با اون زخم ها ومدیجلو ن یصدام کس دنیها بودن وشن یلیبهش ناسزا گفتم.خ

ازم بپرسه  ومدیزن با جرات ن هی رتیمرد باغ هی ادیدنبالم ب دمیکشیوصورتش معلوم بود چه کاره بود خجالت م

پسرمثل فرشته نجات از  هی هوی.که ادیداد وفر بانایووسط خ کردمیم هیمهم نبود گر یکس یانگار برا ه؟یچ انیجر

 نگاه کرد انگار رهگذر هیاشک بود چند ثان سیبا وقار به صورتم که خ یولباس ها زیپسر مرتب ظاهر تم هی دیراه رس

شد اول با حرف چندکلمه گفت  ریمزاحم باهاش درگ هی نیدانش اموزم وا هیمتوجه شد  یموند وقت هیبود چند ثان

را نه دستش را گرفت ومحکم ترش و توصورتش زد از لحاظ  یدست بلند کرد روش مشت اول را خورد بعد هپسر یول

 حرفاش یلگدش،البه ال ریز نیداشت خون از سرو صورتش در اورد افتاد زم ینسبت به پسره مزاحم برتر کلیقد وه

 نیا دنیحسرت د قایدق کردمیم نشیخانواده ــ تو دلم تحس ی؟بیشیچرا مزاحم ناموس مردم م گفتیم دمیشنیم

ودم در خونه  دمیرا دو ریتمام مس دمی.تا به خودم اومدم دزدمیصحنه را داشتم.اما از شدت ترس نفس نفس م

تم جرات نداش یرا،ول یریدرگ نیتا اخر ا کردمیماندم وتماشا م یم خواستیکنم دلم م کاریچ دیبا دونستمیهستم.نم
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نخواستم  ای.صورتم را پاک کردم داخل خونه شدم از خواهرم دور بودم کردیم مکردن اروم هیتو اون لحظه فقط گر

امد به بهانه درس خواندن به  یاز دستش برنم یکار گفتمینگفتم اگر هم م یزیاما به او چ دانمیناراحتش کنم را نم

کلمه،به اون لحظه  هیخوندن  از غیاز اتاق ها پناه بردم ودر را قفل کردم کتاب ها را دور خودم جمع کردم واما در یکی

ه اون دخالت کند ب گرید یکس  دمیترسیخودم م یو بدبخت یکس یبخاطر ب کردمیم هی.گرکردمیو اون اتفاق  فکر م

 رونیتشکر ساده هم نکردم .از فکر ان پسر ب هی یحت کردمیفرار م دیزشت بود نبا یلیبرسونن.کارم خ یبیپسر اس

ورتم وتو ص کردیکردنم را نگاه م هیگر یتو ذهنم بود وقت رشیباشد.تصو وسالمتسالم  کردمیامدم وفقط دعا م ینم

 رهنیبا،پیحالت ز هیمرتب وبا  یمشک یبه سبز،موها کینزد یرنگ ی.پوست صورتش سبزه بود،چشمادیسرک کش

بود  نگشحرکت قش شییبایاز ظاهر وز شتریجثه مردانه،ب هیاستاندارد  کلیوه ،قدیشلوار پارچه ا هیبلندو  نیاست

نشد  یکه بخاطر من مشت خورد انگار اول خواست با حرف زدن حل کنه مشکل را،ول شیکه عاشقم کرد فداکار

داشته باشم. روز بعد، بعد  میو تو زندگ یمرد نیهمچ هی خواستیدلم م قایامدعم یجور ادم ها خوشم م نیچقدر از ا

 یکردم درست همان جا یرا ط ریمدرسه شدم مس یوراه دمیساعت زودتر از معمول لباس پوش میخوردن نهار ن

 یکه بخاطرم فداکار یمزاحم بود نه پسر یاز ان پسر عوض یوبه اطرافم نگاه کردن نه اثر ستادمیا روزید یریدرگ

 اون که بهش نمیدوباره او را بب تونمیم کردمیپرا منتظرش بودم وفکر م دانمینم دیکرد.چهره خوشحالم از هم پاش

نم. و بخاطر لطفش تشکر ک نمشیبب گهیبار د هی خواستمیاز کجا بود؟ م دمیام نیباشه پس ا یحوال نیابچه  خوردینم

خاص من را به سمتش  یروین هی.دمیخودم د یکردم تا که او را چندقدم یاو بررس یرا در جستجو ابانیتمام خ

خوشحال هم  دنمیانگار از د دادسالم کردم .جوابم را  دمیبه او که رس شدیم کیاون هم داشت به من نزد دیکش

 .دمیخندینم یپسر چیه یمن به رو دمیامد اما بروز ندادم نخند یاز اون خوشم م یلیکه خ یبود.با وجود

ت راس هینگفت و یزیدن،چیند یبیخوشحالم که حالتون خوبه اس یبه من کرد یبزرگ یلیکمک خ روزید ممنمونم

ردم بودم فراموش ک دهیترس یلیمن خ روزید دیگرفتم باز گفتم:ببخش نییخجالت کشدم وسرم را پا کردینگاهم م

 یکار کنمیممنونم ــ گفت:خواهش م گهید ربا هیشما هستم  ونیرا مد نیوا دمیتشکر کنم .امروز اون را دور برم ند

ر بودم برم ومجب کردیاما نگفت وفقط نگاهم م دیبگو یگرید طیچ دیبود ــ منتظر ماند تا شا تمیانسان فهینکردم وظ

سوال بپرسم؟ــ کنجکاو بودم سوالش  هی شهیقدم که از او جدا شدم گفت:م هیبرم خدانگهدار  دیگفتم من با گهید

 دینوگفت:آرمان صدام بز دیگفتم:نه..آقا.... وسط حرفم پر ن؟ــیشناسیــ گفت:شما اون پسر را م دییبله بفرما ه؟یچ

نداشت تا که  دهیفا کنمیمحلش م یهرچقدر ب شهیکه همش مزاحمم م شهیم یچند روز شناسمیــ نه آقا آرمان نم

ــ خواستم مثل خودش بگم  نیرا  کرد ارک نیبه پا کردم ــ آرمان:خانم شما بهتر یزیشدم و اون ابرو ر روزکالفهید

اما هر چقدر  دیبگو یزیچ خواهدیم دمیفهم شینگفتم از نگاه ها یزیوچ دمینه خانم،اما خجالت کش اسمنی

از وجودم را کنارش جا  یمیتشکر کردم واز او جدا شدم.انگار ن گریبار د کی نینگفت بنابر ا یزیمنتظرماندم چ
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اون بود.خودکار دستم بود.گوشه کتاب اسمش را  شیگذاشتم تمام طول کالس فکرم پ

بود.آن روز  ایادم دن نیبه او داده بودکامل تر زیآرمان، انگار خدا همه چ گرینوشتم....آرمان....آرمان...وهزاربار د

ر اما نبودگروه بعدازظه گشتمیبا نگاهم به دنبالش م رفتمیرفتم م یگذشت.هربار که به مدرسه م گرهمیوچهار روز د

 یایرو کی میامدم اتفاق ان روز برا یم رونیزدم کم کم داشتم از فکر اوب رونیبودم بعدازخوردن نهار از خانه ب

ان  دنیروز کالس هفته بود موقعه برگشتن از مدرسه بودم  باز هم با د نیآخر میشد.از ماجرا پرت نشو نیریش

است نه کج دانمیکه نه م یاو نشوددوستداشتن کس ریگتر حرکت کردم تا فکرم در عیآرمان افتادم سر ادیبه  ابانیخ

نفر  هیتا خانه نمانده بودکه  یزیداخل کوچه بود وچ کردیترم م نیکنم؟ داشت روز به روزغمگ شیدایچطورپ دانمیم

 کردمیبود که فکر م  ادیز الیآرمان بود باز از فکر وخ یصدام زد:خانم؟....برنگشتم که نگا کنم پشت سرم  صدا

 ستین الیآرمان بود خ یصدا نی.....ــ ا؟یلحظه صبرکن هی  شهی.به راه رفتنم اداه دادم. دختر خانم مزندیم میصدا

زبانم بند امد بدون سالم  جانیبود از ه یمن واقع یدش بود صورتم را برگرداندم وپشت سرم را نگاه کردم خداخو

 سالم چند کیــ آرمان:سالم  ــ گفتم:عل وداتفاق ممکن ب نیبهتر نیا زدمیپلک هم نم یکردن نگاهش کردم حت

چشمم را گرفت با  یوسش دارم غرور جلولحظه فراموش کردم چقدر د هیما رد وبدل شد.  نیلحظه گذشت سکوت ب

پسر  شما هم مثل نمیب یحاال م ی.ولنیپسر ها فرق دار هیشما با بق کردمیم ن؟فکریگفتم:چرا دنبال من اومد یادب یب

خاطره خوب بودنتون از ذهنم پاک  نی.من از شما تشکر کردم اجازه ندنیهست یفکر سرگرم بهفقط  یابونیخ یها

ن  .....مدیکن یشدم باهمون اخم گفت:اشتباه م مونیاش به اون حالت از حرفام پش افهیق دنیبشه ــ اخم کرد.... با د

 میچه بگو دانستمینم شه؟ــیجرم محسوب م هی نینداشتم...من به شما عالقه مند شدم به نظرتون ا یبد تین

که شما را  یسکوتم به او جرات حرف زدن داد از :از روز نیشقش کردم سکوت کردم واکه عا نیخوشحال بودم از ا

 وقبول امیجلو ب دمیترسیم کردمیهر روز موقعه کالس رفتن نگاتون م امیب رونیاز فکرتون نتونستم ب دمید

ه سخت شده ــ آرمان:ن یلیدوتا خ نیا صیهوس نه تشخ یاتفاق قشنگه ــ گفتم:عشق قشنگه ول هی ن،عشقینکن

رز ــ ط ن؟یکنی.بامن ازدواج مستین یاحساس زود گذر و ساعت هیکه دوستداشتنم  کنمیبهت ثابت م ستیهوس ن

 سهیبه من داد او را با شوهر خواهر مقا یبزرگ دیام هیهمسر من باشه آرمان  نکهیحرف زدن را دوست داشتم تصور ا

ول قب یپسر چیخانواده من هستن؟....ه نایا گفتمیم یامدم.خانوادم.....چطور نبودبه خودم سهی.....اصال قابل مقاکردم

ــ آرمان  خورهیشد.من و خانوادم به شما نم یبگم اما ناخواسته بر زبانم جار خواستیخانواده را،دلم نم نینداشت ا

هم  ریفق یخانواده احتما  کندیم یکه در ان کوچه دربه داغان زندگ یکس کریو ترس من شد تصور م یمتوجه نگران

 یــ ول میسطح نیبه هم ما هم تو هم میخوریرا حل کنه گفت:م زیهمه چ تونهیبا هم تراز کردنمون م کردیداردفکر م

ندارم....ماتش برد سکوت  یمن خانواده ا دمیحرفش را،وسط حرفش پر نیا کردیورد م گفتیرا نم نیسر ووضعش ا

بودم  کیمن کوچ یخواهر دارم پدر ومادرم وقت هیدادم:فقط  دادامهییایکنار ب یکی نیبا ا توانستی.انگار نمکرد
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ــ  ستین یکنم.ــ آرمان:خدا رحمتشون کنه  مشکل یم یخواهرم وخانوادش زندگ شیتصادف کردن مردن حاال پ

 زیرحمم از همه چ یب ریتقد انمیاطراف یها یبتمح ینا به سامانم، ب یاقتصاد طیشرل میها یاو از تمام بدبخت یبرا

خانواده اش با ازدواج ما  دانستمینبودم.م کردمیکه وانمود م یزیدادم اون چ بشیگفتم مبادا  فردا حس کنه من فر

 یفقط آرمان بود.ب یبدبخت نیخالص شدن از ا یاما آرمان را دوست داشتم وتنها شانس من برا کننیموافقت نم

 زدیارام وشمرده شمرده حرف م یلینه ثروتت نه خانوادت.خ یمن مهم یحرف آرمان خوشحالم کرد:تو برا نیا تینها

 ــان؟یب یکنیفکر م یعنیــ با تعجب گفتم: یبه زود تیخاستگار میایبا خانوادت حرف بزن من و پدر و مادرم م

ست هم سن ــ گفتم:ازدواج کرده؟ــ آرمان:نه مجرده در امیبا خواهرم آهو م ومدنی....اگر هم نانیآرمان:بله حتما م

گوش  شیوبه حرف ها ستمیتا صبح همن جا سر پا با خوادیدلم م شدیم کیوسال خودت،ــ هوا داشت تار

عجله داشت انگار  یلیعاشقم کرد.خ شتریدرخواست و اصرارش ب نیبدهم.همان روز اول به دلم نشست حاال هم ا

مل عکس الع دانستمینداشتم نه خودم نه خانوادم....اصال نم یاصال امادگ ؟ــیخاستگار یبهم گفت:فردا خوبه؟....برا

 یدونیه؟میاسم من چ یدونی؟میکرد قی...اصال درباره من تحقندهی.گفتم نه....باشه هفته استیخواهرم وشوهرش چ

اندازه  نیا یکنیخانومه ــ گفتم:فکر م اسمنیکردم اسمت هم که  یزد وگفت:اره همه کار یچند سالمه؟ــ لبخند

ردا ف کنه،واسهیحسم و عوض نم یاتفاق چی.هستیجز تو برام مهم ن یچیه زمیآرمان:گفتم که عز ه؟ــیکاف قیتحق

کار دارم خداحافظ ــ دستش را تکان داد و رفت.فکر  یلیخ نمتیبیحاضر باش با خانوادتم حرف بزن....فردا م

ز .ادنیعجله داشت واسه به من رس یلیشده بودوخ عاشقاز من  شتریانگار او ب یفقط من عاشق او شدم ول کردمیم

تنها  رگیشده بود د دایپ دنمیکردن ونفس کش یزندگ یبرا یلی.دلکردمینگاه م گریرا جور د ایان لحظه به بعد دن

تباه اش ایکارم درست است  دانستمیتمام نبودن ها را برام پر کنه .نم یخال یبود که جا یکس نبودم کس ینبودم ب

ارمان را کنار خودم داشته باشم.بعدازرفتن او به خانه  شهیهم یکنم و برا یکوتا را ط ریمس نیا خواستیم دلم؟فقط 

لحظه شک کردم به ارمان،اگف برنگرده؟اگه تمام  هی دمیکشیخجالت م یول مییبه خواهرم بگو خواستمیرفتم م

باالخره با خودم کنار امدم که ان  انه؟ی مبگ دمیپرسیمدام از خودم م ؟یهاش به من کاذب باشه چ یحرفاش دلخوش

 نکهیدادم.از ا حیخواهرم توض یادم پست و دروغگو باشه.تمام ماجرا را برا هیمال  تونهیچهره پاک مهربان نم

خوشحال شد اما بعدش شرمنده وناراحت به لباس  دییایقرار بود ب کردمیم فیکه من تعر یخوب نیبه ا یخاستگار

افتاد چه بپوشم؟ اصال  ادمیــ تازه  ؟یندار یتو که لباس مناسب اسمنی... رمیبم یاله:فتکردوگ یتنم نگاه یها

وانمود کردم که  یول دانستمیها را م نی.همه ادیهم نداشت که من را ببره خر ینبودن،پول یمناسب مراسم خاستگار

همان سرشب به  یوشحالخ زلباس ها راحت هستم از او خواستم با شوهرش حرف بزند.ا نیو من با هم ستیمهم ن

 یحال خوب من،رفتم و کم کم جور نیاتاقم رفتم تا بخوابم چشمم به دختر معلول خواهرم افتاد که متعجب بود از ا

که  یاز قدرت جذب شیبایز یدادم.از چشمها حیراتوض انیجر شیبه فهم او برا کینزد یکه متوجه شود با گفتار
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و ا ادمیز یها یگفتم و با وراج شیبرا زیاز همه چ ادیکه قرار بود ب یخوب یااز روز دیکش یبود من را سمتش م یوقت

اتفاق فکر کنم  نیفقط به قسمت خوب ا خواستیها فراوان...اما دلم م یبود کم کاست ادیرا خواباندم. مشکالتم ز

ح . صبدمیخواب نمیریش االتیخ نیراه بود باهم نیمشکالت را نداشتم  فراموش کردن ان ها بهتر نیا رییقدرت تغ

نگاه  نایبه سار کردیجر وبحث م اطیکه با پسرش در ح دمیشن یخواهرم را م یشدم.صدا داریافتاب زده بود که ب

 رونیچرخش گذاشتم و با خودم از اتاق ب یبود بلند شدم و او را رو دهیحرکت دراز کش یبود ارام و ب داریکردم ب

گفتم بعد از خوردن صبحانه و صبحانه دادن به خواهر زادم،دوش  ریخبا لبخند سالم وصبح ب دمیبردم خواهرم راد

وقت نداشتم از دوستام  ینبود حت یامد اما چاره ا ی...از لباسم خوشم نمنهییا یرفتم جلو دمیگرفتم وبه خودم رس

که  دبو گهید یزهایچ یلیخ شدمیبود که من متوجه م ییها کمبود ها نیهم نداشتم.ا یعطر خوب رمیقرض بگ یلباس

شد همش  داریظهر بود که شوهر خواهرم از خواب ب کی.نزدندیای.قراربود بعد از نهار بدیرس یبه ذهنم نم یمن حت

داز ام یاز دستم بر نم یکار یکه نگران بودم ول شناختمشیکنه،م یزیانجام بده وابرو ر یرفتار زشت دمیترسیم

کردن  زیبخورم بعد از نهار بود که خواهرم شروع کرد به تم را از دست دادم و نتوانستم نهار میاشتها ادیاسترس ز

 ی.منتظرصدامیکردینگاه م اطیو ارز پنجره به ح میدر تاقمان بود نایو جارو کردن من وسار دنیخونه و دستمال کش

اد د ینگفت و اجازه خاستگار یزیشوهر خواهرم چ نکهیشدایم شتریدلشوره ام ب گذشتیکه م هیزنگ بودم.هر ثان

ما،به ساعت نگاه کردم زمان هم  ییچه شد که نه به من شک کرد نه به روش اشنا دانمیشانس بزرگ بود نم هی میابر

