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با عجله پله ها راطی کرد.درحالی که اشک هایش راپاک میکرددرحیاط را 

بازکردپدرش دوان دوان دنبالش دویدوگفت:صدف صبرکن کجا میری؟به من حق بده 

چیزی ،نفس زنان ایستاد.صدف باچشمان گریان به پدرش نگاه میکردخواست 

بگویدکه صدایش بلند نمیشد گریه امانش نمیداد درحالی که میدویدازحیاط خارج 

شد ودر رامحکم روی هم کوبید.تاکسی سوارشدو ازخانه فاصله گرفت دقایقی را 

درراه سپری کردسپس اسکناسی ازجیبش دراوردوبه مردراننده داد:خیلی ممنون 

الفاصله سرعتش را کم پیاده میشوم.راننده اسکناس را ازدستش گرفت وب

کردوکنارخیابان متوقف شد.صدف پیاده شدودرماشین را بست.باقدم های اهسته وبی 

هدف درپیاده روحرکت میکردتصویرمادرش جلوی چشمانش ظاهرمی شد شدت 

اشک هایش بیشترمی شدیاد روزهایی می افتاد که مادرش زنده بوددلش میخواست 

نش دیگرکافی نبوداشکهایش را کمی کنارش بودوبغلش میکرد این رویای بود

کنارزداز روی گونه اش،به اطرافش نگاه کرداین کوچه ای بودکه خواهرش دران زندگی 

میکرد به طرف خانه رفت زنگ در رافشار زدلحظاتی بعدخدمتکاری در را 

بازکردوگفت:سالم...صدف خانم بفرمایید داخل ــ صدف با صدای گرفته 

ا هست؟ــ مهرانگیز:بله هستن خوش امدین تشریف گفت:سالم..مهرانگیزخانم صب

بیاورید داخل ــ صدف به همراه اوازحیاط گذشت وبه وردی خانه که رسید صدا 

زد:صبا؟.....صبا کجایی؟ زنی سبزه وخوش رو خوش هیکل وبا لباسهای شیک ومرتب 

به پیشوازش امد وگفت:اینجام عزیزم خوش اومدی بیا باال...صدف به طرفش 

ت هایش رابه دورگردن اوحلقه کردوشروع کردبه گریه کردن درگوش اوارام دویدودس

میان گریه ها می گفت:صبا حالم خوب نیست ــ صبا چهره خندانش را درهم کشید 

وبا نگرانی گفت:چی شده عزیزم؟ــ صدف: بابا....دارم از دستش دیوانه میشم ــ صبا 

کنیم دستش رابرای دلگرمی  خواهرش را ازخودش جداکردوگفت:بیابریم باال صحبت

اوروی شانه اش انداخت وازپله ها باالرفتن.صدف روی مبل نشسته بود وهمچنان 
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اشک می ریخت.صبا هم کم وبیش میدانست ازچی ناراحت است با این وجودبا لحنی 

ارام پرسید:مگه بابا چیکارکرده؟صدف اشکهایش را ازروی گونه اش کنارزدوگفت:بابا 

وبازشروع به هق هق کردــ صبا:میدونم عزیزم ــ صدف باتعجب میخوادزن بگیره ،

دادزد:میدونستی؟ــ صباازروی صندلی بلند شدوبه طرف پنجره رفت پرده را 

کنارزدوازان ارتفاع کوچه رابرانداز کردوگفت:آره میدونستم چندوقت پیش بابا باهام 

ش نشان ندادم حرف زدو گفت میخوادازدواج کنه ناراحت شدم منم اما مثل توواکن

اصال روم نشد بگم حق نداری کسی را جای مادرم بیاوری سکوت کردم نمیخواستم 

ناراحتش کنم نظرم راپرسید گفتم هرجورصالح میدونه،با این وجودخیلی ناراحت 

شدم نه بخاطرخودم،من که زندگی خودم را دارم بخاطرتو ناراحت شدم چون 

ش سخته اماسعی کن کناربیای با این میدونستم ناراحتت میکنه.صدف میدونم قبول

موضوع،باباتنهاس حتما نیاز داره به یه همدم که چنین تصمیمی گرفته ــ صدای پای 

یه نفرکه نزدیک میشد باعث شدصبا صحبتش راقطع کند مهرانگیزباگفتن:با اجازه 

شما خانم،وارد شدسینی راکه دولیوان شربت وچندتکه یخ دران بودرا روی 

لبخندی به معنای تشکربه روی اوزد وبه طرف صدف رفت لیوان رابه  میزگذاشت صبا

سمتش گرفت وگفت:گریه نکن عزیزم بخوراینوــ صدف لیوان راگرفت از او وبا لحن 

سرزنش امیزی گفت:پس چرا به من چیزی نگفتی؟ــ صبا:نمیخواستم ازمن بشنوی 

جای مادرم را بگیره  این ماجرا راــ صدف:انگارمتوجه نیستی؟من نمیتونم ببینم یکی

کمی ازشربتش رانوشید صبا باخنده گفت:بابابه من نگفت حاالکیه این زن پردل 

وجرات که میخوادباتوزندگی کنه؟ــ صدف به چشم های خواهرش نگاه 

کردوگفت:نگران نباش اون صدتامثل من وتورا دورمیزنه نگران من باش که 

اسیش؟ــ صدف بانفرت ازفرداگیس کشی دارم ــ صبا:حاال توازکجامیشن

گفت:نرگس.....همون زن که چندسال پیش شوهرش فوت کرد.بابای دختره،عموی 

پدربزرگ بوده ــ صبادرحالی که چشم هایش راگشادمیکردگفت:همون قدکوتاه 
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وتپله که بچه دارنمیشد چندسال پیش برای جشن عقدمن دعوتش کردیم پوزخندی 

رسه چرا می ترسی ازش؟تواگه بهش زدوگفت:اون که خیلیبی دست وپا به نظرمی

اجازه بدی خیلی بهترمیشه؟ــ اگه با احترام اجازه بدی خودت ازچشم بابا نمیندازی 

که هیچ احترام بینتون هم حفظ میشه درغیراین صورت بدون رضایت توانجام میده 

که خیلی بدتره سپس باصدای بلندگفت:مهرانگیزخانم غذاچی شد؟ــ 

انی؟ــ صبا:نه اون شب میادبه طرف صدف رفت ودستانش صدف:منتظررامتین نمی م

ید باشه خوشگلم؟ــ صدف سرش ب*و*سراگرفت وگفت:دیگه گریه نکن صورتش را

رابه عنوان تایید تکان داد واشکهایش راپاک کرد بازصدای کفش های یه نفرکه 

نزدیک میشد صبادست صدف راکشید وبلندکردمهرانگیزدرزدو گفت:نهار حاظره 

ایید.صبا درحالی که دست خواهرش راگرفته بودبا قدم های اهسته به سمت خانم بفرم

میزنهارمیرفت یکی ازصندلی ها راعقب کشیدوگفت:صدف جان بشین،دو نفری نهار 

 .راشروع کردند

دوسال می شدکه خواهرش بایکی ازهم کالسی هاش ازدواج کرده بودیک خانه بزرگ 

ندگی پیش انها کارمیکرد زن وفا دار وپاکی وزیبا داشتن مهرانگیزهم ازهمان ابتدای ز

بود.صدف همین یک خواهر راداشت چندسال پیش مادرش به علت بیماری فوت 

کرده بود وان دو را به پدرشان سپرده بودبعد ازمرگ مادرش صدف تا مدت ها 

دچارکسالت وافسردگی بودتاکم کم به مرورزمان حالش بهترشد.مشغول خوردن 

نگ در،درفضاپیچید.مهرانگیزباقدم های بلندبه سمت درمی نهاربودن که صدای ز

رفت صدف بلندشدو به طرف پنجره رفت گرده را منار زدوبا نگرانی گفت:وای 

صبا......باباس.....دستش راه صورتش کوبید وبا اخم روبه صبا گفت:توبهش گفتی من 

میای از اینجام؟ــ صبا درحالی که بلندمیشدگفت:نه عزیزم من که نمیدونستم تو

وقتی هم که اومدی کنارت بودم دیگه حاال چرا هول کردی مگه بابای همیشگی 

نیست؟ــ صدف دست پاچه گفت:داره میاد باال صبا نمیخوام باهاش روبه روبشم 



                 
 

 

 فرانک میرزایی | از تو دورم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

5 

 

برشگشت وصبا رانگاه کرداما صبا نبود ازگوشه پنجره نگاه میکرداوراکه به استقبال 

روبه باال اشاره کردبعدهردوروبه  یدوبادستب*و*سپدرش می رفت صورت پدرش را

طرف خانه امدندصدف که دل سیری ازپدرش کینه داشت روی صندلی کنارپنجره 

نشست وبا انگشت هایش بازی میکردکه ناگهان صدای پدرش درگوشش پیچیدهمان 

صدایی که روزی برایش بهترین اهنگ بودصدایی که روزی فکر میکردتنها پناه 

نبودصدای یک مردبی وفا،خودبین،ومغرورکه جزخودش  اوست،ولی دیگربرایش چنین

کسی رانمیدیدصدانزدیک ونزدیک ترشدوبه طرف اتاق امد.پدرچهارچوب ایستاده 

بودومی گفت:صدف جوابم را نمی دهی؟صدف سرش رابلندکردوازبه پایین به باال 

اورابرانداز کردسپس گفت:سالم باباجون اونیزبا لبخندنزدیک صدف امدوگفت:سالم 

خترگلم...ناراحتت کردم؟اصال اگرتوبخواهی هیچ وقت اسم اورانمی اورم دست صدف د

ید وگفت:حاالبرمی گردی خونه؟صدف که اشک ب*و*سرادرمیان دستانش گرفت و

هایش به پهنای صورتش روان شده بودگفت:بله برمیگردم،صبا که کناردیوارایستاده 

کردنظرش رابه شما می بودگفت:البته صدف االن عصبانی شده فردا که خوب فکر

گوید.صدف به چشمان مرموزخواهرش نگاهی انداخت وگفت:باشه حتما فکرمیکنم 

بعدهردوازجابرخواستن صبا گفت:باباسفره پهن شده بفرمایید غذا بخوریداونیز 

گفت:پس رامتین خانه نیست؟صبا گفت:نه امروزشب برمیگرده وبعدانهارابه پزیرایی 

رانگیزبایک بشقاب وقاشق تمیزنزدانها امدوبرای راهنمایی کردچنددقیقه بعدمه

اوغذاکشیدوسپس به طرف اتاق همیشگی یا اشپزخانه رفت که جزخودش کسی انجا 

نمی رفت بعد از خوردن غذا مهرانگیز با سینی چای داخل پذیرایی 

شدپادرسفیدگلداری سرش بود وکامالحجاب خودراحفظ کرده بودبا حیا ونجابت 

صدف وپدرش برد،صدف برای خود وپدرش چای برداشت سینی چای رابه طرف 

وگفت:دست شما دردنکنه.مهرانگیزدرحالی که لبخندزیبایی برلب داشت گفت:نوش 

جان وبعدبه طرف صبا رفت ویک استکان چای باقی مانده رابه اودادصبا که روی مبل 
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نشسته بودخودراجمع وجورکردواستکان را ازدست اوگرفت.سکوت لذت بخشی 

انه را پر کرده بودهرکس دردنیای خوسیرمیکردوبه فکرفرورفته بودصدف فضای خ

اهی کشیدودردل گفت:حس میکنم یک موجوداضافه شدم دیگرهیچ کس به من 

توجه ندارد...بابا..اگراوهم ازدواج کندازاین که هستم تنها ترمیشوم اما اگررفتارم با 

ه زن باباهرچقدرهم خوب نرگس خوب باشدمسلما اونیزبامن مهربانی میکند...اما ن

باشدبازهم زن بابا است زیرپلک هایش نمناک شده بودبه خودامد واجازه ندادکسی 

اشکهایش راببیندبادست زیرچشمانش راپاک کردسپس به ان دونگاهی کردواستکان 

چای رابرداشت وگفت:باباچای سردشداونیزبه رویش لبخندی زدوچای رابرداشت 

.صدف پاشو.ــ صبا بااعتراض گفت:بابا فعال بمانیدتا ونوشیدوگفت دیگربایدبرویم..

رامتین برگرددخیلی خوشحال میشودشماراببینداونیزدرحالی که میخواست صبا 

راارام کندگفت:دخترم بایدبرم شریکم زنگ زدوگفت بایدببینمت سالم من رابه 

رامتین برسان خدانگهدارمن میرم ماشین را روشن کنم صدف توهم بیا باقدم های 

اهسته به طرف پله ها وسپس حیاط رفت.صبا:صدف عزیزم مراقب بابا باش 

مباداناراحتش کنی بگومن مشکلی ندارم میتونیدازدواج کنید.فهمیدی چی گفتم؟ــ 

یدواز ب*و*سصدف:با بی حوصله گی سرش راتکان دادوگفت:بله فهمیدم صورتش را

ل ماشین نشست اوجداشد .صبا تا حیاط اورابدرقه کردوسپس دررا بست.صدف داخ

وروبه پدرش گفت:بابا ازمن نارراحت هستین؟ــ پدرش لبخندی سردوساختگی 

زدوگفت:نه دخترم ــ صدف:خوبه ماشین حرکت کردوصدف بیرون راتماشا 

میکرددلش میخواست سکوت را بشکندو حرفی بزنداما بغض سینه اش را بسته بود 

ه رفتارسردپدرش بیشتر دلگیرش میکردباز هم جاده رانگا

کردهرچقدرمنتظرماندپدرش حرفی نزدواخم هایش راباز نکردصدف زیرچشمی 

اورانگاه میکرداما اوتوجه ای به صدف نداشت وانگارتنها بود با دقت رانندگی 

میکردبعدازدقایقی اتومبیل کناردرحیاط متوقف شد صدف نگاهی به پدرش که سرش 
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یای پایین؟ــ اونیزسرش را روی فرمان ماشین گذاشته بودانداخت وگفت:نمیخوای ب

رابلندکردوبالحن سردی گفت:نه.....خیلی کاردارم توبروشایدبرای شام برگشتم....کمی 

سرش راخاراندوبازگفت:نه شام هم نمیام اخرشب برمیگردم نگرانم نباشی.ــ صدف 

ازماشین پیاده شدوگفت:چشم ،در ماشین رابست وبه طرف حیاط رفت کلیدانداخت 

رف تابی که گوشه حیاط وسط دو درخت انجیرجای گرفته بود ودر را بازکردبه ط

وزیبایی خاصی داشت رفت ان طرف حیاط یه پارکینگ بودودوتاماشین طرف 

دیگردرختان میوه که میان انها المپ های رنگی وصل شده بود زمان های خاص 

استفاده میشدن وجلوه ای خاص میدادن به حیاط،کنارپارکینگ یک باغچه فقط 

کاشت گلهای موردعالقه ازقبیل یاس،محمدی،زنبق،شمعدانی ودیواران با مخصوص 

گل همیشه بهارتزیین شده بودوتمام دیوار را بارنگ سبزش پوشانده بود.این ها زیبا 

بودن اما ارامش بخش نه، صدف این ها را میدید اما ارام نمیشدروی تاب نشسته 

دورنمیشد چهره مهربان درحالی که تاب میخوردفکرمیکرد یادمادرش از ذهنش 

اورادرگوشه گوشه ی حیاط میدیدچشمانش لبریزازاشک شد ازتاب خوردن خسته 

شد وایستاد.به طرف باغچه رفت ویک غنچه را ازروی شاخه چیدآن رابه طرف 

صورتش گرفت وبوکرد غنچه رابه دماغش چسبانده بود وبه همان حالت ازپله ها 

ایی،اشپزخانه،اتاق های خواب،اتاق باالرفت واردراهروشدکه به اتاق پذیر

خودش،بالکن،اتاق کارپدرش متصل میشد صدازد:فیروزه خانم؟....فیروزه خانم 

هستین؟امادرجواب سوالش پاسخی نشنیدبا کنجکاوی به طرف اشپزخانه رفت همه 

چیزسرجای خودبوداما چرا انقدسوت وکور،یعنی کجا رفته.به درودیوارنگاه 

اما چیزی پیدانکردیک لیوان اب برداشت ونوشیدبه طرف میکردشایدنوشته ای باشد

اتاقش رفت همچنان ذهنش درگیربوددراتاق رابازکردوداخل شدلباسهایش را تعویض 

کردوجلوی ایینه خواست خودرامرتب کند که چشمش به تکه کاغذی که به ایینه 

 چسبیده بودافتاد کاغذرا برداشت ونوشته چندسطری را خواندکه نوشته بود]من
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وسیامک میرویم دیدن پسرم از اقا اجازه گرفتم فرداصبح برمیگردیم براتون 

غذادرست کردم گرم کنیدبخورید[صدف کاغذ را دردستش مچاله کردوگفت همین 

کم بود.روی تخت نشست وزانوهایش رابغل گرفت دلش که میگرفت سمت 

نی با گیتارمیرفت وارام می شد گیتارزدن را ازمادرش یادگرفته بودمادرش ز

استعدادوهنرمندبوداین گیتار هدیه ای بود که اخرین جشن تولدش درزمان حیات 

مادر از اوکادوگرفته بود.خدا میداندچه روزهایی را با ان سپری کرده بودگیتار را 

برداشت وبغل گرفت وباز روی تخت نشست انگشت اشاره اش راروی ان 

مادرش را میداد بار  کشید.......چقدرصدایش ارامش بخش بود. بوی دستان

دیگردستش را روی ان کشید تمام فضای اتاق حاال دیگر یادمادرش گرفته 

بودوجودش را حس میکرد زیرپلک هایش اندکی خیس شدگیتاررا محکم دردستش 

فشردوشروع کردبه نواختن از صدای ان لذت می برددقایقی بسیار را به همان حال 

وسط گیتار هم نظارگر بوددقایقی بعد که گذراند صورتش خیس اشک دلتنگی....این 

خسته شد گیتار را زمین گذاشت بلند شد وبه طرف قاب عکس مادرش که به 

دیوارمتصل بود رفت نزدیک ترشدو با دقت عکس را نگاه میکردتصویری ازخودش 

کنارمادرش که دستش را به دورگردن مادرش حلقه کرده بود چه لبخند زیبایی 

ای شادی بودوچه زودگذشت صورت مادرش را ازپشت شیشه داشتن هر دو چه روزه

ید.صدای زنگ تلفن خلوتش را شکست.اشک هایش راپاک ب*و*سسردو بی جان 

کردوبه طرف تلفن رفت گوشی رابرداشت وگفت:الو.....بنفشه جان ــ بنفشه:سالم 

عزیزم..حالت چطوره؟ــ صدف:خوبم عزیزم تو چطوری؟ـــ بنفشه:منم خوبم 

پیشت.مهمون نداری؟ــ صدف:خوش اومدی نه کسی نیست فیروزه خواستم بیام 

خانم وشوهرشم رفتن به مهمونی خونه پسرش تنهای تنهام دلمم گرفته ــ 

بنفشه:خدانکنه دلت بگیره االن خودم میام خوب خوبت میکنم، عموخونه نیست؟ــ 

صدف:نه نیست اونم گفت شب دیرمیادــ بنفشه :خیلی خب من االن میام فعال 
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داحافظ ــ صدف لبخندی زدو گفت خداروشکر از تنهایی در امدم.با قدم های خ

اهسته به طرف اشپزخانه رفت دولیوان شربت پرتقال درست کردوداخل یخچال 

گذاشت تا خنک شود ازسبدمیوه داخل یخچال مقداری برداشت وشست داخل ظرفی 

که چیدوروی میز گذاشت دوپیش دستی وچاقونیزکنارش گذاشت غذا هم 

انگاردرست کرده بود ازپله ها پایین رفت وباز روی تاب نشست تا اوبیایید دقایقی 

تاب خوردکه صدای ترمز ماشین اورا به سمت درکشیداز الی درز درنگاه کردماشین 

واننده را به خوبی می شناخت راننده شخصی بنفشه بود که مسول حمل ونقل او بود 

ین پیاده شدبا لبخند جلو رفت سالم کرد درغیاب پدرش.بنفشه را دیدکه از ماش

ید وبه داخل راهنمایی کرد. بنفشه دختر دوست پدرش ب*و*سصورتش را 

اصغربودپدربنفشه شریک چندین وچندساله ی پدرصدف بودبخاطرهمین انها از 

بچگی هم دیگر را میشناختن وبه حکم عموبه پدر یکدیگر احترام میگذاشتن. نزدیک 

ف لیوان های شربت راداخل سینی گذاشته بودوبه حیاط غروب شد غروب بهاری،صد

اورد.بنفشه درحالی که محوتماشایی زیبایی های حیاط انها بود گفت:حیاط شما انقد 

میکنه بخوردش ــ صدف با خنده:مگه گوسفندی تو؟ــ  ه  و   سخوشگه که ادم 

ته بنفشه با اخم:من را بگو اومدم پیش کی؟توکه حالت از من بهتره مثال دلت گرف

بود؟لیوان شربت رابرداشت وکمی از ان را نوشید.ــ صدف اهی کشید وگفت:نمی 

خواستم از همین اول حالت وبدکنم تو ازدرون من بی خبری همه بی خبرن بخاطر 

اینکه ناراحتم نشوی میخندم وشوخی میکنم.سپس با صدای بلندشروع کردبه گریه 

ی شده؟چرا گریه میکنی؟ــ کردن ــ بنفشه با صورت درهم کشیده پرسید:مگه چ

صدف درحالی که هق هق میکردگفت:بابام....اما گریه امانش نمیدادــ بنفشه 

باکنجکاوی بیش ازحدونگرانی زیادبازپرسید:چی شده ؟عموچی؟چرا حرف 

نمیزنی؟ــ صدف:بابا صبح گفت میخوادزن بگیره.نمیدونی چه حالی شدم مردم وزنده 

بیرون رفتم پیش صبا،بعدیکی دوساعت اومد شدم باهاش دعوام شد ازخونه زدم 
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دنبالم میدونست پیش صبام بهم گفت اگه تومخالفی این کار را نمیکنم،ولی 

باورنمیکنم حرفش را،بعداون حرف اخم کردوباهام خوب حرف نزد شام که برنگشت با 

اینکه میدونست تنها هم هستم تازه گفت شب هم دیربرمیگردم.دلم برای مادرم 

اش زنده بودواین روزها رانمیدیدم بنفشه درکم میکنی چرا نارحتم؟درک تنگ شده ک

میکنی یا فقط گوش میدی؟ــ بنفشه با جدیت گفت:مثل اینکه فراموش کردی من 

قبل تواین روزها را طی کردم،تومادرت دیگه نیست مجبورنیستی بینشون یکی را 

یچکدومشون را ندارم انتخاب کنی شرایط من جوریه که هردوتاشون هستن اما انگاره

قانوناپدرم سرپرست من شده ولی دلم میخواد پیش مادارم باشم بهش نیاز دارم 

طبیعی چون یه دخترم ،خوبه که توصبا را داری یه خواهریه همدم دلت بگیره اون 

هست اما من چی؟انقدسخت نگیرمگه من زن بابادارم چیزیم شده؟نه اصالکاری به 

یاداخرین بارکی دیدمش،من راضی نبودم پدرم ازدواج کنه کارهم نداریم اصال یادم نم

اما نظرمن مهم نبودجوری مخفیانه این کارو کرد که بعددوسال فهمیدم ،با این 

برخوردت فقط ارتباطت با عموخراب میشه سرد میشین ودرنهایت میره کاری که 

ین ماجرا پدرم انجام داد وانجام میده ــ صدف که ازحرفهای اودیدبهتری نسبت به ا

پیداکرده بودگفت:حق با تو،نمیتونم کاری بکنم مخالفتم چیزی را عوض نمیکنه ،صبا 

شبیه حرف های تورا زد شب برگرده از دلش درمیارم ومیگم مخالفتی ندارم حاال بیا 

بریم داخل، ازپله ها باال میرفتن که صدف پرسید:بنفشه؟پدرت مثل قبل تورادوست 

دروغ نگی با صداقت جواب بده ــ داره؟فقط بخاطردلداری من 

بنفشه:خندیدوگفت:آره بخدا،ازهیچی برام کم نمیذاره هروقت هم بهش زنگ میزنم 

کاری دارم،یا دلم میگیره سریع خودش را میرسونه نگران هیچ چیزنباش احترام 

تومحفوظ میمونه ــ هنوزخیال صدف راحت نبود وحس میکرردهمه برای ارام کردن 

دن اودروغ میگویند با همین شک ها که ذهنش رامشغول کرده بودن اورای دلداری دا

وارداشپزخانه شدو باصدای بلندگفت:بنفشه غذا را گرم کنم بخوریم؟گرسنه 
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هستی؟ــ بنفشه باصدای بلند مثل صدف داد زد:اره گرسنمه اگه میشه گرم کن ــ 

کردبنفشه صدف قابلمه را روی حرارت مالیم گذاشت وسفره کوچکی روی زمین پهن 

باتعجب پرسید:چرا روی زمین پهنش کردی؟ــ صدف:اینجوری بیشترمیچسبه ــ 

بنفشه که دلیل بیشتر چسبیدنش را درک نمیکردبی تفاوت روی زمین نشست 

وگفت:من که مثل توفکرنمیکنم.سرش راچرخاندومتوجه رنگ خاص اسمان که سرمه 

نگاکن ازپنجره ببین ای ماننده شده بود شدکم کم تاریک میشد صدف اسمون را

چقدزیباس ترکیب رنگاش..ثانیه به ثانیه داره پر رنگ تر وبه سیاه نزدیک ترمیشه 

صدف که غذا را کشیده بودسر سفره گذاشت وگفت:اره قشنگه ــ بنفشه:تو هر روز 

این منظره را تماشامیکنی ــ صدف:باورکن نه اولین باره که اسمون از این زاویه 

روع کن دیگه ــ بنفشه:پیامبرما گفته...حاال یه صلوات میبینم غذا سردشد ش

بفرست ــ صدف صلوات دادوگفت:خب حاال چی فرمودن؟ــ بنفشه:گفتن برکت غذا 

خوردن به این که سردباشه ــ صدف:ازخودت که درنمیاری دیگه؟ــ بنفشه:خب 

نی دقیق این جوری نه،ولی مفهومش اینه حاال گیرنده اومدم یه حرف خوب بزنم میز

توذوقم سریع ــ صدف:خیلی خب غذایخ بست بخور هنوزچند قاشق نخورده 

بودبنفشه که گفت:میای فرارکنیم ازخونه؟ــ صدف پوزخندی زدوگفت:اون وقت کجا 

بریم؟ــ بنفشه:جدی میگم.بریم یه شهردیگه یه مکان دیگه بین ادم های دیگه 

:صدف یه لحظه حرف اصالیه دنیای دیگه ــ صدف باتعجب گفت:خل شدی؟ــ بنفشه

نزن فقط گوش کن میریم یه شهردیگه اونجاکارمی کنیم زندگی میکنیم فکرشو بکن 

سال دیگه برمیگردیم ــ صدف شروع کردبه خندیدن ــ بنفشه بازگفت:نخند 10

تاحرفم تمام شودیکی ازدوستام وضعش خیلی خوبه پدرش کارخونه داره،اغلب 

شب وروزاونجاهستن تازه عصرکه  کارگرها دخترهستن بهشون خوابگاه دادن

شب میتونن هرجاخواستن برن من خوابگاهشون را دیدم  12کارشون تموم میشه تا

مثال چهارتازن تویه اتاق میخوابن زیادهم بدنیست ــ صدف انگشت سبابه اش رابه 
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عنوان تهدیدباالبردوگفت:یه کلمه دیگه حرف بزنی باورکن پرتت میکنم بیرون این 

ت بپره ــ بنفشه درحالی که میخندیدگفت:باشه بابا...خوبی به چرندیات ازسر

تونیومده....دیگه بهت مشاوره نمیدم.هردوخندیدن بعدازخوردن شام بنفشه 

اصرارکنان گفت:صدف بایدبرام گیتاربزنی دلم خیلی هواشو کرده ــ صدف که 

ز بازیادمادرش افتادگفت:نه من گوش مید گیتارم اونجاس توبزن ــ بنفشه با

اصرارکرد:اخه من به خوبی تونمیزنم گیتارزدن توادم وبه رویا میبره باعث میشه تمام 

چیزایی که ارزوشون دارم ببینم....بزن دیگه برام...وگیتار را به زوردردستان اوجای 

داد.ــ صدف به لبه یتخت تکیه دادونفس عمیقی کشیدوشروع به نواختن کرد.بنفشه 

شیدوچشمانش را بست.صدف گاهی به تصویرمادرش نیز بالفاصله روی تخت درازک

درقاب نگاه میکردوگاهی به بنفشه که سرش را بالذت تکان میداد معلوم نبود در 

رویاست یا حال؟بنفشه بهترین ونزدیکترین دوست اوبودهردوسال اخر دبیرستان 

بودن ودریک مدرسه خصوصی مشغول تحصیل بودن برتری نسبت به هم نداشتن 

بودن ازقبل تولدآن دودوستی بین پدرانشان شکل گرفته بود وبه دلیل ودریک سطح 

شراکت مالی وکاری ارتباط زیادی باهم داشتن وصمیمی بودن خانواده ها باهم 

..دقایقی را گیتار زد وخسته که شد گیتار را کنارگذاشت وگفت:بسه دیگه بنفشه 

ن ببخشیدخسته ات بیشترنمیتونم ــ بنفشه چشمهایش را بازکردوگفت:خیلی ممنو

کردم کافیه ــ صدف ازجا برخاست وگفت:عزیزمی تو،همین جا بمون االن میام 

وازاتاق خارج شددقایقی بعدبا طرفی میوه برگشت بنفشه گفت :زحمت کشیدی 

عزیزم ــ صدف:نوش جان ــ بنفشه سیبی را برداشت ولبه پنجره که روبه حیاط 

نگشت دیروقته؟ ــ صدف با بی بودنشست به سیبش گازی زدوگفت:عموچرا بر

خیالی گفت:عصری گفت دیربرمیگردم نگرانم نباشی،مثال میخوادتنبیه ام کنه...اینم 

ازپدرم تنها کسی که خدا واسم باقی گذاشته ؟ــ بنفشه روبه صدف کردوگفت:میگم 

بیا فرارکنیم نمیای، میگم تحمل کن وصبورباش که اینم نمیتونی ،توبگوچیکارکنیم؟ 
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حرفهام جدی فکرکن بیابریم از این جا؟ــ صدف درحالی که چشمهایش صدف به 

ازتعجب گردشده بودگفت:متوجه هستی چی میگی؟تو مال این زندگی هستی این 

زندگی که صبح بری مدرسه خصوصی عصربری کالس خصوصی نه مثل بقیه بچه های 

ی می تا ازاتاقهای اون کارگرهاست همه چیز وسطح10عادی اتاق توبه اندازه 

بینی،توعادت کردی به این زندگی به تجمالت به قبل غذا سوپ خوردن صبح با اب 

پرتقال بلندشدن شب با لیوان شیرو خرما خوابیدن به مسواک زدن های سروقت به 

دوش گرفتن های هرشب به خوابیدن روتخت،ما نمیتونیم مثل بقیه زندگی کنیم 

ز اینکه ممکنه چه خطرهایی برامون وقتی تا امروز اینجوری زندگی کردیم گذشته ا

اتفاق بیافته خارج از این سقف ــ بنفشه که تازه به برخی ازمشکالت این ایده پی 

برده بود با نا امیدی اهی کشیدو گفت:بله یه کارمشکله خیلی مشکل اما اگه بخوای 

شاید شدنی باشه من تا حاال به این جنبه هاش فکرنکردم ــ صدف:این بحث 

کن پاشوهوا خوبه بریم بیرون یکمی هوا بزنه به کله ات لباس گرم وفراموش 

میخوای؟ــ بنفشه:نه ممنون همین که تنم هست کافیه ــ صدف دراتاق را 

بازکردوبعدازخارج شدن بنفشه خودنیزازاتاق خارج شدبه پله های راهروکه رسیدن 

کفشهایشان راپوشیدن وسپس صدف تعدادی ازالمپ های حیاط را خاموش 

کردنورزیاد چشم را اذیتت میکردخلوت درتاریکی پرارامش تربود.دوان دوان ازپله ها 

پایین دویدن بنفشه که زودتررسیده بود روی تختی که درحیاط بودبه شکل سنتی 

درازکشیدصدف گفت:عه پس من کجا بخوابم؟ــ بنفشه خودش را جمع 

مان نگاه میکردن جورکردوبرای صدف جا بازکرد وگفت بیا اینجا ــ هردوبه اس

غمگین به نظرمی امد تاریک وسیاه بود وسط این سیاهی ماه بانوری خاص 

میدرخشیدوجودستاره ها نیز اسمان را زیباتر کرده بود وقتی باد دقت بیشترنگاه 

میکردی چیزهای دیگری را نیزمیدیدی نقطه ای ریزبه نظرمیرسیدن ولی خدا 

هرکدام از انها دراسمان به دنبال چیزی میداندچه حجم غول پیکری داشتن ازنزدیک،
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بودن،هردودرسکوت به سرمی بردندانگارخوب حال هم را میفهمیدن که چیزی 

نمیگفتن نیم ساعتی را به همان شکل سپری کردن که بنفشه این سکوت را شکست 

وگفت:صدف توتا چه حدبه ازدواج فکرمیکنی؟ــ صدف:هردختری چنددرصدی به 

فکرمیکنه من هم مثل همه ــ بنفشه:مثال تودوستداری  صورت غریزی به ازدواج

همسر ایندت چه شکلی باشه؟ ــ صدف همان طورکه به ستاره هانگاه 

میکردگفت:قدبلندباشه،چاق نباشه ازاین پسرهای شکم گنده،ترجیحاسبزه چشم 

وابرو مشکی خوش اخالق وخوش برخورد باشه به هیچ دختری به جزمن نگا نکنه تا 

وسم داشته باشه خداپرست وبا ایمان هم باشه بدم نمیاــ حد پرستش د

بنفشه:اوه......اوه......چه پرتوقع...اگه چیزی مونده هم بگو؟ــ صدف که درخیال 

خوداو را دراسمان تصورمیکردگفت:مگه توبه کمتر از این قانع هستی؟ــ بنفشه:اره 

روی تخت  من همین که صادقانه دوسم داشته باشه کافیه برام ــ صدف که

درازکشیده بود نشست ودرحالی که بنفشه رانگاه میکردگفت:یعنی اگه یه نفرصادقانه 

بدون کلک بخوادت باهاش ازدواج میکنی؟ــ بنفشه بدون فکر کردن گفت:آره....ــ 

صدف:دیگه چیزی برات مهم نیست؟فکر کن اقاسیامک همسرفیرزوه خانم یکی مثل 

شروع کردبه خندیدن بنفشه خودنیز که خنده اون صادقانه بخوادت زنش میشی؟ ــ 

اش گرفته بودگفت:جوان بودن وقدو هیکل که دیگه یه چیز عمومی والزامی برا 

ازدواج من خواستم بگم شرط سختی ندارم ــ صدف:به نظرت به اقا سیامک بگم 

معیارت واسه ازدواج صداقته بال درمیاره یا نه؟فردا با دسته گل درخونتونه ــ خنده 

بند نمی امدواز فرط خنده اشک هایش هم می ریخت.ــ بنفشه:خل چل نگواین  اش

چیزا چندشم شدازش ــ صدف:نترس حاال ممکنه نخوادتم الکی که نیست ــ 

بنفشه:باشه مسخره کن من درحداقاسیامک،حد توکیه؟این پسرچشم ابرومشکی 

...ــ خوش هیکل خوش برخورد؟ــ صدف:عشق من افسانه ای فقط خودم میبینمش

ناگهان متوجه بازشدن درحیاط شد.ترسیدوبه درحیاط نگاه کرد.ازاین میترسیدکه 
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کسی حرف هایشان را شنیده باشدهردوبه درکه معلوم نبوداصال چه کسی پشت ان 

است وچرا انقدرکلیدرا میچرخاند وانگار گیرکرده بود خیره بودندــ بنفشه:اگه این 

ـ ترسشان بیشترشدبا این فکر...صدف عمو جونه پس چراصدای ماشینش نیومد؟ـ

انگشتش را جلوی دهانش گرفت وارام گفت:هیس..بامن بیا...دست اوراگرفت 

وپاورچین پاورچین به طرف گلهای باغچه که ازدرحیاط فاصله زیادی داشت بردتک 

تک سلول های مغزشان از ترس ازکارافتاده بودبه دیوارچسبیده بودن دست های 

به درخیره بودند.انگارنمیتوانست در را بازکند هرکسی که همدیگررامیفشردند و

بود.صدف وبنفشه نیز جرات نداشتن سمت دربروند.سکوتی ترسناک جو راگرفته 

بودفقط صدای خرت خرت وتق تق کلیددرمی امدکه ناگهان دربازشدوصدای مردی 

که می گفت دیدی بازش کردم درگوش ان دوپیچید.دیگربا اطمینان میتوانستند 

گویند دزد است.دربه صورت کامل بازشدو دونفر وارد شدند.صدف نیمی از المپ ها ب

راخاموش کرده بود نورکم بودو درست نمی شد دیداما یکی از ان دو کوتاه قدو چاق 

دیگری متضاد او قدی بلندواندامی متاسب داشت که به محض واردشدن به حیاط با 

ونه ماست.یاد خونه افتادم ــ در لحن مردانه اش سوتی کشیدوگفت:درست شبیه خ

ذهن صدف سوال شداگه چنین خونه مرفعی داره چرا اومده دزدی؟ ــ بنفشه که 

نفس نفس میزد با دیدن انها دست پاچه گفت:دزدن ....دزد...جیغ بزنیم بیان 

کمکمون....ــ صدف دستش را محکم جلوی دهان اوگرفت وبا صدای ارام وضعیف 

بمون ...کسی نیست که بیادکمکمون ــ بنفشه سرش رابه گفت:چه مرگته تو؟ساکت 

عنوان اطاعت وقبول کردن حرف اوتکان داد مردقدبلند که انگارجوان بود وسن کمی 

نداشت روبه مرددیگرکه ازحرف زدنش معلوم بودسن وسالش خیلی بیشترازاوست 

دجوان به واطرافش رانگاه میکردگفت:زودباش دیگه بیا بریم داخل.اونیز به دنبال مر

راه افتادازپله ها به ارامی باالرفتن وداخل خانه شدندــ بنفشه بالفاصله گفت:دیدی 

چه خاکی برسرمان شد؟ بدو بریم بیرون باید فرارکنیم ــ صدف:کجا بریم با این 
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لباس ها؟با این کفش ها،نه کیف پولی نه تلفنی؟پابرهنه کجا بریم؟ــ 

چیکارکنیم؟ــ صدف:اونا فقط به سرتونیاز  بنفشه:هرجاغیراینجا،اگه سرمون بریدن

دارندــ بنفشه با التماس گفت:صدف خواهش میکنم جدی باش ــ صدف به چشمان 

بنفشه که در ان تاریکیوخفا فقط برق انها مشخص بودکردوگفت:باشه جدی میشم 

پاشوبریم داخل،در را کلیدمیکنیم وبه بابا زنگ میزنیم ــ بنفشه شروع کردبه 

شایدصدف رامنصرف کند:مثل این که متوجه نیستی؟اونا دوتا  مخالفت که

مردهستندتوهیچوقت نمیتونی با اونادربیافتی،اینکه چندتاکمربندمشکی داری 

فراموش کن بذارهرچی میخوان ببرن به درک ازجون دوتامون که باارزش ترنیست ــ 

رن صدف درحالی که داشت بلندمیشدگفت:موضوع وسایل خونه نیست نمیخوام ب

تواتاقم وزیر ورو کنندوسایل شخصیم راــ بلندشدو دست بنفشه را کشیدکه 

بلندکند.اما اوکه به حدغیرقابل باوری ترسیده بودگفت:نه...من نمیام...من همین جا 

میمونم..ــ صدف باکمال تعجب گفت:بنفشه من تنها برم داخل؟؟؟؟؟؟؟ــ بنفشه:کی 

با دلخوری درحالی که تصمیمش  گفته بری؟نرو..مگه دیوونه ای بری؟ــ صدف

راگرفته بودگفت:ترسو...خودم تنهامیرم ــ باشهامت از اوجداشدوبه طرف پله ها 

رفت.دمپایی هایش راکندوباقدم های اهسته به طرف راهرورفت انگاربرایش مهم 

نبودچه بالیی ممکن است برسرش بیاید.دل نترسی داشت.در راهرو که کلیدش 

ب کرد.درراقفل کردوکلیدش را محکم دردستش داخلش بودتوجه اش راجل

فشردچندقدم جلورفت پاهایش کمی میلرزیددلش میخواست بنفشه بود تادلش 

قرص میشدنگاهش رابرگرداندوحیاط رانگاه کرداثری ازبنفشه نبود اب دهانش را 

قورت دادزیرلب گفت:خدایاکمکم کن نگاهش را ازحیاط جداکردوبه روبه روخیره شد 

خیره مردالغرکه مستقیم به چشمان صدف نگاه میکرد شد.یه جورنگاه متوجه نگاه 

خاص،عمیق،گرم...به طوری که هردوفراموش کردندچه جایگاهی دارند جوری با عشق 

صدف را نگاه میکردکه میشد فهمیدازکارش پشیمان است.صدف که تصویرمردی 
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می دید لب هایش  بانقاب را میدیدو ترس امانش رابریده بود گناه اوراغیرقابل بخشش

را بازکرد می خواست حرفی بزنداما نمیدانست چه بگوید.صدای مرد دوم نگاه ان دورا 

ازهم جدا کردوبه دنبال خودکشید چقد صدایش تنفرانگیزوخشن بود:عرفان 

بدووو...االن یکی سرمیرسه...اماپاسخی نشنید.صدف ک حاااسم اورانیزمیدانست باز 

مسن نزدیک ونزدیک ترشدتاکه چهره اش نمایان  بی حرکت ساکت ماند.صدای مرد

شداومتوجه صدف نشده بودومیگفت:عرفان چرا خشکت زده؟ــ موقع حرف زدن با 

داد حرف میزد صدف مسیرنگاهش راعوض کردو مردمسن را نگاه کرد چندقطعه 

جواهراتی که ازکمدش برداشته بود چک پول های پدرش برایش اهمیتی نداشت 

دگاری مادرش..تنها مونس اش،دیدنش دردستان کثیف وبی رحم ان اما...گیتارش..یا

دزد عصبانیتش را شدت دادباعصبانیت داد:به اون دست نزن کثافت ــ مردمیانسال 

دزدبا نگاه تندی لرزان برگشت شکه شده بود ونگاهش کرد.حاالمیدانست چراعرفان 

طرف صدف رفت  خشکش زده،وسایلی راکه برداشته بودروی سینه عرفان کوبیدو به

نزدیک شدوگفت:ببین دختر اگه صدات درنیاد ماکاری به کارتونداریم وازاینجا میریم. 