زنگ در  ی....آرومم کن ...صداایها هم ابروم رفت.....خدا نیا شیاعتماد کردم؟پ ؟چرایچ امدینگار کند شده بود.اگه ن

 دونستمیاومد....م یدیوبا خودم گفتم د دمیدو نهشد فورا به طرف اشپزخا شتریدستم ب دلرزشیبه گوشم رس

شد با چه سر ووضع  اطیدستش وارد ح ری...ازپنجره به در نگاه کردم شوهر خواهرم در را باز کرد پسرش از زادیم

 هیکه پشت سرش ارمان با  شدیگرفته باشه لبخندم داشت محو م یخروار خاک کشت هیانگار تو  یفینامرتب و کث

تر بهش داده بود فوق  یحالت رسم هیشد.چقدرجذاب تر شده بود کت وشلوار اطیوارد ح دیفسبد گل سرخ وس

وارد  ارمان هیدختر کوتاه قد کامال شب هیقبل رو به باال حالت زده بودبه دنبال او  ییبایالعاده بودموهاشم به همون ز

رش س یبلند تر از ارمان ،موها یحت دمرد قد بلن هیدستش بود بعد اون  ینیریجعبه ش هیشدبه نظرم  خواهرش بود 

نبود به شوهر خواهرم دست  یکس گهید یعنیبود انگار پدرش بود. در را پشت سر خودش بست  دیسف انیدر م یکی

گرفتم او  یگل را  از دست ارمان م دیوگل را از دستان انها گرفت.من با ینیریداد وبعد با خواهرم خوش وبش کرد.ش

را بلد نبود ارمان که گل را تعارف نکرد اون خودش از  یخواهرمم فرهنگ خاستگار انگارخدا...... یچرا گرفت ا

و گل را به من  ینیریکه خواهرم قبل انها دوان دوان به طرفم امدش کردنیدستش گرفت.مهمان ها تعارف تکه پاره م

حاضره؟ــ  یچا اسمنی:رخواه دیلرز یم بی.لبخند زدم دلم عجهیداد شاد وخندان بود.گفت:ماشاال چه پسر خوب

 دیاب دونستمی.تمام حواسم آرمان بود نمکنمی....االن حاضر مدونمینم یعنیدست پاچه شدم با اضطراب گفتم:نه....
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خواهرم نگاه کردم......رفته بوددلم  دبهیجوش یببرم.به سماور نگاه کردم خواهرم روشن کرده بود داشت م یچا

را آماده  ینیباشم س یگرفتم قو میوتصم دمیکش قینفس عم هیرفت. دهداماب یکنارم باشد وبه من دلگرم خواستیم

شکل  هیهر کدوم  مینداشت یمن فنجان واستکان درست وحساب یخدا یکردم وبه طرف استکان ها رفتم..........وا

رم بب راها  نیا ی.چطورختیبود.اعصابم به هم ر دهیگوشه اش پر یکیدسته دار  یکیساده  یکیدار  هیچا یکیبودن 

 دید یاصال مشکل نم ایها فکر نکرده بودو نیاز ا چکدامیدوست داشت اما به ه یلیمن را خ نکهیاخه؟خواهرم با ا

 مین خوردمیرفت کاش نهار م یهم دلم ضعف م ی. از گرسنگکردمیبه استکان ها نگاه م یبغضم گرفت همونجور

 اوریب یچا مانیمهمان ها یجان برا اسمنیزد: میصدانبودم خواهرم  یگذشت از امدن انهاحاضر به بردن چا یساعت

 حتما؟یچ یبرا یرا به ارمان گفته بودم نگران زیمن که همه چ یــ با خودم گفتم آخه با کدوم استکان و فنجانت؟ ول

 را باز کردم وان ها را ینیریباشم.در جعبه ش نقدرشرمندهیندارد ا یگذاشته بودلزوم انیاو هم خانواده ش را در جر

 میدارم از خجالت لپ ها ادیامدم.استرس اون روزم را هنوز به  رونیو از اشپزخانه ب ختمیر یچا دمیچ یظرف یرو

اول را به پدر ارمان دادم وبعد  ییسالم کردم و چا کردمیرا نگاه نم یگرید زیچ میسرخ سرخ شده بود به جز پاها

ان ارم نمتونیبیخوش حالم که م یلی:خدیرا بوس صورتمخواهرش گرفتم  با احترام بلند شد و  یرا رو به رو ینیس

و بگم:لطف  فیضع یکرده بود برام ــ چه وش کالم و مهربان بود فقط توانستم با صدا فیازتون تعر یلیخ

را  ییرا به طرف ارمان اوردم .صورتم را برانداز کرد و سپس با تشکر چا یچا نیها را پخش کردم و اخر یین،چایدار

 کی یارمان نشسته بودم اما حت ی.روبه رومیحلقه نشسته بود هیکرد همه مثل  ییرایرا خواهرم پز ینیریبرداشت. ش

 ییایبود و من در دن رهیهمه نگاه ها به من خ کردمیرا نگاه م میبود ودست ها نییلحظه نتوانستم نگاهش کنم سرم پا

 م؟یکه ما به چه منظور مزاحم شد دیدونیمبودم پدر ارمان سکوت را شکست و شروع کرد به حرف زدن:حتما  گهید

 نیندارم ــ پدر ارمان:بله هم یا گهیشناخت د انیم اسمنی یــ شوهر خواهرم:راستش به من گفتن واسه خاستگار

 خانوم و اسمنی یبه صورت اتفاق رونیب ایخاستگار براش گو میایب خوادیکه ازمون م هیطوره،پسرم آرمان چند روز

 میتونست ینم چوقتیانتخابش ه نیاز ا میکن یخدار و شکر م یلیکرده.ما که خ یریگیپو خوشش اومده  دهید

و  ستیبا تخصص و رشته اش کار ن نجای.پسرم درسش تموم شده ومتاسفانه امیکن دایبراش پ یکامل نیبه ا یدختر

زاد و ا ذارمیاحترام م اشبه خواسته  یبره و ازمون جدا بشه ول خوادیدلم نم نکهیشده با  دایجنوب کشور براش کار پ

ازدواج کنه مجبوره زنش هم با خودش ببره  یاش انتخاب کنه.اگه که روز ندهیوا یزندگ یخودش برا ذارمشیم

حرف  نیاز ب زدیهمان طور با ادب و احترام حرف م کردمیمطرح م دیو حتما با ستیموضوع ساده ن هی نیجنوب وا

 ایگو نیدختر و پسر را،مادرآرمان و برادر بزرگترش آرم نیدارن وا پسر بزرگتر از آرمان کیمتوجه شدم  شانیها

 اختالف مانیخانواده ها نیمادرش ناراحتم کرد.ب ومدنیدادن خونه بمونن ن حیازدواج نداشتن که ترج نیبه ا لیتما

کامال  دمیفهم خوش کالم بود از همان روز اول ویمنطق یازدواج شاهزاده و گدا بود پدر ارمان مرد قایبود دق یادیز
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نوع  هیشده پدرش است او وآهو خواهرش کامال اخالق پدرشان را داشتن اما برادرش و مادرش انگار  یرفتار ارمان کپ

با  نیوخوش گذران ،برادرش ارم مانیا یبند و بار،ب یب ن،یپرتکبر مغرور،خود ب یبودن کامال متضاد انها ادم ها گهید

د مادرش وابسته بو ،بهیحرفه ا ،نهیمعتبر یلیداشت نه مدرک تحص ینه سرکار دچندسال از ارمان بزرگتر بو نکهیا

 یاتاختالف طبق هیما  نیبود ب یمتیق یسنت یها ی.پدرش تاجر فرش وقالکردیفکر نم ندهیاو را داشت به ا تیتاحما

 شیخوب پ زیوباور داشتم همه چ رفتمیکاذب جلو م دیام هیبا شودامایدردسرساز هم م دانستمیربودمیچشمگ

ه اسون تر بش یریگ میتصم وهیش میهم باخبر بش طیتا از شرا دادیم حیرا توض زیوهمه چ زدیحرف م ره،پدرشوهرمیم

 یلیخواهرم هم خ دییبگو یزیچ توانستیباز شده بودو از فرط تعجب نم یشوهر خواهرم که دهانش چند سانت

 دمثالید یها را م یبودم چشمم فقط کم وکاست خودم یدلشوره ها ونگران ریمن هم که درگ دادیزده گوش م جانیه

نکند مدام چرتش  یزیدوساعت شوهر خواهرم نتوانست ابرور نیا یفقط دو ساعت مهمان ما بودن و ط نکهیا

نه  یده ولکر یدیرفته کار مف گفتمیم شناختمشیبود اگه نم دهیتمام شب را انگار نخواب دیکشیم ازهیوخم گرفتیم

بروند وبرنگردنداما انگار ارمان اهسته به پدرش  دمیترسیاول م یهاش بود.لحظه ها یبندو بار یوب یخوش گذران یپ

ازدوج صحبت کند.تمام  میتصم نیو ادامه ا یبعد داریکامل درباره د نانیگفت که باعث شد پدرش با اطم یزیچ

موم ت شیروزبا تمام دلهرها دادن،انرا قول  میکه ما انتظار داشت ییزهایاز چ شتریب یلیخ ی.حترفتنیما را پذ طیشرا

ادم جدا از فرهنگ  هیازدواج با  کردمیفکرم شتریب کمیافتاد کاش  یبه سرعت اتفاق م زیشدخوشحال بودم همه چ

 صدو هیمهر مییها را بگو نیداشت.حاال زوده ا یتر نییکه خانواده پا یکس شدینابود م ستین یخودت کار درست

ان روز  یبودم قرار شد فردا یراض زیتولدم ارمان نوشت.از همه چ خیبه تعداد تار یچهارده سکه مد نظرون بود ول

تاق را که در ا دمیراد نایراست به طرف اتاقم رفتم چشمان منتظرسار هی.بعد رفتن انها اورندیب یانگشتر نامزد میبرا

الودش را گرفتم  تحس وگوش یرفتم از من دلخور بوددستان ب کشیمنتظر من بود نزد چارهیکردبینگاه م

شوهر خواهر را  یاوردم.صدا یو چا ینیریش شیفراموش کردم نو را،رفتم برا یبه کل زمی.من را ببخش عزدمیوبوس

 یلیحرف او گفت:اره خ دیینشن،خواهرم در تا مونیپش میاریبودن،شانس ب ی:چه خانواده ادمیدرهنگام راه رفتن شن

 یاسی یبهتر برا نینداشتن خاستگار از ا یباشه معلومه مشکل مال نگفت میگفت یپولداربودن بدون چونه زدن هرچ

 نیها را به اتاق بردم و با لبخند گفتم:بب ینیریــ انگار ارمان به دل همه نشسته بود ومن تنها نبودم.ش شهینم دایپ

دهانش را  دنبودکریودهانش را باز م دادمیکه به او غذا م شهیمنه،مثل هم یخاستگار ینیریاورده؟ش یخاله برات چ

را برگرداندباز اصرار  خوردصورتشینکن؟ به ان معنا که نم تیباز نکرد هنوز از دستم دلخوربودــ گفتم:خاله رو اذ

را به او دادم  ینیریشد ودهانش را باز کرد ش میتسل دیترسینه من نه تو......ازقهر من م یزم؟نخوریکردم بخور عز

که چقدر  دمیفهمیم یبه خوب کردیگفتم فقط گوش م شانیاش از حرفها از ارمان وخانواده شیوخورد بعد برا

اما نه  شدیومتوجه م دید یرا م زیهمه چ کردیمثل من سالم وسالمت بود با حسرت نگاهم م زیدوستدارد اون
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رقم خورده  ینجوریرا برطرف کند افسوس که سرنوشتش ا شیها ازین یحرف بزند نه راه برود ونه حت توانستیم

 ان یامد بدون اعتنا به ان ادامه داد: فردا نییاشک از گوشه چشمش پا یبراش تنگ شده....ــ قطره ا یلیخ دلمبود.

را کادو  لیوسا یسر هیانگشترو چادر نماز و هیامدن  دنمیروز بعد از برگشتن از کالس ارمان وخواهر ومادرش به د

واضح بود به اجبار امده دلم به ارمان قرص بود  کردیم گامن و خانوادم را ن ریگرفته بودن اوردن.مادرش به چشم تحق

د شد بلن یحرف چینکرده بودم که بدون ه ییرایبودن هنوز پز دهیکه رس شدیساعت نم مین کردمیبه او نم یوتوجه ا

عوض نشد آرمان هم من من  مشیگفت اما تصم یزیلب چ ریز دمیرا د د،اهویبچه ها پاش گهید میبر دیوگفت ما با

 شیارا هیزن مغرور وبد ذات بود  هیمانع رفتنش نشد زیاصرار خواهرم ن ینداشت حت دهیفعال زوده اما فا کهکرد 

اس لب نیجواهرات وا ادیجوان تر به نظر ب یروشن فکر است وکم کردیفکر م دیظاهر نامناسب داشت که شا هی ظیغل

 دانستمیبا اخم به حالت قهر از خونمون رفت نم . اون روزکنهیمثبت ادم اضافه نم یها یزگیبه و یزیفربنده چ یها

رور سرم وبلند کنم وباغ گهید یمثل دختر ها توانستمینم نکهیرا به هم بزند از ا ینگران بودم نامزد انهی گرددیبرم

ه نگاه ب یشده بودم وقت ریکردم تحق هیمنه ناراحت بودم بعد رفتنشان به اتاقم رفتم وفقط گر یخانواده  نیبگم ا

کاش.....ــ صدف  ی.من در حد انها نبودم اگرفتیم شتریدلم ب  کردمیانداخت فکر م یم واریشوهرم که به درو د رماد

بدون پاسخ  اسمنیـــ  ؟یکردیاون ازدواج نم ؟بایکاش چ یانداخت وگفت:ا ینگاه اسمنی ونیگر یبه چشمها

سوخت   یم میبه اتاقم امد دلش برا دبو دهیرا شن میها هیگر یدادن به سوال او ادامه داد:خواهرم که صدا

که اورده  یلینشده،تازه امروزه برات حلقه اوردن....وسا یزیبرم هنوز که چ ؟قربونتیکنیم هیچرا گر اسمنیگفت:

 توانستینم یآرامم کند ول خواستی.دلش مختمیریبود واشک م میزانوها یبودن را کنارم گذاشت.همچنان سرم رو

ردم ــ سرم را بلند ک یانداخت هیهم به گر نایسار نینکن....بب هیگر اسمنی شهیم رستاش گرفت وگفت:بخدا د هیگر

صورتم وپاک کردم وگفتم  نمیبب ونیمعصوم وپاکش را گر یچشمها خواستیدلم نم کنهیم هیصدا گر یب دمیو د

م ما به ه یدشدن نامز یخاله.لحظات سختم سپر زینکن عز هیدلم گرفته بود تو هم گر کمی کنمینم هیگر گهید

من را هم دعوت نکردن به خونه،پدرش و  یحت دمیمادرش را ند گرید میکه نامزد بود یتمام مدت ینخورد اما ط

 خواستنیمادرش و داداشش انگار من را نم یول رفتمیم دیباهم خر میخوردیغذا م رونیب زدنیخواهرش بهم سر م

وز ان ر زیام ریتحق یباز ان نگاه ها خواستیدلم نم نداشتم دنشونیهم به د یلیبودم تما دهیبرادرش را که اصال ند

ک بدون ش ذاشتیومن را تنها م خوردیبه هم م ینامزد نیکرده بودم اگه ا دایپ یدیشد یتکرار شودبه ارمان وابستگ

 ومادرم بات مدونیم گفتینباشم م یزینگران چ گفتیعقد بودوبهم م یکارا ریگیکنم ارمان پ یزندگ تونستمینم گهید

 یروزا نیهمه بهت محبت کنم تمام ا یبه جا دمیقول م ینسبت به تو ول کنهیم یتوجه ینداشته وب یرفتار خوب

 زدیقشنگ حرف م یزندگ هیواز  دادی.بهم قول ممیزدیکه حرف م میپارک بود مکتین یسخت وجبران کنم رو

که تصور  نی.همییسقف دو تا هی ریز میان طرف تر بساز لومترهایکه قرار بود به دور از خانواده هامون ک یزندگ



 تو دورماز 

 
67 

 

 .به تک میشدیعاشق هم م شتریلحظه به لحظه ب شهیال م دهیا یزندگ هیارمان هست کنارم شک نداشتم  کردمیم

مدت  دعقد،درتمامیموقعه خر کردیها را برام انتخاب م نی.بهترمینامزد بود یماه هیکه داد عمل کرد ییتک قول ها

نکرد از من  میوانتخابها دیخر یتو ی.مادرشوهرم دخالتکردیم یمن را همراه اقیاشت باورفت امد ها اهو  دهایخر

 هیوضع ما چطور دونستیم میکت وشلوار عقدبخر ایاو حلقه  یما برا دادیارمان اجازه نم گرفتیفاصله م

 ادرشوهرمم دمیترسیم کردیخودش حساب م یمن انتخاب کرد ول قهیهرچقدرخواهرم اصرار کرد قبول نکرد.به سل

 دمانینخواهد بردخر ییومادرش هم بو دیگو ینم یزیبفهمد وبه رخم بکشد اما ارمان دلم را قرص کرد که آهو چ

 رمیرا نداشتم دعوت کنم و مراسم بگ یماه عسل ،من که کس میو بر میریبگ یعقد ساده محضر هیتمام شد قرار بود

 نجوریشود به قول مادر شوهرم که ا یزیکند وابرو ر عوتداشت خانواده اش اجازه ندادن د یلیآرمان هم اگر فام

 ی.فقط آهو کنارم بود چه عروس بشگاهیاماده شدن به ارا یاورده باشد.چند ساعت مونده به مراسم برا یعروس

کرد.من اما حواسم پرت بود دلم گرفته بود از  یخوش بخت یکرد وبرام ارزو نیمن را تحس ییبایز شگرمیارا ؟یکس

وتذکرات  کردیرا حاضر م شیمشکالت خودش بود تا بچه ها ریاونم درگ شمیبود پ ومدهیط خواهرمم که نیشرا نیا

روز قشنگ وتکرار  نیدر ا دید ی.آهو که مبردیوقت م یلیبه پا نشه حتما خ یزیکه ابرور دادیالزم را به شوهرش م

انگار خواهر  دادیم یخاص یدلگرم همرفت وجودش ب یوقربون صدقه ام م دیچرخیمدام دورم م میمن چه حال ینشد

 رونیب ن،ارمانیشیماه عسلتون م یبعد شام راه شاالیها حاضرن ا طیبل زمیمهربون ترگفت:عز یخودم بودحت

 خواستیدلم م یالزم ندارم ــ منم مثل هر دختر یزینه ممنونم چ اره؟ــیبگم برات ب یالزم دار یزیمنتظره چ

روز  نیبگن ا کیدورم جمع باشن وبرام دست بزنن بهم تبر لمیدوستام و فام متما کنمیلباس عروس را تنم م یوقت

خودمون هم  یخانواده ها یحت یبزرگ.......ول یمهمون هیخاطره خوب ازش به جا بمونه برام، هی رمیقشنگ وجشن بگ

شماله  ستین نجایهم ا نیکسالت داشته.ارم یگفت مادرم کم دمیرا پرس امدنشانین لیاز اهو دل ومدنیکامل ن

 یکارشون ب نینبود دلم شکست ا یخوب حیبعدا ...ــ اصال توج کننیجبران م شاالیا ادهیوقت ز ادیکه ب دهینرس

 اسمنی ادیم گفتیو م ادیداشت مادرش ب دیارمان تا لحظه اخر ام چارهیارزش کردن من......ب یبه من بود ب یاحترام

 ان یشده بودم عکس ها بایز یلیوخودم را برانداز کردم خ نهیا یکه تمام شد رفتم جلو شمیجان نگران نباش ،آرا

ر خوشگل تر شده بود انگار اونم  کیش یلیبنداز نشانت بدهم.ارمان هم خ ادمی میروز را دارم که بعد از مراسم گرفت

 یشوخ انآرم میتا محضر را من و اهو وارمان باهم بود ییبایسالن ز ریشده بود پوستش روشن تر شده بودمس شیارا

غصه  دادیاجازه نم یدلسرد بود ول طیشرا نیاون هم به اندازه من از ا میبخند کردیما را مجبور م زدیحرف م کردیم

وب حس خ هی کردمیتنم که نگاه م دیداشتم به لباس سف یبیمن ،حس عج یبود برا ایهمسر دن نیبخورم اون بهتر

از  خواستیقشنگ بود دلم م زیغصه هام باز همه چ تمومبا  کردمیومردمش نگاه م ابونیبه خ شدیبهم منتقل م

 یروزا تموم شد گهید کردمیفکر م شمیمن دارم عروس م نیهمه بب ابونیتو خ میقدم بزن ییدوتا میبش ادهیپ نیماش
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 یم یبه سمت خوشبخت کردمیعبور م میسخت زندگ یانگار از کنار صحنه ها کردیحرکت م نیماش یسختم وقت

متوقف  نی.در محضر که ماشگذروندمیهمه را داشتم پشت سر م دمیکه کش ییها تموم زجرها دنرفتم درد ها نبو

 یها یها بودن دعوت نیهم یعنی کردینگاهم م لچرهیو یرو نایسار دمیرا د شیشد پدر ارمان و خواهرم و بچه ها

زدم  یــ لبخند ن؟ییپا یایب یخوای؟نمیوباز کردو گفت:عروس خانم چرا تو فکر نیمن؟ تو فکر رفتم ارمان در ماش

شدم دست گلم تو دست چپم بود و دست راستم  ادهیپ نیــ از ماش نییپا امیاالن م خوامی.چرا مستین یزیوگفتم:چ

تا  مینشست یصندل ینفر مهمون و رو شیبه همون ش میآرمان دستام از استرس سرد شده بود سالم کرد یتو دستا

انگار مادرش  زدیکه با تلفن حرف م دمیخوند.آهو را د یعاقد اومد و قران م اسفند دود کرد یخواهرم کم ادیعاقد ب

 ستادهیگوشه ا هینه؟پدر آرمان وخواهر شوهرم هم  ای شهیاشتباه را مرتکب م نیبدونه پسرش ا خواستیبود م

 نتک تک انها مهما یرو خواستیخلوت دلم م یه فضا یخال یها یانداختم به صندل یبودن،به اطرافم نگاه

عاقد بله را گفتم ارمان هم بعد از من همان بار اول بله را  دنیبود.باالخره بعد از سه بار خواندن خطبه وسوال پرس

 هیمن و  یساعت برا هیکادو ها را با کردم   میشد یتمام شد زن وشوهر رسم زیوهمه چ میگفت،کاغذ ها را امضا زد

کاغذ بود  کهیبهم داد پدرش آرمان هم چند تا ت فیظر ندگردن ب هیآرمان از طرف خواهرم،آهوهم  یساعت برا

ازدواج من  یها تمام کادو ها نیارمان متوجه شد و تشکر کرد هم یخواند ول شدیسند چه بود ان لحظه نم دانمینم

ها  نیاز ا شتریب یلیتو خ اقتیکه در شان تو باشه....ل ستین یمراسم نیا خوامیبودن،ارمان بهم گفت:ازت معذرت م

من  یاگفتم تو بر ستیناراحت بودم اما وانمود کردم مهم ن نکهیــ با ا ومدیاز دستم بر ن نیاز ا شتریب دیببخش ودب

 کنن تلخش کنن باز یسع ایاگه تمام دن یمنه حت یروز زندگ نیبزرگ،امروز بهتر یو مهمون ینه مراسم انچنان یمهم

ام را از خانه برداشتم.جهاز که نبردم  یشخص لمیو وسا فتمموفق بشن ــ بعدتمام شدن خطبه عقدباارمان ر توننینم

ارمان و حفظ ابرو  لیاصال بدرد نشون دادن به فام کردمیپولش را جمع م یوبا بدبخت دمیخریکه من م یزیچ یعنی

لم د کهنیبا ا میاو رفت یشام به خانه پدر یکردم و همراه ارمان برا یدادم نبرم.از انها خداحافظ حینبود پس ترج یدار

 نیاول نی.ارفتمیبودم اما با اصرار ارمان پذ ریبه مراسمم دلگ امدنشانیانها ون یاحترام یبرم و بخاطر ب خواستینم

 دمیانها شدم تازه فهم اطیوارد ح یاما نکردند.وقت کردنیدعوتم م دی.باذاشتمیبارم بود که به ان خانه قدم م

 یداشت من کجا وانها کجا؟آرمان سع کردحقیرا برانداز م ام یخانه  ظیمادرشوهرم حق داشت که با تعجب و غ

 خونه اطیزده سکوت کردم گفت:ح رتیسردرگم اطرافم را نگاه کردم و ح یانجا اشنا کند وقت طیداشت من را با مح

 کشیهم  میکه سه تا در دار نیشده ا یخونه انبار نیاز ا یقسمت هیبزرگ تر از حد معمول بخاطر شغل پدرم  یما کم

به رشته آهو که  شهیجات هم مربوط م یسبز نیگلها و ا وه،اونیم یدرختا نیکارگاه ،ا یها نیمخصوص ماش فقط

ها هست کار مادرم  یو تاب و صندل میداره اون قسمت هم که چمن کاشت یقیوبراش جنبه تحق خونهیم اهیگ یپزشک

سر فرصت  میجلوتر بر ایبدل هاست حاال ب ورد نیو ا نیربط داره عاشق ماش نیهاش به آرم نیگاراژهم که با ماش
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بود  بایز یلیخ اطشانیح میبرس اطیتا به محوطه ح میزدیقدم م دیبا یقیدقا میگردیهمه جا را م

 یها را با خودش م یدرختا و گل و چمن و سبز یخنک که عطر برگ ها مینس هی....اهیگل وگ یسبزسبزسبز......بو

 میما باهاش خاطره دار ایدن هی؟یاسی ینیبیسرسره رو م نیوگفت:ا دیخند مانا دمیاورد به تاب وسرسره ها که رس

االن  یحت میبردار ادیدلمون نم نجاسیا شهیسال م ستیب ایهجده  کیسرش دعوا داشتم نزد نیاخ اخ چقدر با ارم

، با ارزشه یلیما خ یبرا یاهن باشه ول کهیت هیبه نظر تو فقط  دیشا میو بزرگ شد میبهش ندار یازین گهیکه د

حرم م گهیانگار باورم نشده بود د دمیکرد....دستم و عقب کش کیدرختان هنوز ادامه داشتن  دستش را به دستم نزد

م کردخود یکار نیو من زنش هستم از ناخوداگاهم بود باتعجب نگاهم کرد.دستم انگار بدون فرمان مغزم چن میهست

ودست او را گرفتم وفشردم ...بدون نگاه کردن به او به حرکتم  مبه دست منتظر او انداخت یهم متعجب بودم نگاه

انبار  ایگفت به نظر از کارکنان خانه  کیامدو سالم کرد ازدواجمان را تبر شوازمانیسال به پ انیم یادامه دادم مرد

 مینکیم اتوننگ میبه استقبالمان امدن آهو گفت:دوساعته دار زیآهو وپدرش ن میبود مشغول حرف زدن با او که بود

ا وسرم ر دمیخجالت کش ن؟ــیاالن به هم بگ نیحرفاتون را گذاشت یتو؟همه  نیایب نیکنیدل نم گهیشده د یچ

دست ارمان را گرفت وبه طرف خانه  گرشیگرفتم آهو دستش رابه پشتم زدوبادست د نییپا

 دماهیبر دیخوایونم شدهشب گرفتم نکنه نظرتون عوض 10واسه  طیدبلیوبر دیبخورد دشامی:زودباشدوگفتیکش

گرفت  نییازخجالت سرش راپا ست؟آرمانی:مامان خونه ندوگفتمیازدهنم پر یبپرسم ول خواستمیعسل؟ــ نم

 یلینداره ــ پدرشوهرم:خب خ شترکهیعروس گل را ب هی نیادهمیزدوگفت:چرا االن م یوسکوت کردآهولبخندسرد

 دمیدیبارم بودکه انجا رام نیاول نیا ؟قصربودیم چه خونه ای.داخل خانه شدمینیبیداخل اون هم م میبر میخسته شد

هم داشت به من خوش  یازخدمتکاران که لباس مخصوص یبزرگ،به محض ورود زن یلیییومدرن بودخ کیش یلیخ

 یرسم یلیامدخ نییتازه مادرشوهرم ازطبقه باالپا ینیریوش یدعوت کردبعدازصرف چا ییرایامد گفت ومرابه پز

 دانستمیمن را  م دوسپسیبه احترامش،صورت ارمان رابوس میمن وارمان بلندشد دنشیمحض د بهوخشک سالم کرد

 هختیاش ر یشانیپ یرنگ شده اش رو ی.مثل دفعه قبل بودموهااوردمیخودم ن یبه رو یول کندینکاررامیبه اجبارا

 ظیغل ششیبودم ارا س....ازمن که عروبایغنچه وز یهم لبها میدباگریداشت پوست سف یزنقشیشده بودصورت ر

اران ازخدمتک یکینزده بودم که  یحرف چیتکبرداشت هنوزبااوه یلیننشست خ چوقتیبه دلم ه یبابودولیتربودز

فرودگاه ــ ارام گفتم:چشم   دیدوبریدخترم پاشوشام بخور اسمنی دیخبردادکه شام حاضراست ــ پدرشوهرم:پاش

 دمانی.چه چمیرفت زشامیبه طرف م هیوبلندکردهمراه بق دیــ ارمان بلندشدودستم راکش

کل،درست ش لیبزرگ مستط زیم هیاندازه پنجاه نفر    دبهیزبودشایم یغذارو یلیاما خ میشترنبودی.چندنفربیقشنگ

 هیداشت کناربشقابش  موترشیبه ل ی.ارمان عالقه خاصزبودیم یرو شناختمیکه م ییشترغذاهایب ییرایوسط پذ
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تودل  یحسرت چیکاش ادم ه یخواهرم وسفره ان ها بودا شیبودن.فکرم پ شتهحلقه شده گذا یموهایظرف پرازل

 بچه هاش نباشه

ــ اهووپدرشوهرم ماراتا انجا  میوبه طرف فرودگاه رفت میکرد یخداحافظ عیشام چون وقت تنگ بودسر بعدازخوردن

ام  یبه ارمان حسود نمیبب کیرا ازنزد ایداشتم در جانیه یلی.خکردمیم یلحظه شمار ایدر دنید یبدرقه کردندبرا

داشت  ایخونه کناردر هی گذرانندیم شمالرا  یماه کیهرسال تابستان  کردکهیم فیتعر میبرا یوقت شدیم

اخر  میدیبرگشته بود وما اوراند ایاونبودگو میدیما رس یانجا بودبرادربزرگتر آرمان اما وقت نیپدرشوهرم قبل ازما آرم

 یبه هم خوردن ظرف ها به گوشم م یارمان به طرف اشپزخانه رفت سروصدا میخسته بود یلیخ میدیشب رس

 یگاهن هی یتا توبر کنمیشربت درست م وانیگفت:دارم دول ؟ــیالزم دار ؟کمکیکنیکارمیچ زمیگفتم:عز دـیرس

 هی وترسناک هم بود کیبزرگ اما ازنظرمن تار ییبودفضا ییبایمکان ز شهیحاضرم ینیواتاق ها رابب یبه خونه بنداز

 ینم دهیگل دران جا د کشاخهی یازدرخت اما درتعجب بودم که چراحت اطیشلوغ بودح وهیبزرگ پرازدرخت م اطیح

اتاق به ان اتاق سرک  نیوازا زدمیدرخت بود.چرخ م یجا که مثل بهشت ب نیشد؟نه ازان خانه که گلستان بودنه ازا

 اطیح هی شتربهیبالکن که ب هیاشپزخانه،کتابخانه، من،یافه اتاق نشازپنج اتاق خواب داشت به اض شیب دمیکشیم

انواده خ یازاعضا یریکه تصو ینقاش یبزرگ،تابلوها یبود مجسمه ها متیق نوگرا کیخانه ش لیبود.تمام وسا هیشب

 نیارمان راتحس رکهیمدال ولوح تقد نیچند ینییتز یها حیکوزه وتسب لیازقب یمتیق ایان بود.اش یرو

ارمان  هانها بودم ک یبودم مشغول تماشا یازانتخابم کامل راض کردمیبه ارمان افتخارم شترازقبلیانها ب دنیکردبادیم

 واسه فردا هیبق گهیشربت کنارم ظاهرشدوگفت:بسته د وانیبادول

 یلهمه به ک قمیچقدرعاشق اوشدم فکرم،رفتارم ،عال دانستیفقط خدا م گرشدمید ییایروزبه بعد وارد دن ازان

 یوپوچ ییازان حس تنها الیهمه فکروخ گرازانیهمسرم بود د دنیمن حاال خوشحال د یدادم تمام ارزو رشکلییتغ

 انیاونما یرابرا میاخالق یهنرها وتمام کردمینبودآرام بودم تمام تالشم رام یکرداثاریکه نابودم م یلعنت

نبود دربرابرمهرومحبت  یادیززیبودتمام تالش من چ یزندگ تیمن اولو یاوحاال برا تیاو..رضا ی..فقط براکردمیم

 یبودم گاه ادبردهیاز یحت  زینداشتن خانواده ن گرنهیکرددیمرا ازتمام جنبه ها جبران م یاواوتمام کمبودها

کس قبل  یوب میتیباشدمن هنوز همان دختر ای.مبادارونمیریش یروزها نیشودا وتمامخواب باشم  دمیترسیم

 نیرا وا کنم؟اگر ارمان نباشدوا میها ناچشمیسار یوبازان اتاق دربه داغان باشدومن روبه رو شومداریباشم؟اگرصبح ب

 .شدمیم وانهیشک د یذهنم باشد؟ب یرسازیهم اتفاق تصو

راکه گشودم دلم قرص شدخواب  میچشمها دانمیرام نیداند،همیخروس خواندراخدام یافتاب زدو ک یشد.ک صبح

صورتم را که برگرداندم کنارم نبود کجا  نمیخواستم صورتش رادرخواب بب وستیپ قتیبه حق نمیریش یایرو ستین
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وتخت رامرتب کردم  دمیرا پوش میارا جمع کردم وبستم لبس ه شانمیپر میتخت بلندشدم موها یرفته بود؟ازرو

مکان  هیدلم شور افتاد یکم دمینشن یجواب ؟ییزدم:آرمان؟......آرمان جان؟ کجا شیصدا

ام  هیکم کم داشت گر گشتمیاو اتاق ها رام یدرجستجو دمیترسیخودم هم م یپا یب،بزرگ،درندشت،ازصدایغر

 دمیاودو یبه طرف صدا ؟ــیدارشدیب مگل یاسی: دمیاوراشن یبودم تا که صدا دهیترس یحساب گرفتیم

 دنیه بودبه محض دــ اشک درچشمانم جمع شد رخانوممیکناراشپزخانه بااوروبه روشدم با لبخندگفت:صبحش بخ

شده؟ ــ دوباره  ی؟چیکنیم هیگفت:چرا گر یاومد وبانگران کینزد ؟ــیبغض گفتم:کجا بود رشدبایاوسراز

 ی.....چدمیخر یخوراک کمینبودرفتم  خچالیتو یزیگفت:چ یبا لحن قانع کننده ا ؟ــیکجا بود گمی:مدمیپرس

ــ چقدرمهربان  دمیترس یلیخ کنمیرورومیخونه را ز نیساعته دارم ا می؟نیگفتیمن م دبهیشده؟ــ گفتم:نبا

 هینم با ک دارتیامدبیدلم ن ی.خواب بوددیگفت:ببخش یلحن صدام تندبوداما برعکس من با مهربان نکهیوصبوربودباا

گفتم:مگه فقط بچه ها حق دارند بترسند؟ــ با  ؟ــیدیکه ترس ی:مگه بچه اادگفتیکه ازدلم درب یطور گهیلبخند د

نگران  ای یبترس کردمیگذشته فکرنم یحق دارند بترسند ازشوخ یفت:نه عروس خانوم ها هم گاهخنده گ

 هیها؟پاک کن اشک هاتوــ صورتم را پاک کردم ونگاهش کردم که ادامه داد:حاال تنب یکن هیگر نمینب گهی....دیبش

 یخواستم کمک کنم اجازه نداد رو اد؟ــیبگم...صبحانه حاضرکنم؟ظرفاشم بشورم؟ازدلش درم ه؟بذارخودمیمن چ