ولی اگه کولی بازی دربیاری تیکه بزرگت گوشته وچاقوای که نزدیکش برده بود برای 

تهدید راعقب بردــ صدف که به سختی غرورش راکنترل کرده بودکه جیغ نزند 

ردوبه چشمان پرخون مردنگاه کرد.در دلش باخودگفت کلیدرا محکم تردر دستش فش

چندمین بار است که روی دختری مظلوم وبی دفاع مال باخته پرغم 

چاقومیکشی؟مگر دختر نداری؟ناموس نداری؟نمیفهی چقدرترسیدم وقلبم داره 

ازسینه ام جدا میشه؟نه یه دزد هیچ درکی ازاین مساءل نداره اگه داشت سمت دزدی 

ه دخترنمی رفت.موقع حرف زدن دندان های کج وکبودش خودنمایی وچاقوکشی روی

میکردصورتی زشت ترازمعمول به اومیاد بوی سیگارودودمی دادبه نظرمی رسیدمعتاد 

است .عرفان نیزبی توجه به صدف ودختربودن ومظلوم بودنش این صحنه رانگاه 

تار را ــ میکردولی صدف انتظارداشت وجدان انها به رحم بیاید وپس بدهندگی
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مرددزدوقتی سکوت وضعف صدف را دید دیگر چیزی نگفت به طرف در رفت 

ودستگیره را کشیداما باز نشدچندبار باال وپایین بردمطمن بودکه صدف در راقفل 

کرده با قدم های بلندخشن ترو عصبانی ترازقبل به طرف او امدودرحالی که به در 

ــ صدف:به گیتار اشاره کرد درحالی که  اشاره میکردگفت:اون در وباز کن همین االن

ازترس نمیتوانست جمالت را خوب متصل کند بریده بریده گفت:اون یادگار مادرم 

فوت کرده،اون را بذار بقیه بردار.اون گیتار همه چیز منه ــ مرددزدنگاه تندی به 

یمت گیتارکه به نظر با ارزش بود انداخت وگفت:شما بچه پولدار ها تا یه چیزگران ق

میبینیدصدتا داستان سرهم می کنید این مال ننم بود این مال جدم بود ولی من گوال 

بخورنیستم این درلعنتی باز کن ــ صدف که ازعصبانیت چشم هایش دو دو 

میزدباصدای بلندگفت:حق نداری اون ببری من بدون اون میمیرم بخدازنگ میزنم 

لفن رفت اما مرد دزدجوری سرش پلیس اگه پسش ندی ــ باقدم های بلندبه طرف ت

فریادکشیدکه از تر سرجایش میخ کوب شدبرگشت ونگاهش کرد مرد دزداستین 

لباسش راباال زد درحالی که چشمانش ازشدت خماری نیمه باز بودوپرخون شده بود با 

هیچ ترس ولرزی چاقورا روی دست چاق وگوشت الودش کشید یک لحظه ازسوزش 

شکاف دستش بیرون زدو می چکید تمام دستش ونی دردچشمانش رابست خون از 

وقرمز رنگ شدوقطره قطره روی موکت نیز می چکیدــ صدف که ناظراین صحنه 

دلخراش بودبهت زده فقط نگاهش میکرد معلوم بود نیاز شدیدبه پول داشت و 

نمیخواست وقت را حتی لحظه ای تلف کند.عرفان نیزبه اندازه صدف درشک بودو 

زی بگوییدثانیه ای بعدهمچون ببرزخمی بادستان خونی ولباس اغشته نمیتوانست چی

به خون به طرف صدف امد.صدف ترسید وعثب عقب میرفت زیرلب میگفت:بیمار 

روانی ــ مردزخمی نفس زنان گفت:ببین به این راحتی خون خودم را ریختم پس 

تر اوردانگار شک نکن ریخت خون تواز این هم برام ساده تره ،صدایش را کمی پایین 

بی حال بود وتعادل نداشت یک قدم جلوتر امد ودرحالی که چاقورا نزدیک 
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میکردگفت:بازمیکنی یانه؟ــ صدف درحالی که سعی داشت اورا ارام کندگفت:خیلی 

خب اروم باش تا بازش کنم ..یکم برو عقب تا ردشوم درحالی که با دست دیگرش 

کلید انداخت ودررا بازکردجلوتر از دست طخمی اش را گرفته بود عقب رفت.صدف 

انهادر راهرو به حرکت افتادوکنار جاکفشی به کمین نشست.مردزخمی پشت 

سراوپایین امدوسپس مرد دوم که گیتار واجناس دیگر راحمل میکردصدف که 

قصدداشت گیتار رابه هرقیمتی پس بگیرد گیتار راازدست ان مرد کشیدودرحالی که 

له ها پایین دویدهنوزچندپله تا به حیاط مانده بود دزدکوتا بغل کرده بود ان را ازپ

قدومیان سال که زخمی هم بودباعصبانیت فریادکشید:دختره زبون نفهم...ــ با 

دودست اغشته به خونش به پشت صدف ضربه ای زدتا بیافتد.ــ صدف بی 

ت اختیارجیغ کشیدوزمین خوردازسراشیبی پله ها سقوط کردگیتارازدستش افتادوپر

شدگوشه ای از حیاط،صدف انتهایی پله ها بی حرکت افتادپیشانی اش شکسته 

وخونریزی داشت بیهوش شد.بنفشه که این صحنه را تماشامیکردازمیان بوته ها 

فریادزنان بیرون امددرحالی که گریه میکردبه طرف صدف رفت.صورت خونی وجسم 

ش کشید وجیغ میزد ارام وبی جنب وجوشش را که دید دستانش را محکم روی سر

باگریه دستش را گرفت وتکانش داد اما اوهوشیارنبود وعکس العملی نشان 

نمیداد.دراین میان دو مرد دزدکه مات ومبهوت بودن به خودامدن مردجوان به صورت 

مرددیگرسیلی زدویقه اش را گرفت وگفت:کشتیش......دختره مرد....چرا هولش 

رخاک وخون مظلومانه افتاده بود رفت وبه دادی؟ــ به طرف صدف که روی زمین د

صورتش نگاه کرد دستش را کنار رگ شقیقه های صدف گذاشت که دوستش اجازه 

ندادو به زور اورا ازصدف جداکردودرحالی که میگفت:بهش دست نزن اثر انگشتمون 

می مونه کشان کشان اورا برد گیتارو پول ها وجواهرات راهم که روی زمین ریخته بود 

جله جمع کردوبی توجه به گریه وفریادهای بنفشه بی توجه به نفرین هایش وبی باع

 توجه به وجدانشان فرارکردندودخترمعصوم وبی گناه رابه همان حال رها کردند
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صدف چشمانش را باز کردخودرا دراتاقی ناشناس دید.کوچک وتمیز،به نظرمکان 

داشت که افتاب رابه داخل اتاق  درمانی بوداتاق خلوت وزیبا بود دوپنجره روبه بیرون

انتشارمیدادند باپرده های نیمه کنارزده شده ،ان طرف تر روی صندلی چندیدن 

دسته گل طبیعی با رنگهای زیبا شکل گرفته بودروبه روی پنچره ها یک درسفیدرنگ 

که بسته شده بودوبیرون معلوم نبود.روی تخت درازکشیده بود زیرش الیه ای مالفه 

.یه لباس گشادوبی مدل به رنگ ابی به تن داشت یه کاله هم که موهایش ومشمع بود

راپوشانده بوددر اتاق تنهابود اماصدای شر شر آب می امد کم وبیش به یاد داشت چه 

اتفاقی برایش افتاده است دست را روی پیشانی اش گذاشت انگارباندپیچی شده بود 

بود کالفه شداز این سر درگمی  بوی موادضدعفونی کننده میداد اتاق،حال بهم زن

بنابراین صدازد:کسی اینجا نیست؟ــ صدای اب قطع شد ودر اتاقک کوچک که به 

نظردستشویی بود بازشد.خواهرش بیرون امدوازسرشوق با همان دستان خیس صدف 

را بغل کرد وگفت:خدایاشکرت که به هوش اومدی،خیلی نگرانت شدیم ــ صدف که 

زدست دادن خون زیاد احساس ضعف میکردلب هایش را کمی بی حال بود وبه خاطر ا

با زبان خیس کردوگفت:صبا تشنمه اب میخوام..لبم داره ترک میخوره صبا از اغوش 

او جداشدوبه لب های اونگاهی انداخت وگفت:چشم قربون خواهرکوچولوم برم االن 

ردو داخل بهت ابمیوه میدم ــ ازیخچال کوچکی که دراتاق بود اب میوه بیرون او

لیوان ریخت وبه او داد.صدف کمی سرش را بلند کردو آن را خورد سپس به حالت اول 

درازکشیدو گفت:صبا؟گیتارم چی شد؟اون را بردن؟ ــ صبا که حساسیت صدف 

نسبت به گیتار را متوجه بود گفت:نمیدانم عزیزم خبر ندارم وسعی داشت بحث را 

گفت:همه نگرانت شدیم مخصوصا بابا،آخه عوض کند.لیوان خالی را از دستش گرفت و

دختر خوب چرا باهاشون درگیر شدی؟این چه کاری بود اصال؟ــ صدف که کسی را 

کنارش نمی دید که نگران باشد با تمسخر گفت:پس کجاست اونی که نگرانم شده 

بود؟باز سرکاره؟کارش مهمتر بود؟ــ صبا با دلجویی دستش را با نوازش روی سر او 
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دقیقه پیش اینجا بود عزیزم خیلی خسته بود منم گفتم بره چیزی  10ت:تا کشید وگف

شد بهش زنگ میزنم چرا انقد بهونه گیر وبداخالق شدی تو؟ــ صدف که از سرزنش 

های اوعصبانی شده بود باصدایی کمی بلند تر گفت:اره بد اخالقم،اره مشکل از من 

اش چشمام وباز نمیکردم هیچ هست نه بابا،اینم تقصیر منه که اینجوری شد،ای ک

وقت،نه کسی دارم که دوسم داشته باشه نه برای کسی مهم هستم همون می مردم 

بهتر بودــ صبا دست از نوازش کردن او برداشت ویک ان اشک هایش سرازیرشدبه 

طرف پنجره رفت وانگار هوا برای نفس کشیدنش کم بودپنجره را بازکرد ونفس 

گفت:صدف خیلی بی انصافی که اینجوری حرف میزنی، عمیقی کشید سپس روبه او 

بابا خیلی درحق ما خوبی میکنه هیچ چیزی کم نذاشته واسه من چیکار کرده که 

واسه تو حاال انجام نداده ؟هیچ فرقی بین مانیست وهردومون به یه اندازه دوستداره 

ــ صدف که متوجه شد قلب خواهرش راشکسته با پشیمانی ولحنی ارام 

معذرت میخوام صبا...نمیتونم آروم باشم حالم بده فکر گیتارم، حتما بردنش گفت:

حاال چیکارکنم؟ــ صبا:فدای سرت عزیزم یکی دیگه می خریم ــ صدف:صبا چی 

میگی اون یادگارمامان بود هدیه تولدم بود هزارتا خاطره باهاش دارم یادت میاد 

و گفت :اره عزیزم یادمه ازدست روزی که بهم کادو داد؟ــ صبا به کف زمین خیره شد

دادن گیتارش غمی سنگین تر ازبخیه های پیشانی اش بر دلش نهاده بود به ان روز 

شلوغ،به ان مرد دزدکه به راحتی چاقورا روی دستش کشید به مرددزد دیگرونگاه 

های خاصش،فکرمیکرد تا نزدیک صبح بیداربود وبه سختی خوابش برد.روزبعدمرخص 

گشت.اولین کسی که به عیادتش امد بنفشه وپدرش بودن ،پدربنفشه شدوبه خانه بر

وپدرصدف ساعاتی را کنارصدف ماندن وسپس ازخانه بیرون زدن تا مثل هر روز 

پیگیرکارهایشان باشند.بنفشه ماندوصدف،بنفشه روی صندلی کنارتخت صدف 

نشسته بودودرحالی که اشک می ریخت می گفت:من را ببخش.تقصیرمن بود اگه 

تنهات نمیزاشتم اگه باهات میومدم االن اینجوری نمیشد گیتارت ونمی دزدیدن 
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خودتم به این روز نمی افتادی من خیلی ترسو به درد نخورهستم ــ صدف که 

ازدزدیده شدن گیتارش درماتم بود به بنفشه نگاهی کردولبخندی ساختگی برای 

احتم که بین این همه تسکین اوزدوگفت:من از توناراحت نیستم،ازشانس بدم نار

وسایل باید گیتار من ببرن،گفتم هرچی میخواین ببرین ولی اون را نبرین انگار لج 

کردو هرجورشد بردش اگه توهم بودی باز اینجوری میشدــ بنفشه که از عذاب 

وجدان خالص شده بود اشک هایش را پاک کردولبه تخت نشت گونه صدف را 

ا باید بدونی،وقتی تواز پله ها افتادی....ــ یدوگفت:حاال صبرکن یه چیزی رب*و*س

وسکوت کرد صدف که منتظر شنیدن باقی حرفش بودگفت:خب بعدش؟ ــ 

بنفشه:یادت میاداون شب گفتی دلت میخوادباچجورادمی ازدواج کنی؟ ــ صدف:خب 

اره یادم میاد چی گفتم معیارم که یادم نمیره ــ بنفشه اب دهانش راقورت 

رف زدن یه چیز هایی هم که دوست داشت اضافه میکرد:اون دادوشروع کرد به ح

مردبلند قد را دیدی؟همون خوش هیکله ــ صدف صورتش را درهم کشید 

وگفت:خب دیدم میخوای چی بگی؟ــ بنفشه همچنان باهیجان توضیح میداد وقتی 

مرد چاقه هولت داد افتادی بیهوش رو زمین صورتت هم خونی شد اون با دوستش 

درگیرشد وحسابی کتکش زد که چرا اینجوریت کرده،نمیدونی چقدنگرانت بخاطرتو 

شد انگار تویکی از عزیزاش بودی حتی بیشتر از من ترسید اومد کنارت 

وچهارزانوروزمین وایسادانگار نه من را میدید نه دوستش را دستش را گذاشت 

رجداش کنارصورتت رگت ولمس کردیه جوری با عشق نگات میکرد که دوستش به زو

کرد ازت ــ صدف با اخم گفت:خوبه میگی دزد اون ها اگه ادم بودن این بال سرم نمی 

اوردن حداقل بردن گیتار را نمیبردن وقتی دیدن دارم خودمو می کشم بخاطرش نمی 

بردنش ولی بردنش مهم نیس چه جوری نگام کردن ــ اشک توچشمای قشنگش 

ون نبردکه دوستش برداشت ــ صدای جمع شد وبه گوشه ای خیره شد بنفشه گفت:ا

فیروزه خانم که داشت نزدیک میشد بلند شد:الهی گردنم می شکست ونمی 
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رفتم،ببین یه شب خانه نبودم چه بالیی سر دخترم امدمادرش دست من سپرددش 

اخه صدا نزدیک ونزدیک تر شد تاکه بدون در زدن وارد اتاق شدبنفشه وصدف به 

ادیدن چهره زردورنگ پریده صدف بازبه صورتش چنگ اوخیره شده بودن،فیروزه ب

انداخت وگفت:ببین چطور رنگش پریده؟ سینی که در دست داشت را روی تخت 

گذاشت وبعدبه سختی لبه تخت نشست.صدف نگاهی به سینی ویک لیوان اب 

وبشقاب سوپش انداخت وگفت:فیروزه خانم گرسنه نیستم چرا زحمت کشیدی روی 

نش را ماساژدادفیروزه خانم با محبت قاشق قاشق سوپ تخت نشست وکمی گرد

رابادست خودش به او داد.او زنی مهربان ودلسوز بود وخیلی کار ها خارج از وظیفه 

اش از سر دلسوزی ومحبت انجام میدادمثل یک دایه برای صدف بود وصدف احترام 

زبه خوبی از پس خاصی برای اوقایل بود اگرچه کمی پیرو از کار افتاده شده بوداما با

کارها برمی امد مخصوصا پرستاری ازصدف راــ چند روزاز ان اتفاق تلخ گذشت اما 

همچنان صدف درگیراین غم نبودن بودجای گیتار خالی بود وحاال نمیدانست زمانی 

که دلگیر است ویا شاداست به سمت چه چیزی برود که مانند گیتارارامش کنداز 

عث به دست اوردن چیزهای با ارزش تر میشودو دست دادن چیزهای با ارزش با

صدف با این خیال درونش را ارام میکرد دم غروب بودوصدف چند روزی می شد به 

مدرسه نرفته بوداز اتاق به حیاط از حیاط به اتاقش می رفت از تنهایی وگوشه گیری 

ی مادرش خانه کالفه شده بود با وجودتمام قربان صدقه رفتن های فیروزه باز جای خال

را احساس میکرد واینکه باچدرش نیز مدتی میشد سرد بود بیشتر باعث حال بدش و 

جای خالی مادرش می شد.داشتم ی گفتم روب بود وصبا وشوهرش برای بار سوم به 

دیدنش امدن ،صدف دراتاقش بود وپشت پنجره بیرون را نگاه میکرد وارام اشک می 

ر زدن وارد شدصدف که فکر میکرد پدرش ریخت که فیروزه خانم بد عادت بدون د

در را باز کرده سریع دستی زیرچشم هاش کشید وخودش را جمع وجور کرد با دیدن 

او با ذلخوری گفت:فیروزه خانم عزیزم همیشه میگم وقتی میای تو اتاقم در بزن شاید 
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انم اماده نباشم ــ فیروزه:غریبه که نیستم دخترم نامحرم هم نیستم امدم بگم صبا خ

وشوهرش امدن دیدنت ــ صدف:خوش اومدن چشم شما برید منم الن میام بیرون 

ــ از فرط چاقی خیلی کند حرکت میکردودقایقی طول کشد تا باالخره از اتاق خارج 

شد.صدف که رفتن اوراتماشا میکرد به خودش امد وسمت ایینه رفت موهایش را 

زیینی زد تا کسی ازحال بدش مرتب کردوروسری را دور سرش انداخت یک لبخند ت

نپرسد وبه همان شکل از اتاق خارج شد.شوهر خواهرش به محض دیدنش بلند شدو 

درحالی که قصد شوخی داشت گفت:سالم سالم دختر شجاع، احوال شما؟ــ 

صدف:علیک سالم،شوهر خواهر عزیز چه عجب یه روز دل از کارکردن کندی واومدی 

ی میای؟بین اومدم شام ببرمت بیرون هرچی خوردی دیدن ما ــ رامتین:نه که توخیل

به حساب من ببین دیگه از این مهربون تر نمی تونم باشم ــ صدف:نمیخوادزحمت 

بکشی پول هاتو نگهدار الزمت میشه ــ به طرف خواهرش رفت واو را بغل کرد ارام 

ا درگوشش گفت:کجای صبا دق کردم تواین خونه لعنتی،یه زنگم نمیزنی که؟ــ صب

چندضربه ارام به پشت او زد وگفت:معذرت میخوام،حق داری گله کنی ولی سرم 

خیلی شلوغ بود تازه یه خبرخوبم برات دارم ــ صدف از اغوش او جداشد وبه هر 

دوی انها درحالی که چشمانشان از خوش حالی برق میزدنگاهی انداخت وبا خودش 

ال کند مثل انها،گیتارم حتماپیدا فکرکردکه چه اتاقی ممکن است بیافتد واو را خوشح

شده؟ با ذوق پرسید چی شده بگید به منم؟درنگاه انها منتظر حرفی بود که از ان حال 

وهوای غم زده بیرون بیایید.هرچه بیشتر نگاهشان میکرد امیدش برای شنیدن ان 

 حرف کمتر میشد انتظار شنیدن هر حرفی را داشت به جز این یکی را.....درحالی که با

ذوق همدیگر را نگاه میکردن غرق شادی بودن صبا لب باز کردو خندان گفت:من 

حامله هستم ــ صدف که تمام تصوراتش از هم پاشیده بود همان طور نگاهش میکرد 

خوشحال نشدشایداگر یک هفته پیش این اتفاق می افتاد از خوشحالی بال در میاورد 

خودش گفت همین؟ تمام زن ها حامله اما حاال برایش مهم نبود بی تفاوت بود با 
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میشوند این که چیز عجیبی نیست چقد سرد وبی احساس شده بودــ صبا با دیدن 

چهره بی تغییرخواهرش یکه خوردو چهره خندانش را درهم کشید وبا تعجب 

پرسید:خوشحال نشدی؟ــ صدف به خودش امد رفتارش داشت ناراحت میکرد انها را 

لی خوشحال شدم فقط یکم شکه شدم باورم نمیشه دارم لبخندی زدو گفت:چرا خی

خاله میشم...تبریک میگم بهتون ایشاال خوش قدم باشه.به خوبی نقشش را بازی کرد 

وهیچ کدام از انها متوجه حال او نشدن درحالی که نشستن خواهرش را تماشا 

چه میکردپرسید حاال چند وقتشه؟دختره پسره؟ چه بی خبر نگفته بودین تصمیم ب

دار شدن دارین؟ــ صبا:عزیزم فعال دوماه هم کمتر سن داره راستش یهو شد وبی 

خبر بودم اما خیلی خوشحالم کرد وبه هیچ وجه پشیمون نیستم ــ فیروزه خانم با 

ظرف شیرینی وچای وارد پذیرایی شد رامتین کمی خودرا مرتب کرد وبعدازبرداشتن 

رامتین پسر خوش مشرب وخوش چای وشیرینی از پیرزن تشکری مختصر کرد 

برخوردی بود وعاشق صبا بودزندگی قشنگی داشتن وحاال هم وجود یه بچه مسلما 

خوشبخت تر می شدن ،فیروزه سینی چای را جلوی صبا گرفت وگفت:قربون دختر 

گلم برم ایشاال به زودی شیرینی تولدش را میخوریم برای او چای وشیرینی گذاشت 

د زد.سینی را به طرف صدف بردوگفت:ایشاال بعدش شیرینی وبه روی تشکر صبا لبخن

عروسی صدف را بخوریم،صدف که از حرف ازدواج خجالت میکشید ونمیدانست چه 

بگویید رامتین به جایش گفت:شوهرش باید مورد تایید من باشه اول،من که حوصله 

سرو کله زدن با باجناق وندارم باید هرچی گفتم بگه چشم ــ صدف با 

رگفت:بله قربان حتما ــ صبا وفیروزه خانم هم می خندیدن صدف که به این تمسخ

فکر میکردکجای این حرف خنده دار است بلند شد وبه طرف پنجره رفت پرده را کنار 

زدومشغول تماشای همسر فیروزه اقا سیامک شدبا عشق گلهارا مرتب میکردوشاخه 

ازخنده ها وحرفهای بی ربط  های پیر وفرسوده را جدا میکرداین منظره زیبا تر

رامتین بود اقا سیامک درحالی که شیراب را بازکرده بودنیمی از راه شیلنگ اب 
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راگرفته بود تا فشار ان بیشتر شودو اب را روی گلها می پاشیداگرچه گردوغباری 

روی گلها نبود اما اگر هم بود پاک شدسپس به طرف درختان رفت ان ها رانیز خیس 

که با محبت از دستانش میچکیداب را کنار ریشه درختان انگور  اب شفایش کرد

گذاشت وکمرش را راست کردیکی از دستانش را به کمرش تکیه زده بود معلوم 

بودخسته شده به طرف تخت حیاط رفت وبرای استراحت روی ان نشست اطرافش را 

زدو پرده برانداز میکردکه متوجه نگاه کردن های صدف شد صدف به روی او لبخندی 

را انداخت سرجای اولش روی مبل نشست به شیرینی نگاهی کردمیلی به خوردنش 

نداشت ولی از دلخورشدن انها میترسید میدانست که حتما توجه میکنن به این 

چیزها،نیمی از شیرینی را خورد وفنجان ای را دردس گرفت لمس گرمای فنجان 

رش از سرکار برگشت به محض حسی خوب به نظر می امدسرگرم گفتگوبودن که پد

دیدن انها لبخند زدوخوش امد گفت رامتین بلند شدو سریع سالم دادوتشکرکرد 

رابطه بین انها صمیمی وبا احترام بود پدرش رامتین را خیلی دوستداشت مثل پسری 

ید وبه شیرینی ها نگاهی ب*و*سکه هر مردی ارزوی داشتنش را داشت.صبا را نیز 

ه بابایی؟ فیروزه خانم نگاهی به صبا که سرخ شده بودکردوبا انداخت وگفت:خبری شد

همان اشتیاق قبل گفت:اقا اصغر این شیرینی اولین نوه ی شماست ــ اصغر خنده ای 

بلندسردادووگفت:مبارک باشه چه خبرخوبی چقدرحالمن عوض شدیکی از شیرینی 

ن پرگفت:باورم ها را برداشت انگاربرای گفتن این حرف خیلی عجله داشت که بادها

نمیشه صبا کوچولوی من میخودمامان بشه دخترم کار خوبی کردی بچه به زندگی 

شیرینی ولذت جنگیدن میده بهت امید میده هدفمند میشی اینده نگر میشی ای 

کاش مادرت هم بود این روز قشنگ را می دیدومثل ما خوشحال میشد،اسم مادر که 

ش بازی میکرد تا کسی نبیند اشک هایش امد چشمان صدف پر اشک شدبا ناخن های

را،حرفی نمیزد ودرجواب خنده ها وقهقه های انها فقط لبخند میزداحساس 

میکردپدرش با او سردشده دیگر احوال صدف را نمی پرسید ونسبت به او بی توجه 
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شده بود صدف که میدانست بخاطرموضوع ازدواجش است این رفتارسردو بی تفاوتی 

رست شدنش نمی کردوجود خودرا درجمع اضافه دیدبه پدرش اش تالشی برای د

نگاهی کرد که مشغول صحبت کردن با رامتین بود وهر از گاهی با صدای بلند هر دو 

میخندیدن وصبا هم که با فیروزه خانم سرگرم صحبت بود.با قدم های بلندبه طرف 

ز چند روزکه به اتاقش رفت اطرافش شلوغ بود اما اوتنها،ز صبا ذلگیربود که بعد ا

دیدنش امده ود حاال به فیروزه چسبیده بود.یاد لحظه ورود پدرش افتادوقتی صبا را 

ید ولی حتی به صورت صدف نگاهی هم نیانداخت با خودش گفت:همش صبا ب*و*س

..صبا..انگار من زنده نیستم خسته شدم از این رفتارش بخاطر اون زنه با من اینجوری 

وبه روی خودم نمی اوردم من هم مثل صبا،بخاطررها شدن  میکنه، کاش اجازه میدادم

از این حس وحال برای خاطر پدرش واحترام به تصمیمش قصد داشت موافقت کند با 

خواسته او تا بیشتر از این از پدرش دور نشود نیمه های شب خواهرش ورامتین 

از اتاق بیرون  مهمان انها بودن دقایقی بعد صبا به اتاق خواهرش امد وبه اجبار اورا

اورد میگفتند ومیخندیدن شاد بودن بخازر وجود بچه ای که در راه بود گاهی صدف 

هم بی خبر از حال بدش میخندید چه خنده ای که بخاطردل دیگران بود.بعد از بدرقه 

کردن انها صدف درحالی که با پدرش از حیاط روبه خانه می امدن گفت:بابا من از شما 

شتباه کردم ..من خیلی کوتا فکر هستم نباید تو زندگی شما دخالت معذرت میخوام...ا

کنم، اشک هایش سرزیر شد پدرش بی توجه به او واشک هایش نگاهش میکرد 

وساکت بود وصدف ادامه داد:من پشیمون شدم بخاطررفتارم من را ببخشید من 

ــ  نرگس را دوست دارم و موافقم همسرتون بشه هر چه زودتر برید خاستگاریش

پدرش که از شادی در پوست خود نمی گنجید لبخند زدبه روی خودش نمی اورد که 

موفق شده با بی محلی هایش رضایت بگیر از صدف با غرور گفت:افرین دختر خودم 

توهم مثل خودم باهوش و عاقل هستی،من اگه میخوام با نرگس ازدواج کنم بخاطر 

ش دردو دل کنی از این تنهایی در توهم هست.دلم میخواد یکی کنارت باشه وباها
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بیای،صبا که دیگه ازدواج کرده تونیاز به مادر داری ــ صدف سرش را پایین گرفته 

بود اما در دلش می گفت:نه من مادر نمی خوام من مادر دارم،مادرم همیشه کنارم 

بوده وهست فقط شما متوجه او نیستی ، نتوانست چیزی را که در دل داردبرزبان 

وهیجان پدرش را نابود کند بحث را عوض کرد وگفت:کی میرن خاستگاری؟ ــ  بیاورد

فردا بهشون زنگ میزنم واجازه میگیرم بعد اگه اجازه دادن ر روزی که اونا مشخص 

کردن میریم ــ صدف:خواب های خوب خوبببینی شب بخیر بابا ــ اصغر متوجه 

رامی گفت:شب توهم بخیر حلن نایه امیز صدف نشد وغرق حال خوب خود بود وبه ا

دخترقشنگم واز اوجدا شد.صدف به اتاقش رفت ودر را بست به در تکیه داد ونشست 

با خودش گفت چه ذوقی کرد؟خیلی بی رحم شده انکار نه انگارتن مامان زیرخاک بی 

جان افتاده چه زود فراموش کرد وازیاد برد روزای خوبی که براش ساخت،انگار فقط 

برو، یک بار دیگر جدی تر به اینکه ازفردا بایدوجود زن بابا را  منتظربود من بگم

تحمل میکرد فکرد کرد اشک می ریخت ودرد می کشیداز هر سوی اتاق غم می بارید 

روی تخت دراز کشید وچشم هایش را به امید فردایی روشن تر ویه اتاف خوب بست. 

برداشتن وخودرا اماده روزبعد پدرش زنگ زدو اجازه خاستگاری خواست انگارازبل خ

کرده بودن موافقت کردن وگفتند هرزمان که بخواهند میتوانند بیایدند صدف خیلی 

دوست داشت موافقت نکنند وبه اوجواب رد بدهند اما اینطور نشد وخیلی خوشحال 

شدند که مردی مثل اصغر که از هرنظرمناسب ویه زندگی تامین داشت از دختر بیوه 

ستگاری کندوصاحب همسر که هیچ صاحب فرزند هم بخت برگشته انها خا

بشود.انگارصدف به هیچوجه برایش مانع نبود وفکر میکردند حاال اگر بدخلق هم 

باشد تا همیشه نیست ازدواج میکند ومی رود پی زندگی اش دخترمان میماند واین 

امارت ،،روزبعد پدرش به همراه پدربنفشه وچند نفر از فامیل وصبا دخترش به 

استگاری نرگس رفتند وبه هیچ چون وچرایی قبول کرده بودند وچند روز بعد با یه خ

عقد ساده ومحضری بنا به درخواست پدرش زندگی مشترکشان را شروع کردند.اولین 
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روز حضور نرگس در ان خانواده بود صدف سعی داشت به خاطرپدرش به اواحترام 

کنان بدون در زدن وارد اتاق  بگذارد واز کنارش همیشه بگذرد.فیروزه لنگ لنگ

صدف شدصدف که به البوم های عکس خانوادگی نگاه میکرد لبخندی زدو 

گفت:فیروزه خانم بازکه در نزدین؟ ــ فیروزه که تازه متوه اشتباهش شده بود و 

دنبال دلیلی برای توجیح میگشت گفت:ای خانم جان خب پیر شدم یادم نمی ماند 

امدم بگم نهار حاضره بفرمایید سرسفره،در را بست خداکنه هیچ وقت پیر نشین،

ورفت.صدف عکس ها را مرتب کردو زیرتخت گذاشت از اتاق بیرون امد وبه طرف میز 

رفت سر میز نرگس وفیروزه خانم ویک صندلی اضافه برای صدف بود صدف به ارامی 

نگاه با صدایی کمی گرفته گفت:سالم ، صندلی را عقب کشید وبه میوزه وغذا هاش 

کرد ــ نرگس با همان صدایش که صدف را متنفر میکردوان چشم های ابی مرموزش 

نگاهی به صدف انداخت وگفت:چقدر طول کشید اومدنت خیلی وقته منتظرم ــ 

صدف که حرف زدن با اوسخت بود برایش با اخم گفت:از این به بعد الزم نیست 

وبه فیروزه گفت:ماست داریم بمونید منتظرمن غذاتون بخورید هر وقت خواستید ور

فیروزه خانم؟ــ فیروزه دستش را برصورتش کوبید وگفت ای وای فراموش کردم 

ماست خواستین نخریدم هنوز،ولی دوغ هست بذار االن برات میارم ــ صدف دستش 

را گرفت وگفت:نه الزم نیست نمیخوام دلش نیامد بلند شودنرگس بالفاصله گفتکولی 

ه من بیارین ــ پیرزن بیچاره با ان وزن سنگین بلند شدو طولی من میخورم لطفا واس

نکشید که با یک پارچ دوغ خنک برگشت صدف که ناراحت وبی میل بود نسبت به 

غذا قاشق چنگالش رازمین گذاشت و گفت:خیلی ممنون زحمت کشیدین خواست 

ود بلندشود که نرگس گفت:چرا غذاتو نمیخوری؟ ــ صدف:میل ندارم ــ نرگس:وج

من بی میلت کرده انگار؟ــ صدف با عصبانیت گفت:مودب باشید لطفا امروز روز اولی 

هست که اینجایی از این به بعد سعی کن تو رفتارمن نظر ندی تا مشکلی پیش نیاد 

وبعد بلند شد ورفت به طرف اتاقش ــ فیروزه که صدف را خیلی دوست داشت با 
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ز بچه اس باهاش مهربون باشین دختر سرزنش روبه نرگس گفت:نرگس خانم صدف هو

خوبیه ــ نرگس:وا ...چی گفتم مگه؟ انگار عزراییل روبه روش وایساده جوری اخم 

وتخم میکنه غذاشم که نخورد ....ــ دقاقی بعدصدف درحالی که دکمه های مانتویش 

را می بست بی توجه به نرگس وغذاخوردنش روبه فیروزه گفت:من میرم کالس زبان 

میگردم اونیز با دلگرمی گفت:خدانگهدارت باشه دخترم برو به سالمت.پله ها عصر بر

را دوتا یکی طی کردوبه طرف گلهای باغچه رفت بوی عطرگل محمدی مست میکرد 

ادم را،مادرش عالقه خاصی به این بو داشت وبا دستان خودش کاشته بود ان 

یامک گوشزد میکرد اب را،وهمیشه به ان توجه بیشتری داشت تا گلهای دیگر وبه س

وکود دادنش را بعد ازگیتار تنها یادگاری مادرش این گل بود که اورا به مادرش 

بیشترارتباط میداد.سرش را نزدیک بردوگلهارا از روی شاخه بو کرد وقتی بوبه 

مشامش رسیدچشمانش را بست ونفس عمیقی کشید چندغنچه رابرداشت وداخل 

از حیاط .به کوچه نگای انداخت ساکت وبی جیب مانتویش گذاشت وبیرون رفت 

عبور،این طرز زندگی کردن،خلوت کردن ودور شدن از مردن به بهانه ثروتمند بودن 

وزندگی ارام ومرفع اصال دلپذیر نبود.صدف این سبک زندگی را نمی پسندیددوست 

 داشت مثل بقیه ادم ها در یک خانه معمولی زندگی کند خانه ای که بچه ها در کوچه

هایش بازی کنند.ادم هایش باهم دوست باشن ورفت وامد کنند.گنجشک هایش برای 

ادم ها اواز بخوانند.صدای نان خشک ای بیاید با ان چرخ بامزه اش،اماهیچکدام از این 

ها را نداشت این کوچه چند تا درخت مغرورو سربه فلک کشیده یه جاده کم 

تو خونه هاش زندگی میکنه یا نه عبور،چند تا همسایه که اصل مشخص نبود کسی 

ظاهرا فقط یه در بود چیز دیگری درباره شان نمیدانست حتی گنجشک های این 

کوچه هم شاد نبودن ساکت وافسرده روی شاخه های کاج کز کرده بودند به ناچار 

باید زندگی میکرد در این دنیای بی فانوس ،گرچه با معیارش زمین تا اسمان فرق 

ه امد خود را دم در خانه بنفشه دیدنگاهی به اطرافش انداخت همه داشت به خودش ک
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جایش سکوت بوداگر در کوچه ی انها دوتا درخت ویه کنجشک پیدا میشد درکوچه 

انها جز زمین صاف وهموار چیزی دیده نمیشد.اهی از گلویش برخاست سپس به زنگ 

عد از دقایقی یک زن در نگاه کردوانگشت سبابه اش را چند ثانیه روی کلید گذاشت ب

میان سال با چادرسفیدو گلدار با گلهای ریزوبنفش،خوش رو وتر تمیزدر را باز 

کردوگفت:سالم بفرمایید؟ــ صدف که هنوز مشغول نگاه کردن به کوچه بود،نگاهش 

رابه سوی خانه برگرداند وبا لحنی ارام تر از لحن او گفت:سالم...بنفشه هست؟ــ زن 

تن...ولی خوابیده تشریف بیاورید داخل هروقت بیدار شد به او خدمتکار گفت:بله هس

میگوییم ، شما از اقوامش هستید؟ــ صدف لبخندی بر روی ان زن نا اشنا زد وگفت 

من دوستش هستم...صدف ،انگار شما تازه به اینجا امده این؟ــ خدمتکارگفت:بله 

ت نمیشود؟ــ صدف همین دیروزه به اینجا امده ام ،خب بروم بیدارش کنم ناراح

خنده کنان گفت:نه تازه خوشحال هم میشوند اگر تا یک ربع دیگرنیاید مجبورم تنها 

بروم کالس زبان ــ خدمتکار که به نظرخیلی وظیفه شناس بود بدون هیچ حرفی 

 15دوان دوان به طرف ساختمان که خیلی از حیاط دور بود رفت به طورطبیعی باید 

د وبنفشه را باخبر کند اما درعرض ده دقیقه بنفشه از پله دقیقه طول می کشیدتا برو

های ساختمان پایین امد ودر حالی که دکلمه های مانتویش را می بست به طرف 

صدف می دوید ومیگفت:صدف بدو تا بریم ــ صدف نیز یک بند می خندیداز قیافه 

یایی کالس درهم واشفته بنفشه ،با همان حالت خنده گفت:بنفشه اگر با این شکل ب

هم خوت وهم من را بیرون میکنندــ اوکه در چند قدمی صدف بود به او رسید 

ودستش را کشید وگفت:بیا بریم دیر شده ، وصدف را به دنبال خود می کشید.اونیز 

در حالی که درکوچه به دنبال او می دوید ایستاد ونفس زنان گفت:ده دقیقه دیر 

فشه نیز از حرکت ایستاد وگفت:جدی اسمان به برسیم که اسمان زمین نمی اید ــ بن

زمین نمی اید؟بیا اصال نریم ـ صدف :چرا توکه تا االن خیلی عجله داشتی ؟ــ 

بنفشه:اخه هنوز چشمم تو خوابه بیا بریم خونه ــ صدف کمی سرش را خاراندو 
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گفت:نمیرویم کالس به این شرط که یکم بگردیم دلم خیلی گرفته ــ بنفشه که از 

ش بود گفت:خیلی خب میریم حاال کجا بریم ودست صدف را محکم گرفت.ــ خدا

صدف که مکان خاصی مد نظرش نبود گفت:نمیدونم همین جوری قدم بزنیم هوا که 

روبه تاریکی رفت برمیگردیم ــ بنفشه:باشه بریم هم پای صدف قدم برمیداشت وبه 

م دیگه.این زندگی صدف که از مشکالت حرف میزد گوش میداد ــ صدف: خسته شد

واسم خیلی بی ارزش شده از نرگس بدم میاد.هنوز چند روز نیست که اومده دارم 

خفه میشم نیش زبونش مثل عقرب میمونه، انگارپدرم را جادو کرده خیلی هم ماهرانه 

جادو کرده.خیلی تغییر کرده وقتی میاد خونه صدای خنده هاشون تا هفت تا کوچه 

رگس عذابم میده نباید اجازه ازدواج میدادم میدانستم این ان طرف تر میره صدای ن

طوری میشه صبا هم بی تقصیر نیست اون حمایتش کرد که اینجوری بشه اشک هاش 

بازپایین ریخت.ــ بنفشه دستش را محکم تر فشردوگفت:چرا به عمو نمیگی اونا ببره 

کن اهمیت میده یه جای دیگه،یه خونه دیگه بخره براش ،پدرت خیلی مهربونه شک ن

بهت ــ صدف:مهربون بود دیگه نیست از وقتی که اون دزد ها گیتارم را دزدیدن 

واون بال سرم اومد دیگه من را تنها نمیذاره توخونه همیشه باید فیروزه خانم کنارم 

باشه میگه اگه ببرمش یه جا دیگه نمیتونم تورا تنها بذارم نرگس را هم نمیتونم تنها 

ن باید کنارهم باشیم بخاطراون من باید تحمل کنم این وضعیت را بذارم بخاطرهمی

،انگار مهره مار داره رضایت همه را جلب کرده پدرم،صبا،رامتین ،حتی فیروزه 

وشوهرش ،مشکلم را به هرکدام از این ا میگویم شروع میکنن به نصیحت کردن:سعی 

،چه دوستی چه کن باهاش بسازی، سعی کن مهربون باشی،مثل مامانت نگاش کن 

 سازشی؟جای عزیزترین کسم گرفته این چجوری میتونه مادر من بشه من مادر دارم

 .سه ماه گذشت

صدف کم حرف تر،افسرده تر شده بودهمه به وجود نرگس عادت کرده بودن وفقط 

صدف بود که سازش نمی کرد همه اورا خانم خانه میخواندند واحترام خاصی برایش 
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ه هفته ای حداقل یک بار به دیدنش می امدن شرایط را کمی قائل بودن،واقوامش ک

سخت تر کرده بود برای صدف،برای کسی که تا به امروز تنها بوده وبه خلوتی عادت 

داشته تحمل کردن این مهمانی های اخر هفته سخت بود.صدای اهنگ های شادوسر 

گی انها سام آوربرادرزاده های نرگس خبلی شاد وسر خوش بودن اصال سبک زند

متفاوت بود.صدف نمیخواست به سبک انها رفتار کنداین وسط فیروزه خانم هم اذیت 

میشد اشپزی وپذیرایی از انها کار ساده ای نبود دیگر مثل قبل هم نبود کمی 

پیروازکار افتاده شده بود تقصیری هم نداشت دیگر سن وسالی ازش گذشته بود وباید 

قوام نرگس هم که خیلی زیاد بود.صدف که دل استراحت میکرد باقی عمرش،تعدادا

خوشی از نرگس نداشت چشم دیدن فامیلش راهم نداشت اغلب از اتاقش بیرون نمی 

رفت یا سالمی مختصر میکرد وبه بنفشه یا صبا پناه می برد.بی محلی های او فایده 

ای نداشت و انها روزبه روزصمیمی تر میشدن واین عادت را شدیدتر میکردن که 

تما باید تخر هفته دورهم جمع باشند.پدرش فکر نمیکرد وجود این مهمان های تازه ح

فامیل شده ممکنه باعث معذب شدن دختر دم بختم شود بین تعارف گیر میکردوانها 

را دعوت میکرد وجو برادرزاده های نرگس صف را ازار میدادبه شدت از اخالق ورفتار 

انها هم که بیش از حد معمول می امد ومی  وتربیت خانوادگیشان متنفربود.یکی از

رفت انگار از این رفت وامد ها منظور خاصی داشت وگرنه هیچ کس یک روز درمیان 

به دیدن عمه اش نمی رود.تقریبا میشه گفت یه پسرخوشتیپ وخوش اندام 

بود.پوشت روشن وموهای خرمایی از نظر قدو وزن هم یه پسر ایده ال،شاید تنها 

که با اول بار دیدنش به چشم میخورد عینک چشمهاش بود واین هم که ویژگی منفی 

یه چیزمعمولیه ،خوش رو خوش برخوردبود اهل حرف زدن وگفتگواز هر چیزی 

 .اطالعات کافی داشت واینم شاید بخاطر این بود که زیاد میپرسیدو زیاد حرف میزد

. صدف روی تاب اواخر تابستان بودتا مهر وشروع شدن مدارس چیزی نمانده بود

درحیاط نشسته بودبه درختان وتغییرلحظه به لحظه اشان نگاه میکرد.برگ ها به ارام 
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از شاخه جدا میشدن وبر زمین فرو می امدن .گلهای باغچه حاال یک مشت خارا 

وچوب بودن وکف حیاط برگهای خشکیده.وظیفه اقاسیامک بود رسیدگی به انها اما 

ت نمیکرد هر روز حیاط را جارو میکرد ولی باز حیاط تعداددرخت ها زیاد بود و وق

رنگ پاییزی اش جدا نمی شد وزمین خالی از برگ نمیشد. نرگس هنوز از خواب بیدار 

نشده بود .فیروزه هم مشغول اشپزی بود.سیامک،پیرمرد مهربان خدمتکار با دوکیسه 

ببردمرد بیچاره  برنج ور میرفت میخواست انها را از پله ها باال سپس به اشپزخانه

نمیتوانست.کیسه ها را یک پله باال می بردوزمین میگذاشت چندلحظه بعد دوباره 

بلند میکرد.صدفکه نظارگر این صحنه بودبا دلسوزی به طرف او رفت وبا مهربانی 

گفت:اقا سیامک اجازه بدهید من می برم ــ اونیز با خجالت نگاهی به ضدف کرد 

کمی کمرم درد گرفته ــ اما تا خواست ان را بردارد وگفت:نه دخترم خودم میبرم 

صدف در چشم به هم زدنی انها را برداشت و در راهرو گذاشت خواست کفش هایش 

را بکند که فیروزه خانم سر رسیدبا دست ضربه ای به صورت خود زدو با شرمندگی 

نیم گفت:دخترم توچرا اوردی سنگین هستن بده من؟ من ما پول میگیریم که کار ک

شما چرا زحمت بکشید.کیسه ها را از دستان او ربود.صدف لبخندی زد وگفت:زحمتی 

نبودخواستم به اقا سیامک کمک کنم که صدای زنگ در امد.فیروزه نگاهی به سیامک 

که روی پله ها ولو شده بود کردمتوجه شد بلند شدن برایش خیلی سخت است خود 

ت:دخترم اقا سیامک کمر و زانو هاش درد نیز باید برنج ها را میبرد روبه صدف گف

میکنه زحمت بکش در را باز کن من هم نمیتوانم بروم ــ صدف:چشم میرم االن دوان 

دوان پله ها را پایین رفت وتاخواست در را باز کند پاهایش به هم پیچ خورد و مابین 

افتاد در وبیرون در افتاد. خودش را جمع وجور کردوچشمش به کفش های مردانه اش 

باال تر از کفش ها را نگاه کردیه شلوار جین ابی رنگ بلند قد بود سرش را باال تر 

میگرفت که صورت او راببیند که کیهان روی نوک پاهایش نشست وگفت:افتادین؟ ــ 

صدف نگاهش را به سمت پایین تغییر داد وگفت:سالم ــ کیهان:منتظر من بودی؟ــ 
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اقی در را باز کردم ــ کیهان:حس کردم یه صدف:نخیر... تو حیاط بودم واتف

جورایی..... ــ وبقیه حرفش را خورد انگار خیلی به خودش می بالید که به خودش 

اجازه میداد با صدف اینطروری حرف بزندــ صدف که نمیدانست او چه چیزی 

میخواست بگویید سکوت کرد واز روی زمین بلند شدکمی لباس هایش را تکاند وبلند 

یهان را تماشا کرد کیهان با لبخند به طرف در اشاره کردو گفت:اجازه شدن ک

هست؟ــ صدف که هنوز از اخالق خوب مادرش چیزی در او دیده می 

شدگفت:بفرمایید. ــ کیهان به حیاط سرک کشید وگفت:حتما شما روی تاب بودین 

وزای وسخت به اینده فکر میکردین؟ــ صدف:نخیر رو پله ها بودم به گذشته و ر

خوبم فکر میکردم ــ کیهان:اغلب دخترها به اینده فکر میکنن ونگران هستن شما 

انگار کمی متفاوت هستید ــ صدف سکوت کرد ــ کیهان:عمه هستن؟ ــ صدف:بله 

باال تشریف دارن ــ کیهان درحالی که به سمت پله ها میرفت گفت:فعال..ــ صدف 

گردی ایشاال.بازبه سمت تابش رفت بادی که از او بدش می امد زیر لب گفت بری برن

پراز گردوخاک وزید بادپاییزی که هر چقدرهم نا خوش ایند بود از فضای خانه بهتر 

بود ارام تاب می خورد وفکرمیکردخیاالتی در سرداشت اما جرات به زبان اوردنشان 

را نداشت.رعکس همه که فکر میکردند صدف عادت کرده به شرایط وحالش خوب 

دف وضعیتی وخیم داشت پر ازکینه پر ازنفرت به اجبار هر ثانیه را در ان خانه است ص

سپری میکرد.هنوز چند دقیقه نگذشته بود که کیهان به حالت رقص از پله ها پایین 

امدوبه طرف صدف می امد صدف که از حرف زدن با او حس خوبی نداشت اهی کشید 

ه هم نبود نزدیک تر که شد وزیرلب گفت:بازم اومد خبری از سیامک وفیروز

کنارصدف روی تاب نشست جثه اش سنگین بود و تاب تکان سختی خورد.صدف که 

از بودن کنار او معذب بود وخجالت میکشید بلند شد وروبه روی او 

ایستادوگفت:برگشتی چرا؟ ــ کیهان:خواب بود دلم نیومد بیدارش کنم،چرا بلند 

ست بهانه ای جور کند وفرار کند از دست شدی؟بشین حرف بزنیم ــ صدف که میخوا



                 
 

 

 فرانک میرزایی | از تو دورم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

36 

 