 خوامیبهت گفتم دوستدارم م یادتهوقتی؟یاسی:زدیسفره حرف م دنیهمزمان با چ کردمینشستم ونگاهش م یصندل

محکم  یلیحرفات را خ یهول شدم؟ــ ارمان:نه اتفاقاتوخوب بود یبگ یخوایم ادمهیآره  ت؟ــیخاستگار امیب

 یبگم ناراحت بش یزیچ نکهیازمن؟ــ آرمان:نه ازا ؟یــ ازچ دمیترسیم کردمیمن نه منمن م یول یزدیم یوجد

تا  دمتیداشتم...باراول که د یچه اضطراب یدونیتوقلبت نباشه نم یعشق کردمی.همش خدا خدامیبر یبذار

زدم رفتم به اهوگفتم خوشحال شدکه عاشق شدم  ایدل رابه در نکهیتوفکرائن لحظه ها بودن تا ا ندروزهمشچ

 نیازا یکردکه سرسر قمیجرات حرف زدن بهم دادتشو ییجورا هیداد حیتوض میدرباره طرزبرخوردبادخترا برا

 یکردکه حس م مییراهنما یداشت اما طور یحس برام .ازمن سن کمتر نیا ادتکراربشهیم شیاحساسم نگذرم کم پ

 یبم براانتخا نیتوبهتر دمیاوتمام شدفهم حاتیتوض یوقت کندیرادرک م کنمیفکرم که یزیشترازچیب یلیکردم خ

 یعشق من هست نیآخر نی..تواولیاسیداشتم.... اقیدوباره اش اشت دنید یحد برا نیکه تا ا یکس نی،اولیازدواج

ه بودمن هم ب یراض یلیخ مشیلبخندزدگفت:عاشقتم ــ انگارازتصم هی اختاند یــ برگشت وبه صورت ماتم نگاه

آرمان توورزش  دمیاز او پرس زصبحانهیان را.سرم ارمیمثل اوراحت به زبان ب توانستمیزده بودم امانم جانیاندازه اوه

 هیارمان:ورزش  ؟ــی:چرا کنارگذاشتدمیمدت کنارگذاشتم ــ پرس هی یگفت:اره ...ول ؟ــیبه صورت حرفه ا یکنیم

وقتم راصرف زنم وکارم بکنم تا  دمیم حیاهداف االن متاهلم ترج نیسمت ا یبر یازاد ی...تامجردحینوع تفر

صاف  کردیداشت عالقه اش راپنهان نم یبزرگ یلیحاالــ قلب خ اسمنمیمن خالصه شده تو قیعال ح،تمامیتفر
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:ارمان چرا مادرت ازمن دمیدرخاطرم بود پرس مادرشزشت  یهمه فکرجورواجورهنوزرفتارها نیا انیوصادق بود م

 ؟ــیصدا مکث کردــ گفتم:به چ ی.......گوش کن وبسیبه سوالم جواب بدهدگفت:ه خواستینم اد؟ــیخوشش نم

 نیمن دلنش یصداخشن بودامابرا دیچیپ یدرگوش م واضحیلیگفت صداخ یــ راست م ایموج در یارمان:به صدا

جواب  خواستیدلم م کردیمثل رعدوبرق درست م ییصداکه  شدیبه سمت صخره ها م ایبودبادباعث حرکت اب در

که ارمان  میخوردیاما چون بحث راعوض کردونخواست جواب بدهد سکوت کردم صبحانه م رمیسوالم رابگ

شاخه گل  هیاوردوبه طرفم گرفت وگفت:فقط تونستم  رونیشاخه گل ب کی دشیخر یها لونیبلندشدوازدرون نا

 یکجا بود دمیکه سرش کش یازرفتارم شرمنده شدم ازداد یبخرم ــ حساب یزبهتریوقت نشد چ براتبخرم 

 گهید رشیگفت:بگ ی.هنوزشاخه گل دردستش بودکه بامهربانرمیگل را ازدستان مهربانش بگ دمیکشیخجالت م

اگه توقبول  یباهات بدحرف زدم ــ آرمان:مقصرمن بودم ول یلیگفتم:من شرمنده شدم خ یــ باشرمندگ زمیعز

ان  یابیقبول؟ــ لبخندزدم وشاخه گل راازدستش گرفتم به ز میکن زرافراموشیتا همه چ کنهیگل کمک م نیا یکن

ــ آرمان:پس حاضرشوتا  امیآره م ایدر یباذوق:واااا ادزدمیارفریاخت یب ا؟ــیکناردر میبر یایشدم ــ آرمان:م رهیخ

کارها  کردتایمن کمک م زبهیراجمع کردم ارمان ن زصبحانهیوم شتماب سرد گذا وانیل کیــ رزراداخل  میبر

 یدایفاصله ز ایبا در الیو دمیترسیامد ازبس بزرگ بودم یازانجا بدم م رونیب میزودترتمام شود.باالخره ازخانه زد

وسط پرندگان ازفرصت استفاده  نیبودا کردابیبود   تاچشم کارم بایچه ز میدیورس میقدم زد ینداشت کم

کنارش  یچرا کس یبزرگ نیبه ا ییای.درتعجب بودم درکردندیهاپروازم یسرماه یدرست باال نکردندودراسمایم

ارمان:خب نباشه  ست؟ــیانیدر نیکنارا ی:ارمان چراکسدمیخاطرپرس نیبه هم میفقط من وارمان بود ستین

 یکم نجایودردسراش متنفرم، ا یادم ها واسه گرفتن ماه یوشلوغ قیقا یمگه؟ازصدا یبهتر؟سروصدارا دوست دار

گفتم  ن؟ــیا ستیخوبه خودم وخودت   بهترن نشینجا،همیا انینم یمعمول یخاطرادم ها نیگران تره خونه به ا

شده بود  نییکوچک وبزگ تز یماسه ها باصدف ها یرو میشد ایدر کیسوال بودقدم زنان نزد هیفقط  نی:خوبه اره  ا

 یب گنیم ایــ ارمان چرابه در میکران شد یب یاب نیا یومحو تماشا مینشست اانه یونمناک بودن رو سیماسه هاخ

هم  یلیرحم؟من مخالفم باهاش خ یگفته ب یجان ک یاسیلقب وبهش بدن؟ــ ارمان:نه  نیباعث شده ا یرحم؟چ

شت ازپ یکی رهیمیبا تصادف م یکی نیــ آرمان:خب بب کنهیها راغرق م یلیخ یــ گفتم:ول ایمهربان،پرازارامش در

 رهیم یرحم هستن باالخره ادم م یابزارومکان ها ب نیگفت همه ا شهینم مایازهواپ یکی رهیمیافته م یبوم م

باحوصله جواب  یلیربط من خ یب یــ به سوال ها میدیهردوخند رندیابمیدر قیحاالبذارچندنفرهم ازطر

صدا  کیموج  یقلوپ ان باصدا یصداخاص داشت  یلذت کردمیسنگ پرتاب م ایصبور.به در یلیدادصبوربودخیم

مهربان  یخداوندهمسر اددارمیرابه  شیبودتک تک لحظه ها یقشنگ یشدروزهایجادمیقشنگ ترا ییوصدا شدیم

گ منطق بزر یادم نفهم ب هی ردستیز یکه ازبچگ یکس یبرا یاوج خوشبخت یعنی نیداده بودوا هیبه من هد میوفه
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 میخوشبخت یکه ارمان برا یی....قول ها،آرزوینده،گذشته،خوشبختیا میزدیباارمان حرف م زهایچ یلیشده بود.ازخ

 نیماست وا زدستیهمه چ کردمی.به من قول دادکه فقط مرگ مارا جداکنه ازهم،فکرمکردمیمن هم باورم دادویم

ازادم ها ازجن وانس هم بدترن ــ  یخبرنداشتم بعض برهیازماروباخودش م یکیادویدورم یلیخ یعجل که روزا

ازدل اون  ی.....هنوزهم عاشق ارمان هستم ولدونستمیگفت:نه نم ختیر یکه قطره قطره اشک م یدرحال اسمنی

دوروبرش چه  یادم ها نیا دونهیباورم نداره،نم گهیده،دیاون پاک شده من رانبخش نهیخبرندارم انگارعشق من ازس

گناهم من ــ  یگناهم.....به خداقسم ب یمن ب هک فهمهیم یروز هیمونه؟ یماه پشت ابرم نیا یدارند.تاک یدیذات پل

 یگناهم.....اشکها ازالبه ال یکردزمزمه کنان گفت:ب ختنیبادودستش صورتش راپنهان کردوارام شروع به اشک ر

نبود.ــ صدف با  یساختگ ختیریم زدواشکینداشت ازته دل حرف م ییواقعا خطا دانگاریچک یانگشتانش م

 ادخداکهیــ  کنهیپس صبورباش خدا درستش م یگناه ینکن اگه واقعا ب هی:گرشانه اش زدوگفت یرو یدلسوز

 نی...توبهترایارام ترشد دستانش رابه طرف اسمان بلندکردوگفت:خدا ینفوذکردکم اسمنیدردل 

بل دربارم...فقط ق یتاقضاوت کن کنمیصبورباشم پس صبرم یداد ادمینکردم..تو ییکه من خطا ی..توشاهدبودیگواه

شدومکث کرد.صدف که مشتاق  رهیازسقف خ یرازو فاش کن ــ سپس به گوشه ا نیا یریهام را بگ نفس نکهیا

 دانمیحرف زدن از ان روزها چقدرمشکل است م دانمیجان م اسمنیغصه تلخ بودگفت: نیا دنیشن

م کن لمشکلت راح دنتونمیانباشته است شا یراه سبک کردن دردها نیحرف زدن بهتر یاما گاه یکشیچقدرزجرم

روز  میحال خراب من بگذر نیکه اروم بشه ا ارهی:مگه خدامعجزه باسمنیــ  کنهیارومت م میاما احساس همدرد

 دبهیخودم هم لباس خر یبرا میدیهمه کادوخر یبرا میدکردیخر میزد رونیازخانه ب شنهادارمانیبعدان روز به پ

هدف خرج  ینداشت ب یارزش چندان شیبرا پولان روز، میخرج کرد یکردحساب دیخودش هم خر یانتخاب من برا

لباس ساده حسرت  هیمثل  یزیچ یبودوبرا دهیطعم فقررا نچش دهمیخرج کردشا دیمعتقدبودپول رابا کردیم

به  رددگیها برم نیرافراهم کند بله همه ا نیتریکاپشن پشت و دآنیبود ماه ها منتظرنمانده بود تا پول خر دهینکش

 نیهم داشت ارم ییها یبد تیروش ترب نیمن و او،همه انها درناز ونعمت بزرگ شده بودن ا نیب یاختالف طبقات نیا

وسه  ستی.بمینگو یزیخود،بهتره درباره اوفعال چ یوب تیخاص یادم ب هیشده بود لیانگل تمام معنا تبد هیکه به 

 نیریش یوزندگ تربرگردماما دوستداشتم زود گذشتیبه من خوش م یلیخ نکهیماه عسل ما با ا نیدایروزطول کش

شوهرم به  دارخانوادهیقبل د میوداخل جعبه وربان گذاشته بود میبود دهیهمه کادوخر یام را آغاز کنم  برا یمتاهل

 ییبایالهه بود به دورازان همه ز هی خواهدیرام یزیدلم چه چ دیفهم یم بیعج میرفت دارخواهرمیبه د شنهادارمانیپ

خانه  نیخانه؟ مگرا شودگفتیجا راهم م نیکه پا گذاشتم باخودم گفتم ا کوچهخواهرم بود به  یزندگ نتیوز

که  یانداختم به عذاب میبه پشت سرم  به گذشته به تمام نداشتن ها یچه بودن؟نگاه دمیاست؟پس ان ها که د

ارمان  اورمیزبان ب یرول گذردرایکه ازذهنم م یتصورات خواستیدلم نم یکس یان ها ازب شیپ دمیکشیم
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خانه خواهرم  اطیبود؟ هرچقدربه درح رممکنیفکرش هم غ یحت رشودکهیانقد فق یعاشق دختر طورتوانستچ

 یکار هیلنگ ظهره پاشوبرو یدارنشیب ی:الهکردیم نیخواهرم که نفر یصدا شدیشترمیصدا ب میشد یم کینزد

که درجوابش نعره  خواهرمشوهر  یکردن گرسنه بمونن؟صدا یبچه ها چه گناه نیا شهینم دایتوخونه پ یچیبکن،ه

امد که  یمثل شکستن گلدان م ییصدا  یزنیفک م نقدیا ؟چرایکن دارمیخوابم ب یوقت ی:مگه نگفتم حق نداردیکش

 یحت یحرف چیرافشاربدهم آرمان بدون ه خوردزنگیپرتاب شد.خشک شده بودم دستم تکان نم اطیانگاربه ح

مرادرک  یچشمانم پرازاشک شدارمان به خوب بودمعرق  سیبه صورتم زنگ رافشارزد ازخجالت خ ینگاه

 دمیکشیباوجودتمام خوب بودنش بازخجالت م کردیازدردم را کم نم یزیچ نیاورد اما ا ینم میبه رو یزیکردوچیم

 دهیاش رنج د شدچهرهیم رتریشکسته تر وپ هیبه ثان هیرابازکرد.روزبه روزنه ثان اطیپس ازچندلحظه خواهرم درح

جواب  متوانستیام گرفت نم هیگر دمیدرداورد.اورابغل کردم وبوس شتربهیقلبم راب رچشمشیز یبودوپرغم بوداثارک

درآغوشش  یقیرا بدهم زبانم بندامده بوددقا  زمیهمه چ یقربونت برم. خوش اومد ی:خوش اومدگفتیاورا که م

 اطیکردواردح ییراهنما اخلکه ارام شدم جداشدم واجازه دادم با ارمان خوش وبش کند سپس مارابه د یماندم کم

ان به اطراف پراکنده شده بودخاک گلدان هم  یافتاده بودوتکه ها اطیداخل پنجره وسط ح یازگلدان ها یکی میشد

 هیشدبا اطیدوان دوان واردح ؟ــیمگه کر مایزنه؟سیدر م هیک مای:سیان لعنت یپخش بود.باز صدا نیزم یکه رو

نافرمش  یرنگ  چشمش که به ما افتاددستش رابرموها ینبات یشکر امهژیب هیو دهیکهنه ورنگ پر یرهنیرپیز

ارمان  چارهیب زدیحال ادم را به هم م گارشیدودس یــ بو یانها رامرتب کرد:به به اقاآرمان خوش اومد دومثالیکش

رابه طرف  ینیریآرمان جعبه ش کردینگاه م راتمییبه سرووضعم به تغ کردیمرا باتعجب براندازم دیکه صورتش را بوس

 ینیریش یتاحاال؟رفت مینخورد ینیریتشکرش بودمثال:مگه ما ش یبه جا نمیــ ا دناقابلهییاوگرفت وگفت:بفرما

من هست که  فهیوظ نیکردم؟ا یادب یب نینکرده من چن ییگفت:مگه خدا یآرمان باصبور ن؟ــیا هیچه کار یاورد

ادم  هیزدیم ییتشکرچه حرفا یــ به جا تشکرکنم اسمنی یخدمتتون برسم بخاطرزحمت هاتون برا ینیرییباش

چرند اوخاتمه دادوگفت:آقا ارمان زحمت  یبود خواهرم به حرف ها یزیباعث ابرو ر شهیفرهنگ که هم یشعوربیب

 نیوقت من را به خاطرداشتن چن چیارمان ه رمیسرم رابلند بگ توانستمیداخل سرپازشته ــ نم دیین،بفرمایدیکش

 خاص یتیآرمان شخص دیکشیسوت م گذردمغزمیچه درذهنش م کردمیکه فکر م نیاما هم نکردرییتحق یخانواده ا

 نشاندید طیخانواده ام حتما شرا یبرا کردمیم یاست هربارکه دلتنگ یما اختالف طبقات نینگفت ب چوقتیداشت ه

 رهیبودبه پنجره خ نشستهلچریو یحرکت رو یشدم...متوجه ورودم نشدارام و نای. وارداتاق سارکردیفراهم م میرابرا

 یدختر فهماند نیفقط درد ورنج را به ا یزندگ اتوازیشده بوداشک ذرچشمانم جمع شدباخودم گفتم:خدا

برگشت ونگاهم کردشک  یبه تند زخاله؟ی.....عزنا؟یزدم سار شیصدا یهست؟به ارام یریچه تقد نیل،ایروذلیاس

 یچشمانش گردوگشادشدندب دیکش یدراغوش م دومرایدو یرام رکوتایمس نیراه برودا توانستینداشتم اگرم
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اوتنگ شده بودجثه  یدلم برا یاز هرکس شتریرابه من بفهماندب شیها یتمام دلتنگ خواستیم دیخندیصدام

...چقددلم برات تنگ  زخالهی:فدات بشه خاله...عز رفتمیقربان صدقه اش م رلبیاورابه اغوشم فشردم  ز فیالغروضع

من چه  یازدور دانستیصورتم را.خدام دیدوبوسیالودش سرم رابه سمت خودکش گوشتشده،بادستان کوچک و

ا که ر یعروسک اورمیراب تیها یبه زورازاوجداشدم:صبرکن تا سوغات یقیماربعدازدقایدخترک معلول وب نیا دهیکش

 نیچدپریلباس سف هیبافته شده  یقهوه ا ی؛موهایا شهیش یخی یبودچشمها بایاوردم ز رونیب لونیبودم ازنا دهیخر

که دوست  ییها یحال کندخوراک نقدراوراخوشیعروسک ساده ا هی کردمیبه لباس عروس بود فکرنم هیکه شب

 ییگرفته بود را دستش کردم با دهان پرازشکالت صداها هیهد شیراکه ارمان برا یگرفته بودم انگشتر شیداشت برا

وارداتاق  یبا دوتا چا کندخواهرمیتشکرم یزبان یب بانباز دانمیفقط م دیگویچه م دمیفهمیواضح نم اوردیدرم

گفتم:اره ــ گفت:طال  ؟ــیدیراخر نیتوا اسمنیزده شدوگفت: رتیافتادح نایشدچشمش که به انگشتردست سار