او گفت:متاسفانه کار دارم باید برم بیرون ــ با کمال بی ادبی خندیدوگفت:چه 

خوب،پس میرسونمت تا اونجا یکمم حرف میزنیم ــ صدف که انتظار شنیدن این 

حرف را نداشت گفت:اخه تنها نیستم دوستم بنفشه هم هست شاید راحت نباشه 

رم فراموش کنحرفت را بگو ــ کیهان:سرپا که نمیشه بیا بشین اون،اصال نمی

اینجا،نترس نمیخورمت ــ صدف که به سختی خودش را کنترل کرده بود بی 

احترامی نکند به ارامی گفت:اگه به فکر راحتی من هستید من راحت هستم زیرهمین 

زی درخت انجیر میشینم به درخت تکیه دادو نشست وادامه داد:بفرمایید چی

خواستین بگین؟ــ کیهان که با این کار صدف دلخور شده بود گفت:دخترا خجالتی 

هستن اما شما که متفاوت هستین دیگه چرا؟چرا همشاز من فرار میکنی؟ــ صدف:نه 

اینطور نیست.شما مهمون من هستین من وظیفه دارم به شما احترام بذارم ولی شما 

بگو بقیه اش رو ــ صدف فراموش کن االن باید خودتون...... فراموش کن ــ کیهان:

جاش نیست که بگم ــ کیهان:اما من دلم میخواد االن بشنومش بگو دیگه ــ صدف 

با اخم گفت:میخواستم بگم شما حد خودتون را نمیدونید ــ کیهان:ولی من فقط باتو 

ای من اینجوریم...من با تو راحتم ودوستدارم بدونی که... بعد دیدن تو خیلی از اخالق

عوض شده،این حال خوب من فقط بخاطر توه ــ صدف:تو نه بگو شما ،بخاطرمن 

چرا؟درباره چی حرف میزنید؟ ــ کیهان :باور نمیکنم اگه بگید متوجه منطورم 

واحساسم نشدین تا به امروز.دختر ها خیلی تیز هستن من را سرکار نذاریدــ صدف 

میخواست ان را به زبان بیاورد وغرورش  با اینکه میدانست او چه هدفی دارد اما دلش

را بشکند گفت:اگه فکر میکنید من سرکارتون گذاشتم پس دیگه با من صحبت نکنید 

که بیشتر از این مسخره نشید،با جدیت بلند شد ورفت ــ کیهان نیز بلند شدو با 

م صدای بلند گفت:قهر نکن باشه.من میخوام بگم دوستدارم.....دوستدارم.....دوستدار

اگه هزار بار دیگه هم بخوای داد میزنم میگم دوستدارم ــ صدف از حرکت ایستاد 

ودر دلش تکرار کرداین حرف را..دوستدارم... حسی به او میگفت قبول نکن 
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دوستداشتن یه تفریح شده برای پسرا ها،مانع پیشرفت،درگیر احساسات نشو،وسیله 

کرد.زیبا وکامل بوداما در دل  سرگرمی او نشو عشقش پاک نیست برگشت وبراندازش

صدف نمی نشست ــ صدف:این عشق به جایی نمی رسه ــ کیهان که اعتمادبه نفس 

باالیی داشت خندیدوبه حالت تمسخرگفت:این اسمش نازه دیگه؟ ــ صدف با اخم 

گفت:نخیر این اسمش تنفره ــ کیهان چهره اش را درهم کشید ودرحالی که دلش 

دخترا عاشق من هستن ارزو دارن همسر من بشن تو چرا داشت میشکست گفت:همه 

این و میگی؟چرا متنفری؟ــ صدف به پله ها نگاه کرد مباداکسی حرف هایشان را 

بشنودپس از اطمینان نگاهش را برگرداندوگفت:من اصال به عشق اعتقادی ندارم ــ 

م جوری که کیهان:این دیگه چه بهانه ای ؟مگه میشه ؟چندماهه بخاطر تو میام ومیر

نمیتونم چند روزازت بی خبر باشم.من امشب با پدرت صحبت میکنم حتما موافقت 

میکنه با این ازدواج ــ صدف با عصبانیت گفت:تواین کار را نمیکنی من از تو بدم 

میاد چرا نمی فهمی؟ــ کیهان که غرور مردانه اش داشت میشکست با این وجود 

شت که نظرش را عوض کندبه چشم های او خیره حاضر نبود از او دست بکشد امید دا

شده بودبرایش سخت بود خواهش کردن اما این کار را باید انجام میداد با صدای 

گرفته و ضعیف گفت:خواهش میکنم قلبم را نشکن،فکر کن،حد اقل دو روز فکر 

کن،بخدا خوشبختت میکنم هیچوقت پشیمون نمیشی نه از لحاظ مالی نه عاطفی نه 

ه دیگه ای به مشکل نمیخوریم ــ صدف بی توجه به او واحساسش بی توجه هیچ جنب

به نیت پاکش با بی رحمی گفت:من نه به تو نه به خانوادت نه به فرهنگ واداب 

رسومت عالقه ای ندارم ــ کیهان لحن صدایش عوض شد با تندی گفت:حق نداری به 

اد از روش درستش اقدام خانوادم توهین کنی،حق من که دوستدارم ودارمودلم میخو

کنم باید این برخورد باشه؟ــ صدف:توهین نکردم میگم از سبک شما خودشم 

نمیاد.اگه به تو حق بدم حق خودم چی میشه؟ــ کیهان به فیروزه خانم که از گوشه 

پنجره یواشکی انها را دید میزد نگاهی کرد اونیز فورا پرده را رها کرد اما سایه اش از 
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ه میشد،نگاهش را برگرداندو به عشق سنگدلش خیره شد اما صدف پشت پرده دید

نگاهش را به برگهای خشکیده ی زمین دوخت،کیهان منتظر یک حرف امیدوار کننده 

یه لبخند حتی یه نگاه مثبت از طرف صدف بود اما صدف اصال نگاهش نکرد وبا 

یرم....حالم سکوت همچنان سرش را پایین گرفته بود تا که کیهان گفت:من دارم م

واقعا بده...بیشتر به من فکر کن من تا همیشه دوستدارم خداحافظ ــ صدف 

زیرچشمی نگاهش کرد جوری که او متوجه نشد اخم کرده بود چهره اش مردانه تر 

شده بود با این اخم صدف همیشه او را خندان دیده بود ته دلش کمی ناراحت بود از 

خت.او رفت و صدف مرور میکرد این اتفاق های این رفتار تندش دلش برای او می سو

چندماه اخیر را،حاال معنی خیلی از رفتار های او را که سرسری از کنارشان گذشته 

بود را می فهمیدشنیده بود که صدف به گیتار زدن عالقه داردوبخاطرهمین هربار که 

صدف به دیدن عمه اش می امدگیتارش را هم باخودمی اوردگرچه اخالق خوبی از 

نمیدید اما او را به همین شکل ساده وسرد دوست داشت.صدف که دوستداشتن او 

برایش اهمیتی نداشت بیشتراز این فکر کردن به اورا جایز ندیدواز پله ها باالرفت 

وازکنارفیروزه خانم که درچهارچوب در با هزاران سوال بی جواب نگاهش میکرد عبور 

خواست کسی این جریان را بداندبه طرف کردجوابی برای او نداشت دلش هم می

اتاقش رفت ودر رابست چند دقیقه نگذشت که صدای سیامک که با فیروزه حرف 

میزدتوجه صدف راجلب کردصدای او واضح نبود ولی صدای فیروزه به خوبی می 

امد:اینا دیگه میخواد کجا بذاره؟اتاقش که دیگه جا نداره،بذارش اونجا،االن خوابه 

شونش میدم وگفتگویشان تمام شد.صدف کنجکاو شد که ببیند اتاق بیدار شد ن

پدرش چه تغیراتی کرده که فیروزه اینجوری میگویداز بعد ورود نرگس تا به امروز 

اتاقش را ندیده بودچشم دیدن وسایل اورا هم نداشت اما کنجکاو بود که سلیقه اش 

بود پاورچین پاورچین به راببیند در اتاقش راباز کردوبه اطرافش نگاه کرد کسی ن

طرف اتاق نرگس وپدرش رفت.دستگیره در را به ارامی پایین کشیدودر باز شد نرگس 
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با لباس خواب روی تخت خوابیده بودموهای بلندش روی صورتش ریخته بود.یکی از 

دستانش روی شکمش ودیگری روی تخت دراز شده بود.پتونیز فقط قسمتی از 

دیوار کنار دریک قاب عکس کوچک که تصویری از  پاهایش را پوشانده بود.روی

نرگس بود قاب شده بودکه خیلی هم شاد بود درحال خندیدن عکس گرفته بودن 

جلوه خاصی داشت چند سانت ان طرف تر قاب عکسی خیلی بزرگتر از قبلی با 

تصویری از او و پدرش هر دو لبخندی مالیم داشتن ونرگس ارایشی خیلی غلیظ 

ه گریم شده بودپدرش عین دامادهای بیست ساله کت وشکوار سفید داشت وماهران

وشیک موهایش فرم زده و مرتب قشنگ شده بود اصال میدانست کی این عکس را 

گرفته اند ازاینکه این همه پدرش را تغییر داده بود حرص میخورد.مشغول تماشای 

ک روی زمین هم بقیه اتاق شد چند قفسه به دیوار متصل شده بود وپر بود از عروس

تعدادی عروسک پارچه ای ناز بود انگار به عشق به از ان ها نگهداری میکرد صدف 

کمی دلش برای او سوخت.روی میز کنارایینه انواع وسایل ارایشی دیده می شداز 

قبیل الک وکرم ورژلب ورژگونه مدادوریمل وخط چشم،یه گوشه میز هم که فقط 

مشغول تماشا بود که نرگس روی تخت تکانی  عطربودمرتب ومنظم چیده شده بودن

خورد وجابه جاشد صدف به خودش امد وفورا در را بست وبه ارامی از اتاق او فاصله 

گرفت به اتاق پذیرایی رسید به درو دیوار نگاه کرد اثری از نرگس بر دیوار قاب نبودبه 

ه طرف قاب عکس عروسی پدرومادرش رفت مادرش یک لباس سفید پرچین که ب

نظرلباس عروس بود به تن داشت یه مدل موی ساده یه تور سفید که وصل شده بود 

به موهاش یه تبسم زیبا،پدرش یک کت وشلوارسرمه ای کمی گشاد تر از سایزش به 

قشنگی کت وشلوار االنش نبود اما خوب بودموهایش خشک وبی حالت بودن انگار نه 

ود گل نبود بیشتر علف بوددرمیان ان انگار دامادبودیک دسته گل دردستان مادرش ب

همه ساقه وبرگ فقط سه شاخه گل دیده میشداما با چه عشقی ان را دردستانش 

فشرده بود سادگی وابتدایی بودن همه چیز را در این عکس نمی شد با عکس عروسی 
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نرگس مقایسه کرد.چند قدم ان طرف تر تصویری از کودکی های صدف وصبا روی 

هردوشادوخندان یاداوری گذشته چقدربرایش دردناک بود.نگاهش تاب نشسته بودن 

رابه سمت قاب عکس دیگر برگرداند. یک عکس خانوادگی هم حضور داشتن .نرگسی 

نبود چه جمع کامل وقشنگی .صبا دستانش را به دورگردن پدرش حلقه کرده 

رازیر بودوصدف همین کار را با مادرش.دلش برای ان روزها تنگ شده بوداشکهایش س

شدن روی یقه لباسش چکیدن اشک هایش را پاک کرد ودرحالی که میخواست به 

خودش دلگرمی بدهد گفت:هیچی عوض نشده مامان اینجاست تو همین خونه این 

زنیکه به زودی میفهمه هیچ جایی اینجا نداره وبایدبرگرده خونه پدرش،فقط میتونه 

امان عکس تو قاب اینجاس ببین اون اتاق را مدیریت کنه خانم این خونه تویی م

عکسی از اون نیست فقط اون اتاق مال اونه مامان خیالت راحت باشه.صدای پدرش 

که با سیامک حرف میزدخلوتش را به هم زد به سیامک خسته نباشید گفت ودرجواب 

سوال او که پرسید چرا زود برگشتین گفت میخوایم نهاررا بیرون بخوریم ــ صدف 

رش اورا با ان صورت خیس وحال بد ببیند به طرف اتاقش دوید ودر که نمیخواست پد

را ارام بست.جلوی ایینه رفت واشکهایش را پاک کرد یه لبخند تزیینی زدو روی 

تخت نشست تا پدرش بیاید وبگویید حاضرشودبه درخیره شد تا توط پدرش باز 

ت وباز هم درباز شود.یک دقیقه گذشت وکسی در را باز نکرد....چند دقیقه دیگر گذش

نشد. درهمین لحظه صدای خنده های نرگس بلند شد چه اتفاقی داشت می افتاد از 

روی تخت بلند شدو به طرف در رفت گوشش را به در چسباندتا کمی از اوضاع 

باخبرشود باز خنده های نرگس ادامه داشت چقدر ازار دهنده بود.صدایش به خوبی 

یگفت:ممنون شما خودت گل هستی زحمت شنیده میشد که با لهجه ای خاص م

کشیدی ــ پدرش:قابلت نداره همسر ناز،پاشو لباساتو بپوش حاضر شو بری بیرون 

ــ نرگس:ای وقت روز؟مگه سرکار نبودی کجا ببری من را ؟ــ پدرش:کار وتعطیل 

کردم میخوام امروز نهار با همسرم بیرون بخورم همش کار که نمیشه ــ نرگس:چه 
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،واقعابی تو انگار تو این خونه زندانیم ممنونم ــ بازم صدای تصمیم خوبی

خندهاش......صدف کف دست هایش را به گوشش چسباند دلش نمیخواست صدای او 

را بشنود.صدای او دیوانه اش می کرد از در فاصله گرفت ودوباره روی تخت 

ودش نشست.رنگ صورتش پریده بود ثانیه به ثانیه عصبانیتش بیشتر میشد با خ

گفت پس من چی؟ دقایقی بعد صدای بسته شدن در اتاقشان به گوش خورد.درش با 

صدای بلند گفت:فیروزه خانم حواست به صدف این خونه باشه چند ساعت دیگه 

برمیگردیم ــ انگارفیروزه هم ناراحت شده بو با کنایه گفت:شما خوش باشید 

ه راکنارزد رفتن انها خیالتان تخت ــ صدف بلند شد از روی تخت وگوشه پرد

راتماشامیکرد.با بستن ان در انگار قلبش به یکباره شکست.نه انگار دنیا اخر شده بود 

ودیگر پایان زندگیش بود دیگربرایش مهم نبود فیروزه وسیامک درباره اش چه فکر 

میکن یا اصال بشنون صدایش را با صدای بلندشروع کردبه گریه کردن.خیلی دردناک 

ت تمام غرورش شکست متنفرشد از پدرش وان زن جادوگر...زار می زد اشک می ریخ

مثل به هاــ فیروزه خانم باشنیدن صدای او دوان دوان به اتاقش امد در را 

گشود.قلبش به درد امددلش برای دخترک بی مادر وبی کس می سوخت با مهربانی 

ا گریه جلو رفت وگفت:دردت به سرم دخترقشنگم چرا گریه میکنی؟ــ صدف ب

گفت:ندیدی رفتن بیرون؟نمیبینی محل من نذاشتن؟تعارفم نکردن؟ نمیبینی من 

مردم؟نمیبینی من وجود ندارم براش؟ــ فیروزه که میدانست حرف های او حقیقت 

است لبه تخت نشست وگفت:خدانکنه بمیری،از این حرف ها نزن دخترم 

وشبتی سر راهت توهنوزخیلی جوونی مسیرخیلی طوالنی مونده که بگذرونی خ

نشسته صبور باش ــ صدف:خودت میدونی حق با نه فیروزه خانم،چندین روزه حتی 

سر یه سفره ننشستیم غذا بخوریم حاال این یه روز که نهار برگشت اختصاصش داد به 

این جادوگر،بخدا باباموجادو کرده دیگه دوسم نداره اصال من را نمی بینه،ببین یه 

می رفتم ولی ادبش را رعایت میکرد وظیفه اش را به جا تعارف الکی کرد؟من که 
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میاورد.یه جوری با نرگس برخوردمیکنه انگار حوری بهشته یه زن بیوه ی نازا که 

بیشتر نیست یه وجبی بی ریخت.یادش رفته مامانم چه روزای را باهاش سپری کردنه 

اجاره ای که اندازه  پولی داشت نه کاری نه اعتباری مامانم میگفت من را برده تو خونه

یه دستشویی بوده االن که به این روزا رسیده.......باز گریه اش گرفت خیلی ساده 

مامانم را فراموش کرد.دلم شکسته فیروزه خانم خیلی شکسته ــ فیروزه دستش را 

روی شانه صدف گذاشت گفت:دخترم بیا دوتایی بریم بیرون ــ صدف:نه فیروزه خانم 

میام ــ فیروزه که سعی داشت صدف را ارام کندباز گفت:پس زنگ نمیخوام هیچ جا ن

میزنم صبا بیاد اینجا اون بیاد کمی ارومت کنه ــ نه...نه..نرگس صبا را هم جادو کرده 

چیزخورش کرده اون هم طرف نرگس را می گیره اصال اون این بال سرمون اورد.اصال 

ه:افرین دختر خوبم حاال بخند تا حوصلشو ندارم. دیگه تموم شد حالم خوبه ــ فیروز

برم غذا را بکشم ــ صدف بخاطر دل پیرزن لبخندی زد واو را از اتاق بدرقه کرد در را 

که بست به حالت اول برگشت. داغ دلش هنوز سردنشده بود.کوله پشتی اش را از 

کمد بیرون اوردچندتیکه لباس و وسایل ضروری اش را داخل کوله گذاشت.مدارک 

ش را برداشت پول وکمی خرت وپرت دیگرهم الی لباس ها گذاشت به قاب شناسایی

یدازپشت شیشه ب*و*سعکس مادرش خیره شد ان را از روی دیواربرداشت ومحکم 

تصویرش را،روبه تصویراو گفت:مامان کجایی؟میبینی دخترت چقد بهت احتیاج داره 

م داخل کوله گذاشت اخه چرا رفتی؟اگه تو بودی من این روزها را نمی دیدم.ان را ه

وکوله پشتی را زیرتخت مخفی کردو مالفه ان رامرتب کرد.به جای خالی گیتار نگاهی 

انداخت واهی کشیدسعی میکرردجلوی چشم فیروزه خود را عادی جلوه دهد اما 

نفس کشیدن برایش سخت شده بودجلوی اینه روفت وموهایش را مرتب کرد ودم 

ت نفس عمیقی کشید وتاخواست در را باز کند اسبی بست شالش را روی سرش انداخ

فیروزه خانم دررا باز کردوگفت:چرا نیومدی دخترم؟ ــ صدف:داشتم میامدم و هر دو 

به طرف میز نهار رفتن میلی به غذا نداشت اما به خاطرحفظ ظاهر روی صندلی 
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نشست فیروزه برای او غذا کشید وگفت:بخور دخترم تامن برای سیامک ببرم کمی 

ا،صدف که دلش برای پیره زن می سوخت این همه پله را تااتاقشان درحیاط برود غذ

وبرگرددبا ان وزن سنگین گفت:بگوبیادپیش ما غذابخوره ــ فیروزه من من کنان 

گفت:اااخه.......؟ــ صدف:عیبی نداره بگوبیاد اقا سیامک مثل پدربزرگم 

گو بیاد باالــ فیروزه با میمونه،نرگس که نیست بابا هم نیست چیزی بگن نترس ب

خوشحالی گفت:الهی قربونت برم چقد تو مهربونی، ورفت کنار پنجره وبلند بلند 

دادزد:سیامک؟....سیامک یه لحظه بیا باالــ چندلحظه بعد اقا سیامک درحالی که 

دستش را به کمرش تکیه داده بودنزدیک امد وگفت:بله خانم؟ــ فیروزه یکی از 

عقب کشیدوگفت:بشین غذا بخور ــ سیامک با تعجب گفت:این  صندلی های خالی را

جا؟ــ فیروزه:بله اشکالی نداره خانوم اجازه دادن ــ اونیز نگاهی به صدف انداخت 

وروی صندلی نشست خیلی خجالتی بود سرش را پاییین گرفته بود وزیرچشمی 

نوع کرده صدف را نگاه میکرد.پدرش غذا خوردن فیروزه وسیامک را کنار انها مم

بودگاهی که او نبود به اجازه صدف واصرارش فیروزه کنار انها غذایش را میخورد مرد 

وزن مهربان و پاکی بودن وتغریبا ازمیان سالی تا به امروز در کنر انها زندگی 

میکردند.یه پسر هم داشتند که حاال سرخانه وزندگیش بود وزن وبچه داشت.هر از 

وزه نسبت به پسرش خیلی مهربان بود با اینکه شب وروز گاهی سری به انها میزد.فیر

کار میکرد وبرای پولش زحمت میکشید اما هر زمان پسرش به مشکل برمیخورد به او 

پول میداد تا خانه بخرد وزن بگیرد وزندگی کند.بگذریم صدف نگاهی به پیرمرد کم 

که حس سیری می رو انداخت ولبخند زد.میلی به غذا نداشت انقدر غصه در دلش بود 

داد چند قاشقی را خورد وتشکر کرد واز میز جدا شدوبه طرف اتاقش رفت. ساعت 

بعد ظهر بود هنوز نیومده بودن انگار به جز نهار جایی دیگه هم رفته بودن.  3حدود 

باید از صبا خداحافظی میکردوبرای اخرین بار ائو را بغل میکرد لباس های بیرونش را 

به دیدنش برود به طرف اشپزخانه رفت فیروزه مشغول شستن  پوشید وتصمیم داشت
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ظرف ها بود که صدف گفت:میخوام برم پیش صبا، شما هم میاین فیروزه خانم؟ــ 

فیروزه که می ترسید او را با این حال بد تنها بفرستد از طرفی هم خیلی خسته بود با 

شه پس من تو بی حوصلگی گفت:چشم میریم صبرکن ظرفها را بشورم ــ صدف:با

حیاط منتظرتون میمونم ــ عمدا میخواست او را با خودش ببرد که کسی به او شک 

نمیکردبه اتاقش رفت وکنار تخت زانو زد کوله پشتیش را بیرون اوردو به طرف حیاط 

رفت وکیف را میان بوته های گل مفخی کرد به طوری که دیده نمی شد به پله ها نگاه 

نشست تا او بیایدچنددقیقه بعد فیروزه درحالی که چادرش کرد کسی نبود روی تاب 

را سرمیکرد ازپله هاپایین امد وبه سیامک میگفت:اقاسامک خوابت نبره به وقت من 

صدف را تا دم درشان می برم وبرمیگردم حواست به خانه باشه دیگه ــ سیامک کنار 

اه فیروزه از حیاط جاکفشی ایستاده بود ومیگفت:بچه که نیستم نگران نباش به همر

خارج شده به همه چیز جور دیگر نگاه میکرد حااکه داشت می رفت انگار سخت بود 

جداشدن از این همه دلبستگی،بی شک دلش تنگ میشد.برای خانه وخانواده صبا 

بنفشه،همه ی دوستانش،شاید دیگر انها را نمی دید. دقایقی را در تاکسی سپری 

در را فشار زدوپس از چند لحظه مهر انگیز در را کردن وسپس رسیدن.فیروزه زنگ 

باز کردسالم احوال پرسی با فیروزه وصدف کرد وگفت:بفرمایید داخل ــ 

فیروزه:ممنونم باید برگردم امدم خانم را تا اینجا برسانم خدانگهدارتون وبعداز انها 

جدا شد.صدف داخل حیاط شد وبه سمت ورودی می رفت.صبا که حاال شکمش پنج 

اهه بود چاق تر و بزرگ تر از همیشه نشان میدادیک لباس مخصوص حاملگی به م

رنگ صورتی به تن داشت گشاد وبی مدل همیشه یه ارایش ساده بر صورت داشت اما 

این بار نه اصال به خودش نرسیده بود به جذابی همیشه نبود اما باز زیبا بودکمی رنگ 

از صدف امدوگفت:سالم عزیز دلم خوش ورویش هم پریده بوداما با لبخند به پیشو

اومدی حالت چطوره؟ــ صدف:سالم ممنون خوبم تو خوبی خواهر زادم چطوره؟ــ 

ه ــ صبا دستانش را به دور گردن ب*و*سصبا خندیدوگفت:خوبه خاله دستتو می 
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ید صدف در دلش میگفت خدایا ب*و*سخواهرش حلقه کرد و او را دراغوش گرفت و

حمل کنم؟اما هیچکس نمیدانست صدف هر لحظه بیشتر چطوری دوری عزیزام را ت

میسوزدمهرانگیزان طرف ترمحوتماشای انهابود.صدای پای یک نفرمی امد که نزدیک 

ونزدیک تر میشد انها هنوز در اغوش هم بودن تا که گف رامتین:صبا جان اجازه بده 

واشو من هم یه سالمی بکنم ــ صبا از خواهرش جداشد وخندید:اخه دلم خیلی ه

کرده بود ــ صدف به چهره شوهر خواهرش که خیلی شیرین وبانمک بود نگاهی کرد 

وگفت:سالم چطوری؟ خوبی؟حتی دلش برای رامتین هم تنگ میشدبرای خواهر زاده 

اش که هنوز معلوم نبو دختر است یا پسر،دلش برای همه این ها تنگ میشدحاال که 

ان بغض داشت و وانمود کردن به میخواست برود چقدر دل کندن سخت بودوهمچن

حال خوب برایش کمی سخت بودحتی بر زبان اوردن وتوضیح دادن اینکه چه اتفاقی 

ان روز برایش افتاده مشکل بود چیزی نگفت وسوالی هم که میپرسیدن از پدرش یا 

نرگس سرسری جوابی میداد رامتین:با عمو اصغر امدی صدف جان ؟ــ صدف:نه با 

م ــ صبا:چرا مگه بابا خونه نبود من ظهری زنگ زدم سرکار نبود ــ فیروزه خانم امد

صدف:نه بیرون بود وبحث را عوض کردابیشتر از او سوال نپرسند ــ صدف:خب 

جنسیت بچه مشخص نشده؟ــ صبا نگاهی با عشق به شوهرش انداخت 

وگفت:مشخص شده اما ما نپرسیدیم دلمون میخواد تا روزی که به دنیا میاد 

ربمونیم تا بفهمیم چیه اینجوری مزه اش بیشتره ــ صدف خندیدوگفت:عجب منتظ

صبری دارین شما این مزش کجاس ؟ــ رامتین به جای صبا جواب داد:صدف خانوم تا 

ازدواج نکنی نمیتونی مزه ها رو خوب حس کنی ــ کنایه می انداخت یا منظوری 

ش را پایین گرفت ومدتی نداشت اما صدف برداشت خوبی از او نکردبهش برخوردوسر

طوالنی سکوت کرد.صدای پچ پچ صبا ورامتین را می شنید اما سرش را بلند نکرد 

.رامتین گفت:شنیدم بدجوری خاستگارهات را سرکوب میکنی؟ ــ صدف متعجب 

سرش را بلند کردو نگاهش کرد باخودش گفت این ها از کجا میدانند نمیتوانست 
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بال یه جواب خوب بودــ صبا که متوجه نگرانی او حرف بزند وفقط نگاهش میکرد دن

بود با خنده گفت:اخه اقا کیهان اول با رامتین صحبت کرده بودــ صدف که از این کار 

او اصالخوشش نیامده بودگفت:چی گفته به رامتین؟ــ رامتین شروع کرد به تعریف 

رخوردم یه سالم کردن ماجرا:یه روزداشتم از سرکار برمیگشتم تو خیابون به کیهان ب

علیکی کردیم گفتش باهام کار داشته وخوب شده من را دیده، تعارفش کردم بیاد 

خونه قبول نکرد ووگفت فقط نیم ساعتی بریم یه جا حرف بزنیم بایدیه کاری برام 

انجام بدین،گفم در خدمتم بفرمایید کنجکاو شدم رفتیم یه قهوه خوردیم بیرون باهم 

گفت:دلم میخوادفامیلت بشم باید کمکم کنی،نمیدونی چه  وبعداز کلی حاشیه رفتن

عرقی کرده بود چقدر سخت بود واسش حرف زدن قبال فک میکردم یه ادم پر رو دل 

وجرات داره اما اون روز فهمیدم نه اینجوری نیست فقط ظاهرش کمی 

شیطونه،خالصه هی اصرار کردشما شوهر خواهرش هستین حکم برادرش دارین از 

شنوی داره بهش بگید من دوسشدارم واجازه خاستگاری میخوام ،اینکه  شما حرف

اول اومد به من گفت وقبول کرداجازه من الزمه خیلی خوشم اومد ولی نتونستم قبول 

کنم بهت بگم اون که نمیدونست ما هی لج هستیم باهم وبعدش خندید بهش گفتم 

ارن وشانس جواب خودت باید باهاش حرف بزنی دخترا اینجوری بیشر دوست د

مثبتت بیشتره،گفتم من اول با صباحرف زدم وبعدش باخانوادش تو هم این کار بکن 

امیدوارم موفق بشی گفت:اخه میترسم ناراحت بشه وفکر کنه نیت بدی دارم یه ادم 

بی ادبم ــ به هر نحوی شد قانعش کردم خودش بیادجلو بهتره یکمی از سالیقت 

تاسفانه بعدش اومد وگفت خیلی بد باهام برخوردکرده گفتم وراهنماییش کردم که م

حسابی تحقییرم کرده به خانوادم توهین کرده خیلی سنگدله ــ حیف کردی صدف ا 

زهر جنبه بهش میخوردی سرکار،تیپ،قیافه،عقل وشعور همه چیزش کامل بود سطح 

 فرهنگ واقتصادتون هم یه تراز بود اخه چرا اینجوری کردی باهاش؟ــ صدف با

عصبانیت گفت:این زندگی شخصی من هستش اینکه از دیدتو پسرخوبیه دلیل 
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نمیشه از دید من هم همونجوری باشه من از نرگس و هفت پشتش متنفرم،چجور 

میرم عروس اونا بشم ــ صبا با دلخوری گفت:عزیزم چرا ناراحت میشی ما قصد 

بشی از طرفی هم دخالت نداریم اگه رامتین چیزی گفته از سردلسوزی که خوشبت 

بخاطرخواهش والتماس اون پسر بوده،میخوای ازدواج کن میخوای نکن، با رامتین چرا 

اینجوری صحبت میکنی؟ــ صدف که متوجه لحن صدایش شد روبه رامتین 

گفت:معذرت میخوام بی دلیل ناراحت شدم بی ادبی من را ببخش من متوجه نیت تو 

دم میاد به هم نمیخوریم وبامرد رویاهای هستم اما دست خودم نیست از این پسر ب

من یه دنیا تفاوت داره رامتین:اشکالی نداره ناراحت نشدم که،فقط بگو این مرد 

رویاهات چه شکلیه؟ــ وبعدش شروع کرد به خندیدن وصبا هم پشت سرش خندید 

صدف سرش را پایین گرفت وگفت هر جوری باشه شبیه این ادم نیست ببین چقد 

مده تک تک حرف های من و گذاشته کف دست شما اصال میشه به دهنش لقه او

چنین ادمی اعتماد کرد این ها حرف های خصوصی بودن ونبایدنفرسومی میشنیدــ 

صبا با دلخوری صورتش را از او برگرداند وگفت:وا.....مگه ما غریبه هستیم؟خیلی 

رامتین  بدجنس شدی ــ صدای زنگ گوشی رامتین بلند شدو بعداز چند ثانیه

گفت:صبا جان بهم زنگ میزنن باید برم سرکار شرمنده صدف خانم هم شدم.......ولی 

شام بمونی حتما برمیگردم شام ــ واز جا برخاست صدف لبخندی زدو گفت:تو 

ببخش من خیلی اذیت کردم ــ رامتین:نه بابا من که از حرف های تو ناراحت نمیشم 

اشی صدف فعال ــ صبا:به سالمت عزیزم روبه صبا گفت:مراقب خودت باش.خوش ب

صدف:ممنونم خدانگهدارت ــ بعد از رفتن او صدف به طرفم میز رفت که روی ان 

پارج اب بود ویک لیوان اب یخ برداشت ونوشیدهنوز ماجرای صبح وگریه هایش در 

ذهنش بود اهی کشید وکنار صبا روی مبل نشست با دقت براندازش کردخواهرش 

شکم برجسته بامزه شده بود کمی شبیه مادرش بوداما اخالق پدرش را  زیبا بودبا ان

داشت.صبا که انگار میدانست حال صدف خوب نیست به چشمهای نگران وغمگینش 
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نگاهی کردوگفت:صدف چی شده؟تو حالت خوب نیست بخدا یه چیزی شده و 

صبا نمیگی؟ ــ صدف سرش را روی پاهای او گذاشت وشروع کرد به گریه کردن ــ 

دستش را روی اشک های او کشید وموهایش را ناز کرد چرا گریه میکنی خواهر 

قشنگم اخه مشکل تو چیه؟چرا انقدرخودت زجر میدی اگه بخاطر این ازدواج که 

فراموشش کن ازدواج نکن مجبور که نیستی این دیگه گریه داره اخه؟ــ نمیدانست 

اقی بیافتد سخت بود دل کندن گریه صدف بخاطرچیست نمیدانست قرار است چه اتف

از محبت تنها خواهرش سخت بود بایدهم گریه میکرددلش تنگ بود نه مادری نه 

خواهری نه محبتی چطور دوام می اورد برود؟به محبت او به نصیحت هایش ،نوازش 

هایش ،نگران شدن هایش نیاز داشت.اما نمیشد این همه درد را بخاطر این حس 

ع هر کاری سخت است وکم کم عادی میشد تمام نبودن خوب موقت تحمل کندشرو

ها حتی نبودن خواهرش،بعد از لحظاتی اشک ریختن سرش را از روی پاهای او 

برداشت ودست خواهرش که اورا نوازش میکرد گرفت ومحکم فشردگرمی دستانش 

حس خوبی به او انتقال میداد.صدای تق تق کفشهای خدمتکار خلوت انها راشکست 

که لیوانی اب ویک قرص داخلش بود را به صبا نزدیک کردوگفت  یک سینی

بفرمایید...با دیدن چهره انها تعجب کرد اما سوالی نپرسید صبا به روی او لبخندی از 

نوع تشکر زد واو نیز که پاسخش را گرفته بود از اتاق خارج شد.هنوز دستان صبا در 

:بخور داروهاتو صبا مشغول دست صدف بودکه با دیدن ان دستش را رها کرد وگفت

خوردن انها شد که باز صدای کفش های مهرانگیز در فضا پیچید نزدیک امد 

گفت:صبا خانم اومدن دنبالتون ــ صبا باسرزنش گفت:میگفتی بیان داخل،چرا 

انقدرزوداومدن؟ ــ مهرانگیز:تعارف کردم خانم ولی گفتن پدرشون برگشته وخواسته 

شدو درحالی که نمیخواست با پدرش روبه روشودواز او برگرده صدف ــ صدف بلند 

کینه به دل داشت اما به اجبار باید می رفت.کیفش را برداشت وکمی به در ودیوارخانه 

نگاه کردبه مهرانگیزولپ های سرخ وپف کرده اش،به صبا به ان شکم باال امده اش با 
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م ودر اغوش حسرت نگاه میکرد ودردلش میگفت عزیزم دوستدارم تو را ببین

م امیدوارم بتونم ببینمت.به طرف صبا رفت ب*و*سبگیرم،دستهای کوچولویت را ب

یدو گفت:دلم خیلی برات تنگ میشه ــ صبا با تعجب گفت:نه عزیزم ب*و*سواو را 

تنهات نمیذارم هروقت دلت تنگ شدبهم بگوسریع میام ــ صبا لبخندی 

برم صبا مواظبش باشی زدوگفت:باشه ،دستش را روی شکم اوکشیدوگفت:قربونش 

ــ مهرانگیزخنده اش گرفت صبا هم باتعجب نگاهش میکردقبالهیچ حسی به 

اونداشت اما حاالطرزحرف زدنش عجیب بود.هیچکس منظوراورانمیفهمید تنها 

خودش میدانست چه اشوبی در راه است.ازکنارمهرانگیزکه درچهارچوب درایستاده 

 داحافظبودعبورکردوگفت:ببخشید زحمتتون دادم خ

به همراه فیروزه راهی منزل شد.در راه چندکلمه بیشرصحبت نکرد ساکت وسرد بود 

نگران بود این هدف که در سرش می چرخید رسیدن به ان کمی مشکل بود.درحیاط 

را که بازکردند سیامک را دیدن که برگ ها را جارو میزدسالمی مختصر کردوبه طرف 

رف همسرش رفت صدف در راهرو درحال پله ها رفت فیروزه از او جداشدوبه ط

حرکت به سمت اتاقش بود وداشت به این فکرمیکرد که درش با اوچه کار دارد یعنی 

متوجه کار اشتباهش شده؟نه بعید میدانم .همزمان دکمه های مانتویش را باز 

میکردکه یهو پدرش....نه دیگر او را پدر نمیدانست اصغر جلوی چشمانش 

رد حتی دلش نمیخواست صورت او را نگاه کند اماهنوزبرایش ظاهرشد.مات نگاهش ک

احترام قایل بودوباید سالم میکردخیلی خشک ورسمی گفت:سالم....بامن کاری 

داشتین؟ــ او مثل همیشه شاداب وسرحال،نگاهی به صدف انداخت وگفت:علیک 

ابا سالم اره دخترم بیا بشین ــ صدف که هنوز اخم هایش را باز نکرده بودگفت:ب

خستم میخوام برم استراحت کنم اگه میشه همین جا بگید ــ اصغر:اوه...اوه...دخر 

من چرا انقد بداخالق شده؟بیا بشین میگم کارت دارم سرپا نمیشه ــ صدف روی 

دسته مبل کنار او نشست وبه پدرش که نگاهش میکرد زل زد،حس میکرد از ماجرا 
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به دست هایش نگاه کرد پدرش نفس بویی برده کمی ترسید سرش راپایین گرفت و

عمیقی کشید وگفت:امروز برادرزاده نرگس اومد پیشم وبا کمال ادب وابرو تو را ازمن 

خاستگاری کردو اجازه خواست با خانواده بیان ــ صدف که هنوز نمیدانست کدام 

برادرزاده اش است وممکن باشدکیهان نباشد همچنان سرش را پایین گرفت وچیزی 

پدرش ادامه داد:میدانی کدامشان را میگویم؟ کیهان همان پسر خوش روه نگفت ــ 

وخوش اخالقه مث تو همش گیتار میزنه وعاشق سازه ،زیاد اومده اینجا فکر کنم 

بدونی کی را میگم؟ــ صدف که دیگربرایش روشن شده بود این خاستگار کیهان 

ن رفار بدم وبی محلیم است با باخودش گفت این پسره چه دل وجرات داره بعد از او

باز اصرارداره بیاد من برم زن کیهان بشم؟زن برادر زاده نرگس بشم؟چی فکر کرده 

باخودش ،دیگراز گف حرف دلش نمیترسید با ناراحتی گفت:بیجا کرده من را خاسته 

مگه هرکی من را بخواد باید من باهاش ازدواج کنم؟ــ چهره خندان وشاد اصغر در 

صدایی کمی بلند تر گفت:این چه طرز حرف زدن با پدرته؟صداتو هم کشیده شد وبا 

رو من باال میبری؟ رو پدرت؟خالف شرع که نکرده امومده اجازه خاستگاری 

گرفته،چیز بدی نیست که ــ از لحن تند او صدف دلگیر تر شد اشکهایش سرازیر 

هوز شد وبا ناراحتی گفت:خیلی دوست دارید انگار از دست من خالص بشین؟من 

سنی ندارم نگا کنین من هنوز دخترتم یکمی به من توجه کنید من هم وجود دارم و 

بعد به طرف اتاقش دویدو در در از پشت قفل کرد وشروع کرد به گریه کردن پدرش 

دنبالش دوید وخواست در را باز کند که دید قفل است با صدای بلند گفت:دخترم 

جواب رد بده بی خودی خودت ناراحت چت شد؟من که کجبورت نکردم اگه میخوای 

نکن تو خیلی برام با ارزشی هیچ وقت مجبورت نمیکنم ازدواج کنی ــ صدف:بابا از 

اینجا برین لطفا میخوام تنها باشم ــ دیگر صدایی از اصغر بلند نشدو رفت با همان 

چشمان خیس ولباسهای بیرون بدون شام خوردن با گریه خوابش برد.حاالکه فارق 

حصیل میشدودیگر مدرسه نمیرفت برای کنکور خود را اماده میکرد .درحال الت
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برگشتن از کالس بود به همراه بنفشه ،چندروز از ان ماجرا هم میگذشت که بنفشه 

پرسید:صدف انگار از چیزی ناراحتی ـ صدف ساکت بود و او باز پرسید:باتوام؟بانرگس 

روی این نیمک کمی دعوات شده ؟ــ صدف سرش را بلندکردوگفت:میشه 

بشینیم؟باید یه کاری برام انجام بدی ــ بنفشه نگاهی به نیمکت انداخت وگفت:باشه 

بشینیم.خوشحال میشم یه کمکی به این دوست عزیزم بکنم یه خاستگار به این 

روزش انداخته انگار؟ ــ صدف حوصله نداشت ومثل همیشه جوابش را نمیدادبنفشه 

سعی داشت او را از این حال دربیاوردبا خوشمزگی ادامه میداد حرف زدن را و

گفت:صدف اگه تو خوشت ازش نمیا ادرس خونه ما را بهش بده ــ صدف روی نیمکت 

نشست. وآهی کشیدبی مقدمه گفت:میای باهم از اینجا بریم؟ فرار کنیم؟ــ بنفشه 

خندیدوگفت:اره عزیزم بدو تا بریم ــ صدف:میشه جدی باشی بنفشه من شوخی 

ارم دارم جدی حرف میزنم میای یا نه؟ــ بنفشه خنده اش را قطع کردو گفت:واقعا ند

تو داری به فرار فکرمیکنی؟ ــ صدف:اره نظرت چیه؟ــ بنفشه:آخه عاقل کجا 

بریم؟ــ صدف:هر جهنمی غیراینجا،یادته اون شب چی بهم گفتی ؟یادته این فکر 

یکنی چی میگم؟ــ توبود؟اون روز تحت فشار نبودم امروزهستم درکم م

بنفشه:میدونم عزیزم بخدا حال من از تو بهتر نیست االن چهار روزه نه پدرم دیدم نه 

مادرم انگار خانواده ای ندارم مثل یه پرورشگاهی زندگی میکنم برای من هم سخته 

تحمل این شرایط فکر میکنی فقط تو مشکل داری؟ــ صدف:باشه توهم مشکل داری 

با من بیا،به دوستت زنگ بزن واسمون کار جورکنه ــ بنفشه  اینو میدونم که میگم

صورتش را کج کرد وچشم هایش را درشت کرد وگفت:چی؟بریم کارگری؟ــ 

صدف:اره مگه چیه؟مگه ما کی هستیم؟تخصصی داریم مگه؟ــ بنفشه:خل چل نصف 

این شهر امالک پدر من و توه ،بریم حمالی کنیم؟این در شان ما نیست ــ صدف:پس 

چرا اون شب گفتی بریم؟ــ بنفشه:اون شب زده بود به سرم اصال غلط کردم تو 

ببخش نشنیده بگیرــ صدف:بنفشه اذیتم نکن،من اخر راهم،تصمیم من عوض نمیشه 
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چه تو کمکم بکنی چه نه من از اون خراب شده میرم.حاال هستی یا نه؟ــ بنفشه من 

م من عاشق شدم اگه بیام از دستش من کنان گفت:من ......اخه.....من نمیتونم بیا

میدم نمیتونم بیام وقتی قلبم وابستگیم اینجاست اگه اون ادم نبود بخدا می امدم ــ 

صدف:عاشق کی شدی؟االن میگی اینو به من؟ــ بنفشه صورتش سرخ شد وسرش را 

پایین گرفت وگفت:فعال اتفاقی نیافتاده یه حس یه طرفه س بعدا دربارش حرف میزنم 

ــ صدف که درگیرمشکالت خودش بود و وقتی برای نگران شدن یا سرک برات 

کشیدن تو زندگی کسی را نداشت،با بی حوصلگی گفت:باشه پس تنها میرم. تو بمون 

خانم عاشق ــ بنفشه:صدف توروخدا دلگیر نشو ازم بخدا دلم میخوادباهات بیام ولی 

بته اگه کمکم کنی؟ باید همه گیر افتادم دوم نمیارم ــ صدف:باشه ناراحت نمیشم ال

چیز را جور کنی با دوستت هماهنگ کنی برم چیش اونا به هیچکسم چیزی نمیگی 

حتی هم کالسی هامون این جریان از همه باید مخفی بمونه فهمیدی؟ــ بنفشه:بله 

متوجه هستم همه چی با من،فقط اینکه فکرهاتو خوب بکن اگه بری راه برگشتی 

نتونی واز پسش برنیای چی؟ اگه نتونستی اون زندگی سخت نیست کارش سخته اگه 

وتحمل کنی؟اصال دوری خانوادت ونتونستی تحمل کنی؟فکر ابروی خودت وخانوادت 

هم بکن؟ بعد تو چی میشه بگن دخترمون کجاست؟ــ صدف با عصبانیت گفت:من 

 میتونم از چس همه چی برمیام دلمم برای کسی تنگ نمیشه به جهنم که ابروشون

میره مهم نیست بعد من کی برام اشک میریزه من االن نیاز به محبتشون دارم که 

کسی پیشم نیست وهمشون بهم پشت کردند. از روی نیمکت بلندشدودست بنفشه 

را کشید وبلند کردوگفت:تو تنها دوستمی فقط تو میدونی چی میکشم اینجا دلم 

بنفشه نیز همین حال را واست تنگ میشه اشک تو چشاش جمع شدو اورا بغل کرد.

داشت وگفت:عزیزم تنهات نمیذارم حتی اگه باهات نیام پیشتم وبهت سرمیزنم هر 

وقت بهم نیازداشتی کافیه بهم زنگ بزنی ــ صدف:خوشحالم که تو را حداقل خدا 

برام نگهداشته جبران میکنم یه روزی خوبیاتو ــ بنفشه:ایشاال به تموم ارزوهامون 



                 
 

 

 فرانک میرزایی | از تو دورم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

53 

 

چی میشه؟ــ صدف:مدرسه که دیگه تموم شد.واسه کنکور  میرسیم ،صدف درست

دادن هم همیشه وقت هست هر وقت بتونم شرکت میکنم نیازی هم به این کالس 

های مسخره کمکی که به زور میفرستنم ندارم ــ بنفشه:اوه خوش بحالت ازاد ازاد 

یقی را باهم میشی ،بریم دیگه االن فیروزه خانم دنیارو به دنبالت زیرو رو میکنه دقا

بودن سپس مسیرشان جدامیشد خداحافظی کرد با او و به راهش ادامه داد هنوز 

دقاقیقی بیشتر سپری نشده بود که سنگینی نگاه یک نفر ازارش میداد برگشت 

وپشت سرش را نگاه کرد.انگار همه حواسشان به کار خودشان بود حسش اشتباه 

یه نفر پشت سر اوست حرکت پاهایش ا بود.به راهش ادامه داد اما هنوز حس میکرد

سریع تر کرد تا که شاید فاصله بگیرد با این حس ترسناک اما اونیز هم پای صدف گام 

هایش را بلند کرد میترسید صورتش را برگرداند حاال که دیگر صدای نفس کشیدنش 

را هم حس میکردکمی دیگر ادامه داد تا خانه چیزی نمانده بود اما به یک باره 

هایش از توقف ایستاد وپشت سرش را نگاه کرد.باز این پسره.....چهره اش را درهم پا

کشیدو گفت:واسه چی دنبال من میای؟ــ کیهان برعکس او ارام و مالیم گفت:حتما 

کارت داشتم ــ صدف:چیکار داری؟ــ کیهان:میخوام باهات حرف بزنم اگه میشه؟ــ 

ی این کار وکردی؟ ــ کیهان:کدوم صدف:نه نمیشه من حرفی باتو ندارم.واسه چ

کار؟ــ صدف:همه حرفامو کف دست رامتین گذاشتی؟واسه چی به بابا گفتی؟ــ 

کیهان:بذار همه دنیا بدونن من دوستدارم .خواستم بهت ثابت کنم دوستداشتنم فقط 

حرف نیست هم جراتش دارم هم نیتش،من هدفم ازدواج وخوشبخت کردن دوتامونه 

سه من مهم نیست من زن تو نمیشم پسره بی فکر متنفرم ازت ــ صدف:هدف تو وا

ــ کیهان با ناراحتی دنبالش دوید وگفت چرا بی فکر؟چون به همه گفتم 

دوستدارم؟چون از روشش درستش استفاده کردم با پدرت حرف زدم؟ کجای کارم 

اشکال داره ؟ــ صدف:همه جای کارت اشکال داره ،میدونی چقدر واسه من ناراحتی 

و دردسر به وجود اوردی،دارم از دست تو دیووونه میشم بابا با چه زبونی بگم من از تو 
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خوشم نمیاد ــ کیهان:ازت خواهش میکنم بهم یه شانس بده خودم و نشون بدم یه 

شرط بذار که بخاطر داشتنت تالش کنم ــ دف:بس کن دیگه برو پی کارت ــ کیهان 

داری قلب یه عاشق را میشکنی،تحقیرم  هم صدایش را کمی باال برد:تو بس کن

میکنی؟فکر میکنی خدا ساده ازت میگذره ؟من میرم باشه دیگه سمتت نمیام ولی 

دعا میکنم کاری که با دلم کردی وبالیی که سرم اوردی وخداسرت بیاره، دنیا گرده 

این غرورت تا همیشه نمی مونه ــ عمل راست میگفت تو مناسب من نیستی توخیلی 

ی ــ اسم نرگس که امد صدف دیگر نتوانست خودش را کنترل کند فریاد زد از مغرور

اینجا رو وگرنه انقد داد میزنم همه بریزن اینجا،دیگه حق نداری پاتو تو خونه من 

بذاری ــ کیهان پوزخندی زدوگفت:اونجا خونه عمه من هم هست اگرم بیام واسه 

او جدا شد.صدف رفتن او را نگاه دیدن اون میام نه تو ــ و بدون خداحافظی از 

میکرداما او حتی پشت سرش را نگاه نکرد که برای اخرین بار صدف را تماشا کند 

انگار این بار مثل دفعه قبل نبود که برگرددو باز فراموش کندقلبش شکست و درست 

شدنش به این راحتی ها نبوداز لحن تند صدایش و نوع برخوردش کمی پشیمان بود 

ن حس اعتنایی نکرد و بعد از محو شدن کیهان به راهش ادامه داداز طرفی اما به ای

هم احساس سبکی و راحتی میکردخالص شد از دست او،تمام فکرش حاال به این بود 

که بنفشه زنگ بزند وتمام این دغدغه ها حل شود.به خانه رسید.مثل همیشه همه 

ماشای تلویزیون دید اما بدون بودن به جز بابا ،وارد پذیرایی شد نرگس را مشغول ت

سالم کردن واحترامی از کنار او رد شد او هم نگاهی به صدف کردوچیزی 

نگفت.صدف به اتاقش رفت و لباس هایش را عوض کرد گوشی تلفن را کنار پنجره 

گذاشت که دم دستش باشد پنجره را باز کردونفس عمیقی کشید کمی هوا داشت 

اری از کیفش دیده نمیشد دلش قرص شدروی تخت سرد میشدبه باغچه نگاه کرد اث

دراز کشید وبه سقف خیره شد باخودش گف کی میشه از این جهنم خالص شوم 

دیگرمجبور نباشم نرگس واین خانه واین فضا را تحمل کنم کمی دیگرکه فکر 
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کردعذاب وجدان به سراغش امد وباخودش گفت:اگه برم ابرو خانوادم میره،برای صبا 

ه ابروش جلو خانواده رامتین میره خیلی خودخواه شدم با رفتنم به همه هم بد میش

ضربه میزنم.برای یک لحظه پشیمان شد اما نه باید می رفت خسته شده بود از اینکه 

هر بار یاداوری کند خود را به دیگران،این حس که هیچکس مرا دوست ندارد او را 

کم، در همین فکرو خیال بود که از برای رفتن اماده تر میکردو بندکفش هایش را مح

خستگی خوبش برد.ساعتی را خواب بود که بیدار شد از سرما به خودش می لرزید.با 

چشمهای خواب الود بلندشد وپنجره را بست گرسنه اش بود نزدیک شام بود اما هنوز 

 نهار هم نخورده بود.از اتاق بیرون امد وبه طرف اشپزخانه رفت بوی غذا....بوی شامی

کباب بیشتر از همه توجه را جلب میکردفیروزه را مشغول سرخ کردن شامی کباب 

دید روی میز نشست وسالم کرد ــ فیروزه که تازه متوجه او شده بودگفت:سالم 

دختر گلم،بیدار شدی؟نهار هم که نخوردی بیا یه چیزی بخور بذار از این شامی ها 

یلی هم دلسوز صدف بودمثل یه برات بذارم.....چقد این پیرزن مهربون بود خ

مادر.صدف تشکر کرد ومشغول خوردن غذایش شد وپرسید:نرگس سروصداش نیس 

کجاس؟اتاقش؟ ــ فیروزه:نه رفت خونه ننه باباش ،فیروزه هم مثل صدف از او 

خوشش نمی امد یعنی چون میدانست صدف تا چه حد از او متنفر است پیش او 

د واز خوبی های او چیزی نمیگفت،صدف با شنیدن وانمود میکرد از او خوشش نمی ای

این حرف به فکر رفت به کیهان فکر میکرد ورفتنش با قهر،به حرف اخرش که اگه 

بیام اونجا واسه دیدن عمه ام میام نه تو،یعنی تا امروز به خاطر صدف می امد؟یعنی 

دوستداشتنش صحت داشت؟اگه داشت که به این راحتی ها نمی رفت،عشق یه 

وغه بی خودی سرمن منت گذاشت عاشق واقعی به این سادگی ها نمیره حد اگه در

صد بارم قلبش بشکنی باز نمیتونه فراموشت کنه لیاقت من خیلی بیشتر از کیهان 

ونرگسه،دوستداشتن من از مسیرم منحرف میکنه نباید گول این حرف ها را بخورم 

ی،این عشق های کور و بی ارزش من نه نیازی به کیهان دارم نه به هیچ پسر دیگه ا
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فردای من را خاموش میکنه زمزمه کنان زیرلب میگفت من باید برم حرف از 

رفتنه...یه زندگی تازه..حرف از یه تصمیم بود یه تغییر نباید منصرفش میکردچیزی 

این افکار منفی را باید ازخودم دورکنم. حدود دوازده شب بودکه نرگس واصغر از 

دای نرگس خیلی واضح شنیده میشد یا شاید عمدا بلند میگفت که بیرون برگشتن.ص

بشنود:نمیدونم به کیهان چی گفته،پسر بیچاره نمیدونی چه حالی داشت انگار فرداش 

را ازش گرفته بودن،اخه پسر به این با کماالتی و این موقعیت باید اینطوری بی محلش 

کیهان واال بجز شانس ،این همه  کنن؟بهتر از کیهان خاستگار داره مگه؟همه چی داره

دختر مناسب هت تو فامیل که از خداشونه دست بذاره روشون از بین این همه 

بایدچشمش صدف را بگیره؟ ــ اصغر که بهش برخورده بود گفت:نفهمیدم مگه دختر 

من مشکلی داره؟مثل دسته گل میمونه ــ نرگس که متوجه حرفش شد که به جا 

وگفت:نمیگم مشکلی داره همین که قصد ازدواج نداره اینش نبود کمی اصالحش کرد 

دردسر سازه کیهان وبه این روز انداخته.صدف که بیدار بود تمام حرف های انها را 

شنید.دیگر صدایی از انها بلند نشدو به اتاقشان رفتن.دلش برای کیهان میسوخت اما 

اشت عالقه مند شود.آن نمیتوانست جور دیگری با او رفتار کندو به کسی که حسی ند

شب هم سپری شدفردای ان روز موقعه رفتن به کالس بنفشه را دیدو گفت:سالم 

بنفشه تونستی برام کاری بکی؟چرا بهم زنگ نزدی؟ ــ بنفشه:سالم عزیزم اخه 

همین چند دقیقه پیش تماسمو جواب داد دیگه زنگ نزدم گفتم حضوری بهت بگم 

هم میتونی بری فرداصبح هم میتونی شروع به کار بهتره،همه چیز جور شده تا غروب 

کنی،کارش یکم سخته اما بهش گفتم مراقب تو باشه وبه سخت نگیرن ــ صدف از 

خوشحالی چشمهایش برق میزد از ته دل خندید وخدایا شکرت باورم نمیشه بفشه 

یعنی امروز من میرم ؟یعنی فرداصبح یه زندگی جدیه؟یعنی دیگه این قفس را نمی 

نم؟ــ بنفشه:اره عزیزم همه چی تموم شد راحت میشی ــ صدف دس های بنفشه بی

را محکم فشرد وگفت:واقعا ممنونم تا همیشه مدیونت می مونم ــ بنفشه:صدف تو 
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بهترین دوستمی.خوشحالم که داری به هدفت و آرمانت میرسی ولی انگار با رفتنت 

رام بیشتر از همه به من ظلم یه عضوی از بدنم ازم جدا میشه سخته تحمل دوریت ب

 میشه میدونی که چقدر وابستت شدم؟

بعد از کالس بود که با اشتیاق به سمت خانه می امد.اما انگار خانه ی قبل نبود همه 

چیز تغییر کرده بودازمبلمان گرفته تا پرده واشیا تزیینی در همین چند ساعت نبود 

زد:فیروزه خانم؟.....فیروزه خانم؟ــ او .....اصال زیبا نشده بودبه محض ورودش صدا 

صدای گرفته وخسته او از اتاق نرگس بلند شد:جانم دخترم این جا هستم ــ صدف 

که دلش نمیخواست به اتاق نرگس برود بز گفت:یه لحظه بیا ــ چندلحظه بعد لنگ 

لنگ کنان از اتاق بیرون اومد گفت:سالم کاری داشتی صدف جان ــ صدف جواب 

یلی مختصردادوسپس گفت:اینجا چه خبره؟ــ فیروزه:چیزه....نرگس سالمش را خ

خانم با اقا یه هفته پیش رفتن سفارش مبل جدیدو طرح پرده و اینا دادن امروز انگار 

حاضرشدن.نصاب اومد پرده ها نصب کرد ومبل ها هم اوردن این خرت وپرت ها هم 

میندازیم ــ صدف اخم کرد اوردن ما داریم میچینیم پیز های قدیمی هم داریم دور 

وگفت:مثال میخواد چی را دور بندازه؟ــ نرگس از اتاقش بیرون اومد وگفت:مثال هر 

چی که مربوط به گذشته است ــ صدف با خودش گفت گذشته یعنی چی؟یعنی 

وسایل کی؟یعنی وسایل مادرم؟.....نرگس چند قاب عکس در دست داشت وبه ارامی 

صدش کجا بود؟رفت و رفت کنار قاب عکس عروسی به طرف پذیرایی می رفت مق

مادر وپدرش ایستاد وان را از دیوار جداکردویک قاب عکس از خودش واصغر به دیوار 

اویزان کردبعد از کمی کج و راست کردن به طرف قاب عکس بعدی رفت.صدف که 

تازه متوجه میشد او چه کار میکند با عصبانیت به طرف قاب عکس او رفت ان را 

داشت وبه طرز وحشیانه ای ان را محکم به زمین کوبید صدای شکسته شدن بر

شیشه اش بلند شد.هنوز مادرش را خانم ان خانه می دید.فیروزه با دیدن این صحنه 

به صورتش چنگ انداخت وگفت:صدف.....شکستیش؟ــ فیروزه با ناراحتی 
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که از  گفت:چیکار داری میکنی مگه زده به سرت؟دیووونه ــ صدف درحالی

عصبانیت سرخ شده بودگفت:دیووونه تویی،بی چاره اجاق کور،فکر کردی کی 

هستی؟انقد خودت و ادم حساب میکنی که بعد سه ماه خودت خانم این خونه 

ببینی؟عکسای مادر من.......کسی که بیست سال خانم این خونه بوده را از دیوار 

خودت قدم بذاری ــ نرگس:خود برداری؟اشتباه نکن من نمیذارم انقد جلوتر از حد 

تو کی هستی؟یه دختر بدبخت افسرده که عین بچه ها شب روز بخاطر جلب محبت 

دیگران اشک می ریزه و زار میزنه،یه دختر لوس و ننر که حتی بلد نیست سالم کنه 

چنین کسی صالحیت خانم خونه شدن را نداره چون درست تربیت نشده ومادرش 

صدف:خفه شو عوضی من محل سگم به خودت وفامیلت  بهش چیزی یاد نداده ــ

نمیذارم تو از این میسوزی ــ نرگس:بی تربیت درست حرف بزن با من،لعنت به 

خودت وکسی که تو را تربیت کرده ،همین را که گفت دیگر متوجه نشد چه اتفاقی 

افتاد صدف به طرفش دوید وکف دستش را به سروصورت وسینه او میکوبید با نفرت 

رگس روی زمین افتاد وقاب عکس ها از دستش افتادن صدف دست بردار نبود وتوی ن

گوشش میزد نرگس یا قدرت دفاع نداشت یا دلش نمیخواست روی صدف دست بلند 

کند از گوشه لبش خون بیرون زدو صورتش سرخ سرخ شد صدف با دیدن خون 

به همه کس  صورتش از او جدا شد وگفت:لعنت به تو به خودت به پدر ومادرت

وکارت،قاب عکس ها را برداشت و محکم روی میز کوبید قاب عکس ها که هیچ میز 

هم ترک برداشت صدف نگاهی به نرگس که روی زمین افتاده بود ودستش را جلوی 

دماغش گرفته بودواز البه الی انگشتانش خون بیرون زده بود کرد ارام سوزه میکشید 

صدف را نگاه میکرد صدف هم در تعجب بود که  از درد جرات حرف زدن نداشت وفقط

چرا هیچ دفاعی نرگس از خودش نکرد.انگار از سیاست ها زنانه اش بود و میخواست 

با این مظلوم نمایی پیش اصغر بازی را ببرد وجور دیگری صدف را شکست 

دهد.هردواز فیروزه غافل شدن که دوان دوان برگشت وبا دیدن نرگس روی زمین 
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ی اش دستانش را محکم روی سرشکوبید وگفت:صدف چیکار کردی؟و به وصورت خون

طرف نرگس دوید وسعی کرد بلندش کند.ــ صدف که میدانست فیروزه به پدرش 

زنگ زده و همین االن ها پیدایش میشود الزم دید هر چه سریع تر ان جا را ترک کند 

ه نمیخوای این روبه نرگس گفت:مادر من زندستا همیشه هم اینجا خونه اونه اگ

شرایطو قبول کنی گورتو گم کنه یه جای دیگه وبه طرف حیاط دویدبه طرف باغچه 

رفت وکیفش را از میان وته های گل که مخفی کرده بود بیرون کشیدبا حسرت برای 

اخرین بار خانه را برانداز کرد وسپس از حیاط بیرون دوید چندیدن کوچه که از خانه 

گ زد:الو ...بنفشه میتونی بیای بیرون؟ــ بنفشه:سالم فاصله گرفت به بنفشه زن

عزیزم چی شده کجا بیام؟ ــ صدف:با نرگس دعوا کردم از خونه زدم بیرون ــ 

بنفشه:خب عزیزم بیا اینجا تا دوتایی بریم شرکت ــ صدف که خیلی ترسیده بود 

رفیه؟مگه گفت:نه بنفشه بیام اونجا بابام پیدام میکنه میکشدم ــ بنفشه:این چه ح

چیکار کردی تو؟ــ صدف:تمام عقده هام وخالی کردم رو نرگس انقد زدمش که 

کارش به بیمارستان میکشه صورتش همه خون شد زنگ زدن بابام االن سریع میرسه 

خونه و دنبالم میگرده ــ بنفشه:باشه نزدیکای خونه ما بمون تا زنگ بزنم عاطفه بیاد 

به انجا رسانداما از عاطفه خبری نبود میترسید از دنبالت. دقایقی بعد صدف خود را 

روبه رو شدن با پدرش کمی هم بخاطرکارش پشیمان بود.بیقرار در کوچه قدم میزد 

کاش حداقل میشد بنفشه کنارم باشدنیم ساعتی را در کوچه وخیابان منتظر سپری 

ه نظرعاطفه کرد.اتومبیلی کنارش ترمز کرد دختری ریزه میزه والغر از ان پیاده شد ب

بودیه مانتوی قهوه ای و یه شال هم رنگ مانتو که فقط نیمی از موهایش را قایم کرده 

بود به تن داشت به نظربیست وپنج سالی سن داشت صورت زیبایی داشت اما بدون 

ارایش تعریفی نبود چندتاشکوفه میان موهایش زده بودویه عینک چشم هایش را 

ر چند قدمی ایستاد وگفت:دختر خانم یه لحظه مخفی کرده بود روبه روی صدف د

بیا..... ــ صدف نردیک شدوسالم کرد و منتظرماندکه او گفت:سالم عزیزم شما صدف 
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خانم هستین؟ــ صدف:بله وشما هم عاطفه خانم؟ ــ عاطفه لبخندی زدو گفت:بله 

من عاطفه دوست بنفشه هستم ودر جریان شرایطتت هستم.حاال سوار شو که وقت 

ریم. ــ ظاهر غلط اندازی داشت عاطفه ولی مهربان وخوش رو بوددربین راه با ندا

صدف حرف میزد ودرد ودل میکرد اونیز با ان جایگاه و موقعیت اجتماعی خاص باز 

درگیر مشکالت خود بود و میگفت فقط سعی میکنم لبخند بزنم و درد هام یاداوری 

م فقط نوع،مکان ،زمانش کمی متفاوت نکنم.همه ما گرفتار هستیم درد داریم غم داری

است.کارخانه پدر عاطفه یه مکان روبه رشد و فعال بود از نظراقتصادی قدرت زیادی 

داشت و بیشتر از دو هزارکارگر مرد وزن مشغول کار بودن در انجا،محیط کار مرد و 

زن کامال از هم جدا بود سرپرست کارگران زن یه دختر حدوداچهل ساله بودیه ادم 

جدی و کم حرف.خیلی بد اخالق به اسم خانم مهاجر بود عاطفه صدف را به او معرفی 

کرد واز او خواست با صدف مهربان تر از بقیه رفتار کندوصدف هم اگر به مشکلی 

خورد به او زنگ بزند واز انها خداحافظی کرد. صدف ماند ومهاجر که رو به صدف کرد 

اقتان راهنمایی کنم .صدف به دنبال او به سمت وگفت:تشریف بیاورید تا شما را به ات

خوابگاه میرفت وهمزمان با راه رفتن پرسید:خانم مهاجر من از فردامیتونم شروع به 

کار کنم؟ ــ مهاجر بدون هیچ توضیحی گفت:بله ــ صدف باز پرسید:تایم کارمون 

چجوره؟ــ مهاجر شیش صبح تا شیش عصرــ صدف:کارم چیه؟ ــ مهاجر:بسته 

دی مواد غذایی این چیزها رو مسول بخش کار برات توضیح میده ــ کنار یه در بن

میتونی بمونی،هم اتاقی هایت  5بزرگ که رسیدایستاد وگفت:برو تو...اتاق شماره ی

قانون این جا را برات توضیح میدن خداحافظ وبدون اینکه جواب خداحافظی اش را 

هم که چاره ای دیگر نداشت در را باز  بگیرد از انجا با قدم های بلند دور شد.صدف

کرد ووارد راهرو شد یه راهرو بزرگ که تمام اتاق های خوابگاه به ان متصل میشدبه 

اضافه چند طبقه باالیی هم از همین در عبورمیکردند.احساس غریبی ودلتنگی 

سراپای وجودش را گرفت.تنها شده بود اگه زمزمه های اسم خدا نبود نمیتوانست 
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اشک هایش را بگیرد به در اتاق ها خیره شد ودنبال در شماره پنج جلوی 

میگشت.هنوز چند قدمی از در فاصله نگرفته بود که چشمش به شماره پنج روی در 

یکی از اتاق ها افتاد.با اشتیاق به سمت در رفت. دستش را مشت کرد وبه ارامی چند 

فکر میکرد پشت ان خرمی و  ضربه به در زد برای احترام سپس در را باز کرد.در که

بهشت است.دری که فکر میکرد با بازکردن ان تمام مشکالتش حل میشود کمی ترس 

و دلهره داشت و کمی هم شوق مل بچه کالس اولی که داره میره مدرسه مکان غریب 

ادمهای جور واجور دلشوره واسه خونه و مادر....در اتاق را باز کردمنظره خاصی نبود 

یک وچهار تا تخت روهم رفته و سه دختر جوان که هر سه دراز کشیده یه اتاق کوچ

بودن و انگار خواب بودن ویه تخت خالی که انگار باید اونجا می خوابید.مالفه های 

تخت کهنه وچروکیده شده بودن،یعنی باید روی این تخت میخوابید؟روی این مالفه 

سفت میگذاشت؟تواین اتاق های کهنه وکثیف می خوابید؟ سرش را روی این بالشت 

کوچیک که فقط چند متربود؟این کجا واتاق خودش کجا؟فقط اسمشون شبیه هم بود 

هیچ شباهتی به اتاق خودش نداشت.ولی نرگسی اینجا نبود ارامش داشت و همین 

کافی بود.به ساعت مچی اش نگاهی انداخت حدود ساعت هفت وسی دقیقه بودبه 

ساعت کار شش عصربه پایان میرسد یچاره ها از فرط  خاطر اورد که مهاجر گفته بود

خستگی انگار بیهوش شده بودن خواست در را ببندد و روی تخت دراز بکشد.که از 

بسته شدن صدای در یکی از دختران که خوابش سبک بود بیدار شدبه صدف نگاهی 

 انداخت.صدف که هول شده بودبالفاصله گفت:سالم صدف هستم هم اتاقی جدید بهم

گفتن باید اینجا بخوابم ــ اونیز با چشمان خواب الوددرحالی که خمیازه میکشید 

گفت:خوش اومدی منم شادی هستم میتونی رو اون تخت خالی بمونی اضافه است ــ 

صدف به طرف تخت رفت و وسایلش را زمین گذاشت وگفت:خیلی ممنونم ببخشید 

بیدار می شدیم وبعد به طرف یکی بیدارتون کردم ــ شادی:نه دیگه نزدیک شام باید 

از دوستانش رفت وشانه اش را تکان داد....مهدیه....مهدیه جان بلند شو... ــ او نیز 
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چشمانش را باز کرد وزل زد به صدف ــ که باز صدف گفت:سالم صدف هستم هم 

اتاقی جدیدــ او نیز به مهربانی شادی خوش امد گفت و روی تخت چهار زانو نشست 

ای کشید وگفت:یاسی هم بیدار کن شادی ــ شادی هم بلند بلند صدا خمیازه 

زد:یاسی ...یاسی....گرسنه ات نیست؟میخوایم بریم شام بخوریم ــ اما او انگار 

میدانست چه ساعتی است گفت:ولم کن شادی هنوز زوده ــ اما شادی از رو نرفت 

ــ صدف نمیتوانست  تکانش داد وگفت:ببین مهمون داریم ببین چه دختر نازی هست

صورت او راببینداو پشت به جماعتروی تختش درازکشیده بودیه دختر الغر وقد بلند 

موهای بلند وپر پشتش را پریشان کرده بود زیبا بود موهایش،چند لحظه که گذشت 

برگشت وبه انها نگاه کرد.چقد زیبا بود صورت گرد وپوست روبه سفیدچشم وابرو 

ه های خیلی بلند دماغ سربه هوا وبی عیب لب هایی هم مشکی چشم های درشت ومژ

مثل نقاشی یکمی سرخ تر از لب های معمولی با این زیبایی و این اندام حتما خاستگار 

های زیادی داشته اما ......یه اخم وسط ابروهاش بود یه غم ،یه درد مثل همه 

اینجا کامل نبود.با  نبودگرفته بود غمگین بود.زیبایی صورت با لبخند کامل میشه اما

همان اخم سالم احوال پرسی مختصری با صدف کرد اما مثل بقیه گرم نگرفت خون 

گرم نبود دقایقی گذشت ومشغول صحبت بودن که صدایی مثل یه زنگ هشدار در 

تمام فضا پیچید شادی بالفاصله گفت:پاشید حاضر بشیم بریم شام بخوریم.بعد از 

ن رفتن وبه سالنی دیگر برای غذا خوردن لباس پوشیدن از ساختمان بیرو

رفتند.محیطش برای صدف جالب و تازه بوددلهره هایش برای خانه را فراموش میکرد 

بعد از خوردن شام همگی به اتاق برگشتن وبرای اشنایی بیشتر از صدف سوال می 

پرسیدند:چندسالته؟چندتاخواهر برادر داری؟پدرت کجاست؟چه شغلی داره؟از خونه 

کردی؟چرا فرار کردی؟زن بابات کتکت زده؟ شادی ومهدیه پر حرف وکنجکاو  فرار

بودند،اما یاسی نه سوالی می پرسید نه دوست داشت سوالی از او بپرسندساکت و ارام 

بود وفقط فکر میکرد صدف هم دست کمی از شادی و مهدیه نداشت وسوال می 
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دی:بیست وسه سالمه،یه پرسید از انها، شادی تو چندسالته؟ازدواج کردی؟ــ شا

جورایی اره ــ صدف:این یعنی چی؟ــ شادی:یعنی صیغه یا عقد قراردادی ــ 

صدف:خب چرا ه چنین ازدواجی تن دادی و قانع شدی؟اینده ای نداره که چنین 

ازدواجی؟ــ بچگی،خریت،عاشقی چه میدونم اشتباه ــ صدف که کلمه عشق توجه 

عشقی،برام تعریف کن ــ شادی:چه فایده تو اش را جلب کرده بود پرسید:چه جور 

که دیگه از خونه فرار کردی، دیگه دیره که درس عبرت بشه برات ــ صدف:هنوزکه 

چیزی نشده، بگو شاید درس عبرت شد برام وبرگشتم ــ شادی:باشه اگه فکر میکنی 

 .کمکت میکنه برات توضیح میدم

خر دبیرستان بودم هم سن همه سکوت کردن وبه صدای شادی گوش میدادند.سال ا

وسال تو،خانواده داشتم.پدر،مادر،خواهر،برادر،به بی کسی االنم نگاه نکن بزرگ شده 

بودم اما فکر و ذهنم هنوز بچه بود هر کی میگفت دوستدارم باورم میشد وفکر 

ی را عشق میدیدم تا که یکی از همین عشق ها به این ه  و   سمیکردم مجنون ،هر 

نیستی و روزی هزار بار ارزوی مردن،باز خدارو شکر از اون روز  روزم انداخت.به مرز

ها فاصله گرفتم .گرچه هنوز تاثیراین اشتباهات تو زندگیم هست اما بازم بهتر از حال 

چند سال پیشم هست.یه روزی واقعا این اسم به من می آمد..شادی...اما االن نه 

ه بودن سر زندگیشان بودن من بچه شادی از دنیام رفته.دو برادر وخواهرم ازدواج کرد

اخر بودم پیش پدر ومادرم بودم پدرم یه مغازه کوچیک داشت وخرجمان را میداد 

گرچه پیر واز کار افتاده شده بود مادرم زن دومش بود.بعدفوت زن اولش با مادرم 

ازدواج کرده بود.پدرم کاری به کارم نداشت یکی از دالیلش هم این بود صبح می 

رمی گشت و وقتی برای گیر دادن به من نداشت مادرم هم به راحتی می رفت شب ب

شد با چندتا دروغ ودغل فریبش دادفقط توصیه اش این بود هرجا میری نباید 

دیربرگردی وبه پست شب بخوری انگار فقط شب خطرناک بود از بس ساده بود.خیلی 

گیم بوددوست داشتم هر به دوستام بها میدادم واعتماد میکردم این اشتباه اصلی زند
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چیزی را تجربه کنم حتی اگه پایان تلخی برام میداشت.به بهانه خرید با دوتا از 

دوستام زدیم بیرون از خونه سرگرم گردش وخرید بودیم از زمان غافل شدیم یهو 

شب شدنگران بودم که برگردم و دعوا بشم از طرفی هم ماشین گیرمون نمی امد 

ه نمیشد سوار شد منتظرتاکسی بودیم که ان هم انگار ما را سوار بشیم.هر ماشینی ک

نمی دیدند. کمی که راه رفتیم یه ماشین بوق زد وایستاد دوستم برگشت وبه راننده 

نگاه کردوگفت:وای ...داداشمه اونم صدا زد:نیلوفر؟.....نیلوفر اینجا چیکارمیکنی؟ــ 

امان اینا اجازه گرفتم،خیلی نیروفرکه ترسیده بودگفت:اومدم خرید با دوستام.از م

وقته خریدمون تموم شد منتها تاکسی گیرمون نیومدــ اوهم گفت:بیاین باال،میرم 

خونه منم دوستاتم میرسونم.ــ سوارشدیم نیلوفرجلو و ماهم عقب ماشین 

نشستیم.کمی شبیه نیلوفر بود یه بچه منفی،خیلی حرف میزددوست کناریم خیلی 

کردن به گفتگو.من یزی نمیگفتم وفقط گوش میدادم  راحت باهاش جور شد وشروع

هر از گاهی میدیدم که از اینه مرا نگاه میکند اما اعتنایی نکردم.دلشوره داشتم وبا 

خودم عهد بستم این اخرین باری باشه که با دوستام تا اخر وقت بیرون بمونم.انگار 

و هی طولش عمدا اروم رانندگی میکرد ترافیکم کمک میکرد به هدفش برسه 

بده،میترسیدم سوار ماشین پسر غریبه ان وقت شب من را کسی ببینه،سابقه نداشت 

انقدر دیربرگردم.زمان هرچند دیر اما گذشت ورسیدم.پدرم که هیچ وقت چیزی 

نمیگفت حسابی بد وبیراه بارم کردو نزدیک بود دست روم بلند کنه که مامانم نذاشت 

ترافیک بودورفته بودم کتاب درسی بخرم بی توضیحات من که ماشین پیدا نشد و

فایده بود هرچی دلش خواست گفت وخط ونشان میکشید برایم که تکرار 

نشود.نگران اینده ی من بود و به همین خاط دیگر اجازه نداد با دوستانم بیرون 

بروم.همه را ممنوع کرد.وقتی میخواستم دور هم باشیم دوستام را دعوت میکردم 

ادی من تایمی بود که از خانه خارج میشدم وبه مدرسه میرفتم که ان هم خونه.تنها از

باز محدودیت های خودش را داشت وباید سروقت میرفتم وسروقت برمیگشتم.یه 
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روزکه سرحال نبودم ودیر بیدارشدم مدرسه نرفتم و کسالت را بهانه کردم 

ادرم هم به دیدن بعدازظهرش نیلوفر به دیدنم اومدپدرم طبق معمول مغازش بود و م

داداشم و زن داداشم رفته بود تنها بودیم.نیلوفر از من گله میکرد که چرا دعوتم را رد 

کردی ونیومدی؟ــ با حسرت گفتم:خیلی دوست داشتم بیام ولی پدرم اجازه 

نمیده،بعد اون روز که دیرکردم اجازه نمیدن یه قدم بیرون بذارم تنهایی،شدم مثل 

:میخوای از این زندان خالص بشی؟یه پیشنهادخوب دارم برات زندانی ها ــ نیلوفر

قصد ازدواج داری؟ــ انقدر خام و نسنجیده بودم که بدون فکر کردن به سن وسالم و 

به مضمون حرفش گفتم اره قصد ازدواج دارم.چشاش برق زد وخندید گفت:ایشاال زن 

میتونه فراموشت داداشم میشی به زودی، داداشم خواسته باهات حرف بزنم گفت ن

کنه ــ یه لحظه سکوت کردم پشیمون شدم سرم وپایین گرفتم ای کاش باال 

میگرفتم ومیگفتم نه،شروع کرد تعریف کردن از اون پسره الته بی سرو پا،یه جوری 

می گفت داداشم و فالن وفالن که واقعا باورم شد این پسر ادم حسابی و خوشبختم 

غ سبزنشونم میداد به حرفاش گوش می دادم وباور میکنه ،درگوشم هی میگفت ودر با

میکردم یه زندگی رمانتیک ورویایی در انتظارم نشسته اصال کاری بامن کرد این 

نیلوفر لعنتی که زبانم قفل شد گرچه میدانستم یه ولگرده که نه پول داره نه شغل و 

چیه؟نه مدرک  نه غیرت پیدا کردن این دوتا اما نتونستم نه بگم.نه معلوم بود شغلش

تحصیلی؟ نیلوفر می گفت راننده یه شرکته ولی دروغ میگفت بیکار بودتنها ویژگی 

مثبتش شاید شکل وشمایلش بود که اینم یه معیار مسخره است واسه تضمین 

خوشبختی،اون روز جواب صدرصد وبه نیلوفر ندادم ولی یه جورایی فهمید خام شدم 

نامرد که ادای مجنون در میاورد یه سالم  فرداش بعد مدرسه جلو پام سبزشدهمون

داد وگفت میخواد باهام حرف بزنه،کرم از خود درخته مشکل از من بود که قبول 

کردم وباهاش قدم زدم انگار به کلی فراموش کرده بودم حرفای پدرم وخط ونشان 

هایش،به من گفت که خیلی من را دوست داره ونظرم را خواست این اولین 
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د که به خودش اجازه می داد به این سبک از من خاستگاری بکند خاستگاری بو

شنیدن درخواست ازدواج از زبون خود عاشق یه هشتاد درصد احتمال جواب مثبت و 

باالتر می بره ،مسخره بودهمون لحظه گفتم بله ،چه ذوقی کرد خدا میدونه ....نه از 

ته اش نه اینده ش، فقط به کارش پرسیدم نه از وضع مالیش نه از خانوادش نه از گذش

چشماش نگا میکردم ومیخندیدم .نمیدونستم دارم رولبه پشت بام می دوم ارزش این 

سقوط و نداشت اون لحظه ها عاشقی،گول وعده ها وزبون چربشون و خوردم فقط 

خدا میدونه چقدر ازش متنفرم حتی تلفظ اسمش برام عذاب شده ــ صدف:میشه 

سکوت کردومهدیه به جای او جواب داد:پوریا.....وشادی اسمش را بدونم؟ ــ شادی 

غرق در رویای چند سال گذشته اش شدهرقدر بیشتر حرف میزدبیشتر افسوس 

میخورد در تاریکی اتاق اشک هایش برق میزد.اشک هایش را پاک کرد وباکینه 

گفت:حتی ارزش یه قطره اشک را هم نداره ــ صدف:بعدش چی شد؟ ــ 

خیلی زودبه قلبم نشست وشد همه کسم تو اون روزای تنهای شادی:دوست شدیم 

وفشاری که پدرم بهم میاورد تنها منبع ارامشم پوریا بود سن حساسی بود 

لعنتی....احساس میکردم همه باید به من توجه ومحبت کنن همه باید حواسشون به 

لحاظ من باشه والزم نیست من کاری در برابرش کنم.جسمم بزرگ شده بود ولی از 

عقلی بچه بودم همین کمبود ها روزبه روزبیشتر باعث وابسته شدنم به پوریا میشد 

اون هم که انگار تنها هنرش قشنگ حرف زدن بود.قربون صدقه رفتنای 

کشکی،رمانتیک بازی های که شاید به خودش افتخار میکردتونست باهاشون قلب یه 

مدرسه نمی رفتم یعنی خانوادم  دختر خام وبی تجربه را تسخیر کنه.چهار ماه میشد

فکر میکردن میرم اما کالس نبودم وقتم با پوریا میگذشت.دیگه نه از پدرم می 

ترسیدم نه از ابروم ونه حتی از خدا،کسی که خدا رو فراموش کنه باید هم چنین 

بالیی سرش بیاد تنها چیزی که به یاد داشتم وروز به روز قوی تر میشد برام دوست 

یا بود انگار او را جایگزین تمام اطرافیانم کرده بودم.خیلی نامرد داشتن پور
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بود.......اون همه دوستداشتن من نباید پایانش این میشد.گاهی فکر که میکردم 

وجدانم میگفت مسیرت اشتباس و نرو اما لبخند او را که میدیدم فراموش میکردم 

حاال منم باخودش می برد اخرین نجاتم که وجدانم بود.اون که االف و بیکار بود

وزندگیش تغییر خاصی نکرداین من بودم که درس وخانواده وابرو اینده ام را به باد 

دادم.مثل هر روز بیرون بودیم که ازم پرسید:شادی؟..چقدر منودوستداری؟ــ 

گفتم:تو هیچ اندازه ای جا نمیشه ــ پوریا:انقدر هست که ازت بخوام بریم یه جای 

ه ثانیه شک قبول کنی؟ــ بدون توجه به معنی حرفش وعواقب بدش دور دور بدون ی

گفتم:آره..هرجا تو بگی میام..فقط تو مهمی واسه من ــ پوریا لبخندی زدو 

گفت:خوبه با خانوادم دربارت حرف زدم وسرش را پایین گرفت وحرفش را قطع کرد 

یا:نه اینطور ــ پرسیدم:چی شده؟مخالفت کردن؟بگو دیگه؟من را نمی پسندن ــ پور

نیست کال نمیخوان برام زن بگیرن میگن شرایطشو نداری اول خودت و به ما ثابت 

کن بعد ما زن میگیریم برات،بهانه میارن شادی میخوام از این شهر برم تو با من 

میای؟ــ اره عزیزم میام هرجا تو بری میام بدون تو که نمیتونم زندگی کنم ــ ساده 

ری هرزه ،نه عقدی نه قرار دادی نه مهری نه نازی نه ساده شدم یه دختر فرا

جهازی؟هیچی من شبیه عروس نبود این اون زندگی نبود که الیق من یا هر دختر 

دیگه ای باشه چرا انقدر احمق بودم را نمیدانم اما رفتم.یه روز صبح تمام مدارکم را 

برداشتم دل کندم برداشتم یه سری وسایل شخصی ویه مقدار پول که مال بابام بود و

از مادرو پدرو تمام وابستگی هام فقط به خاطر اون عوضی،چرا نگفتم صبر کن هر 

وقت راضی کردی خانوادتو،هر وقت تو دستم حلقه تعهد کردی من میام همراه تو هر 

جا بگی؟انگار عشقش کورم کرده بود معلومه دیگه کسی از صبح تاعصر پیش یه پسر 

بخونه نمیتونه غیر اون کسی را ببینه وصدای کسی غیر  باشه وبگرده و درگوشش هی

اون بشنوه،نه اون جایی داشت بره نه من،شهرستان وول کردیم بلیط تهران گرفتیم 

ورفتیم اتاق گرفتیم.برام مهم نبود تو چه مردابی دارم فرو میرم.تنها این مهم بود که 
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وی تر از بابام ولی پوریا کنارم بودفکر میکردم یه تکیه گاه محکم دارم حتی ق

نبود.فردای ان روز رفتیم دنبال کارای عقد رسمی ،سن من قد نمیداد وبدون رضایت 

پدر نمیشد اون هم که خدمت سربازی نرفته بود وخانواده ای یا همراهی به عنوان 

شاهد نداشتیم هرجا میرفتیم شک میکردن وبعد از کلی سوال جواب بیرونمان 

ودیم اما چون موفق نشدیم صیغه یا همون عقد قرار دادی میکردن.چند روزی پیگیر ب

رو دنبال کردیم مدت عقد وسه سال انتخاب کردیم تا اون موقه سن من قانونی میشد 

وعقد دایم میکردیم.این مشکل که حل شد مشکل بعدی پول بود پول ما روبه پایان 

باالی هتل ما هنوز بود وباید دنبال کار میگشتیم. روزها سپری میشد وبا هزینه های 

کاری پیدا نکرده بودیم که مناسب شرایطمان باشد جوری شد مجبور شدیم تو پارک 

و صندلی های سرد ویخ بسته بخوابیم پوریا میگفت بریم از یه جای کمی پول برداریم 

تا زندگیمون را شروع کنیم اسمش همون دزدی بود ولی یه جوری دربازش حرف 

ن هم باورم شد داریم میریم از بانک وام بگیریم من که میزدو ارایشش میکرد که م

نمیدونستم ولی انگار این کارش بودو اصال سخت نبود براش،کار بود اگه تالش میکرد 

ولی نمیخواست کار کنه و میخواست بدون دردسر به پول برسه بله اون یه دزد بود 

م دلم که کمی شور من اطالعی نداشتم هنوز به خودم نیومده بودم کجای زندگی هست

خانه را میزد جوری حواسم را پرت میکردو فکرم را میشست که خفه میشدم.به 

اعتقاداتم هم نفوذ کرد وباورم شد این ملت به ما بدهکارن از همین جا بود که قبول 

کردم وهم قدم اون گام گذاشتم واسه جیب زنی وکثافت کاری،چاقو کشی، قرار شد تا 

ه اجاره خونه وپیدا کردن کار این کار وادامه بدیم اما دیگه جمع کردن یه مبلغ واس

هیچوقت دنبال کار نرفتیم خبری از خانوادم نداشتم با پوریا که از نگرانی هایم حرف 

میزدم ارامم میکرد به کلی فراموش کردم مادری من را به دنیا اورده وپدری بزرگ 

سرعت زمان میگذشت من اوایل از کرده داشتن پوریا تمام داشته هام را ازم گرفت.به 

این کار میترسیدم و راضی نبودم اما پوریا خیلی حرفه ای تر برخورد میکرد این بود 
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که میگم از قبل کارش همین بود وگرنه توی چند روز ادم نمیتونه انقد حرفه ای جیب 

کسی خالی کنه یا روی یه زن فروشنده چاقو بکشه بدون هیچ ترس ومشکلی اخر 

از خانه بیرون میزدیم ومیرفتیم دنبال مغاز های کم عبود وکوچیک مغازه شب ها 

هایی که از قبل زیر نظر میگرفتیم.تمام بد بختی من این نبود.سه ماهی هم طول 

نکشید فهمیدم اعتیاد داره،حموم رفته بودم وچون اب قطع شد سریع بیرون اومدم 

اما دیر بود ومتوجه شدم چه  دیدم پوریا تو چه حال و روزیه،هول شد وقایمش کرد

کاری از دستم برمی امد؟هیچی باز با حرفاشم قانعم کرد که اعتیادم چیز 

زیادخطرناک وبدی نیست هر ان اراده کنم کنار میذارم.یه ارام بخشه این مواد باعث 

میشه ترس واسترس ازت دور بشه،اگه استفاده نکنم نمیتونم رو کسی چاقو بکشم یا 

ه باشم که چیزی بردارم از جیب کسی تا امروزمصرف کردم هیچ حتی تمرکز داشت

مشکلی پیش نیومده ببین اصال متوجه نشدی عوارضی نداره از این به بعد هم چیزی 

نمیشه مخالفت من تاثیری نداشت توان مقابله هم نداشتم با پی بردن من به اعتیادش 

باید مصرف میکرداین شرایطش بهتر شدو دیگه هر روز همین بساط پهن بود وحتما 

بود اون زندگی رمانتیک وایده ال که بخاطرش به دنیا پشت کردم .معتاد شدبه درک 

به جهنم...خودم را زدم به بی خیالی اما مگه میشدکمکم من را هم وسوسه میکرد 

تویه خونه چهل متری وقتی مواد مصرف میکرد خونه پردود میشد چه میخواستم چه 

ردم مثل اون به تنفس هر روز اون دود احتیاج پیداکردم کم کم نه منم اعتیاد پیدا ک

منم رفتم سمت مواد این وسط تشویق های اون هم بی تاثیر نبود که مصرف این مواد 

معجزه میکنه و موفق تر میشیم.منم به همین سادگی جذب این مخدر وابسته ساز 

ه خودم اومدم دیدم شدم.دوسال و هفت ماهی می شد که از خانوادم جدا شده بودم ب

هروزم یه چیزی از دستم رفته وفقیرتر از دیروزم.از عشق و دوستداشتنش سیرشدم 

دلم خانه ام را میخواست.خانواده ام را،هوای عشق از سرم پریداین زندگی پراسترس 

وپرخطردیگه جوابگو نیاز من نبود هرشب با ترس اینکه ماموربیاد وببره ما رو 
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م از انتخابم اما افسوس تمام پل های پشت سرم را خراب میخوابیدم.پشیمون بود