بود  یعروسک کاف نیهم نیدی:چرازحمت کشدوگفتیرابه طرف خودش کش نایست؟ــ گفتم:بله ــ دست سار

 اوردم رونیب فمیزازکیاوران هیهد میشما هم انگشتراورد یبرا دهیهمه کادوخر یبرا انــ گفتم:آرم نیکرد ادخرجیز

ش منظور دانستمی....ــ حرفش راقطع کردمنیشوهر نه ا گنیم نیتشکرگفت:خداحفظش کنه برات به ا یبعدازکل

 داشونیخبرپ رچهیام دویازام دمیپرس دیایب رونینگفتم وبحث راعوض کردم که ازفکرش ب یزیاما چ ستیک

انها رابه خواهرم دادم  یایپاره وقت ــ هدا رنیادبگیکار ینجار هی شیپ مشونی:فرستاددوگفتیکش یاه ست؟ــین

 یورنجیگفت:زشته دختر ا یــ خواهرم بانگران گه؟ید میخونه پدرآرمان،با اجازت ما بر میما هنوزنرفت یوگفتم:ابج

زد، همراه خواهرم  میکه آرمان صدا میزدین طورحرف میکه ــ هم دمتونیرندیهنوزس دیدبعدبرینهاربخور یبر

ام هم به باب یسر میجان اگه تموم شد کارت تا بر یاسیگفت: ؟ــیامدم وگفتم:بله آرمان جان صدام زد رونیازاتاق ب

 ییرایپذ نیماندن نبود،حاال گوش کن بب ی؟جایاما چه ماندن میاصرارکردند بمان یلی،خ میــ گفتم:اره بر م؟یبزن نایا

 میدم درسالم داد رمردیرابه پ نیدرب میزدیارام ارام قدم م بایز یلیخ میشد اطیشوهرم چطور بودواردح لیفام

 یقشنگ زبهیامدن وخوش امد گفتن همه چ شوازمانیخدمتکار زن ومردبه پ یکه عده ا میودی اطیمشغول عبورازح

 نفرازانها آهوبودکه به استقبالمان نیرا.اول زیچ همه کردمینگاه م یشتریباربا دقت ب نیترچون ا بایز یقبل بودحت

چطورشد که  گمیگفت:م یوخوش امدگفت خوش رو خوش خنده بود باخنده م دیامدقبل ازآرمان مرا بوس

 شتیهفته نها هیماه عسل  ینه زنگ نیشدیم یگذشت.نه دلتنگ کس یخوش م یلیکه بهتون خ ن؟شمایبرگشت

قلب ...توکه توگهیبدم ــ آرمان:بامزه بسه د هیدنبالتون،روزنامه اطالع امیب ن؟خواستمیچندوقته رفت یدونیروز،م10

ن ز یــ آهو:مرس یفهم یم یخودت  که ماه عسل رفت شاالیگله نداره که ــ گفتم:ا یچه نباش یباش شمیچه پ یمن

 اش یشانیسرش راگرفت وپ یتوتنگ شده بود دودست یدلم برا شترازهمهیداداش جونم ــ آرمان:بخداب

د ش یواضح م یلیوخوش برخورد خ نیپدرشوهرم مثل قبل بودمت میجلوتربا پدرو مادرش روبه روشد ی.کمدیرابوس
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 یهمسر نیبودچن فیومهربان ح کلیخوش ه نیمت دهیارمان بوده است  فهم هیشب قایدق شیسال پ یس دیفهم

 چیه زیپدرشوهرم مادرشوهرم ن ثلفرشته را داشت.درست م هی اقتیمان،لیا یداشت مغرور وخودپسند،کوتاه فکروب

ن ازم یلیان ها خ ی.قبول دارم سطح اقتصادکردیم رنگاهمییقبل بودباچشم تحق ینکرده بود به مغرور یرییتغ

 بدبخت نگاهم میتیکس و کاره ، یادم ب هیدیباالتربوداما حاال که همسرپسرش بودم.مستحق رفتار اونبودم به د

جلوه بدم نکنه ارمان متوجه  یخودم را عاد یساختگ یکردم با لبخند یم یسعداستان بودم  نیا انیکندنگران پا

دعوتش کردن وکجا رفته؟وکدوم  یوفالن مهمون نجاستیبند.که پسرم ا هیگفت  یم نشیشود.مادرشوهرم ازآرم

 میبود دهیشدکه رس یساعت م کی.حدوددانستیها راجز افتخارات اوم نیاایرستوران ها غذاخورده ،گو

پسره کجاست؟جلوچشم  نی:پس اکردیارام با آهوصحبت م یلیکه پدرشوهرم خ دمید یازاونبودم یخبراماهنوز

ارام کردن پدرش گفت:خودتوناراحت نکن  یــ آهوبرا ادپسیبگوب یکدوم قبرستون نیزشته،بروبب اسمنی

 به سمت طبقه باال رفت اکجاست ــ بلند شد وازپله ه نمیبب رمیما را،االن م یهمه  دبشناسهیزود با ایریباباجون،د

کردم  یارمان انگشترمادرش رابه من دادواشاره کرد به اوبدهم.به طرف اورفتم سع میکردیها رابازم هیمن وارمان هد

 دهیناقابل هستش، کادورابه اودادم انگار تا به امروزکادو ند دمامانییمودب وصبورباشم با احترام گفتم:بفرما یلیخ

 ی...ــ بدون کلمه امیگرفت کیکادو کوچ هیشما  یمن وارمان بخاطرهمه زحمت ها ــه؟یچ نیبودبا تعجب گفت:ا

اوپدرشوهرم شروع کردن به تشکرکردن:دست عروس گلم  یتشکرمشغول بازکردن ان شد.به جا ایحرف 

نه  ینه مراسم یما را نه عقد درست وحساب نیدببخشیکار ها،با نیالزم نبود ا نیدیدردنکنه...پسرم زحمت کش

ارمان  بود یماه عسل کاف نیپدرجان،هم هیچه حرف نینبود ــ گفتم:ا نیشما ا اقتیل میکرد یکم لطف یلی؟خیشنج

واز  نیهست ا یرخاکیز هیشترشبی:بدیمادرشوهرم مثل بادکنک درگوشم ترک یصدا دناگهانیزحمت کش یلیهم خ

ادب بودعمدا به  یچقدر ب ستکردقلبم شک زپرتیم یــ ان رارو خورهی؟بدردنمیا هیک قهیسل نیکجا گرفت

امد وبدون توجه  نییکه تمام صحنه را نظاره گربود ازپله ها پا یوجود کردآهوبایم یرفتار نیخاطرزجردادن من چن

 یاارمان به ج ؟ــیدیداداش توخر ه؟زنیمال ک نیبه گفته مادرش انگشتر را برداشت ونگاه کردوگفت:چقدقشنگه؟ا

جاست ــ مادرشوهرم با اعتراض گفت:کجاش قشنگه؟ازمد افتاده  نیمال توهم ا ایدوتامون،ب قهیمن جواب داد:سل

 یلینداره قشنگ وخ یپدرشوهرم گفت:خانم انگشترمشکل کردیکنه؟ ــ بغض داشت خفه ام م یدستش م نایازا یک

 ادواجازه ند افتیــ  دعوا خاتمه  یکس را بجز خودت قبول ندار چیه قهیکه سل یمشکل شما هست نهیهم سنگ

 دهیدخاص تا حاالن نییتز هیبزرگ با  یلیسه طبقه خ کیک هیاورد  کینگفت،خدمتکار ک یزیچ یکس داکندیکش پ

 دیبا قد نسبتا متوسط،الغروپوست سف ی.که پسرمیومشغول خوردن شد میدیرا بر کیک ییبایز نیبه ا یکیبودم ک

خوش  زیگفت بامن ن کیدوتبریرابوس انامد وارم کینزد یگربه ا ی،چشماییخرما ی،موهایربرنجیش ییجورا هی

 دهید ییجا کردانگارمراینگاهم م یجور هی دمیترسیم شیاو ومدل چشم ها امدازیوبش کرد.اصال از اوخوشم ن
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 میگویه مک نیکوتا،ا نیاست راهنیپ هیبدلباس هم بود. یلیکردخینگاه م قینقدرعمیا اوردیخاطرب کردبهیم یبودوسع

دوتاش  نییازباال به پا رهنشیپ یرنگ،دکمه ها یکوتاه تربود مشک یلیخ تینس یمولمع یها نیکوتاه منظورم است

شده بودفاصله اش  یخالکوب شیبازو یرو رهنش،یترازپ عیاش مشخص بود شلوارشم ضا نهیس یبازبود گردن وحت

 واستمخینم نیشترازایدوختم ب نیبودنگاهم رابه زم رگردنشیزنج هینوشته اش رابخوانم  ادبودنتوانستمیبامن ز

 گهید هیپسرودارم بق نیفقط ا ؟منیمادرشوهرم شروع شد:قربونت برم برگشت یبراندازش کنم قربان صدقه رفتن ها

بغل گرفت اورا ــ با  یدوکمیرفت صورتش رابوس نیمنه ــ ارم پیمال منه فقط ، خوشت نیبچه باباشون هستن ا

خورد که به من  یم نینگاهم به نگاه آرم یگاه میدیوخند میمادرشوهرم تا حاضرشدن نهارگفت یها یتمام بداخالق

 یبه حرف ها ینبودگاه دمیدیکه بار اول م یاما مثل هر ادم دانمیگشت را نم یدرمن م یزی.به دنبال چه چزدیزل م

 ؟دقتیجلو زن داداش خودتو خوب جلوه بد یخواینکنه م  یچرا انقدساکت شد نیداداش ارم گفتیاهو که م

 توانستمیباشد اگربه عنوان زن ارمان وزن داداش اوحضورنداشتم هرگزنم لشیتوانست دل ینم نیا یول کردمیم

 .....وقت نهارشد بازمثلمیبگذر ستین یادم خوب کردمیحس م گفتمیم یزینگاهش راتحمل کنم وحتما چ ینیسنگ

 ستمدانیبوداما اگرم یخوببودنداشپز ها.اگربه امروزفکرنکنم روز دهیزحمت کش یلیوکامل بودخ بایز زیقبل همه چ

 ینیب شیاتفاقات راپ یشود بعض یاوقات نم یبود.گاه ی...نه....روزبدگذردیم یتیها چه ن یپشت ان مهربان

نداشتن، اه ...بذار اخر  ییکه ابرو ییکردن کسا یقراره،با آبروم باز یموضوع ازچ دمیرفهمید یلیکردافسوس خ

گناهم را کشتن..صدف مات  ی...کودک بدیرا از هم پاش نمیریش یزندگبودوچطور یقصه ک نیادم بد ا گمیداستان م

اورا  یشناخت اما حرف ها یرا درست نم اسمنی نکهیا ه؟بایبچه چ نیا انیاورد جر یدرنم کردسریومبهوت نگاهش م

به اوکمک کندتا مشکلش حل شود  خواستیدلش م ختیر یاو اشک م یسوزاند وپا به پا یدل م شیکردبرایباورم

 یکه اشک م یسرش رابه عنوان بله تکان دادودرحال ؟ــیتوبچه داشت اسمنی:دیخارج از توان او بود پرس رچهگ

 یشدم...ازچشم همه من را انداختن..کار مانیکردن از زنده ماندنم پش یگفت:بد کردن....درحقم بدکردن...کار ختیر

شانه صدف  یرا رو دسرشیچکیاشک ازچشمش م هقطر هیهر جمله  انیم دادیامانش نم هیگناه سوختم.گر ینکردم ب

ام بود،  یبرادر داشتم که حام هیگفت:کاش پدرومادرم زنده بودن،کاش  یم دهیبر دهیکردوبریم هیگذاشت بلندبلندگر

وچشمان  گرفته یدلم گرفته ــ صدا باگلو یلیکنم خ هیبهش تک تونستمیداشتم که م یال اقل خواهردرستوحساب ای

 بلند یداریزنگ ب یمانند صبورباش ــ صدا یدوام داره،هرکدام به اندازه خود م ینه شاد اندگارهگفت:نه غم م سیخ

 یــ صدا میدیانگار صبح شدو ما هنوز نخواب یاسیبه اتاق که کامال روشن شده بودکردوگفت: یشدصدف نگاه

چه زودصبح شدــ  نجا ی:سالم شاداسمنی رــیصبحتون بخ زیسحرخ ی:سالم خانوم هاگفتیبلندشدکه م یشاد

 یلیخ یلی:االن خدوگفتیکش یا ازهیخم هیــ صدف:بله با اجازه شما ــ مهد ؟یداربودیشب ب یبگ یخوای:میشاد

کارشدن  ی....بعدازخوردن صبحانه راهدنیــ همه خند نیبکش ازهیخم نیجرات دار کنهیدردناک مهاجرپوستتون م
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 یکه نتواند پا به پا شدیمانع نم زیوتن کوفته اش ن الودچشمان خواب  یحت دادیصدف باعشق کارش را انجام م

خانه تنگ نشده بود.از ان خانه وخانواده  یهنوزدلش برا شودیم دایهم پ ییکارکند هرجا که عشق باشد توانا گرانید

 شیبرا اوردحاالیتصورش هم سخت بود بتواند دوام ب یروز یکه حت یزانیاز عز ییقاب عکس داشت.جدا هیتارویگ هی

 وفقرمجبوربه یکه از سرناتوان یرا،تمام زنان یاززندگ ییفراموش کردقسمت ها دیشدن با یقو یعادت شده بود برا

که  اسمنیازسرنوشتشان  را،به خصوص  ییقسمت ها کردنیفراموش م ستیبایم تیموفق یکارشده بودند برا

خواب  ی،بعدازساعات لیشدوکارتعطاز داستانش مانده بود عصر  یمیپردردتر ازهمه داشت  هنوز ن یگذشته ا

 کردن ادامه ماجرا: فیشروع کردبع تعر اسمنیوخوردن شام.همه دراتاق جمع شدندو

را ازرفتارش  نیکردم وجود من درآن خانه باعث آزارمادرشوهرم بود ا یدرک م ینداشتم اما به خوب یادیوسال ز سن

به بوشهر  گرآرمانیهفته د کیداشتم.درست ن یاما چاره ا شیها یبدخلق  یدرپ یپ یاخم ها دمیفهم یم

 دیهفته مانده بودومن با کیزباخودببردهنوزیگرفته بودمن ران میچون از اخالق مادرش خبرداشت تصم گشتیبرم

 دیمن با شهیان هم هم دادیجواب سالمم رام زدفقطی.چندروزاول بامن درست حرف نمکردمیهفت روزراتحمل م نیا

 هی یخاک یلیمهربان بودخوش رو وخوش کالم،مودب وخ یلیبرعکس او آهوخ دادیواوبا اخم جواب م کردمیسالم م

مهربان ودلسوزبوداما  یزمردیکه خدا واسه من فرستاد.پدرشوهرم ن سخت یفرشته نجات بود دراون لحظه ها

 نکهیرا ازاردهد با اتا م گشتیمن م یمادرشوهرم بود وبه دنبال نقطه ضعف ها هینه.اودرست شب نیپسرشان آرم

رد م رمشوهرخواه نکهیپدرومادرنداشتم ازا نکهیانداخت.ازا یم هیکنا شیحرفها انیاما م گفتیدوستانه بامن سخن م

سخت راهربارکه بااخم به  یان روزها کردمیاگرعشقم به ارمان نبودهرگزتحمل نم مانیچارگ یبود از فقروب یعوض

خانه  دنیبه محض رس دادکهیم یشدبه من دلگرم یباخبرم نمدوازدرویفهم یمرام کردمیارمان نگاه م

 ییایرا.هفت روزگذشت وارمان من رابادن رشدنییهمه تحق نیا کردمیتحمل م دیام نیبه ا بردیزباخودمیردومرانیگیم

 دبایبا:نگفتیروزم هیاورد یبال سرم م هی یوغم تنهاگذاشت.بعدازرفتن ارمان رفتارمادرشوهرم بدترشدروز یازدلتنگ

 ما لباس دمثلی:باگفتیروزبعدش م میکه باانها هم کالم شو ستنیدرحد مان یودردودل کن یخدمتکارهاحرف بزن

 شینما رابه تیها ییبایز یالک بزن دی،بایکن یمخف یرروسریز دیرانبا تی،موهایلندنپوشب نیاست ،لباسیبپوش

ب کرده ومرت شیدارایبا شهیکفش پاشنه بلند صورتت هم یباش داراستهیظاهرتو،با نیزشته ا لیجلوفام یبگذار

 خوشم دنیپوشیکه انها م یی.ــ ازلباس هایمثل انها هم رفتارکن دیبا یشو یم یخانواده ا نیوارد چن یباشد.وقت

 یسکردلبایبا نامحرم بگوبخندنم کردینم شیارا گرانید یزن عاقل وخداپرست برا هیوحجاب بود مانیامددورازا ینم

کو  یم ولگفت یها رام نیا گران،همهید نندیکند تا بب شیرها ییبایز الیازتنش لخت باشد وبه خ یمین دکهیوشپ ینم

ه ب شدیحالم م یاینگم تا نگرانم نشودهروقت جو یزین مشکالت دورکنم وچیارمان راازا کردمیم یگوش شنوا؟سع

ازرفتار ان زن بدذات خسته  یوقت شدمیم وانهیاگرپدرشوهرم و خواهرش آهو نبودند د دادمینحو پاسخ م نیبهتر
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 حکم ماندرنبودار میدوستم شدبرا نیاونه تنها خواهرشوهرم بودبلکه بهتر میزدیم رونیهمراه آهوازخانه ب شدمیم

اوگوش  یعنوان به حرف ها چیاورا داشت درست مثل اوارامش بخش،اوهم به اندازه من ازرفتارمادرش متنفربودبه ه

مرا به خاطرداشتن  چوقتیه زدمیبه همراه اوبه خواهرم سرم یاشت مراخوشحال کند گاهد یسع شهیدادوهمینم

همه زن داداش خطاب  شیکنم اوبا افتخارمراپ حسارمان را یکمتردور شدینکردباعث م رییتحق یخانواده ا نیچن

او  اسمنی گفتیم شهیدخترم صدا کندهم ایبارمادرشوهرم مرا عروسم  کیرابگم حسرت به دلم ماند  نیکردایم

خداوندهرچه که سرم اوردند وتماشا کردسرشان  دوارمیخاطره به جا نگذاشتن ام میبرا یزیوپسرش جزعذاب چ