کرده بودم.ادامه این زندگی اولین واخرین گزینه ای بود که میتوانستم انتخاب کنم 

الغر وضعیف شدم فشارهای روحی از طرفی هم عوارض مصرف مواد به کلی تغییرم 

ت دادم.هزینه ها داد.تمام زیبایی های یه دختر بیست ساله رو که قبال داشتم از دس

باال بود برای یه زوجی که شغل ثابت ندارن ومستاجر باشن واعتیاد هم اضافه شده 

باشه به مشکالتشون این وضعیت واین چاقوکشی های سطحی جواب گو نبودپس 

اندازی هم نداشتیم گاهی با پوریا بحث میکردم که دنبال شغلی برود مثل همه مردم 

های من و دلخوری های من براش اهمیتی نداشت از  زندگی کنیم اما نه دیگه حرف

من خسته تر اون بود.قسمت دردناکش اینجا بود چون میدونست نه جایی دارم نه 

میتونم ازش جدا بشم هر جوری دوست داشت با من رفتار میکرد.چیزی که بین ما 

بود دیگه عشق وعالقه نبودتحمل کردن بود.تالش برای زنده موندن نه زندگی 

ن.چند روزی بود که پوریا یه مغازه جواهر فروشی را زیر نظر میگرفت دوربین ها کرد

را چک میکرد تایم کار و به اینکه چه وقتی از روز خلوت تر بود ومشتری نمی 

امد.روی کاغذ نقشه میکشید وهر روز تمرین میکردیم سرعت دویدن وجمع کردن 

دن قسمت سخت ماجرا بود قرار شد طالها را.برداشتن طال ها کار سختی نبود فرار کر

بعد از برداشتن طال ها اون چون سریع تر میدویدطالها را برداره وازهم جدا بشیم ویه 

جورایی سخت کنیم پیگیری را،اون روزحالم خوب نبود سردرد داشتم به پوریاگفتم 

ق اما توجه ای نکرد وبرنامه را تغییر نداد.همه چیز مثل انتطاراتمون پیش رفت وموف

به برداشتن طالها شدیم پوریا یکی از فروشنده ها رو زخمی کرد وبا برداشتن طال ها 

هر دو دویدیم از بین جمعیت به سرعت عبور میکردیم دنبالمان کردنکیف پیش اون 

بود اما به دنبال من هم میدویدن.از هم جدا شدیم از وسط خیابان و ماشین ها 

یم کم امدن و تعادلم را از دست دادم همین گذشتم مسافت طوالنی را دویدم نفس ها

باعث شد زمین بخرم و یکی از انها به من رسیدمچ دستم را گرفت وبلندم کرد دستم 
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و پیج زد.داشت دستم میشکست به التماس افتادم:تورا خداولم کن من دزد نیستم 

اه من چیزی برنداشتم.شروع کرد به بد وبیراه گفتن وفحش ناموسی به سرو صورتم نگ

کرد وگفت:از سروضعتم معلومه معتادی؟ــ اینقدر خراب شده بودم که به راحتی می 

شد پی برد و خودم در جریان نبودم.کلی تو سرم زدو توهین کرد تا به کالنتری 

رسیدیم.تحویل میله های زندان داد من وشکایت بازجویی،درد،دنبال پوریا بودن 

اش نبود.درد داشتم تو اتاق باز جویی از حال جواهرات زیادی را برداشته بود و اما پید

می رفتم.بدنم نیاز شدید به مواد داشت.چه به روزم امده بود...حاال اسم من چی 

بود؟یه زنده در حال جون دادن؟جسمم زنده بود ولی روحم خیلی وقت پیش مرده 

ان وبرگردون بود.خانوادم.....تازه یاد انها افتادم،ابرویی که از انها بردم،وای خدایا زم

عقب،میله های زندان وشکنجه و درد ها در حقیقت و به روم باز کرداون نامردی که 

من را به اون روز انداخت و گم گورشد کجا بود حاال؟متنفرشدم از خودش و 

دوستداشتنش،همین اولین قدم من واسه درست شدن وخالص شدن از اون زندگی 

م یعنی میتونستم نجات پیداکنم.سختی بود.همین که دیگر عالقه ای به او نداشت

هایی که تو زندان کشیدم مناسب یه دختر به سن وسال من نبود.از سوسک میترسیم 

از درودیوار زندان سوسک می باریدشب وروز نمیتونستم بخوابم دم پایی دستم بود 

واطرافم را نگاه میکردم گریه میکردم .تصور مادرم بعداین همه وقت جلوی چشمانم 

ر میشددلم میخواست داد بزنم وصدام به گوشش برسه.تاریک،سرد،وحشتناک ظاه

بودبه چی فکر میکردم هر سمت را نگاه میکردم گریه ام میگرفت.سرم بلند کردم 

وباال را نگاه کردم خجالت میکشیدم از خدا چیزی بخواهم.دستام و روبه هوا بلند 

اره امیدی تو دلم درخشیداشک کردم وگفتم خدایا......اشک هام اجازه نمیدادن.دوب

هام را پاک کردم وگفتم خدایا کمکم کن.از این زندان نجاتم بده،یه در توبه یه راه 

بازگشت نشونم بده هنوز حرفام با خدا تموم نشده بود که زندان بان دریچه را باز 

کردو گفت بازجویی میخوان بکنند وباید بیرون برم.تصمیم گرفتم هرچه را که میدانم 
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گویم چوریا بود که من را به این روز انداخت وحاال حتی سراغی از من هم ب

نمیگیرددلم میخواست مجازات بشه اونم درد بکشه شکنجه بشه مثل من،دلم 

میخواست انتقام بگیرم ازش بخاطر زندگی که باختم.به مردی که از من سوال 

ت حتی کسی میپرسیدهمه چیز را گفتم ادرس خانه دوستاش شماره تلفن مشخصا

که یه بار هم دیده بودیم وچیزی به او فروخته بودیم را هم نوشتم به این امید که 

گیرش بندازم حرفه ای تر از این بود که ردی از خودش جا بذاره فرار کرده بودمنی که 

زندگیم به پایش نابود شد وتنها وبی کس گذاشت ورفت.غریب بودم بی 

خالف کار زندان چه میکردم؟ به من گفتن اگه از پول،مریض،بین این همه ادم عوضی و

مردصاحب مغازه رضایت بگیری تخیف میخوره جرمت،به زور اشک والتماس 

وخواهش از او رضایت گرفتم. دلش برایم سوخت که در اوج جوانی زندانی باشم.جرمم 

سال زندان،وقتی به 2سبک شد اما به صورت قانونی مجازتم را باید تحمل میکردم 

فکر میکردم قرار است هفتصدو بیست شب دیگردر این زندان بمانم دیوانه این 

میشدم.خیلی برام سخت بود تحمل کردن هم اتاقی هایم قوانین مسخره ای که 

تنظیم میکردن منم هم ادم درست وحسابی نبودم اما ان ها دیگرانسان نبود ومثل 

سفید شد ولی کسی به حیوان رفتار میکردن وحشی بودن .این دو سال چشمم به در 

مالقاتم نیومدهیچکس را نداشتم.خدا میدونست پوریای نامرد کجا بود.پولی هم 

نداشتم بعد از این مدت اگه ازاد میشدم کجا باید میرفتم ان خانه که متاجربودم حتما 

صاحب خانه وسایل را پرت کرده بود بیرون،تنها راه نجاتم این بود کار کنم.در زندان 

شدم پول زیادی نمیدادن اما به هر حال چاره ای نبود این دوسال خیلی مشغول کار 

سخت گذشت اما تغییرات مثبتی که کردم برایم خوش ایند بود مواد مخدر را کنار 

گذاشته بودم و حاال سالم بودم کار میکردم ومقداری پول پس انداز کرده بودم یه 

برای من دلخوشی بود امید  موجود ویرانگر از زندگیم پاک شده بود این ها همه

بوددوسال سپری شد وازادشدم نمیدانستم کجا برم جایی را نداشتم.با خودم گفتم 
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برم دنبال پوریااما دیگر او را نمیخواستم حتی اگر پیدایش میکردم حاضر با زندگی با 

او نبودم طی این دوسال حتی یک بار هم به من سرنزده بودتمام پول ها را باال کشید 

ن گذشته هم مدت صیغه ام هم تمام شده بوددیگر برایم یک غریبه بود یک ازا

نامحرم می رفتم چیکار؟تازه ترک کرده بودم واز ان جهنم فاصله گرفته بودم.نه دیگر 

سمت او نرفتم وهیچوقت تالشی برای دیدنش نکردم.ازان روزدرگیری تا تا به امروز 

ه؟از درزندان که خارج شدم نمیدانستم پوریا را ندیدم نمیدانم اصال زنده است یان

تاکسی بگیرم وکجا برم سوار تاکسی شدم مقصدی نداشتم فقط دلم میخواست از ان 

زندان کمی دورتر شوم.توی ماشین نتونستم جلوی خودم را بگیرم وشروع کردم به 

گریه کردن پیر مرد راننده ازم پرسید چرا حالم بده؟منم مختصری از زندگیم را 

ادم اینکه جایی ندارم برم وشرایطم خوب نیست.گفت دخترش کار میکنه تو توضیح د

این شرکت والبته خوابگاه نمیره ولی ازش شنیده که چنین شرایطی هم داره برای ادم 

هایی که از شهرستان میان یا جایی ندارن برن،بهش اعتماد کردم وباهاش رفتم یعنی 

بودم اعتماد کنم.خدارو شکر پیرمرد  چیزی نداشتم که ببازم یا از دست بدم مجبور

من را اورد اینجا ودخترش من را معرفی کرد ومشغول کار شدم.خدا خیرش بده همش 

براش دعا میکنم یه ماه بعدش دخترش ازدواج کرد واز اینجا رفت ودیگه نیازمند به 

 کار نشداینم شاید تاثیر دعا های من بود.وقتی من را به این اتاق معرفی کردن هیچ

کدوم بچه ها اینجا نبودن سه تا هم اتاقی دیگه داشتم یکیشون ترک بود واصال 

متوجه حرفهایش نمیشدم ویه جورایی سرد بودیم با دومی بهتر بودم کمی مهربون تر 

بود یکیشونم که اصال نمیشد باهاش حرف زد بداخالق وعصبی مثل همین یاسی 

انگار حواسش به حرفای اونا نبود  خودمون،همه خندیدن وبه یاسی نگاه کردن.ولی او

به سقف اتاق با بغض نگاه میکرد انگار گریه کرده بود و ما ندیده بودیم.صدف ارام 

جوری که یاسمن نشنود گفت:شادی این دختر چرا اینجوریه؟ــ شادی:ازوقتی که 

باهاش اشنا شدم همین جوری بوده،انگار درد زیاد رو دلش تلنبارشده،حاال از زندگیم 
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س عبرت گرفتی؟ــ صدف خندیدوگفت:نه.....چون توی زندگی من عشقی نیست در

تو عشق از زندگی دورت کرد راستی چرا سراغ خانوادت نرفتی؟ــ شادی:باچه رویی 

می رفتم؟چه توضیحی واسه بالیی که سرشون اوردم داشتم میگفتم من چندسال 

یرشدم وحاال ولم پیش فرارکردم وازدواج کردم ودزد شدم ومعتادم کردن ودستگ

کرده وبرگشتم شما هم ببخشید؟نه نرفتم ولی یه بارمهدیه ویاسمن را فرستادم تا 

ازشون خبری بگیره،از ان محل رفته بودن یکی از همسایه ها گفته بود از روزی که 

دخترشان به مدرسه رفت وبرنگشت این بیچاره ها دربه در شدن واز این خونه 

تصادف کرده وکشتنش جنازش ناپدید کردن،یکی  رفتن.کسی نمیدونه یکی میگه

دیگه میگه دزدیدنش وبعد کشتنش،معلوم نیست ولی هیچوقت برنگشت وجسدشم 

پیدا نکردن،وقتی این حرف ها راشنیدم دیگه دلم نیومد سراغشون بگیرم حاال که 

فکر میکردن مردم همون بهتر تو این خیال باشن تا بفهمن با این ابروریزی زندم از 

د سراغشون نرفتم.ولی تو برگرد صدف تا دیرنشده برگرد.ــ مهدیه:به نظرم عم

زندگی کردن اینجا خیلی بهتر از زندگی کردن با زن باباست بهتر از کتک خوردن 

جنگ ودعواست حداقل اینجا ارامش داری گرچه کار یکم سخت هست.ــ صدف 

دختری فقیر وبی کس بخاطر صمیمی شدن با انها و هم سطح بودن با انها خودش را 

وکار جلوه داده بود.شادی ادای مهدیه را دراورد وگفت:وقتی علم نصیحت کردن را 

نداری پس نصیحت نکن ــ همه خندیدن،صدف گفت:مهدیه جان فقط تو من را 

میفهمی،بگو ببینم زن بابای تو هم کتکت میزد؟ ــ مهدیه خندیدوگفت:زن بابا 

دیدم ــ صدف که احساس میکردسرکارش نداشتم ولی تو این فیلم ها خیلی 

گذاشتن با ناراحتی گفت:واقعا که.....یه دختر مظلوم وبی کس گیر اوردین پشتش را 

به انها کرد وپتو را روی سرش کشیدــ مهدیه پتو را از روی او کنار زد 

وگفت:ببخشید عزیزم خواستم شوخی کنم ــ صدف:اگه ببخشم میگی چرا 

ن؟ــ مهدیه اهی کشید وگفت:داستان خاصی نداره اینجایی؟خانوادت کجاهست
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زندگیم تو چند جمله خالصه کنم.بچه دار نشدم وهمسرم ازم جداشدو االن زن و بچه 

هم داره گریه اش گرفت وپتو را روی سرش کشید.همه گرفتار مشکالت بودن این 

فقط صدف نبود که زندگی سختی خدا بهش داده بودصدف با شنیدن حرف های انها 

تجربیاتشان فراموش کرد مشکالتش را،ساعاتی بعد صدای خر وپف همه بلندشد و

واین صدف بود که از دلشوره خوابش نمی برددلش میخواست بداند چه به روز نرگس 

امده؟ از اتفاق پیش امده واین درگیری پشیمان بوددلش میخواست مثل هر شب در 

رش پر بود از وسایلی که به انها اتاق خودش بخوابد اتاقی که پر بود از خاطرات ماد

عالقه مند بود دلبسته بود.ادم ها هیچوقت قدر چیزهایی که دارند را نمیدونن مگه 

اینکه از دستش بدن .با تمام نگرانی ها خوابش برد این بار بدون اتاق خواب ودور از 

ه این ان قصر وان کلفت ونوکر وان همه رفاه،نمیدانست تا کی باید انجا بماندتا کی ب

لج بازی ادامه بدهد.درخواب وبیداری بود که زیر لب گفت کاش مادرم زنده 

بود.ساعت شیش صبح بود که از سرو صدای بچه ها بیدار شد اطرافش را نگه کرد 

همه مشغول لباس پوشیدن بودن سالم رد وصبح به خیر گفت خمیازه ای کشید و از 

هایش را پوشید هوا هنوز کامال تخت جدا شدکیفش را از زیرتخت برداشت و لباس 

روشن نشده بود به طرف روی شویی ها رفت خیلی شلوغ بود وهمه مشغول شستن 

دست وصورتشان بودن.صدف با تعجب به انها نگا میکرد هر کدام یه شکل و یه جور 

خاص بودن مگر میشد وبه همین سادگی اینجا زندگی کردو ادامهحیات داد بدون 

ر بود که در اتاق را باز کرد ودید یه سفره کوچیک وسط اتاق خانواده؟ در همین فک

پهن شده روی ان چهار استکان چای و یه لیوان شکر ویه بشقاب پنیر ویکمی نان 

بسته بندی شده بود هیچکدام از چیزهایی که دوست داشت هر روز میخورد نبود 

رنگ ویه  شیر که دوست داشت یا ساالد ساده که عادت داشت.یه استکان چای پر

بشقاب پنیر یعنی انتخابی دیگر نبود همون شکل داشت به سفره نگاه میکرد که 

شادی گفت:بیا بشین صبحانتو بخو چرا نگا میکنی خشکت زده؟یاسمن ومهدیه که 
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کنار هم نشسته بودن از هم فاصله گرفتن وبرایش جا باز کردن،صدف نشست وبا 

د اما پیدا نکرد با استین لباسش اطافش نگاه کرد دنبال دستما سرش را چرخان

صورتش را خشک کردوگفت:خودتون صبحانه درست میکنید؟ــ مهدیه :آره 

صدف:پس فقط نهار وشام و از طرف شرکت میگیرین ؟ــ شادی:بله اما هزینش را از 

حقوقمون کم میکنن این نیست رایگان باشه ــ مهدیه:حتی پول کرایه این اتاق ها 

ل بیرون تخفیف داره اما رایگان نیست ــ صدف:پس چند هم حساب میکنن نه مث

درصد حقوقتون باقی می مونه براتون؟ــ شادی با نارضایتی:حدود شصت وپنج یا 

هفتاد درصدش باقی میمونه ــ صدف:خب بهتر نیست خودتون خونه بگیری چند 

این نفری؟اینجوری ازاد تر هم هستین؟یه خونه سه نفری اجاره کردیم زیاد دوره از 

جا بخوایم هر روز بریم وبیایم رست هزینه های اینجا را باید بدیم تاکسی، فقط روزای 

تعطیل میرموئد.بعداز خوردن صبحانه زنگ کار زده شد همه خود را به راهرو ها 

رساندند. همه کارگرها مشغول خروج از خوابگاه بودن.اولین روزکار بود وصدف 

شروع کار داشت ازتفریح و خوش گذرانی های اشتیاق خاصی داشت هیجانی که برای 

بیرون بهتر بود.میخواست به انبار کار واردشود که نگهبان از او کارت 

ورودخواست.شادی گفت:حتما االن کارتت حاضر شده برو پیش مهاجر بگیرش و بیا 

ما تو انباریم پیدات میکنم.صدف سرش را به عنوان تایید تکان داد وبه طرف اتاق 

فت در زدو سالم کرد:سالم،خانم مهاجر،ببخشید تو سالن کار ازم کارت مدیریت ر

عضویت میخوان اجازه نمیدن داخل بشم ــ مهاجر:سالم،کارتتون حاضره 

بفرما....بندازگردنت.تا زمانی هم مشغول کاری از گردنت بیرون نیار،عصر هم بعد از 

ت را گرفت ومشغول به کار بیا بقیه مدارکت ببرــ صدف:ممنونم،چشم حتما میام.کار

کار شد ان صبح پراشتیاق بعد از ظهری خسته کننده وسخت داشت.خسته بود.شیش 

بعد از ظهر که کار تعطیل شدبه طرف اتاق مهاجر رفت.وگفت:سالم واسه مدارکم 

اومدم.ـ مهاجر:سالم، بیا این مدارکت؛به طرف کشویی میزش رفت ومدارک را 
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ارتون من خسته ام ــ صدف عقب عقب بیرون برداشت وبه صدف دادوگفت خدانگهد

رفت وبدون خداحافظی از اتاق خارج شد بعد از بستن در با خودش گفت:بیشعور بد 

دهن که یهوعاطفه جلوی پایش سبز شد تا او را دیدلبخند زد وگفتکسالم عاطفه 

خانوم ــ عاطفه با ظاهری شبیه به دفعه قبل وبا لبخندی زیبا جوابش را داد:سالم 

زیزم حالت چطوره؟ــ صدف:به لطف شما عالی هستم ــ عاطفه:خداروشکر،بنفشه ع

گفت بیام حالت بپرسم کمی نگرانت بود.کار چطوربود تحملش سخت نیست؟ــ 

صدف:سخت هست اما میشه انجام داد تا حاال کار مکردم ولی میتونم دوم بیارم راضی 

دلم میخواد جبران کنم ــ هستم.شما خیلی به من کمک کردی میدونم نمیتونم اما 

عاطفه خندید وگفت:چرا نتونی؟همین روزا من میمیرم....یه فاتحه سفارشی و یادت 

نره برام بفرستی ــ انگار بیمار بود وروزبه روز نا امید تر میشد.بعدها از زبان کارگرها 

شنید که بیماری شبیه به سرطان داردو درمانی برایش نیست....عاطفه به صورت مات 

دف نگاهی انداخت وگفت:عزیزم هر کاری داشتی فقط به من زنگ بزن...فعال ص

خداحافظ ــ به طرف اتاق مهاجر رفت.بعد رفتنش به خود امد صدف دلش برای 

عاطفه سوخت با تاسف گفت خدایا خیلی حیف این فرشته رو پر پر کنی خودت 

مد به روی کمکش کن.مدت زیادی را سرپا ایستاده بود خسته بود خوابش می ا

خودش نمی اورد که چه فشاری بهش وارد شده به اتاقش رفت.مهدیه خوابیده بود 

شادی چای میخورد.یاسمن هم کتابی در دست داشت وحواسش پیش ان بود.صدف به 

طرف تختش رفت وکیفش را از زیرتخت بیرون اورد.مدارکش را داخل کیف گذاشت 

یدروبه ب*و*سبیرون اورد و چشمش به قاب عکس مادرش افتاد ان را ازکیفش

یاسمن کردوگفت:میشه این عکس وبه دیوار بزنم؟ــ یاسمن نگاهی به قاب عکس 

کردوگفت:اره میشه ــ صدف مکثی کردوگفت:یاسمن تو چرا باکسی حرف 

نمیزنی؟چرا انقد گوشه گیر وسردی؟ــ یاسمن با عصبانیت نگاهش کردوگفت:به تو 

ارتباط داره ما میخوایم اینجا باهم زندگی  ارتباطی نداره این موضوع ــ صدف:چرا
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کنیم دلم میخواد باهمه صمیمی باشم بهم بگوچرا بامن بداخالقی میکنی؟ازوقتی 

اومدم حس میکنم نگاهت به من مثل طرز نگاه بقیه نیست ــ یاسمن با همان 

عصبانیت گفت:میدونی چرا؟چون از ادم های دروغگو بدم میا،فکر میکنی ما 

بچه پایین شهری نه گدا،نه زن بابات با کتک پرتت کرده بیرون ونه مثل  احمقیم؟تونه

ما بدبختی کشیدی،واسه اینا داستان سفید برفی وبی رحمی های نامادری را تعریف 

میکنی.میگی واسه یه ریال صبح تاشب ظرف شستم.ولی دروغ گفتی اینا دستای 

ظریف تا حاال هیچ دختری نیست که سختی کشیده این ناخن های بلند ودستای 

لباسی نشسته،امروزم که با دختر صاحب شرکت دیدمت.جاسوسش هستی؟از 

کارگرها براش خبر میبری؟حق نداری اینجا بمونی....برو بیرون ــ مهدیه بیدار شد 

وبه طرف یاسمن رفت با ناراحتی گفت:یاسی چه خبرته؟ ــ شادی:یاسی زود قضاوت 

که میزنی ــ یاسمن:بچه ها این دختر یه نکن دختر خوبیه صدف این حرفا چیه 

دروغگوه بهش اعتماد نکنید ــ صدف که این حرف ها راشنید بی اختیار گریه اش 

گرفت ــ مهدیه:یاسی این از ما بدبخت تره گناه داره ببین به گریه انداختیش ــ 

یاسمن:شاید شما ساده باشین وقصه اش را باورکنید ولی من باور نمیکنم به 

ردنش وگوشواره هاش نگاه کن الماسه،به مانتو پالتوی تنش نگاه کردین؟همه زنجیرگ

مارک پولش برابر با یه ماه حقوق ماست.به قاب عکس مادرش اشاره کرد وگفت:اون 

عکس مادرش،ببینین....تو چه قصری عکس گرفته پس کجاست اون زیرزمین چهل 

من همه با مدرک بود متری که میگفت ؟ــ مهدیه وشادی ساکت شدن،حرف های یاس

واثبات شدن،همه با اخم به او نگاه میکردن ومنتظر جواب سوال هایشان بودن،صدف 

که تحمل نگاه های ان ها را نداشت شروع کرد به گفتن حقیقت.صدایش میلرزید 

باگریه گفت:اره من دروغ گفتم.من یتیم وبی کس نیستم،پدرم زنده هست.زن بابا از 

خونه ای بزرگ شدم که شبیه بهشت به بزرگی تمام این  خونه بیرونم نکرده،توی

خوابگاه،یه پنجم این شهر ملک وامالک پدر منه،ولی واسه من سرسوزنی ارزش 
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نداره،چند ماهه که به جای مادرم یکی دیگه تو اون خونه هست،دیگه ارامشی ندارم 

مام وقت تو اون خونه،رفتار پدرم بامن عوض شده،دیگه توجه ی به من نداره،زنش ت

ازادش را گرفته جایی واسه دخترش نمونده،به اون حسادت می بردم چشم دیدنش را 

نداشتم.دوستم بنفشه که خیلی بامن صمیمی بودمن را به اینجا معرفی کرد وعاطفه 

دختر رییس دوست صمیمی بنفشه هست فقط همین،اگه بهتون دروغ گفتم فقط به 

بدونین نمیتونین باهام صمیمی بشین وفکر این خاطربودکه میدونستم اگه حقیقت را 

میکنید مثل شما نیستم.حاال هم اگه نمیخواین من اینجا باشم میرم شروع کردبه 

جمع کردن وسایلش،درکیفش رابست وگفت:خیلی اینجا به من خوش گذشت تو این 

مدت کوتا،بدی دیدین حالل کنید.به طرف در رفت ــ شادی دوید ودستش را 

چرا بری؟همین که حقیقت را گفتی کافیه ــ مهدیه نیز با مالیمت گرفت:نه عزیزم 

گفت:نرو صدف...یه سو تفاهم بودحل شدخودت را ناراحت نکن ــ شادی:اگه بمونی 

خیلی خوش حالمون کردی ــ صدف که جایی را نداشت باناراحتی گفت:ممنونم 

ــ صدف روبه  ازدوتاتون ولی برم برم بهتره ــ مهدیه:لوس نشو دیگه بشین سرجات

یاسمن کردوگفت:اجازه هست بمونم؟ ــ یاسمن که دیگر حقیقت برایش روشن شده 

 .بودبه ارامی گفت:میتونی بمونی

ان روزهم گذشت.از ان روز به بعد رابطه اش صمیمی تر شد با هم اتاقی 

هایش،دلتنگی هایش برای خانه را داشت از یاد میبرد قلبش شکسته بود وبه این 

فراموش نمیکردعصردقیقا بعد از تعطیل شدن کار بود کهبنفشه به دیدن راحتی ها 

صدف امد.کلی خبر برای صدف اماده کرده بود.صدف نمیدونی چه بالیی سرنرگس 

اورده بودی؟ــ صدف با ترس پرسید:چه بالیی سرش اومد؟ــ بنفشه باذوق وشوق 

ورت خونی واون خاصی تعریف میرد:وقتی عمو میاد نرگس روزمین بوده هنوز با ص

حال بد یکمم که ادا قاطیش بشه دیگه فکرش را بکن چی میشه،فیروزه هم که کلی 

ترسیده این وسط کاسه کوزه ها سر اون بشکنه شروع میکنه به گریه کردن،عمو 
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نرگس را می بره بیمارستان واخر شب بعد از مداواش برمیگردونه خونه اونم از خدا 

م وحسابی بزرگش میکنه،عمو دورش و میگیره خواسته هی میگه اینجام اونجا

ودلداریش میده وکلی واسه تو خط ونشان میکشه،جوری که فکر میکردم پیدات کنه 

حتما می کشت تو را،شب به اندازه ای عصبانی هست که نمی پرسه تو کجارفتی.صبح 

زنگ میزنه به صبا که میگه اینجا نیست.زنگ زد به من منم گفتم اینجا نیست وازش 

بی خبرم.وقتی میشنوه خونه ماهم نیستی نگرانت میشه،زنگ میزنه خونه تک تک 

فامیل وقتی هم ن میگن نگران تر میشه فکر میکنم االن به کالنتری هم خبرداده 

باشه،بیچاره خیلی گناه دارن اون وصبا داغون شدن نمیدونی پشت سرت 

یش وقتی گریه میکرد چیکارمیکنن؟دلم برای صبا هم میسوزه با اون وضعیت باردار

والتماس عمو میکرد پیدات کنه اشک تو چشمام جمع میشد.ــ صدف با کنایه 

گفت:وقتی که بودم چرا قدرم را ندونستن؟چرا همه فراموشم کردن به خودشون فکر 

کردن؟انگار وجود نداشتم یا یه موجود اضافه بودم.خدارو شکر از اون جهنم بیرون 

م بیای،حداقل اینجا ارامش دارم ــ بنفشه خندید اومدم.به تو هم توصیه میکن

وگفت:نه عزیزم تو خوش باش اینجا،من تحمل زندگی کردن تو این شرایط را ندارم 

نمیتونم صبح تا شب کار کنم.نمیدونی چه شکلی شدی؟رنگ وروت پریده،وقتی 

حرف میزنی زبونت خوب نمی چرخه دور چشمات حلقه سیاه زده،کمبود ویتامین 

اینجاــ صدف:خوبه ..خوبه...خوبه دو روزه اومدم کال ادم دو روزم غذا نخوره گرفتی 

هیچیش نمیشه ــ بنفشه:باشه تکون نخوردی، دیگه چه خبر؟میخوای برات شعر 

بخونم؟ــ صدف با تعجب گفت:شعر؟.....تواز کی تا حاال سمت شعر و شاعری رفتی؟تو 

ه چیزهایی باعث میشه ادم ها که کتاب های درسی هم به زور میخوندی؟ــ گاهی ی

تغییر کنند برات توضیح میدم.حاال بخونم؟ــ وای....بنفشه حسم میگه عاشق شدی 

 نگو نه؟ ــ بنفشه:گوش کن فعال

 همه می پرسند چیست در زمزمه مبهم اب؟
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 چیست درهمهمه دلکش برگ؟چیست دربازی آن ابر سپید

 روی این آبی آرام بلند،

 به ژرفای خیال؟ که تو را اینگونه می برد

 چیست در خلوت خاموش کبوترها،چیست درکوشش بی حاصل موج

 چیست درخنده جام؟که تو چندین ساعت مات ومبهوت به آن می نگری

 نه به ابرنه به آب نه به برگ نه به این آبی آرام بلندنه به خلوت خاموش کبوترها

 نه به این آتش سوزنده که لغزیده به جام

 اندیشم به تو می اندیشم ای سرا پا همه خوبی من به این جمله می

 تک وتنها به تو می اندیشم

 همه وقت همه جا،من به هر حال که باشم به تو می اندیشم

 تو بدان این را تنها تو بدان

 تو بیا

 تو بمان با من تنها تو بمان

 جای مهتاب تاریکی شب ها تو بتاب،من فدای تو جای همه گلها تو بخند

 م که به پای تو در افتاده ام باز،ریسمانی کن از ان موی درازاینک این من

 تو بگیر توببند تو بخواه ،پاسخ چلچله ها را تو بگو،قصه ابر هوا را تو بخوان

 توبمان با من تنها تو بمان

 در دل ساغر هستی تو بجوش
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 .من همین یک نفس از جرعه جانم باقی است آخرین جرعه این جام تهی را تو بنوش

ببین چه حس خوبی به ادم منتقل میکنه شعر های مشیری؟ــ صدف برایش  صدف

دست زد وگفت:بله خیلی قشنگ بودبرای کسی که مثل خو شاعر عاشق باشه هم 

شنیدنش حس قوی تری داره،بنفشه این چند روزکه من نبودم اتفاقی افتاده برات؟ــ 

شده برام...عاشق  بنفشه:حس میکنم یه ادم دیگه شدم......صدف خیلی چیزا عوض

شدم ــ صدف:میگم یه جوری شدی،حاال کی هست؟ما که اطرافمون پسری نیست 

ــ بنفشه:قول بده اذیتم نمیکنی؟دلخور هم نمیشی؟ــ صدف:نه عزیزم این چه 

حرفیه چرا ناراحت بشم زندگی خودته ــ بنفشه: ک...کیهان... ــ صدف انتظار 

؟ اون که میدونست از صدف خاستگاری شنیدن این حرف را نداشت. اخه مگه میشه

کرده ،یه لبخند تلخ زد وگفتکواقعا جدی میگی؟بخاطر اینه که مثل اون عاشق حافظ 

سعدی ومشیری شدی؟ ــ بنفشه سش را کمی پایین گرفت وگفت:نظرت دربارش 

چیه؟ــ صدف:پسر خوبیه ــ بنفشه:اگه خوب بودچرا ردش کردی؟ــ صدف:نمیدونم 

ده نرگس بودببین اصال دنیای ما باهم فرق داشت شخصیتش شاید چون برادرزا

شوخی هاش رفتارش هیجاناتش بدم میومد درکش نمیکردم به نظرم به یکی مثل تو 

واخالقت بیشتر میخوره وموفق تر میشه ازدواجش تا ازدواج با من،خوشبختی را از 

 خدا ارزو میکنم ــ بنفشه دستهای صدف را گرفت وبا دلگرمی فشار داد

وگفت:ممنونم از خودت وقلب پاکت ــ صدف:عزیزمی تو،حاال کیهان میدونه تو بهش 

عالقه مند شدی؟ ــ بنفشه:نه...نه نه....میترسم ....میترسم بگم وقبول نکنه....خیلی 

تو ذوقم میخوره اون وقت ــ صدف:چرا قبول نکنه؟از خداش هم هست تو از من هم 

ه:اگه قبول نکنه منم میام پیش تو،تنها سر تری خودت را دست کم نگیرــ بنفش

دلیل موندنم کیهان هست ــ صدف:بدبین نباش حتما قبول میکنه،خوشگلی،از یه 

خانواده بافرهنگ ومرفع،تک فرزند بودنت هم جای خودش را داره،حواست باشه اگه 

قبول کرد وبه تفاهم رسیدین بهش بگو هدفت ازدواج بوده،فکر نکنه حاال کلی با 
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بگذرونه و بعدش بره یکی دیگه رو بگیره،تو دختر یه ادم معمولی نیستی توخوش 

برای ما و اعتبار پدرمون درست نیست کسی پشت سرمون چنین چیزی بگه ــ 

بنفشه:اره میدونم،متوجه سکوت اتاق بعد ازساعت ها شدوباز گفت:صدف جان هم 

م گفتن چون تو اتاقی هایت کجا هستند؟ــ صدف:پیش پای تو رفتن بیرون،به من ه

زنگ زدی نرفتم،یک دوست خوب که بیشتر ندارم ــ بنفشه:لطف داری،حاال بگو 

ببینم رفتارشون باهات خوبه؟باهات بحثی نکردن؟ــ صدف:نه عزیزم چرا بحث 

کنیم.مگه من خروس جنگیم ــ بنفشه:اخه عزیزم نگرانت هستم،راستی عاطفه را 

مهربونه ولی ...شنیدم همین روزاست دیدی؟ــ صدف:اره دختر خیلی خوبیه ،خیلی 

که بمیره ــ بنفشه:خدانکنه زبونت را گاز بگیر کی از کار خداخبر داره شاید حالش 

خوب شدــ صدف:اصال منظورم این نبودمن خیلی او را دوست دارم .هردوبه گوشه 

ای خیره شدن وبه فکر فرو رفتن.بنفشه در دنیای عشق و صدف در دنیای دلتنگی که 

ان صدف به یاد صبا افتاد وپرسید:صبا....اون حالش چطوره؟ــ بنفشه:تعریفی ناگه

نداره،اون روزدیدمش از فرط اشک ریختن چشمهایش خشن وقرمز شده بودند می 

گفت تقصیر من بوده،نباید اون را تنها میذاشتم.بعداز مادر بایدمواظبش می 

شده بود که چرا مانع بودم.نرگس وعموراسرزنش کرده بودو کلی بافیروزه دعواش 

نرگس نشده بود که چرا ان قاب عکس های لعنتی را به دیوار نکوبد،رابطه عمو و 

نرگس هم شکراب شده،بعد از این که یکم حالش بهتر میشه میره خونه مادرش،مثال 

قهر میکنه ــ صدف:چه جالب خبرنداشتم وجود من اینقدر مهمه،فقط نگران صبا 

شه ــ بنفشه:نگران نباش چیزی نمیشه به ساعت مچی هستم نکنه بچه اش طوری ب

اش نگاهی انداخت واز جا برخواست..صدف جان ،من دیگر باید بروم اگر کاری داشتی 

ید وگفت:پول الزم ب*و*سیابه خودم زنگ بزنم یا به عاطفه،دوطرف صورت صدف را

 داری بهت بدم ؟ــ صدف:نه عزیزم پول همراه اوردم ممنونم ــ بنفشه دو دست

صدف را گرفت وفشردچقدر احساس ارامش میکرد وقتی دستان او را می 
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گرفت.صدف برام دعا کن خیلی احساس دلتنگی می کنم .کاش جراتی پیدا کنم 

 .....وباهاش حرف بزنم برام دعا کن فقط دعا

بعد رفتن او صدف تنها شد به قاب عکس مادرش نگاه میکرد دلش برای تمام 

ت وامروز ازش گرفته شده بودن تنگ بود نفس عمیقی چیزهای که تا امروز داش

کشید وگفت باخودش این روزها هم میگذره به همه چیز عادت میکنم.از فرط 

خستگی کار بدنش کوفته شده بود ودردمیکرد روی تخت دراز کشیدوچشمانش را 

بست دقایی را خوابش برد که با بازشدن در اتاق بیدار شدروی تخت نشست وسالم 

ن بار یاسمن هم با مهربانی جوابش را دادــ صدف:خوش گذشت؟ــ مهدیه:اره کرد ای

خیلی فقط جای تو خالی بود ــ شادی:راست میگه چرا نیومدی؟ــ صدف:گفتم که 

دوستم بنفشه قرار شد بیاد نمیشد بیام دوست داشتم بیام ــ یاسمن:حاال دوستت 

فتین؟ ــ شادی:من ومهدیه اومد؟ــ صدف:اره اومد پیش پای شما رفت.شما کجاها ر

باهم بودیم کمی خرید کردیم وکمی هم تو پارک قدم زدیم یاسی خانوم از ما جدا 

شدو لحظه های اخر اومد پیشمون بعضی ها که نمیگن کجا بودن؟ ــیاسمن:اخه مگه 

قراره من همه چیز را بگم؟ من کی دخالت کردم تو کارای شما؟ــ یه بوی خوبی 

د نوع عطرمختلف تشخیصش سخت بود قاطی شده بودن.این میداد یاسمن بوی چن

بوی خوب تمام اتاق راپرکرده بودیاسمن به شادی گفت:بسه دیگه دخالت ممنوع ــ 

شادی بادلخوری گفت:باشه نگو،بداخالق،صدای زنگ شام بلند شد.شادی دست 

تاق مهدیه را گرفت وگفت:بیا بریم شام بخوریم.ومزاحم خانم نشیم وبعد هر دو از ا

خارج شدن.صدف نگاهی به یاسمن کرد وخواست از او بپرسد که کجا بوده است ولی 

جرات نداشت واز اخالق تند وزننده او می ترسید با سکوت همان طور به او نگاه 

میکرد که یک دفعه از او پرسید یاسمن تو چند سالته ؟انتظار یه جواب سرباال داشت 

سالمه،اخالق او با صدف تغییر کرده بود خیلی اما برعکس او با مهربانی گفت:بیست 

مهربان شده بود مثل مهدیه و شادی حتی مهربان تر،مهربانی چقدر به این چهره 
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زیبایی می بخشید.صدف برجواب شیرین او لبخند زد وبا تعجب در ذهن خود 

گفت:چه مهربان شدی ــ یاسمن به طرف کیفش رفت ویک بسته کوچک که داخل 

د از ان بیرون اورد وبه طرف صدف امد روی تخت کنار صدف نشست ربان وکادو بو

وگفت:رفتار دیروزم خیلی بد بود از تو معذرت خواهی می کنم صدف:نه تقصیر من 

بود نباید به شما ها دروغ میگفتم ولی باور کن منظور من یه چیزدیگه بود نه فریب 

خودم نیست به کمتر دادن شماــ یاسی:میدونم تو دختر خوبی هستی ولی من دست 

کسی اعتماد میکنم وفقط از مال دنیا شادی و مهدیه را دارم که با تو میشود سه 

نفرــ صدف برچهره متین وزیبای او لبخند زدو گفت:تو قلب خیلی مهربانی داری 

ولی نمی دانم چرا بیشتر وقت ها اخم میکنی؟ــ یاسمن اهی کشید وادامه داد.اغلب 

ده عادت ندارم.یعنی یه زمانی داشتم روزای خوب ولی حاال دست خودم نیست .به خن

فراموش کردم چطور میخندن .....راستی یادم رفت این را برای تو خریدم وبعد جعبه 

کوچک مقوایی را به دست صدف داد.صدف با خوشحالی گفت:نیازی به این کارها 

بوی خوب واندازه نبودــ یاسمن:قابل شما را نداردصدف کادو را از دست او گرفت از 

ان معلوم بود یه عطر است وقتی در ان را باز کرد دید یک عطر سفید رنگ درشیشه 

ای کوچک وپرنقش ونگار به نظر گران قیمت است.کمی از ان را روی روسری اش 

پاشید وسپس بو کرد بوی خوب ان ادم را مست میکرد ممنونم چه خوش بو استحتما 

ردی؟ــ یاسمن :نه خیلی هم سخت نبود دو تا خیابان خیلی گشتی تا این را انتخاب ک

باالتر از اینجا دبیرستان دخترانه ای است روبه روی ان یک مغازه است که عطر های 

خوبی دارد صدف ادرس را به خوبی حفظ کرد تا برای خرید عطر به ان جا برود 

د شام دقایقی بعد مهدیه وشادی وارد اتاق شدن. وتازه یاسمن وصدف یادشان ام

نخوردن یاسمن از جا برخاست وگفت:صدف بیا بریم االن غذا را جمع 

میکنن.....مشغول خوردن شام بودن که صدف گفت:یاسمن همه تو ر یاسی صدا 

میزنن به من هم این اجازه را میدی؟ ــ یاسمن لبخند زدوگفت:هر جوری راحتی صدا 



                 
 

 

 فرانک میرزایی | از تو دورم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

86 

 

او زیبا بود اما به بانمکی صدف بزن ،لبخند چهره او را صد برابر زیبا تر نشان میداد 

نمیشد.چهره صدف به دل همه می نشست چون هم زیبا بود هم خوش برخورد.صدف 

نگاهی به حلقه دست او کرد وگفت:یاسی تو ازداوج کردی؟یاسمن انگار با این حرف 

تمام دنیا روی سرش خراب شد.خیلی واضح میشد عم را در این چهره جذاب و رنج 

نگاهی به حلقه انداخت وگفت:اره ازش جدا شدم ــ صدف :ازش دیده فهمی یاسمن 

جدا شدی؟ــ یاسمن درجواب او سرش را به عنوان تایید حرفش تکان داد.ــ 

صدف:دوسش نداشتی؟ ــ یاسمن:من عاشقش بودم االنم هستم ــ 

صدف:هستی؟مگه جدا نشدی؟ــ یاسمن درحالی که باقاشقش بازی میکردگفت:دلم 

چون عشقش برام تا همیشه جاودانه هست ــ صدف:توکه انقد  نمیاد بگم داشتم

دوسش داشتی چرا جدا شدی؟ــ یاسمن:من جدا نشدم اون از من جدا شد ــ 

صدف:چرا مگه دوست نداشت؟ــ یاسمن:دوستم داشت.....ولی نذاشتن....جدامون 

کردن ــ صدف:االن چی تنهاست؟ــ یاسمن:اره از من هم تنها ترــ صدف:چه 

باهاش اشنا شدی؟ــ یاسمن بغض کرد وچیزی نگفت اشک توچشماش حلقه جوری 

بست.ــ صدف با شرمندگی گفت:ببخشید نمیدونستم انقدر ناراحت میشی اگه 

میخوای دیگه حرفی نمیزنم.ــ یاسمن:اگه شام خوردی بلند شو بریم تو اتاق اونجا 

جرا بود سریع همه چیز را برات تعریف میکنم. ــ صدف که مشتاق شنیدن این ما

بلندوگفت:میل ندارم دیگه بریم.ــ وقتی وارد اتاق شدن شادی و مهدیه هر دو خواب 

بودن،یاسمن روی تختش داز کشید وگفت:تو هم بیا پیش من صدف تا حرف 

بزنیم.صدف کنار او دراز کشید ومنتظر حرف های او ماند ویاسمن شروع کرد به 

بچگی هیچکدام از اون ها را ندیدم خواهرم  تعریف کردن:من نه پدر دارم نه مادر از

میگه توی تصادف مردن کس و کار زیادی ندارم فقط یه خواهر دارم که اونم بیشتر از 

سال از من بزرگتره،پیش اون و شوهرش بزرگ شدم.خیلی بهم سخت می گذشت  15

 خوب نبودمثل یه خدمتکار ،نفهم،رفتارش با خواهرم اصالشوهرش ادم خوبی نبود 
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باهاش رفتار میکرد.خدا میدونست پولی که میاورد به اون خونه از کجا به دست می 

اورد.یه دختر ودوتا پسر داشت دخترش بیچاره هم الل بود هم فلج،بچه اولش بود و 

دوتا پسرش بعد اون به نیا اومده بودن بچه بودن ،چند روز یه بار دوستای عوضی تر 

را جمع میکرد دور خودش،مواد مصرف میکردن،سیگار مشروب،هرکاری که  از خودش

درشان یه ادم خوب وعاقل نبود،خواهر بی چارم هم شده بود خدمتکار اونا دم به 

دقیقه چای و کوفت وزهر مار،خواهرم خیلی معصوم بود به حرفاش گوش نمیداد 

ر بود باهاش هرچی نصیتش میکرد هرچی میخواست عوضش کنه موفق نمیشد.مجبو

زندگی کنه نه تنها اون بلکه منم مجبور بودم تحمل میکردم کسی را نداشتیم بدون 

خانواده بدون وجود یه مرد تو خونه زندگی سخت تر میشد حرف وحدیث مردم... این 

شد که به زندگی با اون ادامه میداد از طرفی هم کسی که مادر میشه دست وپاش 

از یه جایی به بعد دیگه به خوشبختی خودت فکر  زنجیر میشه اسیر زندگی میشه

نمیکنی وخودت وبه پای اینده بچه هات میسوزونی پدر درست وحسابی که نداشتن 

مادرهم اگه از دست میدادن اینده ای بهتر از پدرشون نداشتن.اون خونه پدری من 

طر وخواهرم بود شوهرش هم یکی از بستگان دورمون که بعد فوت پدر ومادرم به خا

من میان تو اون خونه ومیشیم یه خانواده،از بچگی شاهده دعوا وفحش وکتک کاری 

های اون خواهرم بودم منم یه اسیر دیگه که مجبور به ادامه زندگی با اون عوضی 

بودم و شرایط مجبورم میرد خفه بمانم.تا جایی که امکان داشت با او حرف نمیزدم 

ز اون خونه ودردهاش خالص بشم ولی خب تا دوست داشتم هرچ زودتر ازدواج کنم وا

زمانی که توی اون خونه بودم کسی حتی به من نگاه هم نمیکرد.شوهر خواهرم 

بیخیال زندگی بود خوش گذران،گاهی وقت ها میرفت بعد دوماه برمیگشت میگفت 

کار میکنم ولی پولی برای ما نمی فرستاد پی کثافت کاری های خودش بود یه ادم بی 

د خودش هم نمیدونست برای چی به دنیا اومده وبرای چی زندست.زندگی هدف بو

خواهرم ونابودکرد بی چاره خواهرم هیچ وقت یه روز خوب کنارش سپری نکرد......اخ 
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...اخ ..چقد غصه اش را میخورم.با وجود تمام مشکالتی که داشتم درسم را 

سه برمیگشتم با وجود میخواندم.سوم دبیرستان بودم یه روز که مثل همیشه ازمدر

پوشش مناسبم وسرم که همیشه پایین بودیه پسر با قصد مزاحمت دنبالم راه افتاده 

بوداین بار چهارمی بود که این کار را میکرد گویا بی محلی های من کافی نبود 

باخودش فکرمیکرد دختر پایین شهرکه هست بدبخت وبی کس هم هست حاال اگه 

ش به گوش کسی نمی رسه مجبوره خفه بشه،متلک یکم بدبخت ترش هم کنم صدا

های بد مینداخت حرفایی که درشان من نبود در شان یه دختر خوب نبود نمیدانم 

درباره من چه فکر کرده بود.تهدیدش کردم ادامه بده داد وفریاد میزنم بگیرنش،فایده 

اخر روبه نداشت نمی ترسید.مسیر طوالنی بودخانه تا مدرسه سرویس نداشتم.این بار 

روم را گرفت اجازه نداد رد بشم نه که بگم نیت خوبی داشت وعاشقم بود هدفش 

خوشبخت کردنم بود نه هدفش فقط چشم چرونی ومزاحمت بود شروع کردم به 

بدوبیراه گفتن با صدای بلند بهش ناسزا گفتم.خیلی ها بودن وشنیدن صدام کسی 

ای روی دست وصورتش معلوم بود چه جلو نیومد با اون سرو وضع جلف، با اون زخم ه

کاره بود خجالت میکشیدم دنبالم بیاد یه مرد باغیرت یه زن با جرات نیومد ازم 

بپرسه جریان چیه؟ انگار برای کسی مهم نبود گریه میکردم ووسط خیابان داد 

وفریاد.که یهو یه پسرمثل فرشته نجات از راه رسید یه پسر مرتب ظاهر تمیز ولباس 

قار به صورتم که خیس اشک بود چند ثانیه نگاه کرد انگار رهگذر بود چند های با و

ثانیه موند وقتی متوجه شد یه دانش اموزم واین یه مزاحم باهاش درگیر شد اول با 

حرف چندکلمه گفت ولی پسره دست بلند کرد روش مشت اول را خورد بعدی را نه 

د وهیکل نسبت به پسره دستش را گرفت ومحکم ترش و توصورتش زد از لحاظ ق

مزاحم برتری داشت خون از سرو صورتش در اورد افتاد زمین زیر لگدش،البه الی 

حرفاش میشنیدم میگفت چرا مزاحم ناموس مردم میشی؟بی خانواده ــ تو دلم 

تحسینش میکردم دقیقا حسرت دیدن این صحنه را داشتم.اما از شدت ترس نفس 
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م تمام مسیر را دویدم ودم در خونه نفس میزدم.تا به خودم اومدم دید

هستم.نمیدونستم باید چیکار کنم دلم میخواست می ماندم وتماشا میکردم تا اخر 

این درگیری را،ولی جرات نداشتم تو اون لحظه فقط گریه کردن ارومم میکرد.صورتم 

را پاک کردم داخل خونه شدم از خواهرم دور بودم یا نخواستم ناراحتش کنم را 

م اما به او چیزی نگفتم اگر هم میگفتم کاری از دستش برنمی امد به بهانه نمیدان

درس خواندن به یکی از اتاق ها پناه بردم ودر را قفل کردم کتاب ها را دور خودم 

جمع کردم واما دریغ از خوندن یه کلمه،به اون لحظه و اون اتفاق فکر میکردم.گریه 

ترسیدم کسی دیگر دخالت کند به اون میکردم بخاطر بی کسی و بدبختی خودم می

پسر اسیبی برسونن.کارم خیلی زشت بود نباید فرار میکردم حتی یه تشکر ساده هم 

نکردم .از فکر ان پسر بیرون نمی امدم وفقط دعا میکردم سالم وسالمت 

باشد.تصویرش تو ذهنم بود وقتی گریه کردنم را نگاه میکرد وتو صورتم سرک 

زه بود،چشمای رنگی نزدیک به سبز،موهای مشکی مرتب کشید.پوست صورتش سب

وبا یه حالت زیبا،پیرهن استین بلندو یه شلوار پارچه ای،قد وهیکل استاندارد یه جثه 

مردانه،بیشتر از ظاهر وزیباییش حرکت قشنگش بود که عاشقم کرد فداکاریش که 

ولی نشد بخاطر من مشت خورد انگار اول خواست با حرف زدن حل کنه مشکل را،

چقدر از این جور ادم ها خوشم می امدعمیقا دلم میخواست یه همچین مردی و تو 

زندگیم داشته باشم. روز بعد، بعد خوردن نهار نیم ساعت زودتر از معمول لباس 

پوشیدم وراهی مدرسه شدم مسیر را طی کردم درست همان جای درگیری دیروز 

ان پسر عوضی مزاحم بود نه پسری که  ایستادم وبه اطرافم نگاه کردن نه اثری از

بخاطرم فداکاری کرد.چهره خوشحالم از هم پاشید نمیدانم پرا منتظرش بودم وفکر 

میکردم میتونم دوباره او را ببینم اون که بهش نمیخورد بچه این حوالی باشه پس این 

ام امیدم از کجا بود؟ میخواستم یه بار دیگه ببینمش و بخاطر لطفش تشکر کنم. تم

خیابان را در جستجوی او بررسی کردم تا که او را چندقدمی خودم دیدم.یه نیروی 
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خاص من را به سمتش کشید اون هم داشت به من نزدیک میشد به او که رسیدم 

سالم کردم .جوابم را داد انگار از دیدنم خوشحال هم بود.با وجودی که خیلی از اون 

 .ن به روی هیچ پسری نمیخندیدمخوشم می امد اما بروز ندادم نخندیدم م

ممنمونم دیروز کمک خیلی بزرگی به من کردی خوشحالم که حالتون خوبه اسیبی 

ندیدن،چیزی نگفت ویه راست نگاهم میکرد خجالت کشدم وسرم را پایین گرفتم باز 

گفتم:ببخشید دیروز من خیلی ترسیده بودم فراموش کردم تشکر کنم .امروز اون را 

واین را مدیون شما هستم یه بار دیگه ممنونم ــ گفت:خواهش میکنم  دور برم ندیدم

کاری نکردم وظیفه انسانیتم بود ــ منتظر ماند تا شاید چیط دیگری بگوید اما نگفت 

وفقط نگاهم میکرد مجبور بودم برم دیگه گفتم من باید برم خدانگهدار یه قدم که از 

کاو بودم سوالش چیه؟ بله بفرمایید او جدا شدم گفت:میشه یه سوال بپرسم؟ــ کنج

ــ گفت:شما اون پسر را میشناسین؟ــ گفتم:نه..آقا.... وسط حرفم پرید وگفت:آرمان 

صدام بزنید ــ نه آقا آرمان نمیشناسم چند روزی میشه که همش مزاحمم میشه 

هرچقدر بی محلش میکنم فایده نداشت تا که دیروزکالفه شدم و اون ابرو ریزی به پا 

دم ــ آرمان:خانم شما بهترین کار را کردین ــ خواستم مثل خودش بگم یاسمن کر

نه خانم،اما خجالت کشیدم وچیزی نگفتم از نگاه هایش فهمیدم میخواهد چیزی 

بگوید اما هر چقدر منتظرماندم چیزی نگفت بنابر این یک بار دیگر تشکر کردم واز او 

گذاشتم تمام طول کالس فکرم پیش اون  جدا شدم.انگار نیمی از وجودم را کنارش جا

بود.خودکار دستم بود.گوشه کتاب اسمش را نوشتم....آرمان....آرمان...وهزاربار دیگر 

آرمان، انگار خدا همه چیز به او داده بودکامل ترین ادم دنیا بود.آن روز وچهار روز 

میگشتم اما دیگرهم گذشت.هربار که به مدرسه می رفتم میرفتم با نگاهم به دنبالش 

نبودگروه بعدازظهر بودم بعدازخوردن نهار از خانه بیرون زدم کم کم داشتم از فکر 

اوبیرون می امدم اتفاق ان روز برایم یک رویای شیرین شد.از ماجرا پرت نشویم 

آخرین روز کالس هفته بود موقعه برگشتن از مدرسه بودم باز هم با دیدن ان خیابان 
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ریع تر حرکت کردم تا فکرم درگیر او نشوددوستداشتن کسی به یاد آرمان افتادم س

که نه میدانم کجاست نه میدانم چطورپیدایش کنم؟ داشت روز به روزغمگین ترم 

میکرد داخل کوچه بود وچیزی تا خانه نمانده بودکه یه نفر صدام زد:خانم؟....برنگشتم 

بود که فکر میکردم  که نگا کنم پشت سرم صدای آرمان بود باز از فکر وخیال زیاد

صدایم میزند.به راه رفتنم اداه دادم. دختر خانم میشه یه لحظه صبرکنی؟.....ــ این 

صدای آرمان بود خیال نیست خودش بود صورتم را برگرداندم وپشت سرم را نگاه 

کردم خدای من واقعی بود از هیجان زبانم بند امد بدون سالم کردن نگاهش کردم 

این بهترین اتفاق ممکن بود ــ آرمان:سالم ــ گفتم:علیک  حتی پلک هم نمیزدم

سالم چند لحظه گذشت سکوت بین ما رد وبدل شد. یه لحظه فراموش کردم چقدر 

دوسش دارم غرور جلوی چشمم را گرفت با بی ادبی گفتم:چرا دنبال من اومدین؟فکر 

ثل پسر های میکردم شما با بقیه پسر ها فرق دارین.ولی حاال می بینم شما هم م

خیابونی فقط به فکر سرگرمی هستین.من از شما تشکر کردم اجازه ندین خاطره 

خوب بودنتون از ذهنم پاک بشه ــ اخم کرد.... با دیدن قیافه اش به اون حالت از 

حرفام پشیمون شدم باهمون اخم گفت:اشتباه می کنید.....من نیت بدی نداشتم...من 

تون این یه جرم محسوب میشه؟ــ نمیدانستم چه به شما عالقه مند شدم به نظر

بگویم خوشحال بودم از این که عاشقش کردم سکوت کردم واین سکوتم به او جرات 

حرف زدن داد از :از روزی که شما را دیدم از فکرتون نتونستم بیرون بیام هر روز 

تفاق موقعه کالس رفتن نگاتون میکردم میترسیدم جلو بیام وقبول نکنین،عشق یه ا

نه تشخیص این دوتا خیلی سخت شده  ه  و   سقشنگه ــ گفتم:عشق قشنگه ولی 

نیست بهت ثابت میکنم که دوستداشتنم یه احساس زود گذر و  ه  و   ســ آرمان:نه 

ساعتی نیست.بامن ازدواج میکنین؟ ــ طرز حرف زدن را دوست داشتم تصور اینکه 

با شوهر خواهر مقایسه  همسر من باشه آرمان یه امید بزرگی به من داد او را

کردم.....اصال قابل مقایسه نبودبه خودم امدم.خانوادم.....چطوری میگفتم اینا خانواده 
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من هستن؟....هیچ پسری قبول نداشت این خانواده را،دلم نمیخواست بگم اما 

ناخواسته بر زبانم جاری شد.من و خانوادم به شما نمیخوره ــ آرمان متوجه نگرانی و 

شد تصور میکر کسی که در ان کوچه دربه داغان زندگی میکند حتما ترس من 

خانواده ای فقیر هم داردفکر میکرد با هم تراز کردنمون میتونه همه چیز را حل کنه 

گفت:میخوریم به هم ما هم تو همین سطحیم ــ ولی سر ووضعش این را نمیگفت ورد 

دارم....ماتش برد سکوت میکرد این حرفش را،وسط حرفش پریدم من خانواده ای ن

کرد.انگار نمیتوانست با این یکی کنار بیاییدادامه دادم:فقط یه خواهر دارم پدر 

ومادرم وقتی من کوچیک بودم تصادف کردن مردن حاال پیش خواهرم وخانوادش 

زندگی می کنم.ــ آرمان:خدا رحمتشون کنه مشکلی نیست ــ برای او از تمام 

ی نا به سامانم، بی محبتی های اطرافیانم تقدیر بی رحمم بدبختی هایم شرلیط اقتصاد

از همه چیز گفتم مبادا فردا حس کنه من فریبش دادم اون چیزی که وانمود میکردم 

نبودم.میدانستم خانواده اش با ازدواج ما موافقت نمیکنن اما آرمان را دوست داشتم 

بود.بی نهایت این حرف وتنها شانس من برای خالص شدن از این بدبختی فقط آرمان 

آرمان خوشحالم کرد:تو برای من مهمی نه ثروتت نه خانوادت.خیلی ارام وشمرده 

شمرده حرف میزد با خانوادت حرف بزن من و پدر و مادرم میایم خاستگاریت به 

زودی ــ با تعجب گفتم:یعنی فکر میکنی بیان؟ــ آرمان:بله حتما میان....اگر هم 

میام ــ گفتم:ازدواج کرده؟ــ آرمان:نه مجرده درست هم سن  نیومدن با خواهرم آهو

وسال خودت،ــ هوا داشت تاریک میشد دلم میخواد تا صبح همن جا سر پا بایستم 

وبه حرف هایش گوش بدهم.همان روز اول به دلم نشست حاال هم این درخواست و 

؟....برای اصرارش بیشتر عاشقم کرد.خیلی عجله داشت انگار بهم گفت:فردا خوبه

خاستگاری؟ــ اصال امادگی نداشتم نه خودم نه خانوادم....اصال نمیدانستم عکس 

العمل خواهرم وشوهرش چیست.گفتم نه....باشه هفته اینده...اصال درباره من تحقیق 

کردی؟میدونی اسم من چیه؟میدونی چند سالمه؟ــ لبخندی زد وگفت:اره همه کاری 
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ــ گفتم:فکر میکنی این اندازه تحقیق کافیه؟ــ  کردم اسمت هم که یاسمن خانومه

آرمان:گفتم که عزیزم هیچی جز تو برام مهم نیست.هیچ اتفاقی حسم و عوض 

نمیکنه،واسه فردا حاضر باش با خانوادتم حرف بزن....فردا میبینمت خیلی کار دارم 

خداحافظ ــ دستش را تکان داد و رفت.فکر میکردم فقط من عاشق او شدم ولی 

نگار او بیشتر از من عاشق شده بودوخیلی عجله داشت واسه به من رسیدن.از ان ا

لحظه به بعد دنیا را جور دیگر نگاه میکردم.دلیلی برای زندگی کردن ونفس کشیدنم 

پیدا شده بود دیگر تنها نبودم بی کس نبودم کسی بود که جای خالی تمام نبودن ها 

است یا اشتباه ؟فقط دلم میخواست این مسیر  را برام پر کنه .نمیدانستم کارم درست

کوتا را طی کنم و برای همیشه ارمان را کنار خودم داشته باشم.بعدازرفتن او به خانه 

رفتم میخواستم به خواهرم بگوییم ولی خجالت میکشیدم یه لحظه شک کردم به 

از  ارمان،اگف برنگرده؟اگه تمام حرفاش دلخوشی هاش به من کاذب باشه چی؟ مدام

خودم میپرسیدم بگم یانه؟ باالخره با خودم کنار امدم که ان چهره پاک مهربان 

نمیتونه مال یه ادم پست و دروغگو باشه.تمام ماجرا را برای خواهرم توضیح دادم.از 

اینکه خاستگاری به این خوبی که من تعریف میکردم قرار بود بیایید خوشحال شد اما 

های تنم نگاهی کردوگفت:الهی بمیرم ...یاسمن تو  بعدش شرمنده وناراحت به لباس

که لباس مناسبی نداری؟ ــ تازه یادم افتاد چه بپوشم؟ اصال مناسب مراسم 

خاستگاری نبودن،پولی هم نداشت که من را ببره خرید.همه این ها را میدانستم ولی 

با  وانمود کردم که مهم نیست و من با همین لباس ها راحت هستم از او خواستم

شوهرش حرف بزند.از خوشحالی همان سرشب به اتاقم رفتم تا بخوابم چشمم به 

دختر معلول خواهرم افتاد که متعجب بود از این حال خوب من،رفتم و کم کم جوری 

که متوجه شود با گفتاری نزدیک به فهم او برایش جریان راتوضیح دادم.از چشمهای 

سمتش می کشید از روزای خوبی که قرار  زیبایش از قدرت جذبی که وقتی بود من را

بود بیاد از همه چیز برایش گفتم و با وراجی های زیادم او را خواباندم. مشکالتم زیاد 
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بود کم کاستی ها فراوان...اما دلم میخواست فقط به قسمت خوب این اتفاق فکر کنم 

باهمین  قدرت تغییر این مشکالت را نداشتم فراموش کردن ان ها بهترین راه بود

خیاالت شیرینم خوابیدم. صبح افتاب زده بود که بیدار شدم.صدای خواهرم را می 

شنیدم که با پسرش در حیاط جر وبحث میکرد به سارینا نگاه کردم بیدار بود ارام و 

بی حرکت دراز کشیده بود بلند شدم و او را روی چرخش گذاشتم و با خودم از اتاق 

ا لبخند سالم وصبح بخیر گفتم بعد از خوردن صبحانه و بیرون بردم خواهرم رادیدم ب

صبحانه دادن به خواهر زادم،دوش گرفتم وبه خودم رسیدم رفتم جلوی ایینه...از 

لباسم خوشم نمی امد اما چاره ای نبود حتی وقت نداشتم از دوستام لباسی قرض 

م خیلی بگیرم عطر خوبی هم نداشتم.این ها کمبود هایی بود که من متوجه میشد

چیزهای دیگه بود که من حتی به ذهنم نمی رسید.قراربود بعد از نهار بیایند.نزدیک 

ظهر بود که شوهر خواهرم از خواب بیدار شد همش میترسیدم رفتار زشتی انجام بده 

وابرو ریزی کنه،میشناختمش که نگران بودم ولی کاری از دستم بر نمی امداز استرس 

ادم و نتوانستم نهار بخورم بعد از نهار بود که خواهرم زیاد اشتهایم را از دست د

شروع کرد به تمیز کردن خونه و دستمال کشیدن و جارو کردن من وسارینا در 

تاقمان بودیم و ارز پنجره به حیاط نگاه میکردیم.منتظرصدای زنگ بودم.هر ثانیه که 

ازه میگذشت دلشوره ام بیشتر میشداینکه شوهر خواهرم چیزی نگفت و اج

خاستگاری داد برایم یه شانس بزرگ بود نمیدانم چه شد که نه به من شک کرد نه به 

 روش اشنایی ما،به ساعت نگاه کردم زمان هم نگار کند شده بود.اگه نیامد چی؟چرا 

 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

اعتماد کردم؟پیش این ها هم ابروم رفت.....خدایا....آرومم کن ...صدای زنگ در به 

فورا به طرف اشپزخانه دویدم وبا خودم گفتم  گوشم رسیدلرزش دستم بیشتر شد

دیدی اومد....میدونستم میاد...ازپنجره به در نگاه کردم شوهر خواهرم در را باز کرد 

پسرش از زیر دستش وارد حیاط شد با چه سر ووضع نامرتب و کثیفی انگار تو یه 

https://www.1roman.ir/
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با یه خروار خاک کشتی گرفته باشه لبخندم داشت محو میشد که پشت سرش ارمان 

سبد گل سرخ وسفید وارد حیاط شد.چقدرجذاب تر شده بود کت وشلواریه حالت 

رسمی تر بهش داده بود فوق العاده بودموهاشم به همون زیبایی قبل رو به باال حالت 

زده بودبه دنبال او یه دختر کوتاه قد کامال شبیه ارمان وارد شدبه نظرم خواهرش بود 

اون یه مرد قد بلند حتی بلند تر از ارمان ،موهای  یه جعبه شیرینی دستش بود بعد

سرش یکی در میان سفید بود انگار پدرش بود. در را پشت سر خودش بست یعنی 

دیگه کسی نبود به شوهر خواهرم دست داد وبعد با خواهرم خوش وبش کرد.شیرینی 

گرفت ای وگل را از دستان انها گرفت.من باید گل را از دست ارمان می گرفتم او چرا 

خدا......انگار خواهرمم فرهنگ خاستگاری را بلد نبود ارمان که گل را تعارف نکرد اون 

خودش از دستش گرفت.مهمان ها تعارف تکه پاره میکردن که خواهرم قبل انها دوان 

دوان به طرفم امدشیرینی و گل را به من داد شاد وخندان بود.گفت:ماشاال چه پسر 

جیب می لرزید خواهر:یاسمن چای حاضره؟ــ دست پاچه خوبیه.لبخند زدم دلم ع

شدم با اضطراب گفتم:نه....یعنی نمیدونم....االن حاضر میکنم.تمام حواسم آرمان بود 

نمیدونستم باید چای ببرم.به سماور نگاه کردم خواهرم روشن کرده بود داشت می 

د وبه من دلگرمی جوشیدبه خواهرم نگاه کردم......رفته بوددلم میخواست کنارم باش

بدهداما رفت.یه نفس عمیق کشیدم وتصمیم گرفتم قوی باشم سینی را آماده کردم 

وبه طرف استکان ها رفتم..........وای خدای من فنجان واستکان درست وحسابی 

نداشتیم هر کدوم یه شکل بودن یکی چایه دار یکی ساده یکی دسته دار یکی گوشه 

یخت.چطوری این ها را ببرم اخه؟خواهرم با اینکه من را اش پریده بود.اعصابم به هم ر

خیلی دوست داشت اما به هیچکدام از این ها فکر نکرده بودویا اصال مشکل نمی دید 

بغضم گرفت همونجوری به استکان ها نگاه میکردم. از گرسنگی هم دلم ضعف می 

چای نبودم رفت کاش نهار میخوردم نیم ساعتی گذشت از امدن انهاحاضر به بردن 

خواهرم صدایم زد:یاسمن جان برای مهمان هایمان چای بیاور ــ با خودم گفتم آخه 
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با کدوم استکان و فنجانت؟ ولی من که همه چیز را به ارمان گفته بودم نگرانی برای 

چی؟حتما او هم خانواده ش را در جریان گذاشته بودلزومی ندارد اینقدرشرمنده 

از کردم وان ها را روی ظرفی چیدم چای ریختم و از باشم.در جعبه شیرینی را ب

اشپزخانه بیرون امدم.استرس اون روزم را هنوز به یاد دارم از خجالت لپ هایم سرخ 

سرخ شده بود به جز پاهایم چیز دیگری را نگاه نمیکردم سالم کردم و چایی اول را به 

حترام بلند شد و صورتم پدر ارمان دادم وبعد سینی را رو به روی خواهرش گرفتم با ا

ید:خیلی خوش حالم که میبینمتون ارمان خیلی ازتون تعریف کرده بود ب*و*سرا 

برام ــ چه وش کالم و مهربان بود فقط توانستم با صدای ضعیف و بگم:لطف 

دارین،چایی ها را پخش کردم و اخرین چای را به طرف ارمان اوردم .صورتم را برانداز 

ی را برداشت. شیرینی را خواهرم پزیرایی کرد همه مثل یه کرد و سپس با تشکر چای

حلقه نشسته بودیم.روبه روی ارمان نشسته بودم اما حتی یک لحظه نتوانستم 

نگاهش کنم سرم پایین بود ودست هایم را نگاه میکردم همه نگاه ها به من خیره بود 

به حرف و من در دنیایی دیگه بودم پدر ارمان سکوت را شکست و شروع کرد 

زدن:حتما میدونید که ما به چه منظور مزاحم شدیم؟ ــ شوهر خواهرم:راستش به 

من گفتن واسه خاستگاری یاسمن میان شناخت دیگه ای ندارم ــ پدر ارمان:بله 

همین طوره،پسرم آرمان چند روزیه که ازمون میخواد بیایم خاستگار براش گویا 

ده و خوشش اومده پیگیری کرده.ما که بیرون به صورت اتفاقی یاسمن خانوم و دی

خیلی خدار و شکر می کنیم از این انتخابش هیچوقت نمی تونستیم دختری به این 

کاملی براش پیدا کنیم.پسرم درسش تموم شده ومتاسفانه اینجا با تخصص و رشته 

یدا شده با ینکه دلم نمیخواد بره و ازمون اش کار نیست و جنوب کشور براش کار پ

جدا بشه ولی به خواسته اش احترام میذارم و ازاد میذارمش خودش برای زندگی 

واینده اش انتخاب کنه.اگه که روزی ازدواج کنه مجبوره زنش هم با خودش ببره 

جنوب واین یه موضوع ساده نیست و حتما باید مطرح میکردم همان طور با ادب و 
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ام حرف میزد از بین حرف هایشان متوجه شدم یک پسر بزرگتر از آرمان دارن احتر

واین دختر و پسر را،مادرآرمان و برادر بزرگترش آرمین گویا تمایل به این ازدواج 

نداشتن که ترجیح دادن خونه بمونن نیومدن مادرش ناراحتم کرد.بین خانواده هایمان 

ه و گدا بود پدر ارمان مردی منطقیو خوش اختالف زیادی بود دقیقا ازدواج شاهزاد

کالم بود از همان روز اول فهمیدم کامال رفتار ارمان کپی شده پدرش است او وآهو 

خواهرش کامال اخالق پدرشان را داشتن اما برادرش و مادرش انگار یه نوع دیگه بودن 

ان وخوش گذران کامال متضاد انها ادم های پرتکبر مغرور،خود بین، بی بند و بار،بی ایم

،برادرش ارمین با اینکه چندسال از ارمان بزرگتر بود نه سرکاری داشت نه مدرک 

تحصیلی معتبری،نه حرفه ای،به مادرش وابسته بود تاحمایت او را داشت به اینده فکر 

نمیکرد.پدرش تاجر فرش وقالی های سنتی قیمتی بود بین ما یه اختالف طبقاتی 

رساز هم میشوداما بایه امید کاذب جلو میرفتم وباور چشمگیربودمیدانستم دردس

داشتم همه چیز خوب پیش میره،پدرشوهرم حرف میزد وهمه چیز را توضیح میداد تا 

از شرایط هم باخبر بشیم شیوه تصمیم گیری اسون تر بشه شوهر خواهرم که دهانش 

هم خیلی  چند سانتی باز شده بودو از فرط تعجب نمیتوانست چیزی بگویید خواهرم

هیجان زده گوش میداد من هم که درگیر دلشوره ها ونگرانی خودم بودم چشمم فقط 

کم وکاستی ها را می دیدمثال اینکه فقط دو ساعت مهمان ما بودن و طی این 

دوساعت شوهر خواهرم نتوانست ابروریزی نکند مدام چرتش میگرفت وخمیازه 

نمیشناختمش میگفتم رفته کار مفیدی میکشید تمام شب را انگار نخوابیده بود اگه 

کرده ولی نه پی خوش گذرانی وبی بندو باری هاش بود.لحظه های اول میترسیدم 

بروند وبرنگردنداما انگار ارمان اهسته به پدرش چیزی گفت که باعث شد پدرش با 

اطمینان کامل درباره دیدار بعدی و ادامه این تصمیم ازدوج صحبت کند.تمام شرایط 

پذیرفتن.حتی خیلی بیشتر از چیزهایی که ما انتظار داشتیم را قول دادن،ان  ما را

روزبا تمام دلهرهایش تموم شدخوشحال بودم همه چیز به سرعت اتفاق می افتاد 
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کاش یکم بیشتر فکرمیکردم ازدواج با یه ادم جدا از فرهنگ خودت کار درستی 

اال زوده این ها را بگوییم نیست نابود میشد کسی که خانواده پایین تری داشت.ح

مهریه صدو چهارده سکه مد نظرون بود ولی به تعداد تاریخ تولدم ارمان نوشت.از 

همه چیز راضی بودم قرار شد فردای ان روز برایم انگشتر نامزدی بیاورند.بعد رفتن 

انها یه راست به طرف اتاقم رفتم چشمان منتظرسارینا رادیدم که در اتاق را نگاه 

یچاره منتظر من بود نزدیکش رفتم از من دلخور بوددستان بی حس وگوشت میکردب

یدم.من را ببخش عزیزم به کلی فراموش کردم نو را،رفتم ب*و*سالودش را گرفتم و

برایش شیرینی و چای اوردم.صدای شوهر خواهر را درهنگام راه رفتن شنیدم:چه 

ید حرف او گفت:اره خانواده ای بودن،شانس بیاریم پشیمون نشن،خواهرم در تای

خیلی پولداربودن بدون چونه زدن هرچی گفتیم گفتن باشه معلومه مشکل مالی 

نداشتن خاستگار از این بهتر برای یاسی پیدا نمیشه ــ انگار ارمان به دل همه 

نشسته بود ومن تنها نبودم.شیرینی ها را به اتاق بردم و با لبخند گفتم:ببین خاله 

خاستگاری منه،مثل همیشه که به او غذا میدادم ودهانش را  برات چی اورده؟شیرینی

باز میکردنبود دهانش را باز نکرد هنوز از دستم دلخوربودــ گفتم:خاله رو اذیت 

نکن؟ به ان معنا که نمیخوردصورتش را برگرداندباز اصرار کردم بخور عزیزم؟نخوری 

باز کرد شیرینی را به او نه من نه تو......ازقهر من میترسید تسلیم شد ودهانش را 

دادم وخورد بعد برایش از ارمان وخانواده اش از حرفهایشان گفتم فقط گوش میکرد 

به خوبی میفهمیدم که چقدر دوستدارد اونیز مثل من سالم وسالمت بود با حسرت 

نگاهم میکرد همه چیز را می دید ومتوجه میشد اما نه میتوانست حرف بزند نه راه 

نیاز هایش را برطرف کند افسوس که سرنوشتش اینجوری رقم خورده برود ونه حتی 

بود.دلم خیلی براش تنگ شده....ــ قطره ای اشک از گوشه چشمش پایین امد بدون 

اعتنا به ان ادامه داد: فردای ان روز بعد از برگشتن از کالس ارمان وخواهر ومادرش به 

را کادو گرفته بودن  دیدنم امدن یه انگشترو چادر نماز ویه سری وسایل
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اوردن.مادرش به چشم تحقیر من و خانوادم را نگا میکرد واضح بود به اجبار امده دلم 

به ارمان قرص بود وتوجه ای به او نمیکردم نیم ساعت نمیشد که رسیده بودن هنوز 

پزیرایی نکرده بودم که بدون هیچ حرفی بلند شد وگفت ما باید بریم دیگه بچه ها 

را دیدم زیر لب چیزی گفت اما تصمیمش عوض نشد آرمان هم من من کرد پاشید،اهو 

که فعال زوده اما فایده نداشت حتی اصرار خواهرم نیز مانع رفتنش نشدیه زن مغرور 

وبد ذات بود یه ارایش غلیظ یه ظاهر نامناسب داشت که شاید فکر میکرد روشن فکر 

اس های فربنده چیزی به ویزگی است وکمی جوان تر به نظر بیاد جواهرات واین لب

های مثبت ادم اضافه نمیکنه. اون روز با اخم به حالت قهر از خونمون رفت نمیدانستم 

برمیگردد یانه نگران بودم نامزدی را به هم بزند از اینکه نمیتوانستم مثل دختر های 

ن به دیگه سرم وبلند کنم وباغرور بگم این خانواده ی منه ناراحت بودم بعد رفتنشا

اتاقم رفتم وفقط گریه کردم تحقیر شده بودم وقتی به نگاه مادر شوهرم که به درو 

دیوار می انداخت فکر میکردم دلم بیشتر میگرفت.من در حد انها نبودم ای 

کاش.....ــ صدف به چشمهای گریون یاسمن نگاهی انداخت وگفت:ای کاش چی؟با 

ادن به سوال او ادامه داد:خواهرم که اون ازدواج نمیکردی؟ ـــ یاسمن بدون پاسخ د

صدای گریه هایم را شنیده بود به اتاقم امد دلش برایم می سوخت گفت:یاسمن چرا 

گریه میکنی؟قربونت برم هنوز که چیزی نشده،تازه امروزه برات حلقه 

اوردن....وسایلی که اورده بودن را کنارم گذاشت.همچنان سرم روی زانوهایم بود 

دلش میخواست آرامم کند ولی نمیتوانست گریه اش گرفت واشک میریختم.

وگفت:بخدا درست میشه یاسمن گریه نکن....ببین سارینا هم به گریه انداختی ــ 

سرم را بلند کردم و دیدم بی صدا گریه میکنه دلم نمیخواست چشمهای معصوم 

گرفته  وپاکش را گریون ببینم صورتم وپاک کردم وگفتم دیگه گریه نمیکنم یکم دلم

بود تو هم گریه نکن عزیز خاله.لحظات سختم سپری شدن نامزدی ما به هم نخورد اما 

طی تمام مدتی که نامزد بودیم دیگر مادرش را ندیدم حتی من را هم دعوت نکردن به 
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خونه،پدرش و خواهرش بهم سر میزدن بیرون غذا میخوردیم باهم خرید میرفتم ولی 

نمیخواستن برادرش را که اصال ندیده بودم تمایلی هم مادرش و داداشش انگار من را 

به دیدنشون نداشتم دلم نمیخواست باز ان نگاه های تحقیر امیز ان روز تکرار شودبه 

ارمان وابستگی شدیدی پیدا کرده بودم اگه این نامزدی به هم میخورد ومن را تنها 

ای عقد بودوبهم میذاشت بدون شک دیگه نمیتونستم زندگی کنم ارمان پیگیر کار

میگفت نگران چیزی نباشم میگفت میدونم مادرم باتو رفتار خوبی نداشته وبی 

توجهی میکنه نسبت به تو ولی قول میدم به جای همه بهت محبت کنم تمام این 

روزای سخت وجبران کنم روی نیمکت پارک بودیم که حرف میزدیم.بهم قول میداد 

که قرار بود به دور از خانواده هامون واز یه زندگی قشنگ حرف میزد زندگی 

کیلومترها ان طرف تر بسازیم زیر یه سقف دو تایی.همین که تصور میکردم ارمان 

هست کنارم شک نداشتم یه زندگی ایده ال میشه لحظه به لحظه بیشتر عاشق هم 

میشدیم .به تک تک قول هایی که داد عمل کردیه ماهی نامزد بودیم.بهترین ها را 

نتخاب میکرد موقعه خریدعقد،درتمام مدت خریدها ورفت امد ها اهو با اشتیاق برام ا

من را همراهی میکرد.مادرشوهرم دخالتی توی خرید وانتخابهایم نکرد از من فاصله 

میگرفت ارمان اجازه نمیداد ما برای او حلقه یا کت وشلوار عقدبخریم میدونست وضع 

ل نکرد.به سلیقه من انتخاب کرد ولی ما چطوریه هرچقدرخواهرم اصرار کرد قبو

خودش حساب میکرد میترسیدم مادرشوهرم بفهمد وبه رخم بکشد اما ارمان دلم را 

قرص کرد که آهو چیزی نمی گوید ومادرش هم بویی نخواهد بردخریدمان تمام شد 

قرار بودیه عقد ساده محضری بگیریم و بریم ماه عسل ،من که کسی را نداشتم دعوت 

راسم بگیرم آرمان هم اگر فامیلی داشت خانواده اش اجازه ندادن دعوت کند کنم و م

وابرو ریزی شود به قول مادر شوهرم که اینجور عروسی اورده باشد.چند ساعت 

مونده به مراسم برای اماده شدن به ارایشگاه.فقط آهو کنارم بود چه عروس بی 

خوش بختی کرد.من اما  کسی؟ ارایشگرم زیبایی من را تحسین کرد وبرام ارزوی
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حواسم پرت بود دلم گرفته بود از این شرایط خواهرمم که نیومده بود پیشم اونم 

درگیر مشکالت خودش بود تا بچه هایش را حاضر میکرد وتذکرات الزم را به 

شوهرش میداد که ابروریزی به پا نشه حتما خیلی وقت میبرد.آهو که می دید در این 

من چه حالیم مدام دورم میچرخید وقربون صدقه ام می  روز قشنگ وتکرار نشدی

رفت وجودش بهم دلگرمی خاصی میداد انگار خواهر خودم بودحتی مهربون 

ترگفت:عزیزم بلیط ها حاضرن ایشاال بعد شام راهی ماه عسلتون میشین،ارمان بیرون 

منم مثل منتظره چیزی الزم داری بگم برات بیاره؟ــ نه ممنونم چیزی الزم ندارم ــ 

هر دختری دلم میخواست وقتی لباس عروس را تنم میکنم تمام دوستام و فامیلم 

دورم جمع باشن وبرام دست بزنن بهم تبریک بگن این روز قشنگ وجشن بگیرم یه 

خاطره خوب ازش به جا بمونه برام،یه مهمونی بزرگ.......ولی حتی خانواده های 

امدنشان را پرسیدم گفت مادرم کمی خودمون هم کامل نیومدن از اهو دلیل نی

کسالت داشته.ارمین هم اینجا نیست شماله نرسیده که بیاد وقت زیاده ایشاال جبران 

میکنن بعدا ...ــ اصال توجیح خوبی نبود دلم شکست این کارشون بی احترامی به من 

بود بی ارزش کردن من......بیچاره ارمان تا لحظه اخر امید داشت مادرش بیاد و 

میگفت میاد یاسمن جان نگران نباش ،آرایشم که تمام شد رفتم جلوی اینه وخودم را 

برانداز کردم خیلی زیبا شده بودم عکس های ان روز را دارم که بعد از مراسم گرفتیم 

یادم بنداز نشانت بدهم.ارمان هم خیلی شیک ر خوشگل تر شده بود انگار اونم 

ودمسیر سالن زیبایی تا محضر را من و اهو ارایش شده بود پوستش روشن تر شده ب

وارمان باهم بودیم آرمان شوخی میکرد حرف میزد ما را مجبور میکرد بخندیم اون 

هم به اندازه من از این شرایط دلسرد بود ولی اجازه نمیداد غصه بخورم اون بهترین 

دم یه همسر دنیا بود برای من ،حس عجیبی داشتم به لباس سفید تنم که نگاه میکر

حس خوب بهم منتقل میشد به خیابون ومردمش نگاه میکردم با تموم غصه هام باز 

همه چیز قشنگ بود دلم میخواست از ماشین پیاده بشیم دوتایی قدم بزنیم تو 
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خیابون همه ببین من دارم عروس میشم فکر میکردم دیگه تموم شد روزای سختم 

های سخت زندگیم عبور میکردم به وقتی ماشین حرکت میکرد انگار از کنار صحنه 

سمت خوشبختی می رفتم درد ها نبودن ها تموم زجرهایی که کشیدم همه را داشتم 

پشت سر میگذروندم.در محضر که ماشین متوقف شد پدر ارمان و خواهرم و بچه 

هایش را دیدم سارینا روی ویلچره نگاهم میکرد یعنی همین ها بودن دعوتی های 

ارمان در ماشین وباز کردو گفت:عروس خانم چرا تو من؟ تو فکر رفتم 

فکری؟نمیخوای بیای پایین؟ ــ لبخندی زدم وگفتم:چیزی نیست.چرا میخوام االن 

میام پایین ــ از ماشین پیاده شدم دست گلم تو دست چپم بود و دست راستم تو 

دستای آرمان دستام از استرس سرد شده بود سالم کردیم به همون شیش نفر 

مون و روی صندلی نشستیم تا عاقد بیاد خواهرم کمی اسفند دود کرد عاقد اومد و مه

قران می خوند.آهو را دیدم که با تلفن حرف میزد انگار مادرش بود میخواست بدونه 

پسرش این اشتباه را مرتکب میشه یا نه؟پدر آرمان وخواهر شوهرم هم یه گوشه 

ه صندلی های خالی ه فضای خلوت دلم ایستاده بودن،به اطرافم نگاهی انداختم ب

میخواست روی تک تک انها مهمان بود.باالخره بعد از سه بار خواندن خطبه وسوال 

پرسیدن عاقد بله را گفتم ارمان هم بعد از من همان بار اول بله را گفت،کاغذ ها را 

 امضا زدیم وهمه چیز تمام شد زن وشوهر رسمی شدیم کادو ها را با کردم یه ساعت

برای من و یه ساعت برای آرمان از طرف خواهرم،آهوهم یه گردن بند ظریف بهم داد 

پدرش آرمان هم چند تا تیکه کاغذ بود نمیدانم سند چه بود ان لحظه نمیشد خواند 

ولی ارمان متوجه شد و تشکر کرد همین ها تمام کادو های ازدواج من بودن،ارمان 

ی نیست که در شان تو باشه....لیاقت تو بهم گفت:ازت معذرت میخوام این مراسم

خیلی بیشتر از این ها بود ببخشید بیشتر از این از دستم بر نیومد ــ با اینکه ناراحت 

بودم اما وانمود کردم مهم نیست گفتم تو برای من مهمی نه مراسم انچنانی و مهمونی 

ش کنن باز بزرگ،امروز بهترین روز زندگی منه حتی اگه تمام دنیا سعی کنن تلخ



                 
 

 

 فرانک میرزایی | از تو دورم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

103 

 

نمیتونن موفق بشن ــ بعدتمام شدن خطبه عقدباارمان رفتم و وسایلم شخصی ام را 

از خانه برداشتم.جهاز که نبردم یعنی چیزی که من میخریدم وبا بدبختی پولش را 

جمع میکردم اصال بدرد نشون دادن به فامیل ارمان و حفظ ابرو داری نبود پس 

ظی کردم و همراه ارمان برای شام به خانه پدری او ترجیح دادم نبرم.از انها خداحاف

رفتیم با اینکه دلم نمیخواست برم و بخاطر بی احترامی انها ونیامدنشان به مراسمم 

دلگیر بودم اما با اصرار ارمان پذیرفتم.این اولین بارم بود که به ان خانه قدم 

شدم تازه فهمیدم میذاشتم.باید دعوتم میکردن اما نکردند.وقتی وارد حیاط انها 

مادرشوهرم حق داشت که با تعجب و غیظ خانه ی ما را برانداز میکردحق داشت من 

کجا وانها کجا؟آرمان سعی داشت من را با محیط انجا اشنا کند وقتی سردرگم اطرافم 

را نگاه کردم و حیرت زده سکوت کردم گفت:حیاط خونه ما کمی بزرگ تر از حد 

قسمتی از این خونه انباری شده این که سه تا در داریم  معمول بخاطر شغل پدرم یه

هم یکش فقط مخصوص ماشین های کارگاه ،این درختای میوه،اون گلها و این سبزی 

جات هم مربوط میشه به رشته آهو که پزشکی گیاه میخونه وبراش جنبه تحقیقی 

راژهم که داره اون قسمت هم که چمن کاشتیم و تاب و صندلی ها هست کار مادرم گا

با ماشین هاش به آرمین ربط داره عاشق ماشین و این ردو بدل هاست حاال بیا جلوتر 

بریم سر فرصت همه جا را میگردیم دقایقی باید قدم میزدیم تا به محوطه حیاط 

برسیم حیاطشان خیلی زیبا بود سبزسبزسبز......بوی گل وگیاه....یه نسیم خنک که 

من و سبزی ها را با خودش می اورد به تاب وسرسره عطر برگ های درختا و گل و چ

ها که رسیدم امان خندید وگفت:این سرسره رو میبینی یاسی؟یه دنیا ما باهاش 

خاطره داریم اخ اخ چقدر با ارمین سرش دعوا داشتم نزدیک هجده یا بیست سال 

رگ میشه اینجاس دلمون نمیاد برداریم حتی االن که دیگه نیازی بهش نداریم و بز

شدیم شاید به نظر تو فقط یه تیکه اهن باشه ولی برای ما خیلی با ارزشه، درختان 

هنوز ادامه داشتن دستش را به دستم نزدیک کرد....دستم و عقب کشیدم انگار باورم 
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نشده بود دیگه محرم هستیم و من زنش هستم از ناخوداگاهم بود باتعجب نگاهم 

ین کاری کردخودم هم متعجب بودم نگاهی به کرد.دستم انگار بدون فرمان مغزم چن

دست منتظر او انداختم ودست او را گرفتم وفشردم ...بدون نگاه کردن به او به 

حرکتم ادامه دادم مردی میان سال به پیشوازمان امدو سالم کرد ازدواجمان را 

آهو  تبریک گفت به نظر از کارکنان خانه یا انبار بود مشغول حرف زدن با او که بودیم

وپدرش نیز به استقبالمان امدن آهو گفت:دوساعته داریم نگاتون میکنیم چی شده 

دیگه دل نمیکنین بیاین تو؟همه ی حرفاتون را گذاشتین االن به هم بگین؟ــ 

خجالت کشیدم وسرم را پایین گرفتم آهو دستش رابه پشتم زدوبادست دیگرش 

اشیدشام بخوردید وبریدبلیط دست ارمان را گرفت وبه طرف خانه کشیدوگفت:زودب

شب گرفتم نکنه نظرتون عوض شده ونمیخواید بریدماه عسل؟ــ 10واسه 

نمیخواستم بپرسم ولی ازدهنم پریدوگفتم:مامان خونه نیست؟آرمان ازخجالت سرش 

راپایین گرفت وسکوت کردآهولبخندسردی زدوگفت:چرا االن میادهمین یه عروس 

م:خب خیلی خسته شدیم بریم داخل اون هم گل را بیشترکه نداره ــ پدرشوهر

میبینیم.داخل خانه شدیم چه خونه ای؟قصربود این اولین بارم بودکه انجا رامیدیدم 

خیلی شیک ومدرن بودخیییلی بزرگ،به محض ورود زنی ازخدمتکاران که لباس 

مخصوصی هم داشت به من خوش امد گفت ومرابه پزیرایی دعوت کردبعدازصرف 

تازه مادرشوهرم ازطبقه باالپایین امدخیلی رسمی وخشک سالم چای وشیرینی 

کردبه محض دیدنش من وارمان بلندشدیم به احترامش،صورت ارمان 

یدوسپس من را میدانستم به اجباراینکاررامیکند ولی به روی خودم ب*و*سرا

نیاوردم.مثل دفعه قبل بودموهای رنگ شده اش روی پیشانی اش ریخته شده 

ی داشت پوست سفیدباگریم هم لبهای غنچه وزیبا....ازمن که بودصورت ریزنقش

عروس بودم ارایشش غلیظ تربودزیبابودولی به دلم هیچوقت ننشست خیلی 

تکبرداشت هنوزبااوهیچ حرفی نزده بودم که یکی ازخدمتکاران خبردادکه شام 
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حاضراست ــ پدرشوهرم:پاشید یاسمن دخترم پاشوشام بخوریدوبرید فرودگاه ــ 

ام گفتم:چشم ــ ارمان بلندشدودستم راکشید وبلندکردهمراه بقیه به طرف ار

میزشام رفتیم.چه چیدمان قشنگی.چندنفربیشترنبودیم اما خیلی غذاروی 

میزبودشایدبه اندازه پنجاه نفر یه میز بزرگ مستطیل شکل،درست وسط پذیرایی 

یموترش داشت بیشترغذاهایی که میشناختم روی میزبود.ارمان عالقه خاصی به ل

کناربشقابش یه ظرف پرازلیموهای حلقه شده گذاشته بودن.فکرم پیش خواهرم 

 وسفره ان ها بودای کاش ادم هیچ حسرتی تودل بچه هاش نباشه

بعدازخوردن شام چون وقت تنگ بودسریع خداحافظی کردیم وبه طرف فرودگاه 

ریا لحظه شماری رفتیم ــ اهووپدرشوهرم ماراتا انجا بدرقه کردندبرای دیدن د

میکردم.خیلی هیجان داشتم دریا را ازنزدیک ببینم به ارمان حسودی ام میشد وقتی 

برایم تعریف میکردکه هرسال تابستان یک ماهی را شمال میگذرانند یه خونه 

کناردریا داشت پدرشوهرم قبل ازما آرمین انجا بودبرادربزرگتر آرمان اما وقتی ما 

ه بود وما اوراندیدیم اخر شب رسیدیم خیلی خسته بودیم رسیدیم اونبودگویا برگشت

ارمان به طرف اشپزخانه رفت سروصدای به هم خوردن ظرف ها به گوشم می رسیدـ 

گفتم:عزیزم چیکارمیکنی؟کمک الزم داری؟ــ گفت:دارم دولیوان شربت درست 

زیبایی  میکنم تا توبری یه نگاهی به خونه بندازی واتاق ها راببینی حاضرمیشه مکان

بودفضایی بزرگ اما ازنظرمن تاریک وترسناک هم بود یه حیاط بزرگ پرازدرخت میوه 

شلوغ بودحیاط ازدرخت اما درتعجب بودم که چراحتی یکشاخه گل دران جا دیده 

نمی شد؟نه ازان خانه که گلستان بودنه ازاین جا که مثل بهشت بی درخت بود.چرخ 

میکشیدم بیش ازپنج اتاق خواب داشت به اضافه  میزدم وازاین اتاق به ان اتاق سرک

اتاق نشیمن، اشپزخانه،کتابخانه،یه بالکن که بیشتربه یه حیاط شبیه بود.تمام وسایل 

خانه شیک وگران قیمت بود مجسمه های بزرگ،تابلوهای نقاشی که تصویری 

ین ازاعضای خانواده روی ان بود.اشیا قیمتی ازقبیل کوزه وتسبیح های تزیینی چند
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مدال ولوح تقدیرکه ارمان راتحسین میکردبادیدن انها بیشترازقبل به ارمان 

افتخارمیکردم ازانتخابم کامل راضی بودم مشغول تماشای انها بودم که ارمان 

 بادولیوان شربت کنارم ظاهرشدوگفت:بسته دیگه بقیه واسه فردا

شق اوشدم ازان روزبه بعد وارد دنیایی دیگرشدم فقط خدا میدانست چقدرعا

فکرم،رفتارم ،عالیقم همه به کلی تغییرشکل دادم تمام ارزوی من حاال خوشحال 

دیدن همسرم بود دیگرازان همه فکروخیال ازان حس تنهایی وپوچی لعنتی که 

نابودم میکرداثاری نبودآرام بودم تمام تالشم رامیکردم وتمام هنرهای اخالقیم رابرای 

.رضایت اوحاال برای من اولویت زندگی بودتمام تالش اونمایان میکردم..فقط برای او.