 دیهفته بر هی:مگه قرارنبودبعددیاو بودم ــ صدف پرس یومن هنوز درخانه پدر گذشتماه  کی.رفته رفته اوردیب

مانش نابه سا طیصبرخواست که شرا یفتن خانه باز ازمن کم:بله قراربود اما بعدازگراسمنیبوشهرچطورتنها رفت؟ــ 

 شیماه برگشت کم وب کیاما قبول کردم وباز منتظر ماندم.بعد گذشتیبه من سخت م یلیخ نکهیرا درست کند با ا

بارپدرش فرشته نجاتم شدهنگام شام  نیبگم.ا یزیاما نخواستم چ میستیکه باهم خوب ن دیفهم یازرفتارمادرش م

 یادیز یلیاواحترام خ یــ برا گذردیسخت م اسمنیبه  یلیخ نجایهمه حضورداشتندبه ارمان گفت:پسرم ا یوقت

 لبخند زد وگفت:دخترم یبامهربان ستینطورنیپدرجان؟ا  هیحرف هچ نی:ادمیحرفش پر انیم نیبودم به خاطرهم لیقا

 دنید یراب یلیخ دونمیم نکهی.با ایته باشمستقل وراحت داش یزندگ هیدی،بایما باش شیدپینبا یتوتازه ازدواج کرد

به همسرت.آرمان  زرایبگو همه چ یده یرا بروز نم تیها یها ودلتنگ یچرا ناراحت دانمیاما نم یکشیارمان انتظارم

م اورا ه دیبا یبرگشت یتواند راحت باشد باما وقت یهست نم یکم رو وخجالت کندیم یبیغر نجااحساسیا اسمنی

تم هس یاسیرا داشتم تا االنم ممنون  میتصم نیراقورت دادوگفت:بابامن هم هم شیــ آرمان لقمه غذا یباخودت ببر

شنگ ق یزندگ هیدیبرم ــ پدرشوهرم:با یراهم م یاسی رمبراش،فردا که که ب کنمیکرده جبران م یکه بخاطرم صبور

 دمیراخر نشیبهتر لمینه گرفتم وسامن هستم ــ آرمان:ممنون بابا من خو یبراش بساز هرچقدم کمک الزم داشت

مدت  نیتوا یدونیزد ــ آهو:م یکلمه حرف نم هی یدادوحتینگران ما نباش ــ مادرشوهرم با اخم گوش م دمیوچ

ه ــ ب شهیبراش تنگ م یلیدلمم خ کنمیگم م یزیچ هیاگه بره  کنمیوابسته شدم حس م یاسیکوتاه چقدربه 

خواهرت  یدونیفراموشت کنم؟ارمان تونم شهی...مگه میزتریمن عز یبرا مایانداختم وگفتم:توازس یاونگاه

ور اون  نیخواهرم ا ه،خون رونیمنو داشته هروقت حوصله ام سر رفته واسه من وقت گذاشته من را برده ب یچقدرهوا

ـ ـ یددراور ییتوبا اومدنت منم ازتنها زمینکردم عز ینسبت به من لطف کرده ــ آهوبا لبخند:کار یلیورخالصه خ

جبران کنم  شاالیتک خواهرمهربون من بوده ا شهیکه اهوخانم هم دونمیروبه خواهرش گفت:م نیآرمان با تحس

صدا فقط  یمترسک ساکت وب هیخوب بود مادرشوهرم هم مثل  حالمبود با وجود ارمان  ی.    شب قشنگ اشویخوب

.... برگشت وگفت:بابا مهیسراس قهیکه تلفن به صدا درآمد آرمان به سمت تلفن رفت وپس از چنددق کردتایگوش م

 مردهبود؟ــ ارمان ارام وش یکه بگو ک ستین بهیجا غر نیا یافتاده؟کس یپدرشوهرم گفت:اتفاق اــیلحظه ب هیبابا... 
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 ــ دهید بیاس نشیر خوبه فقط ماشاصال خداروشک دیکرده هول نکن ییجز یلیتصادف خ هی نیشمرده گفت:ارم

گند  هیشده؟ــ پدرشوهرم:باز  یچ نمیدلم... آرم زیپسرم ..عز دادیرا که گفت مادرشوهرم شروع کردبه دادوب نیهم

 رهیزده؟تصادف کرده گناه کب یپسرم؟چه گند کارکردهیــ مادرشوهرم:چ ستیهم بلدن یزدرانندگ گهید

فرقش  یدونیبا ارمان داره؟ــ پدرشوهرم:م یچه فرق ستیاونم پسرمون ن ؟مگهیذاریبچه ها فرق م نیکرده؟چراب

دا تره؟زن گرفته فر کیبده،ارمان چندسال ازاون کوچ صیخوب وبد راتشخ نیفرق ب تونهینم ستیادم بشون ه؟اونیچ

 زن که کاروبکن اون کارو نکن نیا یبگ دیهمش با گردهیوولگردهمش م ؟التیچ اون یول کنهیرا اداره م یزندگ هی

 تا حاالصدتا گرفته رهیزن ها بگ نیازا خواستیم نیزدوگفت: زن؟اگه ارم یــ مادرشوهرم پوزخند الیواو گهید رهیبگ

انداخت  یم کوخوش لباس ــ به من متل کیپولدارمثل خودش ش رمیدخترخانواده داربراش بگ هی خوامیبودم

گفت:مامان بترس از  یاهوبا تند شترشدــیب میاوردم شدت اشکها نییاشک شدسرم راپا سیناخودآگاه صورتم خ

واسه من  یاسی؟یندازیبه ما متلک م ؟چرایکشیتصادف کرده؟چرا زن ما رو وسط م نیخداــ آرمان:به من چه ارم

پراشکم نگاه کرد  یامد وسرم را بلندکردبه چشمها مخوشم امدکنار یلیحرف اخرش خ نیــ ازا استیتمام ثروت دن

 نکهیا ااالن؟ــ ب نیهم یاگه بخوا ای میریفردا م نیهم کنهیرفتارم ینجوریمادرم باتوا دونستمیوگفت:منو ببخش...نم

 مینی...االن بذارببمیریگرفته گفتم:صبح م یوجود با گلو نیجا بمانم با ا گرانید یا هیثان یحت خواستیدلم نم

 یخوادبریدادزد:اصال نم تیپدرشوهر ومادرشوهرم به انجا ختم شد کهمادرشوهرم با عصبان یخوبه؟دعوا داشتدا

عد لباس ب قهیــ به طرف اتاقش رفت وچنددق نگیاز پارک ارنیب رونیب نمویدنبالش اهوبرو بگوماش رمیتو،من خودم م

 تفاوت به یبرمت.اما او ب یمصبرکن خودم  مانوگفت:ما دیرفت.ارمان دنبالش دو اطیامدوبه طرف ح رونیب دهیپوش

 یپس راه امیرا جمع کن ب لتیوسا یاسیارمان رفت     بعدازرفتن انها حدودچندساعت بعدآرمان زنگ زد وگفت:

 حیبراتون توض امیحاال م دهید بیاس نیگفت:خداروشکرخوبه،فقط ماش دمیپرس نیــ ازحال ارم میشویبوشهر م

 ی.رفتاربمیحرف زد یراجمع کنم کم لمیکردم وبه همره اهوبه اتاقم رفتم تا وسا یداحافظفعال خداحافظ ــ خ دمیم

جان به خاطررفتارمادرم معذرت  یاسیگفت: یبه درداورده بودشرمنده بود وم زیقلب اوران ایشرمانه مادرش گو

 دمیبهش حق م یخواه رتمعذ ستیالزم ن زمیــ گفتم:نه عز کنهیرفتار را م نیچرا ا دانمیواقعا نم کنمیم یخواه

 هیه ما هم ستیــ آهو:قرارن رهیمن را بپذ تونهیمثل اون باشم اونم نم تونمیبامن من فرق داره من نم یلیاون خ یایدن

 نیدباتوچنیازخانواده اش ،نبا ییجز یخودخواست توعروسش هست یلیمادرم خ میداشته باش دهیعق هینظرو

دارم...  زمیــ گفتم:چرا عز یتوندار یصفت بد داره ــ آهو:ول هی یادم رباشد ــ گفتم:فراموش کن ه داشتهیرفتار

رات دلم ب یلی.... اهو خینیریازحدش شیب نکهیبگوبدونم؟ــ گفتم:ا هیــ آهو:خب حل صفت بدمن چ یهمه دارند حت

 کهنیهرروز بهت زنگ بزنم با ا دمیکه آرمان هست قول م یستی:تنهاندوگفتیــ دوطرف صورتم رابوس شهیتنگ م

ام راداخل چمدان  یوبعدبا عجله ازاتاق خارج شد.تمام لباس ها ولوازم شخص میعادت کن دوارمیبرام  سخته اماام
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نبودوهمسرم کنارم  گرتنهاید نکهیشادبودم ازا تینها یتا ب دمید یمادرشوهرم را نم گهید نکهی.ازادمیچ میها

 چیه یگریزن د چیدرخانه ام تنها باشم وه  بپزمخودم غذا  توانستمیم نکهیبودهرصبح وشب کنارم بودازا

ها باخودم  نیهم همراه ا یبودن گرچه دلتنگ یمن دلخوش یها همه برا نینبودا یگریخدمتکارد چیه یگریمردد

بودم که اهودرزدو وارداتاق  الیفکروخ نیشددرهمیتنگ م نادلمیاهو،خواهرم ازهمه مهمترسار یبرا بردمیم

 نیاگفت: گرفتیکه به طرف م یدرداشت داشت درحال یبیقران ج هینمناک بود یکم شیبایسبزوز یها رچشمیشدز

ــ قران راازدستش گرفتم  دهیچندسطرشوبخون بهت ارامش م رهیباشه اگه دلت گرفت که خدانکنه بگ شتیپ

 یب یاست دختر یمن واقع یبرا شیها یکه دلتنگ دانستمیگذاشتم م میلباس ها انیوم دمیتشکرکردم وان رابوش

مدت کنارم باشد  هی دیایکند اما بازاصرارکردم همراه من ب یقبول نم دانستمیم نکهیبودبا ا لهیپ لهیش

م ــ باش تونیمزاحم زندگ خوادیهم دلم نم نجاکاردارمیهم ا امیب تونمیاما نم ی:قربونت برم. تولطف داردوگفتیخند

ازصورتش  یمیکه ن نیبرگشت به ارم نیوآرم شمادربعدآرمان به همراه  یساعت میاما قبول نکردن اداصرارکردمیز

شما؟  نیخوب نی:اقاارم دمیبودنگاه کردم وپرس یچیباندپ یخراش برداشته بودوگوشه لبش زخم بود دستش هم کم

شانس  شهیازدستش خارج م نیکه کنترل ماش دهیاوجواب داد:اقامثل بچه هاعاشق سرعت،انقدگازم یآرمان به جا

دن ش روینشسته ز یول دونمیرانم نییشده پا اپرتی دهیپر نییوکمربندنبسته،خودش پا هبازشد نیاورده درماش

 یبوددادزد:تو تیباعصبان نیــ ارم شهیم یبه قوط لیتبد یبه اون قشنگ ینیماش یونگاه کرده که چجور نشیماش

 دنی:سوال پرسارمانتا نچرخه؟ــ  گرفتمیم یودو دست نیماش رفتمیم یانتظارداشت ؟نکنهیدادیراانجام م نیرایغ

 یــ اهوپوزخند یداره خداروشکرکمربندنبست یچه ارزش نیپسرم ماش یتارمو هی یجواب دادم ــ مادرشوهرم:فدا

حاال  دادم ادشی یساکت شو خودم رانندگ گهی:تودنیبارش باشه؟ــ ارم نیدوم نیکمربندبسته ا یزدوگفت:داداش ک

 :پسن،گفتیپدرشوهرم واردسالن شدوبعدازجواب دادن سالم ارم ــ دهیم حیتوض یرانندگ ییواسه من قانون راهنما

داغون  یعنی:نیآرم ؟ــیچ یعنیــ پدرشوهرم: شهینم نیماش گهید نی:اون ماشنیکجاست؟ــ آرم نتیماش

 رونیوقت شب ب نیا نمی,اصالبگوببیبردش ــ پدرشوهرم:عه پس خوبه خودت برگشت یهم نم یمجان یشدکس

 د؟ــیکن یسوال جواب م سهایپل نیع هیازدوستام دعوت شده بودم.چ یکی خونه:نیآرم ؟ــیکردیکارمیچ

تاشب دنبال خوش  ؟ازصبحیکن یکارمی؟چیریتوکجام دبدونمیپدرشوهرم:دومترزبون هم داره؛من نبا

ه؟ــ چندسالت یدونیم میباش دنگرانتیبا شهی.همیکنیبچه ها رفتارم ؟مثلیهست یزندگ الیخ ی,چراانقدبیگذران

 نیکه نگران مخارج ماش نیدی.مگه شمابه من پول مدیشمانگران من باش ستیچندسالمه الزم ن دونمیم ره:انیآرم

پدرشوهرم:من نه  دــیاریدلسوز ودرن یپدرها ی.اداامردمیزندم  ینیبب یومدیدوقدم راه هم ن نیا ؟خوبهیمن هست

 یگیتورادرست کنه؟مگه نم یگند ها یکی یداشتم.خسته شدم تاک لیهم دل امدنمین یم؟برایدار یماردرت چه فرق

 ؟ــیوابسته مادرت باش یخوایم یت؟تاکیدنبال زندگ یبر یریگینم ؟چرازنیکنیمردشدم؛پس چرمثل مردرفتارنم
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 بارشده هی؟یدرحق پسرم کرد یپدر؟چه پدر گنی:ولش کن راحتش بذار به توهم مادزدیفر تیمادرشوهرم باعصبان

 هیاز غیاونجادر یتمام اقوامت را جمع کرد یهمه کارهست رفت نیا یکارگاه لعنت ؟تواویبهش اعتمادکن

ــ پدرشوهرم:من به  یمن نکرد نیدرحق آرم یپدر چی؟وهیکارکن چرادنبال کاربگرد اکنارخودمیبارتعارف,پسرم ب

,او پسرزرنگم شهیبلده,نه حرم وحالل سرش م یاون اعتمادندارم چون بارها امتحانش کردم.نه حساب کتاب درست

را  نیآرم گردهیوشب بعدکارگرها برم ندازهیکارگاه وراه م شهیبلندم شیبگم صبح ساعت ش تسین

هرچه قدرم بهش  ؟منیدیبشم ـ پدرشوهرم:د نیا یآبدارچ رمی:ولش کن مامان منم نمنیـ آرم شناسمیشترازتومیب

 ادمی یازوقت:من نیکارکنه ـ آرم گهید یکی شیدرحقش ظلم کردم بذاربره پ کنهیبازفکرم رمیگیاسون م

به سرآرمان  یپدرشوهرم:مگه من چه گل ن؟ـیآرمان را دوست داشت شهیچراهم دونمینم نیسردبود ادشمابامنیم

.واسه کنهیم اجوشیکه زمستونشم اب در دداغیخورش راونیفرستم جنوب،ز یزدم که به سرتونزدم؟دارم آرمان را م

....ــ خالصه دعوا ادامه داشت تااخرشب که آرمان همردبشه پخته بش نکهیا ش،واسهیزندگ کنه،واسهیخودش کارم

س پ افتیخاتمه  دباهامون؟بحثیکن یدخداحافظیخواینم میبر میخوایمام گهید دیبلندگفت:تمومش کن یباصدا

پول دران بودرابه آرمان دادآرمان تعارف  یراکه مقدار یپدرشوهرم پاکت میشد نیسوارماش یازخداحافظ

اه وبه ر میکرد یمهربانانه ان را گرفتم ازاوخداحافظ یباتشکر زیرابه من دادومن ن زپولیکرداونینم کردوقبولیم

ــ  دمیگرفتم چ لمیوسا یسر هیآرمان:اره  ؟ــیآرمان خونه گرفت دمی.ازآرمان پرسمیافتاد

وقت کم بودـ گفتم:نه  یتوهست ول یبرا لیوسا یبود یم دتوهمیدبای:اره ببخش؟گفتیی؟تنهایگفتم:جد

 یسخت نبودوقت یلیبرات سخت نبود؟ــ گفت:نه خ یینبودکه چرامن نبودم خواستم بگم تنها نیا ناصالمنظورم

ام مشکل نداشته باشه  قهیسل دوارمیام دمیبودن را خر یکه الزام ییزایوقت داشتم تاشب چ گشتمیازسرکاربرم

هم  یمعذرت خواه هیونم،توبرام قابل احترامه ــ گفت:ممن قهیبگوعوض کنم ـ گفتم:سل یکه دوست نداشت یهرچ

ه باهاش ک وانیل هی یباورکن مجبوربودم نه خونه گرفته بودم نه حت یول ذاشتمیمدت تنهات م نیدایبهت بدهکارم نبا

آرمان جان درسته مادرت  یزن یم هیچه حرف نیـ گفتم:ا ییتنها یماندیم دهتلیبا اوردمیاگه توهم م میاب بخور

وقت من راتنها نذاشت خوب من  چیخوب بود ه یلیرفتارش بامن خ هرتبه جاش خوا دامایا یازمن خوشش نم

:اره گفت کردـیم هیکردوگریم یدلتنگ یلیبستم کنارم بودخ یرام میچمدان ها یدرست مثل تو.وقت کردیرادرک م

 یاازهیبارها ازمن خوسته تا باتوحرف بزنم که درنبودمن ن کنهیوقت ها هم به من کمک م یلیداره خ یآهوقلب نازک

ــ  کنمیم تیموفق یقلب براش ارزو میـ گفتم:ازصم هیزودوستداشتنیعز یلیخ ییات رابه اوبگو یشخص

چقد  یدونیم یاسیتا توخوابت نبره ــ  داربمونمیتاصبح ب خوامیجان؟ــ نه م یاسی ایآرمان:قربونت برم.خوابت نم

خندان وچشمان  یرا ازلبها نگاهمنگفتم ادامه داد:به اسمون نگاه کن... یزیدوستدارم؟ــ نگاش کردم وچ