من چیززیادی نبود دربرابرمهرومحبت اواوتمام کمبودهای مرا ازتمام جنبه ها جبران 

میکرددیگرنه نداشتن خانواده نیز حتی ازیادبرده بودم گاهی میترسیدم خواب باشم 

یتیم وبی کس قبل وتمام شوداین روزهای شیرینم.مبادارویا باشدمن هنوز همان دختر

باشم؟اگرصبح بیدارشوم وبازان اتاق دربه داغان باشدومن روبه روی ساریناچشم هایم 

را وا کنم؟اگر ارمان نباشدواین هم اتفاق تصویرسازی ذهنم باشد؟بی شک دیوانه 

 .میشدم

صبح شد.کی افتاب زدو کی خروس خواندراخدامیداند،همین رامیدانم چشمهایم راکه 

شدخواب نیست رویای شیرینم به حقیقت پیوست خواستم  گشودم دلم قرص

صورتش رادرخواب ببینم صورتم را که برگرداندم کنارم نبود کجا رفته بود؟ازروی 

تخت بلندشدم موهایم پریشانم را جمع کردم وبستم لبس هایم را پوشیدم وتخت 

می دلم رامرتب کردم صدایش زدم:آرمان؟......آرمان جان؟ کجایی؟ جوابی نشنیدم ک

شور افتادیه مکان غریب،بزرگ،درندشت،ازصدای پای خودم هم میترسیدم 

درجستجوی او اتاق ها رامیگشتم کم کم داشت گریه ام میگرفت حسابی ترسیده 

بودم تا که صدای اوراشنیدم :یاسی گلم بیدارشدی؟ــ به طرف صدای اودویدم 

نومم ــ اشک درچشمانم کناراشپزخانه بااوروبه روشدم با لبخندگفت:صبحش بخیرخا
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جمع شده بودبه محض دیدن اوسرازیرشدبا بغض گفتم:کجا بودی؟ــ نزدیک اومد 

وبانگرانی گفت:چرا گریه میکنی؟چی شده؟ ــ دوباره پرسیدم:میگم کجا بودی؟ــ با 

لحن قانع کننده ای گفت:چیزی تویخچال نبودرفتم یکم خوراکی خریدم.....چی 

گفتی؟نیم ساعته دارم این خونه را زیرورومیکنم خیلی شده؟ــ گفتم:نبایدبه من می

ترسیدم ــ چقدرمهربان وصبوربودبااینکه لحن صدام تندبوداما برعکس من با 

مهربانی گفت:ببخشید.خواب بودی دلم نیامدبیدارت کنم با یه لبخند دیگه طوری که 

رند ازدلم دربیادگفت:مگه بچه ای که ترسیدی؟ــ گفتم:مگه فقط بچه ها حق دا

بترسند؟ــ با خنده گفت:نه عروس خانوم ها هم گاهی حق دارند بترسند ازشوخی 

گذشته فکرنمیکردم بترسی یا نگران بشی....دیگه نبینم گریه کنی ها؟پاک کن اشک 

هاتوــ صورتم را پاک کردم ونگاهش کردم که ادامه داد:حاال تنبیه من 

م؟ازدلش درمیاد؟ــ خواستم چیه؟بذارخودم بگم...صبحانه حاضرکنم؟ظرفاشم بشور

کمک کنم اجازه نداد روی صندلی نشستم ونگاهش میکردم همزمان با چیدن سفره 

حرف میزد:یاسی؟یادتهوقتی بهت گفتم دوستدارم میخوام بیام خاستگاریت؟ــ آره 

یادمه میخوای بگی هول شدم؟ــ ارمان:نه اتفاقاتوخوب بودی حرفات را خیلی محکم 

نه منمن میکردم میترسیدم ــ ازچی؟ ازمن؟ــ آرمان:نه وجدی میزدی ولی من 

ازاینکه چیزی بگم ناراحت بشی بذاری بری.همش خدا خدامیکردم عشقی توقلبت 

نباشه نمیدونی چه اضطرابی داشتم...باراول که دیدمت تا چندروزهمش توفکرائن 

عاشق لحظه ها بودن تا اینکه دل رابه دریا زدم رفتم به اهوگفتم خوشحال شدکه 

شدم درباره طرزبرخوردبادخترا برایم توضیح دادیه جورایی جرات حرف زدن بهم 

دادتشویقم کردکه سرسری ازاین احساسم نگذرم کم پیش میادتکراربشه این حس 

برام .ازمن سن کمتری داشت اما طوری راهنماییم کردکه حس می کردم خیلی 

ت اوتمام شدفهمیدم بیشترازچیزی که فکرمیکنم رادرک میکند وقتی توضیحا

توبهترین انتخابم برای ازدواجی،اولین کسی که تا این حد برای دیدن دوباره اش 
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اشتیاق داشتم....یاسی..تواولین آخرین عشق من هستی ــ برگشت وبه صورت ماتم 

نگاهی انداخت یه لبخندزدگفت:عاشقتم ــ انگارازتصمیمش خیلی راضی بودمن هم 

دم امانمیتوانستم مثل اوراحت به زبان بیارم ان به اندازه اوهیجان زده بو

را.سرمیزصبحانه از او پرسیدم آرمان توورزش میکنی به صورت حرفه ای؟ــ 

گفت:اره ...ولی یه مدت کنارگذاشتم ــ پرسیدم:چرا کنارگذاشتی؟ــ ارمان:ورزش 

م یه نوع تفریح...تامجردی ازادی بری سمت این اهداف االن متاهلم ترجیح میدم وقت

راصرف زنم وکارم بکنم تا تفریح،تمام عالیق من خالصه شده تویاسمنم حاالــ قلب 

خیلی بزرگی داشت عالقه اش راپنهان نمیکرد صاف وصادق بود میان این همه 

فکرجورواجورهنوزرفتارهای زشت مادرش درخاطرم بود پرسیدم:ارمان چرا مادرت 

هدگفت:هیس.......گوش کن وبی ازمن خوشش نمیاد؟ــ نمیخواست به سوالم جواب بد

صدا مکث کردــ گفتم:به چی؟ــ ارمان:به صدای موج دریا ــ راست می گفت 

صداخیلیواضح درگوش می پیچید صداخشن بودامابرای من دلنشین بودبادباعث 

حرکت اب دریا به سمت صخره ها میشد که صدایی مثل رعدوبرق درست میکرد دلم 

ما چون بحث راعوض کردونخواست جواب بدهد میخواست جواب سوالم رابگیرم ا

سکوت کردم صبحانه میخوردیم که ارمان بلندشدوازدرون نایلون های خریدش یک 

شاخه گل بیرون اوردوبه طرفم گرفت وگفت:فقط تونستم یه شاخه گل بخرم برات 

وقت نشد چیزبهتری بخرم ــ حسابی ازرفتارم شرمنده شدم ازدادی که سرش 

خجالت میکشیدم گل را ازدستان مهربانش بگیرم.هنوزشاخه گل کشیدم کجا بودی 

دردستش بودکه بامهربانی گفت:بگیرش دیگه عزیزم ــ باشرمندگی گفتم:من 

شرمنده شدم خیلی باهات بدحرف زدم ــ آرمان:مقصرمن بودم ولی اگه توقبول کنی 

ل این گل کمک میکنه تا همه چیزرافراموش کنیم قبول؟ــ لبخندزدم وشاخه گ

راازدستش گرفتم به زیبای ان خیره شدم ــ آرمان:میای بریم کناردریا؟ــ بی 

اختیارفریادزدم باذوق:واااای دریا آره میام ــ آرمان:پس حاضرشوتا بریم ــ 
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رزراداخل یک لیوان اب سرد گذاشتم ومیزصبحانه راجمع کردم ارمان نیزبه من کمک 

نه زدیم بیرون ازانجا بدم می امد ازبس میکردتا کارها زودترتمام شود.باالخره ازخا

بزرگ بودمیترسیدم ویال با دریا فاصله زیادی نداشت کمی قدم زدیم ورسیدیم چه 

زیبا بود تاچشم کارمیکرداب بوداین وسط پرندگان ازفرصت استفاده 

میکردندودراسمان درست باالی سرماهی هاپروازمیکردند.درتعجب بودم دریایی به 

ی کنارش نیست فقط من وارمان بودیم به همین این بزرگی چرا کس

خاطرپرسیدم:ارمان چراکسی کناراین دریانیست؟ــ ارمان:خب نباشه 

بهتر؟سروصدارا دوست داری مگه؟ازصدای قایق وشلوغی ادم ها واسه گرفتن ماهی 

ودردسراش متنفرم، اینجا کمی گران تره خونه به این خاطرادم های معمولی نمیان 

وبه خودم وخودت بهترنیست این؟ــ گفتم :خوبه اره این فقط یه اینجا،همینش خ

سوال بودقدم زنان نزدیک دریا شدیم روی ماسه ها باصدف های کوچک وبزگ تزیین 

شده بود ماسه هاخیس ونمناک بودن روی انها نشستیم ومحو تماشای این ابی بی 

لقب وبهش کران شدیم ــ ارمان چرابه دریا میگن بی رحم؟چی باعث شده این 

بدن؟ــ ارمان:نه یاسی جان کی گفته بی رحم؟من مخالفم باهاش خیلی هم 

مهربان،پرازارامش دریا ــ گفتم:ولی خیلی ها راغرق میکنه ــ آرمان:خب ببین یکی 

با تصادف میمیره یکی ازپشت بوم می افته میمیره یکی ازهواپیما نمیشه گفت همه 

ره ادم می میره حاالبذارچندنفرهم ازطریق این ابزارومکان ها بی رحم هستن باالخ

دریابمیرند هردوخندیدیم ــ به سوال های بی ربط من خیلی باحوصله جواب 

میدادصبوربودخیلی صبور.به دریا سنگ پرتاب میکردم لذتی خاص داشت صدای 

قلوپ ان باصدای موج یک صدا میشد وصدایی قشنگ ترایجادمیشدروزهای قشنگی 

رابه یاددارم خداوندهمسری مهربان وفهیم به من هدیه داده  بودتک تک لحظه هایش

بودواین یعنی اوج خوشبختی برای کسی که ازبچگی زیردست یه ادم نفهم بی منطق 

بزرگ شده بود.ازخیلی چیزها باارمان حرف میزدیم 
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اینده،گذشته،خوشبختی،آرزو....قول هایی که ارمان برای خوشبختیم میدادو من هم 

ه من قول دادکه فقط مرگ مارا جداکنه ازهم،فکرمیکردم همه چیزدست باورمیکردم.ب

ماست واین عجل که روزای خیلی دورمیادویکی ازماروباخودش میبره خبرنداشتم 

بعضی ازادم ها ازجن وانس هم بدترن ــ یاسمن درحالی که قطره قطره اشک می 

اون خبرندارم  ریخت گفت:نه نمیدونستم.....هنوزهم عاشق ارمان هستم ولی ازدل

انگارعشق من ازسینه اون پاک شده من رانبخشیده،دیگه باورم نداره،نمیدونه این 

ادم های دوروبرش چه ذات پلیدی دارند.تاکی این ماه پشت ابرمی مونه؟یه روزی 

میفهمه که من بی گناهم.....به خداقسم بی گناهم من ــ بادودستش صورتش راپنهان 

تن کردزمزمه کنان گفت:بی گناهم.....اشکها ازالبه الی کردوارام شروع به اشک ریخ

انگشتانش می چکیدانگار واقعا خطایی نداشت ازته دل حرف میزدواشک میریخت 

ساختگی نبود.ــ صدف با دلسوزی روی شانه اش زدوگفت:گریه نکن اگه واقعا بی 

گناهی پس صبورباش خدا درستش میکنه ــ یادخداکه دردل یاسمن نفوذکردکمی 

ارام ترشد دستانش رابه طرف اسمان بلندکردوگفت:خدایا...توبهترین 

گواهی..توشاهدبودی که من خطایی نکردم..تویادم دادی صبورباشم پس صبرمیکنم 

تاقضاوت کنی دربارم...فقط قبل اینکه نفس هام را بگیری این رازو فاش کن ــ سپس 

ن این غصه تلخ به گوشه ای ازسقف خیره شدومکث کرد.صدف که مشتاق شنید

بودگفت:یاسمن جان میدانم حرف زدن از ان روزها چقدرمشکل است میدانم 

چقدرزجرمیکشی اما گاهی حرف زدن بهترین راه سبک کردن دردهای انباشته است 

شایدنتونم مشکلت راحل کنم اما احساس همدردیم ارومت میکنه ــ یاسمن:مگه 

ن بگذریم روز بعدان روز به خدامعجزه بیاره که اروم بشه این حال خراب م

پیشنهادارمان ازخانه بیرون زدیم خریدکردیم برای همه کادوخریدیم برای خودم هم 

لباس خریدبه انتخاب من برای خودش هم خرید کردحسابی خرج کردیم ان روز،پول 

برایش ارزش چندانی نداشت بی هدف خرج میکرد معتقدبودپول راباید خرج 
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شیده بودوبرای چیزی مثل یه لباس ساده حسرت نکشیده کردشایدهم طعم فقررا نچ

بود ماه ها منتظرنمانده بود تا پول خریدآن کاپشن پشت ویترین رافراهم کند بله همه 

این ها برمیگردد به این اختالف طبقاتی بین من و او،همه انها درناز ونعمت بزرگ شده 

انگل تمام معنا تبدیل بودن این روش تربیت بدی هایی هم داشت ارمین که به یه 

شده بودیه ادم بی خاصیت وبی خود،بهتره درباره اوفعال چیزی نگویم.بیست وسه 

روزطول کشیداین ماه عسل ما با اینکه خیلی به من خوش میگذشت اما دوستداشتم 

زودتربرگردم وزندگی شیرین متاهلی ام را آغاز کنم برای همه کادوخریده بودیم 

ته بودیم قبل دیدارخانواده شوهرم به پیشنهادارمان به وداخل جعبه وربان گذاش

دیدارخواهرم رفتیم عجیب می فهمید دلم چه چیزی رامیخواهد یه الهه بود به 

دورازان همه زیبایی وزینت زندگی خواهرم بود به کوچه که پا گذاشتم باخودم گفتم 

ه این جا راهم میشودگفت خانه؟ مگراین خانه است؟پس ان ها که دیدم چ

بودن؟نگاهی به پشت سرم به گذشته به تمام نداشتن هایم انداختم به عذابی که 

میکشیدم پیش ان ها ازبی کسی دلم نمیخواست تصوراتی که ازذهنم میگذردرا رولی 

زبان بیاورم ارمان چطورتوانست عاشق دختری انقد فقیرشودکه حتی فکرش هم 

یک می شدیم صدا بیشترمیشد غیرممکن بود؟ هرچقدربه درحیاط خانه خواهرم نزد

صدای خواهرم که نفرین میکرد:الهی بیدارنشی لنگ ظهره پاشوبرویه کاری 

بکن،هیچی توخونه پیدا نمیشه این بچه ها چه گناهی کردن گرسنه بمونن؟صدای 

شوهر خواهرم که درجوابش نعره کشید:مگه نگفتم حق نداری وقتی خوابم بیدارم 

ی مثل شکستن گلدان می امد که انگاربه حیاط کنی؟چرا اینقد فک میزنی صدای

پرتاب شد.خشک شده بودم دستم تکان نمیخوردزنگ رافشاربدهم آرمان بدون هیچ 

حرفی حتی نگاهی به صورتم زنگ رافشارزد ازخجالت خیس عرق بودم چشمانم 

پرازاشک شدارمان به خوبی مرادرک میکردوچیزی به رویم نمی اورد اما این چیزی 

کم نمیکرد باوجودتمام خوب بودنش بازخجالت میکشیدم پس ازچندلحظه  ازدردم را
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خواهرم درحیاط رابازکرد.روزبه روزنه ثانیه به ثانیه شکسته تر وپیرتر میشدچهره 

اش رنج دیده وپرغم بوداثارکبودی زیرچشمش قلبم رابیشتربه درداورد.اورابغل کردم 

میگفت:خوش اومدی قربونت  یدم گریه ام گرفت نمیتوانستم جواب اورا کهب*و*سو

برم. خوش اومدی همه چیزم را بدهم زبانم بندامده بوددقایقی درآغوشش ماندم کمی 

که ارام شدم جداشدم واجازه دادم با ارمان خوش وبش کند سپس مارابه داخل 

راهنمایی کردواردحیاط شدیم یکی ازگلدان های داخل پنجره وسط حیاط افتاده 

اف پراکنده شده بودخاک گلدان هم که روی زمین پخش بودوتکه های ان به اطر

بود.باز صدای ان لعنتی:سیما کیه در میزنه؟سیما مگه کری؟ــ دوان دوان واردحیاط 

شدبایه زیرپیرهنی کهنه ورنگ پریده ویه بیژامه شکری نباتی رنگ چشمش که به ما 

اآرمان خوش افتاددستش رابرموهای نافرمش کشیدومثال انها رامرتب کرد:به به اق

اومدی ــ بوی دودسیگارش حال ادم را به هم میزد بیچاره ارمان که صورتش را 

ید مرا باتعجب براندازمیکرد به سرووضعم به تغییراتم نگاه میکرد آرمان ب*و*س

جعبه شیرینی رابه طرف اوگرفت وگفت:بفرماییدناقابله ــ اینم به جای تشکرش 

؟رفتی شیرینی اوردی چه کاریه این؟ــ بودمثال:مگه ما شیرینی نخوردیم تاحاال

آرمان باصبوری گفت:مگه خدایی نکرده من چنین بی ادبی کردم؟این وظیفه من 

هست که باشییرینی خدمتتون برسم بخاطرزحمت هاتون برای یاسمن تشکرکنم ــ 

به جای تشکرچه حرفایی میزدیه ادم بیشعوربی فرهنگ که همیشه باعث ابرو ریزی 

حرف های چرند اوخاتمه دادوگفت:آقا ارمان زحمت کشیدین،بفرمایید  بود خواهرم به

داخل سرپازشته ــ نمیتوانستم سرم رابلند بگیرم ارمان هیچ وقت من را به 

خاطرداشتن چنین خانواده ای تحقییرنکرد اما همین که فکر میکردم چه درذهنش 

ین ما میگذردمغزم سوت میکشید آرمان شخصیتی خاص داشت هیچوقت نگفت ب

اختالف طبقاتی است هربارکه دلتنگی میکردم برای خانواده ام حتما شرایط دیدنشان 

رابرایم فراهم میکرد. وارداتاق سارینا شدم...متوجه ورودم نشدارام وی حرکت روی 
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ویلچرنشسته بودبه پنجره خیره شده بوداشک ذرچشمانم جمع شدباخودم 

این دختر فهماندی اسیروذلیل،این چه  گفتم:خدایاتواز زندگی فقط درد ورنج را به

تقدیری هست؟به ارامی صدایش زدم سارینا؟.....عزیزخاله؟ به تندی برگشت ونگاهم 

کردشک نداشتم اگرمیتوانست راه بروداین مسیرکوتا رامی دویدومرا دراغوش می 

کشید چشمانش گردوگشادشدندبی صدامیخندید میخواست تمام دلتنگی هایش رابه 

بیشتر از هرکسی دلم برای اوتنگ شده بودجثه الغروضعیف اورابه اغوشم من بفهماند

فشردم زیرلب قربان صدقه اش میرفتم :فدات بشه خاله...عزیزخاله ...چقددلم برات 

ید ب*و*ستنگ شده،بادستان کوچک وگوشت الودش سرم رابه سمت خودکشیدو

ماربعدازدقایقی صورتم را.خدامیدانست ازدوری من چه کشیده این دخترک معلول وبی

به زورازاوجداشدم:صبرکن تا سوغاتی هایت رابیاورم عروسکی را که خریده بودم 

ازنایلون بیرون اوردم زیبا بودچشمهای یخی شیشه ای؛موهای قهوه ای بافته شده یه 

لباس سفیدپرچین که شبیه به لباس عروس بود فکرنمیکردم یه عروسک ساده 

یی که دوست داشت برایش گرفته بودم اینقدراوراخوش حال کندخوراکی ها

انگشتری راکه ارمان برایش هدیه گرفته بود را دستش کردم با دهان پرازشکالت 

صداهایی درمیاورد واضح نمیفهمیدم چه میگوید فقط میدانم بازبان بی زبانی 

تشکرمیکندخواهرم با دوتا چای وارداتاق شدچشمش که به انگشتردست سارینا 

وگفت:یاسمن تواین راخریدی؟ــ گفتم:اره ــ گفت:طال ست؟ــ افتادحیرت زده شد

گفتم:بله ــ دست سارینا رابه طرف خودش کشیدوگفت:چرازحمت کشیدین همین 

عروسک کافی بود زیادخرج کردین ــ گفتم:آرمان برای همه کادوخریده برای شما 

داحفظش هم انگشتراوردیم هدیه اورانیزازکیفم بیرون اوردم بعدازکلی تشکرگفت:خ

کنه برات به این میگن شوهر نه این....ــ حرفش راقطع کردمیدانستم منظورش 

کیست اما چیزی نگفتم وبحث راعوض کردم که ازفکرش بیرون بیاید پرسیدم ازامیدو 

امیرچه خبرپیداشون نیست؟ــ اهی کشیدوگفت:فرستادیمشون پیش یه نجاری 
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اهرم دادم وگفتم:ابجی ما هنوزنرفتیم کاریادبگیرن پاره وقت ــ هدایای انها رابه خو

خونه پدرآرمان،با اجازت ما بریم دیگه؟ ــ خواهرم بانگرانی گفت:زشته دختر 

اینجوری بری نهاربخوریدبعدبرید هنوزسیرندیدمتون که ــ همین طورحرف میزدیم 

که آرمان صدایم زد، همراه خواهرم ازاتاق بیرون امدم وگفتم:بله آرمان جان صدام 

ـ گفت:یاسی جان اگه تموم شد کارت تا بریم سری هم به بابام اینا بزنیم؟ ــ زدی؟ـ

گفتم:اره بریم ،خیلی اصرارکردند بمانیم اما چه ماندنی؟جای ماندن نبود،حاال گوش 

کن ببین پذیرایی فامیل شوهرم چطور بودواردحیاط شدیم خیلی زیبا ارام ارام قدم 

دادیم مشغول عبورازحیاط یودیم که عده ای میزدیم دربین رابه پیرمرد دم درسالم 

خدمتکار زن ومردبه پیشوازمان امدن وخوش امد گفتن همه چیزبه قشنگی قبل 

بودحتی زیبا ترچون این باربا دقت بیشتری نگاه میکردم همه چیز را.اولین نفرازانها 

ید وخوش امدگفت خوش رو ب*و*سآهوبودکه به استقبالمان امدقبل ازآرمان مرا 

نده بود باخنده می گفت:میگم چطورشد که برگشتین؟شما که بهتون خیلی خوش خ

خوش می گذشت.نه دلتنگ کسی میشدین نه زنگی ماه عسل یه هفته نهایتش 

روز،میدونی چندوقته رفتین؟خواستم بیام دنبالتون،روزنامه اطالعیه بدم ــ 10

گله نداره که ــ  آرمان:بامزه بسه دیگه...توکه توقلب منی چه پیشم باشی چه نباشی

گفتم:ایشاال خودت که ماه عسل رفتی می فهمی ــ آهو:مرسی زن داداش جونم ــ 

آرمان:بخدابیشترازهمه دلم برای توتنگ شده بود دودستی سرش راگرفت وپیشانی 

ید.کمی جلوتربا پدرو مادرش روبه روشدیم پدرشوهرم مثل قبل ب*و*ساش را

فهمید سی سال پیش دقیقا شبیه ارمان بودمتین وخوش برخورد خیلی واضح می شد 

بوده است فهمیده متین خوش هیکل ومهربان حیف بودچنین همسری داشت مغرور 

وخودپسند،کوتاه فکروبی ایمان،لیاقت یه فرشته را داشت.درست مثل پدرشوهرم 

مادرشوهرم نیز هیچ تغییری نکرده بود به مغروری قبل بودباچشم تحقییرنگاهم 

سطح اقتصادی ان ها خیلی ازمن باالتربوداما حاال که همسرپسرش میکرد.قبول دارم 
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بودم.مستحق رفتار اونبودم به دیدیه ادم بی کس و کاره ،یتیم بدبخت نگاهم 

کندنگران پایان این داستان بودم سعی می کردم با لبخندی ساختگی خودم را عادی 

یه بند.که پسرم جلوه بدم نکنه ارمان متوجه شود.مادرشوهرم ازآرمینش می گفت 

اینجاست وفالن مهمونی دعوتش کردن وکجا رفته؟وکدوم رستوران ها غذاخورده 

،گویااین ها راجز افتخارات اومیدانست.حدودیک ساعت می شدکه رسیده بودیم 

اماهنوزخبری ازاونبودمی دیدم که پدرشوهرم خیلی ارام با آهوصحبت میکرد:پس 

وببین کدوم قبرستونی بگوبیادپس ــ این پسره کجاست؟جلوچشم یاسمن زشته،بر

آهوبرای ارام کردن پدرش گفت:خودتوناراحت نکن باباجون،دیریا زود بایدبشناسه 

همه ی ما را،االن میرم ببینم کجاست ــ بلند شد وازپله ها به سمت طبقه باال رفت 

من وارمان هدیه ها رابازمیکردیم ارمان انگشترمادرش رابه من دادواشاره کرد به 

وبدهم.به طرف اورفتم سعی کردم خیلی مودب وصبورباشم با احترام ا

گفتم:بفرماییدمامان ناقابل هستش، کادورابه اودادم انگار تا به امروزکادو ندیده بودبا 

تعجب گفت:این چیه؟ــ من وارمان بخاطرهمه زحمت های شما یه کادو کوچیک 

ان شد.به جای  گرفتیم...ــ بدون کلمه ای حرف یا تشکرمشغول بازکردن

اوپدرشوهرم شروع کردن به تشکرکردن:دست عروس گلم دردنکنه...پسرم زحمت 

کشیدین الزم نبود این کار ها،بایدببخشین ما را نه عقد درست وحسابی نه مراسمی 

نه جشنی؟خیلی کم لطفی کردیم لیاقت شما این نبود ــ گفتم:این چه حرفیه 

هم خیلی زحمت کشیدناگهان صدای پدرجان،همین ماه عسل کافی بود ارمان 

مادرشوهرم مثل بادکنک درگوشم ترکید:بیشترشبیه زیرخاکی هست این واز کجا 

گرفتین سلیقه کیه ای؟بدردنمیخوره ــ ان راروی میزپرت کردقلبم شکست چقدر 

بی ادب بودعمدا به خاطرزجردادن من چنین رفتاری میکردآهوبا وجودی که تمام 

ازپله ها پایین امد وبدون توجه به گفته مادرش انگشتر را صحنه را نظاره گربود 

برداشت ونگاه کردوگفت:چقدقشنگه؟این مال کیه؟زن داداش توخریدی؟ــ ارمان به 
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جای من جواب داد:سلیقه دوتامون،بیا مال توهم این جاست ــ مادرشوهرم با 

داشت  اعتراض گفت:کجاش قشنگه؟ازمد افتاده کی ازاینا دستش می کنه؟ ــ بغض

خفه ام میکرد پدرشوهرم گفت:خانم انگشترمشکلی نداره قشنگ وخیلی هم 

سنگینه مشکل شما هستی که سلیقه هیچ کس را بجز خودت قبول نداری ــ دعوا 

خاتمه یافت واجازه نداد کش پیداکند کسی چیزی نگفت،خدمتکار کیک اورد یه 

بودم کیکی به این زیبایی کیک سه طبقه خیلی بزرگ با یه تزیین خاص تا حاالندیده 

کیک را بریدیم ومشغول خوردن شدیم.که پسری با قد نسبتا متوسط،الغروپوست 

سفید یه جورایی شیربرنجی،موهای خرمایی،چشمای گربه ای نزدیک امد وارمان 

یدوتبریک گفت بامن نیز خوش وبش کرد.اصال از اوخوشم نیامداز او ومدل ب*و*سرا

نگاهم میکردانگارمرا جایی دیده بودوسعی میکردبه چشم هایش میترسیدم یه جوری 

خاطربیاورد اینقدرعمیق نگاه میکردخیلی بدلباس هم بود.یه پیراهن استین کوتا،این 

که میگویم کوتاه منظورم استین های معمولی نسیت خیلی کوتاه تربود مشکی 

مشخص رنگ،دکمه های پیرهنش ازباال به پایین دوتاش بازبود گردن وحتی سینه اش 

بود شلوارشم ضایع ترازپیرهنش، روی بازویش خالکوبی شده بودفاصله اش بامن 

زیادبودنتوانستم نوشته اش رابخوانم یه زنجیرگردنش بودنگاهم رابه زمین دوختم 

بیشترازاین نمیخواستم براندازش کنم قربان صدقه رفتن های مادرشوهرم شروع 

بقیه دیگه بچه باباشون هستن این  شد:قربونت برم برگشتی؟من فقط این پسرودارم

یدوکمی بغل گرفت ب*و*سمال منه فقط ، خوشتیپ منه ــ ارمین رفت صورتش را

اورا ــ با تمام بداخالقی های مادرشوهرم تا حاضرشدن نهارگفتیم وخندیدیم گاهی 

نگاهم به نگاه آرمین می خورد که به من زل میزد.به دنبال چه چیزی درمن می گشت 

اما مثل هر ادمی که بار اول میدیدم نبودگاهی به حرف های اهو که میگفت را نمیدانم 

داداش ارمین چرا انقدساکت شدی نکنه میخوای جلو زن داداش خودتو خوب جلوه 

بدی؟دقت میکردم ولی این نمی توانست دلیلش باشد اگربه عنوان زن ارمان وزن 
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حمل کنم وحتما چیزی داداش اوحضورنداشتم هرگزنمیتوانستم سنگینی نگاهش رات

میگفتم حس میکردم ادم خوبی نیست بگذریم.....وقت نهارشد بازمثل قبل همه چیز 

زیبا وکامل بودخیلی زحمت کشیده بودنداشپز ها.اگربه امروزفکرنکنم روزخوبی 

بوداما اگرمیدانستم پشت ان مهربانی ها چه نیتی میگذرد...نه....روزبدی بود.گاهی 

اتفاقات راپیش بینی کردافسوس خیلی دیرفهمیدم موضوع اوقات نمی شود بعضی 

ازچی قراره،با آبروم بازی کردن کسایی که ابرویی نداشتن، اه ...بذار اخر داستان 

میگم ادم بد این قصه کی بودوچطورزندگی شیرینم را از هم پاشید...کودک بی گناهم 

ین بچه چیه؟با را کشتن..صدف مات ومبهوت نگاهش میکردسر درنمی اورد جریان ا

اینکه یاسمن را درست نمی شناخت اما حرف های اورا باورمیکردبرایش دل می 

سوزاند وپا به پای او اشک می ریخت دلش میخواست به اوکمک کندتا مشکلش حل 

شود گرچه خارج از توان او بود پرسید:یاسمن توبچه داشتی؟ــ سرش رابه عنوان بله 

گفت:بد کردن....درحقم بدکردن...کاری کردن  تکان دادودرحالی که اشک می ریخت

از زنده ماندنم پشیمان شدم...ازچشم همه من را انداختن..کاری نکردم بی گناه 

سوختم.گریه امانش نمیداد میان هر جمله یه قطره اشک ازچشمش میچکیدسرش را 

روی شانه صدف گذاشت بلندبلندگریه میکردوبریده بریده می گفت:کاش پدرومادرم 

ه بودن،کاش یه برادر داشتم که حامی ام بود، یا ال اقل خواهردرستوحسابی داشتم زند

که میتونستم بهش تکیه کنم خیلی دلم گرفته ــ صدا باگلوی گرفته وچشمان خیس 

گفت:نه غم ماندگاره نه شادی دوام داره،هرکدام به اندازه خود می مانند صبورباش ــ 

به اتاق که کامال روشن شده صدای زنگ بیداری بلند شدصدف نگاهی 

بودکردوگفت:یاسی انگار صبح شدو ما هنوز نخوابیدیم ــ صدای شادی بلندشدکه 

میگفت:سالم خانوم های سحرخیز صبحتون بخیرــ یاسمن:سالم شادی جان چه 

زودصبح شدــ شادی:میخوای بگی شب بیداربودی؟ ــ صدف:بله با اجازه شما ــ 

الن خیلی خیلی دردناک مهاجرپوستتون میکنه مهدیه خمیازه ای کشیدوگفت:ا
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جرات دارین خمیازه بکشین ــ همه خندیدن....بعدازخوردن صبحانه راهی کارشدن 

صدف باعشق کارش را انجام میداد حتی چشمان خواب الود وتن کوفته اش نیز مانع 

نمیشد که نتواند پا به پای دیگران کارکند هرجا که عشق باشد توانایی هم پیدا 

میشود هنوزدلش برای خانه تنگ نشده بود.از ان خانه وخانواده یه گیتارویه قاب 

عکس داشت.جدایی از عزیزانی که حتی روزی تصورش هم سخت بود بتواند دوام 

بیاوردحاال برایش عادت شده بود برای قوی شدن باید فراموش کردقسمت هایی 

ه کارشده بودند برای موفقیت اززندگی را،تمام زنانی که از سرناتوانی وفقرمجبورب

میبایست فراموش میکردن قسمت هایی ازسرنوشتشان را،به خصوص یاسمن که 

گذشته ای پردردتر ازهمه داشت هنوز نیمی از داستانش مانده بود عصر 

شدوکارتعطیل ،بعدازساعاتی خواب وخوردن شام.همه دراتاق جمع شدندویاسمن 

 :شروع کردبع تعریف کردن ادامه ماجرا

سن وسال زیادی نداشتم اما به خوبی درک می کردم وجود من درآن خانه باعث 

آزارمادرشوهرم بود این را ازرفتارش می فهمیدم اخم های پی درپی بدخلق ی هایش 

اما چاره ای نداشتم.درست یک هفته دیگرآرمان به بوشهر برمیگشت چون از اخالق 

بردهنوزیک هفته مانده بودومن مادرش خبرداشت تصمیم گرفته بودمن رانیزباخودب

باید این هفت روزراتحمل میکردم.چندروزاول بامن درست حرف نمیزدفقط جواب 

سالمم رامیداد ان هم همیشه من باید سالم میکردم واوبا اخم جواب میداد برعکس او 

آهوخیلی مهربان بودخوش رو وخوش کالم،مودب وخیلی خاکی یه فرشته نجات بود 

سخت که خدا واسه من فرستاد.پدرشوهرم نیزمردی مهربان دراون لحظه های 

ودلسوزبوداما پسرشان آرمین نه.اودرست شبیه مادرشوهرم بود وبه دنبال نقطه 

ضعف های من میگشت تا مرا ازاردهد با اینکه دوستانه بامن سخن میگفت اما میان 

رم مرد حرفهایش کنایه می انداخت.ازاینکه پدرومادرنداشتم ازاینکه شوهرخواه

عوضی بود از فقروبی چارگیمان اگرعشقم به ارمان نبودهرگزتحمل نمیکردم ان 
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روزهای سخت راهربارکه بااخم به ارمان نگاه میکردم مرامی فهمیدوازدرونم باخبرمی 

شدبه من دلگرمی میدادکه به محض رسیدن خانه میگیردومرانیزباخودمیبرد به این 

دن را.هفت روزگذشت وارمان من رابادنیایی امید تحمل میکردم این همه تحقییرش

ازدلتنگی وغم تنهاگذاشت.بعدازرفتن ارمان رفتارمادرشوهرم بدترشدروزی یه بال 

سرم می اوردیه روزمیگفت:نبایدبا خدمتکارهاحرف بزنی ودردودل کنی درحد 

مانیستن که باانها هم کالم شویم روزبعدش میگفت:بایدمثل ما لباس بپوشی،لباس 

لندنپوشی،موهایت رانباید زیرروسری مخفی کنی،باید الک بزنی زیبایی استین ب

هایت رابه نمایش بگذاری جلوفامیل زشته این ظاهرتو،بایداراسته باشی کفش پاشنه 

بلند صورتت همیشه بایدارایش کرده ومرتب باشد.وقتی وارد چنین خانواده ای می 

انها میپوشیدن خوشم نمی  شوی باید مثل انها هم رفتارکنی.ــ ازلباس هایی که

امددورازایمان وحجاب بودیه زن عاقل وخداپرست برای دیگران ارایش نمیکرد با 

نامحرم بگوبخندنمیکردلباسی نمی پوشیدکه نیمی ازتنش لخت باشد وبه خیال 

زیبایی رهایش کند تا ببینند دیگران،همه این ها رامی گفتم ولی کو گوش شنوا؟سعی 

ن مشکالت دورکنم وچیزی نگم تا نگرانم نشودهروقت جویای میکردم ارمان راازای

حالم میشد به بهترین نحو پاسخ میدادم اگرپدرشوهرم و خواهرش آهو نبودند دیوانه 

میشدم وقتی ازرفتار ان زن بدذات خسته میشدم همراه آهوازخانه بیرون میزدیم 

مان حکم اورا داشت اونه تنها خواهرشوهرم بودبلکه بهترین دوستم شدبرایم درنبودار

درست مثل اوارامش بخش،اوهم به اندازه من ازرفتارمادرش متنفربودبه هیچ عنوان 

 به حرف های اوگوش نمیدادوهمیشه سعی داشت مراخوشحال کند گاهی به همراه 

 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

اوبه خواهرم سرمیزدم هیچوقت مرا به خاطرداشتن چنین خانواده ای تحقییر 

حس کنم اوبا افتخارمراپیش همه زن داداش نکردباعث میشد کمتردوری ارمان را

خطاب میکرداین رابگم حسرت به دلم ماند یک بارمادرشوهرم مرا عروسم یا دخترم 

https://www.1roman.ir/
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صدا کندهمیشه میگفت یاسمن او وپسرش جزعذاب چیزی برایم خاطره به جا 

نگذاشتن امیدوارم خداوندهرچه که سرم اوردند وتماشا کردسرشان بیاورد.رفته رفته 

گذشت ومن هنوز درخانه پدری او بودم ــ صدف پرسید:مگه قرارنبودبعدیه یک ماه 

هفته برید بوشهرچطورتنها رفت؟ــ یاسمن:بله قراربود اما بعدازگرفتن خانه باز ازمن 

کمی صبرخواست که شرایط نابه سامانش را درست کند با اینکه خیلی به من سخت 

ماه برگشت کم وبیش  میگذشت اما قبول کردم وباز منتظر ماندم.بعدیک

ازرفتارمادرش می فهمید که باهم خوب نیستیم اما نخواستم چیزی بگم.این بارپدرش 

فرشته نجاتم شدهنگام شام وقتی همه حضورداشتندبه ارمان گفت:پسرم اینجا خیلی 

به یاسمن سخت میگذرد ــ برای اواحترام خیلی زیادی قایل بودم به خاطرهمین 

ه حرفیه پدرجان؟اینطورنیست بامهربانی لبخند زد میان حرفش پریدم:این چ

وگفت:دخترم توتازه ازدواج کردی نبایدپیش ما باشی،بایدیه زندگی مستقل وراحت 

داشته باشی.با اینکه میدونم خیلی برای دیدن ارمان انتظارمیکشی اما نمیدانم چرا 

آرمان یاسمن ناراحتی ها ودلتنگی هایت را بروز نمی دهی بگو همه چیزرا به همسرت.