 دبهیبودشا شهیترازهم عینگاه کردم.بزرگ تر ووس نیماش شهیسرشارازعشق اوبرداشتم وبه اسمان ازپشت ش
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ده ش دهیکنارهم چ یبودندبانظم خاص بایززیبودبه جزماه ستارها ن نیکه ساطح کرده بودچن یخاطروجودمهتاب ونور

 ییبایز نیاست که چن قهیبزگتروپرنورترخداوندچقدرباسل یگرینور د مکوچک وک یکی.یقال کی یبودندمثل گلها

فکربودم که آرمان  شددراعماقیها رد م ییبایز نیتوجه ازکنارا یچون من ب یراخلق کرده بودومخلوق

 نوصدجایا هیوگفتم:تکرا دمیووسعتش دوستدارم ــ خند ییبایخب؟ــ آرمان:به ز دمیبله د ش؟ــیدیگفت:د

جاده دوستدارم  نیا یمن تا انتها نیاره خب مثال بب م؟ــیدبزنیجد یحرف ها شهی:مگه قراره همنــ آرما دمیشن

صحت حرف ها هم مهمه ــ گفتم:بهم  ستین یکاف دبودنیتنها جد یدبودولینه؟گفت:اره خب جد دبودمگهیجد نیا

 ی.زندگکنمیحرکت م یروبه خوشبخت کردمیبه خودم شک دارم به تونه.ــ حس م زمیآرمان:نه عز ؟ــیشک دار

 نیهم یداشت حت گرید یمعن کی میزبرایوارزو.همه چ دیروشن وپرام یفروغم به سمت صبح یوب کیمثل شب تار

 به مغازه ها یبرق،وقت یها میبه خطوط س یوقت میکردیها باسرعت حرکت م لیازکناراتومب یجاده نگاه کردن،وقت

ارمان به من  ی.جمله جمله حرفهاشدیدردلم احساس م ایدن یتمام شاد کردمیشدنگاه م یم دهیکه دران د یونور

بودم رافراموش  دهیکه کش ییکه تمام رنج ها یخاص بودبه طور یارامش شیحرفها یدرالبه ال دادیم یدلگرم

ا اما خواب چشمانم ر داربمانمیدوستداشتم ب نکهینهادم.با ا یرفتم پابه گلستان م ی.انگاربه فصل بهارمکردمیم

 یخدا...حت زدیکه داشت ورق م میازکتاب زندگ یهاوسطر یازشاد یلحظه ا ندهیاز ا یریتصاو دمید یم بربود.خوا

ها راازنظرم دورکردهمه جا خشک شد غم راهموبست  ییبایشدتمام ز هوشبی درفتینشد خورش زکاملین میایرو

ومدام ارمان  دمیلرزیم خودمهم وحشتناک بودازترس به  الیدرخ ینبودکنارم ازدست دادنش حت یدوباره تنها کس

 رفتیم یاهیچشمانم س نمیدرست صورتش رابب توانستمیدارکردنمیحال ارمان من راازخواب ب نیدرهم زدمیراصدام

وبا  دزیبودنمناک بودتشنه ام بود ارمان به صورتم نم اب م دهیکه به صورتم چسب یروسر یعرق بودم کناره ها سیخ

 ی...پاشوقشنگ من ــ به خودم اومدم به اونگاه کردم ازنگراندارشویب جان یاسی؟یخوب یاسی:دیپرس یم ینگران

گرفته گفتم:آرمان  یباگلو دمیفهم یرنگ به صورت نداشت باورم شدبه وسعت اسمان دوستم داردحال خودم رانم

 منگو جیحالم بهترشداما هنوزگ یاب کم دنیاب برگشت بعدازنوش وانیل کیبا قهی.اورفت وپس ازچنددقخوامیاب م

م ضعف داشتم اماگفتم خوب نکهیدکتر؟تا باالخره بلندشدم باا میبر یخوایخوبه؟ م دحالتیپرس یبودم آرمان مدام م

 کردهیترسناک بودــ آرمان:حتمامامانم داشته باهات بحث م یلیاره خ ؟ــیدیخواب بد د یاسیــ آرمان: زمیعز

بهش  خوامیدرباره خوابم حرف نزنم؟نم شهیم داشتمن یمن هم خندم گرفت گفتم:من که بااون کار دــیوبعدخند

خانومم؟ــ خسته که نه  یگفت:خسته شد م؟ــیرسیم یــ آرمان ک یتوبگ یهرچ زمیفکر کنم ــ آرمان:باشه عز

بابااصرارکردبخره  کهیقدرهام قشنگ نباشه،کوچ داونیاونجا روــ آرمان:خب شا نمیزودتربب خوادهرچهیدلم م یول

 نیا زمیعز ادــیم شیوبازدعوا وحسادت پ رسهیم نیبه گوش آرم دونستمینکردم چون م قبول یخونه روبرام ول

ممنونتم  تینها یدوست دارم همون جا باشم ــ آرمان:من ب یهرجاکه توباش یمن مهم یتوبرا ستین زهامهمیچ
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ازپدرش  یتح ستیهمسرش حاضرن شیادم خودخواه است که واسه رفاه واسا هیارمان  یباخودت بگ یحقم دار

را  یزندگ خوادیکنم دلم م هیکمک بخواهم دوست ندارم به پول پدرم تک یکمک بخواهد....من دوست ندارم از کس

 ؟ــیوبه من اعتماد کن یباش دهیالبته اگه توبا من هم عق گهید یازادم ها یلیازصفر شروع کنم مثل خ

داردرفاه  فهیوظ ینبود هرمرد نی:نه منظورم اآرمان خوام؟ــیرفاه خودم م یمن تورا فقط برا یکنیواقعافکرم

 زدمیاوحرف م شتربایخود راداردــ هرچقدرب یهمسرش فراهم کندعشق،عالقه ودوست داشتن جا یرابرا شیواسا

 میکه توقف کرده بود یکردم کنارمسافرخانه ا یحس م یروحش رابه خوب یبردم بزرگ یم یذات پاک اوپ شتربهیب

 یکردم که برا یراه به خواهرم زنگ زدم وعذرخواه نیدرب میشد رمانیمس یوسپس راه میصبحانه خورد

به شدت  نایسار یخوشحال شد اما ازدور شدن ازبهانه ها شدمیکه مستقل م نینرفتم ازا دارشیبه د یخداحافظ

 مقول دادم زود به زود زنگ بزن شودــیم وانهید یراچه بدهم؟اگربشنود که رفت ناینگران بودوگفت:جواب سار

زمان کوتاه هم اما چه  نیبود درا زدلتنگمیبعدآهوزنگ زداون یقیکردم.دقا یخداحافظ دیام نیوحالش رابپرسم وبا ا

به  میدیگذشت تا باالخره رس یادیز یکه به ان ها داشتم رفتن را انتخاب کردم ساعتها یکردبا وجوددلبستگ شدیم

 انجینهادم ا یپا به عرصه خوشبخت کردمیشدفکرم واهندفراموش خ میباورودم تمام غم ها کردمیکه فکرم یخانه ا

خانه  ینشد.با بازکردن درمحوتماشا نطوریاما ا کردمیرادران بزرگ م میهمان که بچه ها شودیم میاهایهمان خانه رو

 هدیخانه چ لیبود.تمام وسا رانهیخانه کوچک وفق کیارمان  دیکه به د کیخانه لوکس وش کیبود بایشدم واقعا ز

 دمیهم گرفته بود به همه جا سرک کش یموادخوراک یاشپزخانه حت لیازمبلمان گرفته تاوسا ینظم خاص بودباشده 

تا خواستم  یخستگ دازفرطیاز مبل ها دراز کش یکی یرو دنی.آرمان به محض رسکردمیهمه جا رانگاه م یوبه خوب

 با دادمینشان م یکردم وخودم راحسابیدرست م یزیشام چ یبرا ستیبا یاماده کنم خوابش برد.دم عصربودم یچا

 کیها راباز کردم چشمم به  نتیدرست کنم درکاب یگرفتم شام درست وحساب میخسته راه بودم اما تصم نکهیا

 نیرابلد نبودم بنابرا یاشپز یاز حرفه ها یلیبود فکرهمه جا را کرده بودهنوز خ قیافتاد ارمان چقدردق یکتاب اشپز

 یخورشت مرغ ترش تمام خانه را پرکردرو یبو دکهینکش یمد نظرم شدم.طول یغذا مشغول خواندن اقیبااشت

اب جوش را  یرکتریوز دمیدرست کردم غذاراکش مویترش نبود شربت ابل یمویل دمیبشقاب ها راچ یزنهارخوریم

 رمان؟زدم  آ شیارام صدا یلیخسته شده بودبه طرفش رفتم خواب بود خ یلیروشن کردم ارمان هنوز خواب بودخ

به من گفت:ساعت چنده  رهیراباز کردوخ شیچشم ها عیسر یلیمن عادن نداشت خ یبه صدا ایخوابش سبک بود

بردحاالپاشوتا شام  ی؟ــ گفتم:نه...خوابم نم یدیگلم؟ــ گفتم:حدود نه شب ــ ازجاش بلندشد وگفت: تونخواب

..ممنونم یلیگفت :اره خ ؟ــیدوست دار ترشگفتم:اره ...مرغ  ؟ــی: شام درست کرد دمیــ با تعجب پرس میبخور

...؟بعدازخوردن شام اصرار کردم ظرف انهیبود  یفیتعر دانمیکردنمیم فیمدام ازغذا تعر زشامی.سرمیدیزحمت کش

 یوکم پارک میرفت رونیب می.بعداز ان ازخانه زددیا یقبول نکردم وگفتم خوابم نم یبخوابم ول یها رابشوردتا من کم
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 یایراه بود.هنوز در لومتریدو ک جیشب ها ازخانه ما تا خل یهواوحشتناک گرم بودحت میراگشت زد نهدور واطراف خا

 .شیها یمخصوصا ازماه کردیم فیتعر یلیآرمان دربارش خ یبودم اگرچه مشتاق هم نبودم.ول دهیفارس راند جیخل

از همه  میرا گشت یحیتفر یمکان هاو دمیشهررا د یدنید یازجاها یلیآرمان مانده بودخ یچند روز از مرخص هنوز

 دشیم یشدم.چند روز ایعاشق کرد درست مثل آرمان مشتاق ودلبسته در زیمرا ن ای...عشق آرمان به درایتر در بایز

 نیا یط  میداشت یادیز یها هیبود همسا ی.محل خوبمیواحدآپارتمان گرفته بود هی میکردیم یکه درآن خانه زندگ

 یبایز یبودن  لهجه  لیاص یآشنا شده بودم مثل ما تازه ازدواج کرده بودن.هر دوشون جنوب شونیکیچند روز با 

روشن استفاده  یگرم جنوب و اغلب از رنگها ی!نازک وپر نقش مخصوص هوادنیپوشیم ییبا مزه ا یداشتند لباشها

 ... میاوقات کنار هم بود شتریبود ب یبود زن مهربان و خوش قلب یخوب ی هیا.همس کردندیم

بودکه آرمان رفته بود سرکار...صبح زود به اون صبحانه دادم و پس از رفتن او گرفتم  یروز نیروز اول اون

 الو؟"کرد دارمیزنگ تلفن ب یظهر بود که صدا ازدهی.ساعت حدود دمیخواب

 کردم؟ دارتیب ای یبود داریجان ب یاسی:سالم گفت

 ؟یداشت یکار شدمیم داریداشتم ب گهی:سالم,نه دگفتم

 داره؟ یتنگ شده بود,اشکال تی:نه!فقط دلم براگفت

 :نه ...گفتم

 میدیخند هردو

 درست کن. یزیوااسه شام چ یول گردمی:ناهار برنمگفت

 ؟یندار ی:چشم ...تو چون بخواه,کار گفتم

 .زنگ بهش بزن هی یباتو حرف بزنه,گفتم سرکارم,اگه تونست خوادی..آهوزنگ زد وگفت مرفتیم ادمی:داشت گفت

 :باشه پس تا بعد..!گفت:خدانگهدارگفتم

از  رشتیب یدلتنگ بود وحت یلیبا او حرف زدم وسپس به خواهرم زنگ زدم ,خ یقیشماره آهو را گرفتم,دقا بالفاصله

 یدردناک یگرفت چه سوزه ها شیکرد.دلم آت یم هیبلند گر یکه با صدا امدیواضح م یلیاو خ ی.صدانایاو سار

 به دادمیوقول م زدمیوفا به عهدم باز زنگ م ی.اماهربار به جا دادمیم داریدرد اوفقط وعده د نیتسک یرا.بدیکشیم
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 دانستی.اما مشدیارام تر م ی...کمدیاو خواهم خر یبرا یخواهم رفت ,و عروسک واسباب باز دارشیبه د یزود

 .. ندیمرا بب توانستیمن همش وعده است و او تا مدتها نم یحرفا

 مشغول خوردن آن شدم ... ییرا گرم کردم و تنها روزیوشام د دمیخانه کش یبه سر و رو یدست یخداحافظ بعداز

 به آرمان یخواستم به آرمان زنگ بزنم ,وقت د؟ازاویخر میبر یام زنگ زد وگفت:وقت دار هیبعدصفورا,همسا یساعات

 ی!پول هم داخل کت لباسمه ,هرچقد الزم داشتندارد برو. یگفت:اشکال ییزنگ زدم و از او اجازه خواستم باخوش رو

 ترش بخر. مویهم ل یکم یبردار,وقت داشت

 !؟یندار ی,ممنون کارخرمی:باشه مگفتم

 :نه مواظب خودت باش,خدانگهدار.گفت

 همسر خوب بود. کی یشاد بودم,واقعا نمونه  تینها یاو ب یهمه اعتماد وخوش دل نیا از

 .میکرد دیوخر میم زدروزرا تا غروب همراه صفورا قد ان

رش ت مویل لویآرمان هم چند ک یخوشگذشت.برا یلی.خمیکرد دنید ینیتزئ اءی,اشی,ظروف گلیسنت یلباسها از

وسپس  دمیآب خنک نوش وانیل کیرا عوض کردم و میبود .لباسها امدهی,هنوزآرمان ن دمیبه خانه رس ی,وقت دمیخر

شاد  شهی,مثل همزسرکاربرگشتگذشت که آرمان ا یساعت نم میغذا شدم.هنوز از آمدنم ن ی هیمشغول ته

م شرمنده شد یبودم,حساب دهینخر یچیاوه یبرا دیگرفته بود.اما من که رفته بودم خر میوسرحال,چندشاخه گل برا

 قبل با من برخورد کرد.. یمهربان تر از روزها ی,اما اوحت

 ..؟ی:تو منا دوس دار دمیشام پرس زیم سر

 مگیم نباریا یومن هرهزاربار گفتم چقد دوستدارم,ول یدیسوالو پرس نیتا حاال هزاربارا یاسیوگفت: رخندهیز زد

 دوست ندارم ..

 چرا؟! دمیپرس

که دوسش  ی,از کس یرو که دوست ندار یسوال ی,وقت کنمیبه خودم شک م یپرسیسوالوم نیا ی:آخه ,وقتگفت

 .یباش اونو دوست نداشته گهیکه د شهیباعث م یشنویم یدار

 من برات جالب بود؟ زیچه چ ؟اصالیآرمان ,چرا عاشق من شد گمیم ی:نه جدگفتم
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والو س نیوقت ا چیکه چراعاشق توشدم وه کردمیفکر نم نی,به ا دمیوپسند دمیمن تورود یوقت یدونی:خوب مگفت

 دانستمی,چون هنوز درست متوجه نشده بودم که کدام جنبه خوب تودرقلب من نفوذ کرده,فقط مدمیاز خودم نپرس

 ؟یگرفت لتوتالش کنم و جرإت به خرج بدم,حاال جواب سوا دیبه تو با دنیرس یبرا

 من خوشت آمد؟ زیواز چه چ لیبه چه دل ی:نه...آخه نگفتگفتم

ه ,هم داشته باش مانیکه خدا رابپرسته و به او ا یکس گنی:فکر کن..وبعدازمکث گفت:فکر کن نجابتت,چون مگفت

 ازت خوشم آمد. یلیخ یبه اون پسره محل نذاشت دمید ی,اون روز وقتکنهیبرخورد م یهم منطق فهمهیمنطق را م

 خواست ی,وازت میبه اون نداشت ییعالقه ا چیبود که ه گهیدختر د کیآرمان,اگه اون روز من نبودم و ی:راستگفتم

 ؟یکردیکارو م نیا ینکمکش ک

 ...کردمیتفاوت  تماشا م یکه ب تهی:آره..دور از انسانگفت

همه  نیا کردمیفکر نم یرحمه..حت ی:عشق به هر اندازه خوبه به همون انداره بگنی...اما ممیهردوعاشق هم بود ما

 بره... نیما از ب نیعالقه واعتماد ب

 یماه دیص یبرا ییحضور داشتند.عده ا ایکنار در یادیز تی,جمع میآن روزبه همراه آرمان به ساحل رفت یفردا

اه آن نگ ییبایو به ز میماند ای,ساعت ها کنار درگرفتندیعکس م ایها از در یلیوگردش,خ ایدر دنید یبرا ییوعده ا

هم داشتند عروس  یخاص ی.اسمهامیو برگشت میدیخر یوسپس چند ماه می..تنگ غروب را باهم تماشا کردمیکردیم

 یفرق نداشت,اما شکل ظاهر ادیز گرید یها ینبودوباماه ادخاصیفارس بود,مزه اش ز یایوهامون که مخصوص در

 آن متفاوت بود. یوپولک ها

 نیروز بعدازظهرآرم کیبه ما سرنزده بود,که  چکسیماه ه کی نیا یماه از آمدنمان گذشت.در ط کی عیسر یلیخ

 آمده بود. دنمانیسر زده به د

به  میدر را گشودم...اما تمام شاد یخبر از همه جاباشادمان یآرمان سرکار بود,زنگ در به صدا درآمد,ب شهیهم مثل

 شد.. لیترس تبد

 به او خوش ینییآمد,اما به خاطرآرمان بالبخند تز ی...اصال از او خوشم نمدمیترس  دمیزشت وناپسند او را که د چهره

شاخه گل سرخ را به دستم داد.تشکر کردم و او را به داخل  نیآمده بود !چند یخواستگار یآمد گفتم.انگار برا

که  میزندگ ددرموردیپرسیچه بود!مدام از من سوال م شیادش لیدل دانمیشاد وسر زنده بود ,نم یلیکردم,خ ییرایپذ
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هستم سکوت  یراض میاز زندگ من آرمان را از ته قلب دوستدارم وکامال دیشن یم ی!اما وقتانه؟یهستم  یراض ایآ

 .کردیم

که چرا  دمی,اما هدفش سوال جوابم بود.از او پرسکردیم یخودش احوالپرس الیبه خ دیپرسیگذشته وخانواده ام م از

تنها آمده ؟!گفت:با دوستانم به گردش آمدم وحاال آنها را تنها گذاشتم تا به شما سربزنم,سراغ آرمان رانگرفت تا 

 دنیبرگشت .از د شهیزودتر ازهم زیآرمان زنگ زدم  اون بهتا زودتربرگرده, زنمیه آرمان زنگ مخودم گفتم االن ب

الت به ح شهیهم نکهیبا ا کردمیبا او رفتار م یبه خاطر احترام به آرمان با مهربان زیخوشحال شد ,من ن یلیبرادرش خ

شام چندجورغذا درست کردم ...موقع خوردن غذا مدام  ی,براکردمی,اما بازسکوت مکردیبارم م هیکنا یکل یشوخ

 یجاسوس یدانستم برا یکند,م فیادب بود.اصال دوست نداشتم او ازمن تعر ی,چرب زبان وب کردیم فیازمن تعر

زوج  نیدرآوردن لج مادرش گفتم:ما خوشبخت تر یو برا گفتمیاز رفتار خوب آرمان م نیآمده به خاطر هم

ه ب زی.به شدت ناراحت شدم,آرمان نودخور ب یهم ساده و توسر ی,آرمان از همان کودک دونمی,گفت:بله ممیاهستیدن

 نقش گرفت. شیلب ها یرو ینگفت ولبخند سرد وتلخ یزیچ یاحترام چندسال اختالف سن

برم,دوستام منتظرم هستن  دیبا گهی,بعدازخوردن شام گفت:من ددیخندیبانمک بود وهرهرم یلیخودش  خ الیخ به

 کار دارم.. نجایمن ا دیبهشون زنگ بزن بگو شما تنها برگرد نی,آرمان گفت:آرم

راه بده...بازم بهتون  مهین قیکجابرن؟رف نیرا باخودم آوردم...بدون ماش نیمن ماش شهیگفت :نم نیآرم

بودباخودم گفتم:او منا به  یادب یب دمدایودستش رابه طرف من دراز کرد,اگربه او دست نم دی,آرمان رابوسزنمیسرم

 زحمت دادم؟ اسمنیگفت: دبه او دست دادم,دستم را در دستش فشر الیخیوب ندیبیچشم خواهرش م

 ..نیاومد ه؟خوشیچه حرف نیوگفتم:ا دمیاخم دستم راکش با

 کرد ورفت. یخداحافظ دیخندیم انهیکه موز یدرحال

م کردن یعشق به زنده ماندن و زندگ هی.روزها گذشت...با گذشت هرثانمیدرمورد او نکرد یبحث چیاز رفتن او ه بعد

وس که آن گل...افس یگرفته بود,بو یخوب یبو میکه اصال دوست نداشتم به مرگ فکرکنم.زندگ یی,تا جاشدیشترمیب

 میبودنبرباد رفت.نه من ونه آرمان مقصر نمیریش یگوازدست رفت,زند دیوزش باد خشک نیوخوشبو براثر اول بایگل ز

 بود که ما ازهم جدا کرد. ریرحم تقد یدستان ب نی,ا

 ی.کسگشتیوقت روز بر نم نیوقت ا چیهفته از ان روز گذشت ,عصر باز زنگ دربه صدا درآمد,آرمان ه کی قایدق

را داشتند حتما زنگ  دنمانیاگر قصد د زیآمده بود ,وخانواده من وآرمان ن دنمانیکه  تازه به د نیراهم نداشتم,آرم
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...با همان ظاهر  نیکردم ..آرم دنیرا نداشتم د دنشید رکه انتظا یوجود در را گشودم....اما از کس نی,با ازدندیم

 کردم,به طرف ییرایکردم و او را به داخل خانه پذ یبار زبانم بند آمد,مِن مِن کنان سالم احوالپرس نیزشت گذشته ا

 حرفدم کنم  همزمان با او  ییاو چا یبه طرف آشپزخانه رفتم تا برا  دمیرا سرم کش رفتم وچادر نمازم یچوب رخت

دستش گذاشتم. گفت  یرا جلو یی,و استکان چا نیاورد ی..الاقل آهو را هم م نیباز که تنها اومد نی:آقا آرم زدمیم

 گرده؟یبرم ی,آرمان کادهی:حاال وقت ز

تلفن را برداشتم وخواستم  ی...گوش رهیبگ یساعت یتا مرخص  زنمیاالن زنگ م ی,ول گهی: حدود دو ساعت د گفتم

.بزار به کارش برسه .و بعد مات به ستیرا از دستم گرفت,نه الزم ن یکه از جا برخاست و گوش رمیشماره اش را بگ

جمله  نیاورم..خوب شد با ا یم وهیمن م دیخوریرا م انت ییدوختم ,پس شما تا چا نیچشمانم زل زد...نگاهم را به زم

 یکه از مردا یمثل بچه ا  دمیترسیبه شدت از او م دیلرزینشست ,قلبم م یصندل یرفت و رو ییرایام به طرف پذ

 ست؟یسخت ن یزندگ کیخونه کوچ نیتو ا اسمنی,باز گفت: ترسهیخشن م

!چرا اجازه نداد به ره؟یبگ دهینادداشت نسبت منو وآرمان رو  ی: چرا بهم نگفت زن دادش؟! چرا سعدمیخودم پرس از

:آره خوبه,چطو  دادمیجواب سوالش را م دی,بادیدر سرم چرخ گهید یآرمان زنگ بزنم؟!چرا؟ چرا؟ چرا؟وهزاران چرا

 مگه؟

 ؟یکن یشمال ما زندگ یالیخونه بزرگ مثل و هیطو  ی:دوستدارگفت

گذاشتم ,خواستم بلند شوم  زیم یرا رو  وهی,ظرف مترسمیکردن درآنها م یبزرگ وزندگ ی: نه ..من از خونه ها گفتم

 ,زحمت نکش.مانمیشام درست کنم.  باز گفت:نه من شام نم خوامی:م؟گفتمیری,کجا منیکه گفت:بش

بر سر  ییکه بال دمیترسیافتاده؟رفتارش نگرانم کرد,م ید؟اتفاقیا دهیکه هنوز آرمان را ند ؟شمایتعجب گفتم:بر با

 آمده باشد. زانمیعز

ه ب شنهادیپ ی خوامینشده فقط من....من م یزیاو را هول کرد وبا شتاب گفت :بخدا چ میشده؟نگران یزیخدا چ وتور

انه حرف شرم یباک و ب یب یلیحرفش شدم .خ ماندهیشدم و با سکوتم منتظر باق رهیبه چشمانش خ میتو بدم...مستق

من به تو عالقه دارم ...و همانطور به چشمان هم  اسمنی:زدیم یرا عاد یسخن نیداشت که چن ینترس یلی,سر خزدیم

 که در حد تو باشه یزندگ هی.کنمیهفته نشده عقدت م هی دمیکه او گفت :از آرمان جداشو ,بهت قول م  میکردینگا م

 .نهاستیتو بهتر از ا اقتیل  کنمیبرات درست م
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گفتم: من زنداداشت هستم ,حکم  تیبا عصبانوجود  نیبا ا دیلرزیم میرا از چشمان پر گناهش برداشتم ...صدا نگاهم

,چطور جرأت   یطانی,تو وسوسه شیطانی,تو شیآور یرا به زبان م یحرف نیخواهرت را دارم ,از خدابترس  که چن

 ؟یاوریرا به زبان ب یگناه بزرگ نیچن یکرد

 ریسراز می؟اشکهایرا در دلت پروراند  یفیهوس کث نیچن ؟چطوریکن انتیبه آرمان ...به برادرت خ یتونیم چطور

 . دیشد خانه دور سرم چرخ

که  ی,من از وقت ستیگناه ن گهی, دیاگه از آرمان جدابش یگناهه..ول دونمیادامه داد: م زیوحشت انگ یهمان صدا با

 نکارش نکن.که من به تو عالقه دارم ...ا یدی؟تو همان روز فهم دمتیکه د یروز اول ادتهیعاشقت شدم, دمیتو رو د

ت اس ینگاه معمول هی کردمی,هنوز نگاه اولش را بخاطر داشتم ...فکر م دمیبار او را د نیاول یافتادم که برا یروز ادی

 . کردمیاو را خفه م توانستمیکه...آخ اگر م  دمی؛اما حاال فهم

و ,از خونه من بری,ازت متنفرم,آشغال عوضیستی,تو انسان نیفیکث وانیح یگفتن:تو  راهیکردم به بد وب شروع

نستم دو یشد وگفت:م یخون بشیرا بلند تر کردم...چشمان زشت و بد ترک میوصدا رونیصفت,برو ب طانی,شرونیب

 یندگز نیتو هم اقتیکردم ل یسکیر نینمن که به خاطر تو چ فی.حی,تو ارزش دوست داشتن منا نداریکنیقبول نم

 س. رانهیفق

ا داد بزنم؟؟ب ای یریخشن گفتم :م یو به طرف در رفتم وآن را باز کردم وباصدا رونیزدم :برو ب ادیفر تیعصبان با

 نفهمه که یزیآرمان چ نیگفت:بب دیستادوباتهدیخوب وآهسته به طرف دررفت.درچهارچوب در ا یلیترس گفت :خ

 دمیسر او در رامحکم برهم کوب ورفت.پشت دیوببر درک یبعد مشت کنمویم اهیس تویبه حالت!زندگ یاگه بفهمه وا

 ختمیرا اشک ر یادیز قیکردن دقا هیاز مبلها افتادم وشروع کردم به گر یکی یگوشه,رو هی,چادرم را پرت کردم 

که  شدمیوسوسه م یچه بکنم  گاه دانستمیچه؟!اما دلتنگ بودم به شدت از خودم و او متنفر بودم,نم یبرا دانمینم

 یکمو افتی انیاشکم پا یایکه در ی,وقتشدمیمنصرف م کردمیفکر م شتریب ی..اما وقتمیآرمان بگو هرا ب زیهمه چ

 تمدانسیآنها م یاو بلکه بخاطر برادر دیکنم,نه بخاطر تهد یرا ازآرمان مخف زیگرفتم که همه چ میسبک شدم  تصم

 ره اما...او ب یآبرو تم,نخواسپاشدیاز هم م یوبه کل شودیبفهمد از او متنفرم یزیکه اگرآرمان چ

 سیچه زشت شده بودم ,صورتم خ دمیعبوس خودم ترس ی...از چهره  نهییا یمبل برخاستم رفتم جلو یرو از

 هیرنگ,شب ی,صورتم زرد وبدهیخشک وترک میزده بود لبها شمیونمناک بود چشمانم قرمز وپف کرده ,انگار زنبور ن

مسکن  کیبه خودت مسلط باش..! افتادهین یق:اتفاگفتمیبود.به خودم م ختهیمرده ها شده بودم,اعصابم کامل به هم ر

 چه شد... دانمینم گری,ددمیتخت دراز کش یسر دردم خوردم و رو نیتسک یبرا
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انم به ناگه چشم کردیم میوصدا دادیتکانم م یکرد وقت دارمیبودم ,آرمان ب دهیرا خواب یادیز یبودم ,ساعتها دهیخواب

سالم  یحت زیچ چینگفتم ه یزیسرشار از عشق...دلواپس ونگران ...چ یشدم نگاه رهیرا گشودم  وبه چهره مات او خ

م داد را به دست میآب مانتو دنیپرت نشود,پس از نوش میسرم را بلند کرد تا در گلو ریآب به دستم داد وز وانیل کی,

 م.انجام نداد یعکس العمل چیبرم,اصال توان رفتن را نداشتم ه خواستی,دلم نممارستانیب میوگفت:بپوش تا بر

 .میبپوش تا بر گمیحالت خوبه؟!م یاسیگفت: باتعجب

وخفه شده درگلو گفتم  فیضع یاضافه شده بود,با صدا میتبم به تمام دردها گریاصال خوب نبود,حاال د حالم

 .کنهیسرم درد م یکم ستی:خوبم,الزم ن

 تیدستان من او را اذ یسوزش و داغ ی,ول دادیدستانش به من ؟آرامش م یدو دستش گرفت  سرد انیرا م دستم

تنم  را میتخت بلندم کرد  مثل بچه ها مانتو یواز رو دی,دستم را کشی.دستم را رها کرد وگفت:داغه,تو تب دارکردیم

کرد و  قیبرد وبعد درمانگاه,برا قطع تبم آمپول تزر نیکرد وچادر را سرم...دستم را گرفت وارام ارام به داخل ماش

نکرد.آن روز تلخ وکشنده گذشت ,اما حال من بهتر  زیتجو یزیدرون آشفته ام چ یسر دردم مسکن ,اما برا یبرا

 نشد.

امان خواهش کرده بودوزنش به من سر بزند که مرا تنها نگذارد  به  هیموقع رفتن به بابک همسر صفورا ,همسا آرمان

کرد ,تنها  یخبر نداشت ,نهار کنارم ماند ودم غروب شام پخت وخداحافظ یزیکنارم بود ,اما از چ زیاو ن لیدل نیهم

اد حرف او افتادم که موقع دادن قران به من گفت:اگه یآهو شدم. یبیشدم...وضو گرفتم ومشغول خوندن قرآن ج

اما چه  را به آرمان بگم زیهمه چ خواستیاز ان رابخوان ,دلم م یقرآن را باز کن و چند سطر نیدلت گرفت ا یروز

امد؟اصال او حرف مرا باور  یهم بر م وانهید هیکار از  نی:آرمان داداشت از من خواستگار کرده؟اگفتمیگفتم؟میم

 نیارتباطم از ا خواستیدلم نم گرید یزن از شوهر,از طرف یآمد,مخصوصا پنهان کار یبدم م یپنهان کار کرد؟ازیم

 ی.به خودم گفتم اگه دمیترسیم نیآرم دیهم ازتهد  شیکم وبکه هست با خانواده شوهرم بد بشه,نا گفته نماند 

 دادمیم یبه خودم دلدار ی,گاهشدمینم ریتحق ههم نیوقت ا چیداشتم  ه یاگه پدر ومادر ای یخانواده درست وحساب

مصرف کرده بود و هواسش سرجاش نبوده ,با هر  یزیدچینبود ,شا یشده,اون پسر پاک ودرست یاشتباه دیکه شا

آدم  هیاو  شناختمیکامال او را م گریمتنفرشده بودم,حاال د نی.به حد مرگ از آرمدادمیم یبه خودم دلدار  یدیشا

 مانیوا نید یمرد نا پاک و ب هی, خواستیدلش م دیدیکه هر چه چشمش م  یآدم هیبود. رانچشم چ فی,کث یعوض

کشانده بود.او از عقل...نه بلکه از قلب  راهینفس  او را به ب ی,هوا یطانیروح ش کیدر  یوانیجسم ح کیبود , 

 خواستی,چقد دلم ممردمیم من انهیمرد ...و  یوقت,کاش او م  چیه دمیدیرا نم گراوی,کاش د کردیم یرویپ کشیتار
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دغدغه ام ادامه دهم مثل گذشته بدون شرم به همسرم  یو ب نیریش یرا فراموش کنم ومثل سابق به زندگ زیهمه چ

 نگاه  کنم.

 کننده را فراموش کنم. وانهید االتیبود او را فراموش کنم,تمام خ نیام ا یسع تمام

روح  یو دوا کردیحال مرا خوب م زیانگ جانیه ییا هیشاد ومهربان وبا روح شهیشام آرمان برگشت,مثل هم کینزد

 یصورت یبه خصوص گلها دادیبه من آرامش م یرنگ صورت  لوفری,گل ن|بود   دهیشاخه گل خر نیبود.چند شانمیپر

 یبآ یروسر هیدونم مناسبتش چه بود,کادو را باز کردم  یگرفته بود..نم میکادو هم برا کیرنگ...از او تشکر کردم..

آوردمو  رونیرا ازگلدان ب شیچند روز پ  دهیوخشک دهیژول یرنگ...آن را دور سرم زدم  و باز از او تشکر کردم.گلها

 سفره شدم . دنیرا داخل آب خنک گلدان گذاشتم,ومشغول چاب ان را عوض کردم و گلها 

ناهار کنارم  دیزحمت کش یکل چارهی,همسر آقا بابک کمکت کرد؟؟جواب دادم :آره,ب اسمنی:دیمن پرس از

 ..هینیبود,بعدازظهر شام درست کرد و رفت.زن نازن

 .نینازن یلیگفت:آره ,خ اونم

,اما مث هر زن کنهینگاه نم یا گهیزن د چیل داشتم که جز من به هبه او اعتماد کام کنهیم یداره شوخ دونستمیم

 ها نکنه. یشوخ نیاز ا گهیاخم کردم,تا د ییا گهید

 یمرخص گهی...چند روز د یبش تیخونه رو انجام بده...تا تو کمتر اذ یکارها گهیخانوم د هی خوامیم اسمنی:بازگفت

تا به تو کمک  میاریقابل اعتماد وخوب اونجا رو همراه خودمون م یاز مستخدم ها یکیو  گردمیوبرم رمیگیم

 کنه,قبوله؟؟

خودم برات غذا درست کنم...خودم به گلدان ها که کنار پنجره هستند  خوادیخوام...من دلم م ی: نه آرمان نمگفتم

رو تحمل  گهین دز یوجود  تونمیدم کنم,نم ییها رو پاک کنم ,خودم باعشق برات چا ینیآب بدم,خودم خاک روچ

 کنم.
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 و دیخوب رمان مطلع شو تیفیشما از ک نکهیا یفقط برا لیفا نیو ا باشدیم یرمان بصورت فروش نیادامه دارد ا

 نینسخه کامل ا افتیدر یاست . پس برا دهیدارد ارائه گرد دیکه ارزش خر دیمطمعن شو دیکنیکه پرداخت م یمبلغ

 رمان :  نیا   دیخر نکی: ل   دیاقدام فرمائ ریز یها نکیرمان از ل
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