اینجااحساس غریبی میکند کم رو وخجالتی هست نمی تواند راحت باشد باما وقتی 

برگشتی باید اورا هم باخودت ببری ــ آرمان لقمه غذایش راقورت دادوگفت:بابامن 

هم همین تصمیم را داشتم تا االنم ممنون یاسی هستم که بخاطرم صبوری کرده 

م یاسی راهم می برم ــ پدرشوهرم:بایدیه زندگی جبران میکنم براش،فردا که که بر

قشنگ براش بساز هرچقدم کمک الزم داشتی من هستم ــ آرمان:ممنون بابا من 

خونه گرفتم وسایلم بهترینش راخریدم وچیدم نگران ما نباش ــ مادرشوهرم با اخم 

گوش میدادوحتی یه کلمه حرف نمی زد ــ آهو:میدونی تواین مدت کوتاه چقدربه 

یاسی وابسته شدم حس میکنم اگه بره یه چیزی گم میکنم دلمم خیلی براش تنگ 

میشه ــ به اونگاهی انداختم وگفتم:توازسیما برای من عزیزتری...مگه میشه 

فراموشت کنم؟ارمان تونمیدونی خواهرت چقدرهوای منو داشته هروقت حوصله ام 
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خواهرم این ور اون ورخالصه  سر رفته واسه من وقت گذاشته من را برده بیرون ،خونه

خیلی نسبت به من لطف کرده ــ آهوبا لبخند:کاری نکردم عزیزم توبا اومدنت منم 

ازتنهایی دراوردی ــ آرمان با تحسین روبه خواهرش گفت:میدونم که اهوخانم 

همیشه تک خواهرمهربون من بوده ایشاال جبران کنم خوبیاشو . شب قشنگی بود با 

خوب بود مادرشوهرم هم مثل یه مترسک ساکت وبی صدا فقط  وجود ارمان حالم

گوش میکردتا که تلفن به صدا درآمد آرمان به سمت تلفن رفت وپس از چنددقیقه 

سراسیمه برگشت وگفت:بابا.... بابا... یه لحظه بیاــ پدرشوهرم گفت:اتفاقی 

شمرده  افتاده؟کسی این جا غریبه نیست که بگو کی بود؟ــ ارمان ارام وشمرده

گفت:ارمین یه تصادف خیلی جزیی کرده هول نکنید اصال خداروشکر خوبه فقط 

ماشینش اسیب دیده ــ همین را که گفت مادرشوهرم شروع کردبه دادوبیداد پسرم 

..عزیز دلم... آرمینم چی شده؟ــ پدرشوهرم:باز یه گند دیگه زدرانندگی هم 

ی زده؟تصادف کرده گناه کبیره بلدنیست ــ مادرشوهرم:چیکارکرده پسرم؟چه گند

کرده؟چرابین بچه ها فرق میذاری؟مگه اونم پسرمون نیست چه فرقی با ارمان 

داره؟ــ پدرشوهرم:میدونی فرقش چیه؟اون ادم بشونیست نمیتونه فرق بین خوب 

وبد راتشخیص بده،ارمان چندسال ازاون کوچیک تره؟زن گرفته فردا یه زندگی را 

چی؟الت وولگردهمش میگرده همش باید بگی این کاروبکن اون اداره میکنه ولی اون 

کارو نکن زن که بگیره دیگه واویال ــ مادرشوهرم پوزخندی زدوگفت: زن؟اگه ارمین 

میخواست ازاین زن ها بگیره تا حاالصدتا گرفته بودمیخوام یه دخترخانواده داربراش 

انداخت ناخودآگاه  بگیرم پولدارمثل خودش شیک وخوش لباس ــ به من متلک می

صورتم خیس اشک شدسرم راپایین اوردم شدت اشکهایم بیشترشدــ اهوبا تندی 

گفت:مامان بترس از خداــ آرمان:به من چه ارمین تصادف کرده؟چرا زن ما رو وسط 

میکشی؟چرا به ما متلک میندازی؟یاسی واسه من تمام ثروت دنیاست ــ ازاین حرف 

د وسرم را بلندکردبه چشمهای پراشکم نگاه کرد اخرش خیلی خوشم امدکنارم ام
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وگفت:منو ببخش...نمیدونستم مادرم باتواینجوری رفتارمیکنه همین فردا میریم یا 

اگه بخوای همین االن؟ــ با اینکه دلم نمیخواست حتی ثانیه ای دیگران جا بمانم با 

خوبه؟دعوای  این وجود با گلوی گرفته گفتم:صبح میریم...االن بذارببینیم داداشت

پدرشوهر ومادرشوهرم به انجا ختم شد کهمادرشوهرم با عصبانیت دادزد:اصال 

نمیخوادبری تو،من خودم میرم دنبالش اهوبرو بگوماشینمو بیرون بیارن از پارکینگ 

ــ به طرف اتاقش رفت وچنددقیقه بعد لباس پوشیده بیرون امدوبه طرف حیاط 

صبرکن خودم می برمت.اما او بی تفاوت به رفت.ارمان دنبالش دوید وگفت:مامان 

ارمان رفت بعدازرفتن انها حدودچندساعت بعدآرمان زنگ زد وگفت:یاسی وسایلت را 

جمع کن بیام پس راهی بوشهر میشویم ــ ازحال ارمین پرسیدم 

گفت:خداروشکرخوبه،فقط ماشین اسیب دیده حاال میام براتون توضیح میدم فعال 

کردم وبه همره اهوبه اتاقم رفتم تا وسایلم راجمع کنم کمی خداحافظ ــ خداحافظی 

حرف زدیم.رفتاربی شرمانه مادرش گویا قلب اورانیز به درداورده بودشرمنده بود ومی 

گفت:یاسی جان به خاطررفتارمادرم معذرت خواهی میکنم واقعا نمیدانم چرا این 

بهش حق میدم دنیای  رفتار را میکنه ــ گفتم:نه عزیزم الزم نیست معذرت خواهی

اون خیلی بامن من فرق داره من نمیتونم مثل اون باشم اونم نمیتونه من را بپذیره ــ 

آهو:قرارنیست ما همه یه نظرویه عقیده داشته باشیم مادرم خیلی خودخواست 

توعروسش هستی جزیی ازخانواده اش ،نبایدباتوچنین رفتاریداشته باشد ــ 

ه صفت بد داره ــ آهو:ولی تونداری ــ گفتم:چرا عزیزم گفتم:فراموش کن هر ادمی ی

دارم... همه دارند حتی ــ آهو:خب حل صفت بدمن چیه بگوبدونم؟ــ گفتم:اینکه 

وگفت:تنهانیستی که آرمان بیش ازحدشیرینی.... اهو خیلی دلم برات تنگ میشه ــ 

رام سخته اماامیدوارم عادت کنیم هست قول میدم هرروز بهت زنگ بزنم با اینکه ب

وبعدبا عجله ازاتاق خارج شد.تمام لباس ها ولوازم شخصی ام راداخل چمدان هایم 

چیدم.ازاینکه دیگه مادرشوهرم را نمی دیدم تا بی نهایت شادبودم ازاینکه دیگرتنها 
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نبودوهمسرم کنارم بودهرصبح وشب کنارم بودازاینکه میتوانستم خودم غذا بپزم 

نه ام تنها باشم وهیچ زن دیگری هیچ مرددیگری هیچ خدمتکاردیگری نبوداین درخا

ها همه برای من دلخوشی بودن گرچه دلتنگی هم همراه این ها باخودم میبردم برای 

اهو،خواهرم ازهمه مهمترسارینادلم تنگ میشددرهمین فکروخیال بودم که اهودرزدو 

ک بودیه قران جیبی درداشت وارداتاق شدزیرچشم های سبزوزیبایش کمی نمنا

داشت درحالی که به طرف میگرفت گفت:این پیشت باشه اگه دلت گرفت که خدانکنه 

بگیره چندسطرشوبخون بهت ارامش میده ــ قران راازدستش گرفتم تشکرکردم وان 

رابوشیدم ومیان لباس هایم گذاشتم میدانستم که دلتنگی هایش برای من واقعی 

له بودبا اینکه میدانستم قبول نمی کند اما بازاصرارکردم است دختری بی شیله پی

همراه من بیاید یه مدت کنارم باشد خندیدوگفت:قربونت برم. تولطف داری اما 

نمیتونم بیام هم اینجاکاردارم هم دلم نمیخواد مزاحم زندگیتون باشم ــ 

ین برگشت زیاداصرارکردم اما قبول نکردنیم ساعتی بعدآرمان به همراه مادرش وآرم

به ارمین که نیمی ازصورتش خراش برداشته بودوگوشه لبش زخم بود دستش هم 

کمی باندپیچی بودنگاه کردم وپرسیدم :اقاارمین خوبین شما؟ آرمان به جای اوجواب 

داد:اقامثل بچه هاعاشق سرعت،انقدگازمیده که کنترل ماشین ازدستش خارج میشه 

بسته،خودش پایین پریده یاپرت شده پایین شانس اورده درماشین بازشده وکمربندن

رانمیدونم ولی نشسته زیرو شدن ماشینش ونگاه کرده که چجوری ماشینی به اون 

قشنگی تبدیل به قوطی میشه ــ ارمین باعصبانیت دادزد:توبودی غیراین راانجام 

میدادی؟نکنه انتظارداشتی میرفتم ماشین ودو دستی میگرفتم تا نچرخه؟ــ 

 پرسیدن جواب دادم ــ مادرشوهرم:فدای یه تارموی پسرم ماشین چه  ارمان:سوال

 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

ارزشی داره خداروشکرکمربندنبستی ــ اهوپوزخندی زدوگفت:داداش کی 

کمربندبسته این دومین بارش باشه؟ــ ارمین:تودیگه ساکت شو خودم رانندگی 

https://www.1roman.ir/
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م یادش دادم حاال واسه من قانون راهنمایی رانندگی توضیح میده ــ پدرشوهر

واردسالن شدوبعدازجواب دادن سالم ارمین،گفت:پس ماشینت کجاست؟ــ 

آرمین:اون ماشین دیگه ماشین نمیشه ــ پدرشوهرم:یعنی چی؟ــ آرمین:یعنی 

داغون شدکسی مجانی هم نمی بردش ــ پدرشوهرم:عه پس خوبه خودت 

برگشتی,اصالبگوببینم این وقت شب بیرون چیکارمیکردی؟ــ آرمین:خونه یکی 

زدوستام دعوت شده بودم.چیه عین پلیسها سوال جواب می کنید؟ــ ا

پدرشوهرم:دومترزبون هم داره؛من نبایدبدونم توکجامیری؟چیکارمی کنی؟ازصبح 

تاشب دنبال خوش گذرانی,چراانقدبی خیال زندگی هستی؟مثل بچه ها 

رفتارمیکنی.همیشه بایدنگرانت باشیم میدونی چندسالته؟ــ آرمین:اره میدونم 

چندسالمه الزم نیست شمانگران من باشید.مگه شمابه من پول میدین که نگران 

مخارج ماشین من هستی؟خوبه این دوقدم راه هم نیومدی ببینی زندم یامردم.ادای 

پدرهای دلسوز ودرنیاریدــ پدرشوهرم:من نه ماردرت چه فرقی داریم؟برای نیامدنم 

ورادرست کنه؟مگه نمیگی هم دلیل داشتم.خسته شدم تاکی یکی گند های ت

مردشدم؛پس چرمثل مردرفتارنمیکنی؟چرازن نمیگیری بری دنبال زندگیت؟تاکی 

میخوای وابسته مادرت باشی؟ــ مادرشوهرم باعصبانیت فریادزد:ولش کن راحتش 

بذار به توهم میگن پدر؟چه پدری درحق پسرم کردی؟یه بارشده بهش 

هست رفتی تمام اقوامت را جمع کردی اعتمادکنی؟تواو کارگاه لعنتی این همه کار

اونجادریغ ازیه بارتعارف,پسرم بیاکنارخودم کارکن چرادنبال کاربگردی؟وهیچ پدری 

درحق آرمین من نکردی ــ پدرشوهرم:من به اون اعتمادندارم چون بارها امتحانش 

کردم.نه حساب کتاب درستی بلده,نه حرم وحالل سرش میشه,او پسرزرنگم نیست 

ساعت شیش بلندمیشه کارگاه وراه میندازه وشب بعدکارگرها برمیگرده بگم صبح 

آرمین را بیشترازتومیشناسم ـ آرمین:ولش کن مامان منم نمیرم آبدارچی این بشم ـ 

پدرشوهرم:دیدی؟من هرچه قدرم بهش اسون میگیرم بازفکرمیکنه درحقش ظلم 
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م میادشمابامن کردم بذاربره پیش یکی دیگه کارکنه ـ آرمین:من ازوقتی یاد

سردبودین نمیدونم چراهمیشه آرمان را دوست داشتین؟ـ پدرشوهرم:مگه من چه 

گلی به سرآرمان زدم که به سرتونزدم؟دارم آرمان را می فرستم جنوب،زیراون 

خورشیدداغ که زمستونشم اب دریاجوش میکنه.واسه خودش کارمیکنه،واسه 

صه دعوا ادامه داشت تااخرشب که زندگیش،واسه اینکه مردبشه پخته بشه....ــ خال

آرمان باصدای بلندگفت:تمومش کنید دیگه مامیخوایم بریم نمیخوایدخداحافظی 

کنیدباهامون؟بحث خاتمه یافت پس ازخداحافظی سوارماشین شدیم پدرشوهرم 

پاکتی راکه مقداری پول دران بودرابه آرمان دادآرمان تعارف میکردوقبول 

ادومن نیز باتشکری مهربانانه ان را گرفتم ازاوخداحافظی نمیکرداونیزپول رابه من د

کردیم وبه راه افتادیم.ازآرمان پرسیدم آرمان خونه گرفتی؟ــ آرمان:اره یه سری 

وسایلم گرفتم چیدم ــ گفتم:جدی؟تنهایی؟گفت:اره ببخشیدبایدتوهم می بودی 

که چرامن وسایل برای توهست ولی وقت کم بودـ گفتم:نه اصالمنظورمن این نبود

نبودم خواستم بگم تنهایی برات سخت نبود؟ــ گفت:نه خیلی سخت نبودوقتی 

ازسرکاربرمیگشتم وقت داشتم تاشب چیزایی که الزامی بودن را خریدم امیدوارم 

سلیقه ام مشکل نداشته باشه هرچی که دوست نداشتی بگوعوض کنم ـ گفتم:سلیقه 

رت خواهی هم بهت بدهکارم نبایداین توبرام قابل احترامه ــ گفت:ممنونم،یه معذ

مدت تنهات میذاشتم ولی باورکن مجبوربودم نه خونه گرفته بودم نه حتی یه لیوان 

که باهاش اب بخوریم اگه توهم میاوردم بایدهتل میماندی تنهایی ـ گفتم:این چه 

حرفیه می زنی آرمان جان درسته مادرت ازمن خوشش نمی ایداما به جاش خواهرت 

بامن خیلی خوب بود هیچ وقت من راتنها نذاشت خوب من رادرک میکرد  رفتارش

درست مثل تو.وقتی چمدان هایم رامی بستم کنارم بودخیلی دلتنگی میکردوگریه 

میکردـ گفت:اره آهوقلب نازکی داره خیلی وقت ها هم به من کمک میکنه بارها ازمن 

رابه اوبگویی خیلی  خوسته تا باتوحرف بزنم که درنبودمن نیازهای شخصی ات
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عزیزودوستداشتنیه ـ گفتم:ازصمیم قلب براش ارزوی موفقیت میکنم ــ 

آرمان:قربونت برم.خوابت نمیا یاسی جان؟ــ نه میخوام تاصبح بیداربمونم تا 

توخوابت نبره ــ یاسی میدونی چقد دوستدارم؟ــ نگاش کردم وچیزی نگفتم ادامه 

زلبهای خندان وچشمان سرشارازعشق اوبرداشتم داد:به اسمون نگاه کن...نگاهم را ا

وبه اسمان ازپشت شیشه ماشین نگاه کردم.بزرگ تر ووسیع ترازهمیشه بودشایدبه 

خاطروجودمهتاب ونوری که ساطح کرده بودچنین بودبه جزماه ستارها نیززیبا 

بودندبانظم خاصی کنارهم چیده شده بودندمثل گلهای یک قالی.یکی کوچک وکم نور 

ی بزگتروپرنورترخداوندچقدرباسلیقه است که چنین زیبایی راخلق کرده دیگر

بودومخلوقی چون من بی توجه ازکناراین زیبایی ها رد میشددراعماق فکربودم که 

آرمان گفت:دیدیش؟ــ بله دیدم خب؟ــ آرمان:به زیبایی ووسعتش دوستدارم ــ 

ه همیشه حرف های خندیدم وگفتم:تکرایه اینوصدجا شنیدم ــ آرمان:مگه قرار

جدیدبزنیم؟ــ اره خب مثال ببین من تا انتهای این جاده دوستدارم این جدیدبودمگه 

نه؟گفت:اره خب جدیدبودولی تنها جدیدبودن کافی نیست صحت حرف ها هم مهمه 

ــ گفتم:بهم شک داری؟ــ آرمان:نه عزیزم به خودم شک دارم به تونه.ــ حس 

نم.زندگی مثل شب تاریک وبی فروغم به سمت میکردم روبه خوشبختی حرکت میک

صبحی روشن وپرامید وارزو.همه چیزبرایم یک معنی دیگر داشت حتی همین جاده 

نگاه کردن،وقتی ازکناراتومبیل ها باسرعت حرکت میکردیم وقتی به خطوط سیم 

های برق،وقتی به مغازه ها ونوری که دران دیده می شدنگاه میکردم تمام شادی دنیا 

لم احساس میشد.جمله جمله حرفهای ارمان به من دلگرمی میداد درالبه الی درد

حرفهایش ارامشی خاص بودبه طوری که تمام رنج هایی که کشیده بودم رافراموش 

 میکردم.انگاربه فصل بهارمی رفتم پابه گلستان می نهادم.با اینکه دوستداشتم 

 (1roman.irساخته شده است) رمان  یک  در سایت   کتاب  این

https://www.1roman.ir/


                 
 

 

 فرانک میرزایی | از تو دورم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

127 

 

تصاویری از اینده لحظه ای بیداربمانم اما خواب چشمانم را ربود.خواب می دیدم 

ازشادی هاوسطری ازکتاب زندگیم که داشت ورق میزد خدا...حتی رویایم نیزکامل 

نشد خورشیدرفت یهوشب شدتمام زیبایی ها راازنظرم دورکردهمه جا خشک شد 

غم راهموبست دوباره تنها کسی نبودکنارم ازدست دادنش حتی درخیال هم 

یدم ومدام ارمان راصدامیزدم درهمین حال وحشتناک بودازترس به خودم میلرز

ارمان من راازخواب بیدارکردنمیتوانستم درست صورتش راببینم چشمانم سیاهی 

میرفت خیس عرق بودم کناره های روسری که به صورتم چسبیده بودنمناک بودتشنه 

ام بود ارمان به صورتم نم اب میزد وبا نگرانی می پرسید:یاسی خوبی؟یاسی جان 

و...پاشوقشنگ من ــ به خودم اومدم به اونگاه کردم ازنگرانی رنگ به صورت بیدارش

نداشت باورم شدبه وسعت اسمان دوستم داردحال خودم رانمی فهمیدم باگلوی 

گرفته گفتم:آرمان اب میخوام.اورفت وپس ازچنددقیقه بایک لیوان اب برگشت 

آرمان مدام می بعدازنوشیدن اب کمی حالم بهترشداما هنوزگیج ومنگ بودم 

پرسیدحالت خوبه؟ میخوای بریم دکتر؟تا باالخره بلندشدم بااینکه ضعف داشتم 

اماگفتم خوبم عزیزم ــ آرمان:یاسی خواب بد دیدی؟ــ اره خیلی ترسناک بودــ 

آرمان:حتمامامانم داشته باهات بحث میکرده وبعدخندیدــ من هم خندم گرفت 

درباره خوابم حرف نزنم؟نمیخوام بهش فکر  گفتم:من که بااون کاری نداشتم میشه

کنم ــ آرمان:باشه عزیزم هرچی توبگی ــ آرمان کی میرسیم؟ــ گفت:خسته شدی 

خانومم؟ــ خسته که نه ولی دلم میخوادهرچه زودترببینم اونجا روــ آرمان:خب 

شایداون قدرهام قشنگ نباشه،کوچیکه بابااصرارکردبخره خونه روبرام ولی قبول 

چون میدونستم به گوش آرمین میرسه وبازدعوا وحسادت پیش میادــ عزیزم  نکردم

این چیزهامهم نیست توبرای من مهمی هرجاکه توباشی دوست دارم همون جا باشم 

ــ آرمان:من بی نهایت ممنونتم حقم داری باخودت بگی ارمان یه ادم خودخواه است 

 کمک بخواهد....من که واسه رفاه واسایش همسرش حاضرنیست حتی ازپدرش 
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 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

دوست ندارم از کسی کمک بخواهم دوست ندارم به پول پدرم تکیه کنم دلم میخواد 

زندگی را ازصفر شروع کنم مثل خیلی ازادم های دیگه البته اگه توبا من هم عقیده 

باشی وبه من اعتماد کنی؟ــ واقعافکرمیکنی من تورا فقط برای رفاه خودم 

این نبود هرمردی وظیفه داردرفاه واسایش رابرای  میخوام؟ــ آرمان:نه منظورم

همسرش فراهم کندعشق،عالقه ودوست داشتن جای خود راداردــ هرچقدربیشتربا 

اوحرف میزدم بیشتربه ذات پاک اوپی می بردم بزرگی روحش رابه خوبی حس می 

کردم کنارمسافرخانه ای که توقف کرده بودیم صبحانه خوردیم وسپس راهی 

دیم دربین راه به خواهرم زنگ زدم وعذرخواهی کردم که برای مسیرمان ش

خداحافظی به دیدارش نرفتم ازاین که مستقل میشدم خوشحال شد اما ازدور شدن 

ازبهانه های سارینا به شدت نگران بودوگفت:جواب سارینا راچه بدهم؟اگربشنود که 

بپرسم وبا این امید رفتی دیوانه میشودــ قول دادم زود به زود زنگ بزنم وحالش را

خداحافظی کردم.دقایقی بعدآهوزنگ زداونیزدلتنگم بود دراین زمان کوتاه هم اما چه 

میشد کردبا وجوددلبستگی که به ان ها داشتم رفتن را انتخاب کردم ساعتهای 

زیادی گذشت تا باالخره رسیدیم به خانه ای که فکرمیکردم باورودم تمام غم هایم 

رمیکردم پا به عرصه خوشبختی نهادم اینجا همان خانه فراموش خواهند شدفک

رویاهایم میشود همان که بچه هایم رادران بزرگ میکردم اما اینطور نشد.با بازکردن 

درمحوتماشای خانه شدم واقعا زیبا بودیک خانه لوکس وشیک که به دید ارمان یک 

خاصی ازمبلمان خانه کوچک وفقیرانه بود.تمام وسایل خانه چیده شده بودبا نظم 

گرفته تاوسایل اشپزخانه حتی موادخوراکی هم گرفته بود به همه جا سرک کشیدم 

وبه خوبی همه جا رانگاه میکردم.آرمان به محض رسیدن روی یکی از مبل ها دراز 

کشیدازفرط خستگی تا خواستم چای اماده کنم خوابش برد.دم عصربودمی بایست 

راحسابی نشان میدادم با اینکه خسته راه  برای شام چیزی درست میکردم وخودم

https://www.1roman.ir/
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بودم اما تصمیم گرفتم شام درست وحسابی درست کنم درکابینت ها راباز کردم 

چشمم به یک کتاب اشپزی افتاد ارمان چقدردقیق بود فکرهمه جا را کرده بودهنوز 

خیلی از حرفه های اشپزی رابلد نبودم بنابراین بااشتیاق مشغول خواندن غذای مد 

ظرم شدم.طولی نکشیدکه بوی خورشت مرغ ترش تمام خانه را پرکردروی ن

میزنهارخوری بشقاب ها راچیدم لیموی ترش نبود شربت ابلیمو درست کردم 

غذاراکشیدم وزیرکتری اب جوش را روشن کردم ارمان هنوز خواب بودخیلی خسته 

سبک  شده بودبه طرفش رفتم خواب بود خیلی ارام صدایش زدم آرمان؟ خوابش

بودیا به صدای من عادن نداشت خیلی سریع چشم هایش راباز کردوخیره به من 

گفت:ساعت چنده گلم؟ــ گفتم:حدود نه شب ــ ازجاش بلندشد وگفت: تونخوابیدی 

؟ــ گفتم:نه...خوابم نمی بردحاالپاشوتا شام بخوریم ــ با تعجب پرسیدم : شام 

ری؟ــ گفت :اره خیلی..ممنونم درست کردی؟ــ گفتم:اره ...مرغ ترش دوست دا

زحمت کشیدی.سرمیزشام مدام ازغذا تعریف میکردنمیدانم تعریفی بود 

یانه...؟بعدازخوردن شام اصرار کردم ظرف ها رابشوردتا من کمی بخوابم ولی قبول 

نکردم وگفتم خوابم نمی اید.بعداز ان ازخانه زدیم بیرون رفتیم پارک وکمی دور 

یم هواوحشتناک گرم بودحتی شب ها ازخانه ما تا خلیج دو واطراف خانه راگشت زد

کیلومتر راه بود.هنوز دریای خلیج فارس راندیده بودم اگرچه مشتاق هم نبودم.ولی 

 .آرمان دربارش خیلی تعریف میکرد مخصوصا ازماهی هایش

هنوز چند روز از مرخصی آرمان مانده بودخیلی ازجاهای دیدنی شهررا دیدم ومکان 

ریحی را گشتیم از همه زیبا تر دریا...عشق آرمان به دریا مرا نیز عاشق کرد های تف

درست مثل آرمان مشتاق ودلبسته دریا شدم.چند روزی میشد که درآن خانه زندگی 

میکردیم یه واحدآپارتمان گرفته بودیم.محل خوبی بود همسایه های زیادی داشتیم 

ل ما تازه ازدواج کرده بودن.هر طی این چند روز با یکیشون آشنا شده بودم مث

دوشون جنوبی اصیل بودن لهجه ی زیبای داشتند لباشهای با مزه ایی 
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میپوشیدن!نازک وپر نقش مخصوص هوای گرم جنوب و اغلب از رنگهای روشن 

استفاده میکردند .همسایه ی خوبی بود زن مهربان و خوش قلبی بود بیشتر اوقات 

 ... کنار هم بودیم

ین روزی بودکه آرمان رفته بود سرکار...صبح زود به اون صبحانه دادم و اون روز اول

پس از رفتن او گرفتم خوابیدم.ساعت حدود یازده ظهر بود که صدای زنگ تلفن 

 الو؟"بیدارم کرد

 گفت:سالم یاسی جان بیدار بودی یا بیدارت کردم؟

 گفتم:سالم,نه دیگه داشتم بیدار میشدم کاری داشتی؟

 لم برایت تنگ شده بود,اشکالی داره؟گفت:نه!فقط د

 ... گفتم:نه

 هردو خندیدیم

 .گفت:ناهار برنمیگردم ولی وااسه شام چیزی درست کن

 گفتم :چشم ...تو چون بخواه,کاری نداری؟

گفت:داشت یادم میرفت..آهوزنگ زد وگفت میخواد باتو حرف بزنه,گفتم سرکارم,اگه 

 .تونستی یه زنگ بهش بزن

 بعد..!گفت:خدانگهدار گفتم:باشه پس تا

بالفاصله شماره آهو را گرفتم,دقایقی با او حرف زدم وسپس به خواهرم زنگ زدم 

,خیلی دلتنگ بود وحتی بیشتر از او سارینا.صدای او خیلی واضح میامد که با صدای 

بلند گریه می کرد.دلم آتیش گرفت چه سوزه های دردناکی میکشید.برای تسکین 

ر میدادم .اماهربار به جای وفا به عهدم باز زنگ میزدم وقول درد اوفقط وعده دیدا
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میدادم به زودی به دیدارش خواهم رفت ,و عروسک واسباب بازی برای او خواهم 

خرید...کمی ارام تر میشد.اما میدانست حرفای من همش وعده است و او تا مدتها 

 .. نمیتوانست مرا ببیند

نه کشیدم وشام دیروز را گرم کردم و تنهایی بعداز خداحافظی دستی به سر و روی خا

 ... مشغول خوردن آن شدم

ساعاتی بعدصفورا,همسایه ام زنگ زد وگفت:وقت داری بریم خرید؟ازاو خواستم به 

آرمان زنگ بزنم ,وقتی به آرمان زنگ زدم و از او اجازه خواستم باخوش رویی 

الزم داشتی بردار,وقت  گفت:اشکالی ندارد برو.!پول هم داخل کت لباسمه ,هرچقد

 .داشتی کمی هم لیمو ترش بخر

 !گفتم:باشه میخرم,ممنون کاری نداری؟

 .گفت:نه مواظب خودت باش,خدانگهدار

از این همه اعتماد وخوش دلی او بی نهایت شاد بودم,واقعا نمونه ی یک همسر خوب 

 .بود

 .ان روزرا تا غروب همراه صفورا قدم زدیم وخرید کردیم

ی سنتی,ظروف گلی,اشیاء تزئینی دیدن کردیم.خیلی خوشگذشت.برای از لباسها

آرمان هم چند کیلو لیمو ترش خریدم ,وقتی به خانه رسیدم ,هنوزآرمان نیامده بود 

.لباسهایم را عوض کردم ویک لیوان آب خنک نوشیدم وسپس مشغول تهیه ی غذا 

شت,مثل همیشه شدم.هنوز از آمدنم نیم ساعت نمی گذشت که آرمان ازسرکاربرگ

شاد وسرحال,چندشاخه گل برایم گرفته بود.اما من که رفته بودم خرید برای اوهیچی 

نخریده بودم,حسابی شرمنده شدم ,اما اوحتی مهربان تر از روزهای قبل با من 

 ..برخورد کرد
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 ..سر میز شام پرسیدم :تو منا دوس داری؟

رسیدی ومن هرهزاربار گفتم چقد زد زیرخنده وگفت:یاسی تا حاال هزارباراین سوالو پ

 .. دوستدارم,ولی اینبار میگم دوست ندارم

 !پرسیدم چرا؟

گفت:آخه ,وقتی این سوالومیپرسی به خودم شک میکنم ,وقتی سوالی رو که دوست 

نداری ,از کسی که دوسش داری میشنوی باعث میشه که دیگه اونو دوست نداشته 

 .باشی

 شق من شدی؟اصال چه چیز من برات جالب بود؟گفتم:نه جدی میگم آرمان ,چرا عا

گفت:خوب میدونی وقتی من تورودیدم وپسندیدم ,به این فکر نمیکردم که چراعاشق 

توشدم وهیچ وقت این سوالو از خودم نپرسیدم,چون هنوز درست متوجه نشده بودم 

که کدام جنبه خوب تودرقلب من نفوذ کرده,فقط میدانستم برای رسیدن به تو باید 

 تالش کنم و جرإت به خرج بدم,حاال جواب سوالتو گرفتی؟

 گفتم:نه...آخه نگفتی به چه دلیل واز چه چیز من خوشت آمد؟

گفت:فکر کن..وبعدازمکث گفت:فکر کن نجابتت,چون میگن کسی که خدا رابپرسته و 

به او ایمان داشته باشه ,هم منطق را میفهمه هم منطقی برخورد میکنه,اون روز وقتی 

 .دم به اون پسره محل نذاشتی خیلی ازت خوشم آمددی

گفتم:راستی آرمان,اگه اون روز من نبودم ویک دختر دیگه بود که هیچ عالقه ایی به 

 اون نداشتی,وازت می خواست کمکش کنی این کارو میکردی؟

 ...گفت:آره..دور از انسانیته که بی تفاوت تماشا میکردم

:عشق به هر اندازه خوبه به همون انداره بی ما هردوعاشق هم بودیم...اما میگن

 ...رحمه..حتی فکر نمیکردم این همه عالقه واعتماد بین ما از بین بره
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 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

فردای آن روزبه همراه آرمان به ساحل رفتیم ,جمعیت زیادی کنار دریا حضور 

داشتند.عده ایی برای صید ماهی وعده ایی برای دیدن دریا وگردش,خیلی ها از دریا 

گرفتند,ساعت ها کنار دریا ماندیم و به زیبایی آن نگاه میکردیم..تنگ عکس می

غروب را باهم تماشا کردیم وسپس چند ماهی خریدیم و برگشتیم.اسمهای خاصی هم 

داشتند عروس وهامون که مخصوص دریای فارس بود,مزه اش زیادخاص نبودوباماهی 

 .متفاوت بود های دیگر زیاد فرق نداشت,اما شکل ظاهری وپولک های آن

خیلی سریع یک ماه از آمدنمان گذشت.در طی این یک ماه هیچکس به ما سرنزده 

 .بود,که یک روز بعدازظهرآرمین سر زده به دیدنمان آمده بود

مثل همیشه آرمان سرکار بود,زنگ در به صدا درآمد,بی خبر از همه جاباشادمانی در 

 ..را گشودم...اما تمام شادیم به ترس تبدیل شد

چهره زشت وناپسند او را که دیدم ترسیدم...اصال از او خوشم نمی آمد,اما به 

خاطرآرمان بالبخند تزیینی به او خوش آمد گفتم.انگار برای خواستگاری آمده بود 

!چندین شاخه گل سرخ را به دستم داد.تشکر کردم و او را به داخل پذیرایی 

ادیش چه بود!مدام از من سوال کردم,خیلی شاد وسر زنده بود ,نمیدانم دلیل ش

میپرسیددرمورد زندگیم که آیا راضی هستم یانه؟!اما وقتی می شنید من آرمان را از 

 .ته قلب دوستدارم وکامال از زندگیم راضی هستم سکوت میکرد

از گذشته وخانواده ام میپرسید به خیال خودش احوالپرسی میکرد,اما هدفش سوال 

چرا تنها آمده ؟!گفت:با دوستانم به گردش آمدم وحاال  جوابم بود.از او پرسیدم که

آنها را تنها گذاشتم تا به شما سربزنم,سراغ آرمان رانگرفت تا خودم گفتم االن به 

آرمان زنگ میزنم تا زودتربرگرده,به آرمان زنگ زدم اونیز زودتر ازهمیشه برگشت .از 
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به آرمان با مهربانی با او دیدن برادرش خیلی خوشحال شد ,من نیز به خاطر احترام 

 رفتار میکردم با اینکه همیشه به حالت شوخی کلی کنایه بارم میکرد,اما بازسکوت 

 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

میکردم,برای شام چندجورغذا درست کردم ...موقع خوردن غذا مدام ازمن تعریف 

میکرد ,چرب زبان وبی ادب بود.اصال دوست نداشتم او ازمن تعریف کند,می دانستم 

مده به خاطر همین از رفتار خوب آرمان میگفتم و برای درآوردن لج برای جاسوسی آ

مادرش گفتم:ما خوشبخت ترین زوج دنیاهستیم,گفت:بله میدونم ,آرمان از همان 

کودکی هم ساده و توسری خور بود.به شدت ناراحت شدم,آرمان نیز به احترام 

 .نقش گرفتچندسال اختالف سنی چیزی نگفت ولبخند سرد وتلخی روی لب هایش 

به خیال خودش خیلی بانمک بود وهرهرمیخندید,بعدازخوردن شام گفت:من دیگه 

باید برم,دوستام منتظرم هستن ,آرمان گفت:آرمین بهشون زنگ بزن بگو شما تنها 

 ..برگردید من اینجا کار دارم

آرمین گفت :نمیشه من ماشین را باخودم آوردم...بدون ماشین کجابرن؟رفیق نیمه 

ید ودستش رابه طرف من دراز ب*و*سه...بازم بهتون سرمیزنم,آرمان راراه بد

کرد,اگربه او دست نمیدادم بی ادبی بودباخودم گفتم:او منا به چشم خواهرش میبیند 

 وبیخیال به او دست دادم,دستم را در دستش فشرد گفت:یاسمن زحمت دادم؟

 ..با اخم دستم راکشیدم وگفتم:این چه حرفیه؟خوش اومدین

 .الی که موزیانه میخندید خداحافظی کرد ورفتدرح

بعد از رفتن او هیچ بحثی درمورد او نکردیم.روزها گذشت...با گذشت هرثانیه عشق 

به زنده ماندن و زندگی کردنم بیشترمیشد,تا جایی که اصال دوست نداشتم به مرگ 

و براثر فکرکنم.زندگیم بوی خوبی گرفته بود,بوی گل...افسوس که آن گل زیبا وخوشب
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اولین وزش باد خشکید وازدست رفت,زندگی شیرینم برباد رفت.نه من ونه آرمان 

 .مقصرنبودیم ,این دستان بی رحم تقدیر بود که ما ازهم جدا کرد

دقیقا یک هفته از ان روز گذشت ,عصر باز زنگ دربه صدا درآمد,آرمان هیچ وقت این 

 ازه به دیدنمان آمده بود وقت روز بر نمیگشت.کسی راهم نداشتم,آرمین که ت

 (1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

,وخانواده من وآرمان نیز اگر قصد دیدنمان را داشتند حتما زنگ میزدند,با این وجود 

در را گشودم....اما از کسی که انتظار دیدنش را نداشتم دیدن کردم ..آرمین ...با همان 

و را ظاهر زشت گذشته این بار زبانم بند آمد,مِن مِن کنان سالم احوالپرسی کردم و ا

به داخل خانه پذیرایی کردم,به طرف چوب رختی رفتم وچادر نمازم را سرم کشیدم 

به طرف آشپزخانه رفتم تا برای او چایی دم کنم همزمان با او حرف میزدم :آقا آرمین 

باز که تنها اومدین ..الاقل آهو را هم می اوردین ,و استکان چایی را جلوی دستش 

 ه,آرمان کی برمیگرده؟گذاشتم. گفت :حاال وقت زیاد

گفتم : حدود دو ساعت دیگه ,ولی االن زنگ میزنم تا مرخصی ساعتی بگیره ...گوشی 

تلفن را برداشتم وخواستم شماره اش را بگیرم که از جا برخاست و گوشی را از دستم 

گرفت,نه الزم نیست.بزار به کارش برسه .و بعد مات به چشمانم زل زد...نگاهم را به 

تم ,پس شما تا چایی تان را میخورید من میوه می اورم..خوب شد با این زمین دوخ

جمله ام به طرف پذیرایی رفت و روی صندلی نشست ,قلبم میلرزید به شدت از او 

میترسیدم مثل بچه ای که از مردای خشن میترسه ,باز گفت:یاسمن تو این خونه 

 کوچیک زندگی سخت نیست؟

زن دادش؟! چرا سعی داشت نسبت منو وآرمان رو  از خودم پرسیدم: چرا بهم نگفت

نادیده بگیره؟!چرا اجازه نداد به آرمان زنگ بزنم؟!چرا؟ چرا؟ چرا؟وهزاران چرای 

 دیگه در سرم چرخید,باید جواب سوالش را میدادم :آره خوبه,چطو مگه؟
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 گفت:دوستداری طو یه خونه بزرگ مثل ویالی شمال ما زندگی کنی؟

خونه های بزرگ وزندگی کردن درآنها میترسم,ظرف میوه را روی  گفتم : نه ..من از

میز گذاشتم ,خواستم بلند شوم که گفت:بشین,کجا میری؟گفتم:میخوام شام درست 

 .کنم. باز گفت:نه من شام نمیمانم,زحمت نکش

با تعجب گفتم:بری؟شما که هنوز آرمان را ندیده اید؟اتفاقی افتاده؟رفتارش نگرانم 

 .که بالیی بر سر عزیزانم آمده باشد کرد,میترسیدم

تورو خدا چیزی شده؟نگرانیم او را هول کرد وبا شتاب گفت :بخدا چیزی نشده فقط 

من....من میخوام ی پیشنهاد به تو بدم...مستقیم به چشمانش خیره شدم و با سکوتم 

منتظر باقیمانده حرفش شدم .خیلی بی باک و بی شرمانه حرف میزد,سر خیلی 

داشت که چنین سخنی را عادی میزد:یاسمن من به تو عالقه دارم ...و نترسی 

همانطور به چشمان هم نگا میکردیم که او گفت :از آرمان جداشو ,بهت قول میدم یه 

هفته نشده عقدت میکنم.یه زندگی که در حد تو باشه برات درست میکنم لیاقت تو 

 .بهتر از اینهاست

اشتم ...صدایم میلرزید با این وجود با عصبانیت نگاهم را از چشمان پر گناهش برد

گفتم: من زنداداشت هستم ,حکم خواهرت را دارم ,از خدابترس که چنین حرفی را به 

زبان می آوری,تو شیطانی,تو وسوسه شیطانی ,چطور جرأت کردی چنین گناه بزرگی 

 را به زبان بیاوری؟

کثیفی را در  ه  و   سر چنین کنی؟چطونامردی چطور میتونی به آرمان ...به برادرت 

 . دلت پروراندی؟اشکهایم سرازیر شد خانه دور سرم چرخید

با همان صدای وحشت انگیز ادامه داد: میدونم گناهه..ولی اگه از آرمان جدابشی, 

دیگه گناه نیست ,من از وقتی که تو رو دیدم عاشقت شدم,یادته روز اولی که دیدمت 

 .عالقه دارم ...انکارش نکن؟تو همان روز فهمیدی که من به تو 
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یاد روزی افتادم که برای اولین بار او را دیدم ,هنوز نگاه اولش را بخاطر داشتم ...فکر 

میکردم یه نگاه معمولی است ؛اما حاال فهمیدم که...آخ اگر میتوانستم او را خفه 

 . میکردم

 شروع کردم به بد وبیراه گفتن:تو ی حیوان کثیفی,تو انسان نیستی,ازت

متنفرم,آشغال عوضی,از خونه من برو بیرون,شیطان صفت,برو بیرون وصدایم را بلند 

تر کردم...چشمان زشت و بد ترکیبش خونی شد وگفت:می دونستم قبول نمیکنی,تو 

ارزش دوست داشتن منا نداری.حیف من که به خاطر تو چنین ریسکی کردم لیاقت تو 

 .همین زندگی فقیرانه س

زدم :برو بیرون و به طرف در رفتم وآن را باز کردم وباصدای خشن با عصبانیت فریاد 

گفتم :میری یا داد بزنم؟؟با ترس گفت :خیلی خوب وآهسته به طرف 

دررفت.درچهارچوب در ایستادوباتهدید گفت:ببین آرمان چیزی نفهمه که اگه بفهمه 

او در وای به حالت!زندگیتو سیاه میکنمو بعد مشتی بر درکوبید ورفت.پشت سر 

رامحکم برهم کوبیدم ,چادرم را پرت کردم یه گوشه,روی یکی از مبلها افتادم وشروع 

کردم به گریه کردن دقایق زیادی را اشک ریختم نمیدانم برای چه؟!اما دلتنگ بودم 

به شدت از خودم و او متنفر بودم,نمیدانستم چه بکنم گاهی وسوسه میشدم که همه 

وقتی بیشتر فکر میکردم منصرف میشدم,وقتی که دریای  چیز را به آرمان بگویم..اما

اشکم پایان یافت وکمی سبک شدم تصمیم گرفتم که همه چیز را ازآرمان مخفی 

کنم,نه بخاطر تهدید او بلکه بخاطر برادری آنها میدانستم که اگرآرمان چیزی بفهمد 

 ...از او متنفرمیشود وبه کلی از هم میپاشد,نخواستم آبروی او بره اما

خودم ترسیدم چه  ب*و*ساز روی مبل برخاستم رفتم جلوی ایینه ...از چهره ی ع

زشت شده بودم ,صورتم خیس ونمناک بود چشمانم قرمز وپف کرده ,انگار زنبور 

نیشم زده بود لبهایم خشک وترکیده,صورتم زرد وبی رنگ,شبیه مرده ها شده 

اتفاقی نیافتاده به خودت مسلط بودم,اعصابم کامل به هم ریخته بود.به خودم میگفتم:



                 
 

 

 فرانک میرزایی | از تو دورم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

138 

 

باش..!یک مسکن برای تسکین سر دردم خوردم و روی تخت دراز کشیدم,دیگر 

 ...نمیدانم چه شد

خوابیده بودم ,ساعتهای زیادی را خوابیده بودم ,آرمان بیدارم کرد وقتی تکانم میداد 

ی سرشار وصدایم میکرد به ناگه چشمانم را گشودم وبه چهره مات او خیره شدم نگاه

از عشق...دلواپس ونگران ...چیزی نگفتم هیچ چیز حتی سالم ,یک لیوان آب به 

دستم داد وزیر سرم را بلند کرد تا در گلویم پرت نشود,پس از نوشیدن آب مانتویم را 

به دستم داد وگفت:بپوش تا بریم بیمارستان,دلم نمیخواست برم,اصال توان رفتن را 

 .ام ندادمنداشتم هیچ عکس العملی انج

 .باتعجب گفت:یاسی حالت خوبه؟!میگم بپوش تا بریم

حالم اصال خوب نبود,حاال دیگر تبم به تمام دردهایم اضافه شده بود,با صدای ضعیف 

 .وخفه شده درگلو گفتم :خوبم,الزم نیست کمی سرم درد میکنه

دستم را میان دو دستش گرفت سردی دستانش به من ؟آرامش میداد ,ولی سوزش و 

داغی دستان من او را اذیت میکرد.دستم را رها کرد وگفت:داغه,تو تب داری,دستم را 

کشید واز روی تخت بلندم کرد مثل بچه ها مانتویم را تنم کرد وچادر را سرم...دستم 

را گرفت وارام ارام به داخل ماشین برد وبعد درمانگاه,برا قطع تبم آمپول تزریق کرد و 

برای درون آشفته ام چیزی تجویز نکرد.آن روز تلخ  برای سر دردم مسکن ,اما

 .وکشنده گذشت ,اما حال من بهتر نشد

آرمان موقع رفتن به بابک همسر صفورا ,همسایه امان خواهش کرده بودوزنش به من 

سر بزند که مرا تنها نگذارد به همین دلیل او نیز کنارم بود ,اما از چیزی خبر نداشت 

روب شام پخت وخداحافظی کرد ,تنها شدم...وضو گرفتم ,نهار کنارم ماند ودم غ

ومشغول خوندن قرآن جیبی آهو شدم.یاد حرف او افتادم که موقع دادن قران به من 

گفت:اگه روزی دلت گرفت این قرآن را باز کن و چند سطری از ان رابخوان ,دلم 
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ت از من میخواست همه چیز را به آرمان بگم اما چه میگفتم؟میگفتم:آرمان داداش

خواستگار کرده؟این کار از یه دیوانه هم بر می امد؟اصال او حرف مرا باور میکرد؟از 

پنهان کاری بدم می آمد,مخصوصا پنهان کاری زن از شوهر,از طرفی دیگر دلم 

نمیخواست ارتباطم از این که هست با خانواده شوهرم بد بشه,نا گفته نماند کم وبیش 

.به خودم گفتم اگه ی خانواده درست وحسابی یا اگه هم ازتهدید آرمین میترسیدم

پدر ومادری داشتم هیچ وقت این همه تحقیر نمیشدم,گاهی به خودم دلداری میدادم 

که شاید اشتباهی شده,اون پسر پاک ودرستی نبود ,شایدچیزی مصرف کرده بود و 

آرمین هواسش سرجاش نبوده ,با هر شایدی به خودم دلداری میدادم.به حد مرگ از 

متنفرشده بودم,حاال دیگر کامال او را میشناختم او یه آدم عوضی ,کثیف چشم چران 

بود.یه آدمی که هر چه چشمش میدید دلش میخواست ,یه مرد نا پاک و بی دین 

وایمان بود , یک جسم حیوانی در یک روح شیطانی ,هوای نفس او را به بیراه کشانده 

تاریکش پیروی میکرد ,کاش دیگراو را نمیدیدم هیچ بود.او از عقل...نه بلکه از قلب 

وقت,کاش او می مرد ...و یانه من میمردم,چقد دلم میخواست همه چیز را فراموش 

کنم ومثل سابق به زندگی شیرین و بی دغدغه ام ادامه دهم مثل گذشته بدون شرم 

 .به همسرم نگاه کنم

 .ت دیوانه کننده را فراموش کنمتمام سعی ام این بود او را فراموش کنم,تمام خیاال

نزدیک شام آرمان برگشت,مثل همیشه شاد ومهربان وبا روحیه ایی هیجان انگیز 

,گل |حال مرا خوب میکرد و دوای روح پریشانم بود.چندین شاخه گل خریده بود 

نیلوفر رنگ صورتی به من آرامش میداد به خصوص گلهای صورتی رنگ...از او تشکر 

هم برایم گرفته بود..نمی دونم مناسبتش چه بود,کادو را باز کردم یه کردم..یک کادو 

روسری آبی رنگ...آن را دور سرم زدم و باز از او تشکر کردم.گلهای ژولیده 

وخشکیده چند روز پیش را ازگلدان بیرون آوردمو اب ان را عوض کردم و گلها را 

 . داخل آب خنک گلدان گذاشتم,ومشغول چیدن سفره شدم
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من پرسید:یاسمن ,همسر آقا بابک کمکت کرد؟؟جواب دادم :آره,بیچاره کلی از 

 ..زحمت کشید ناهار کنارم بود,بعدازظهر شام درست کرد و رفت.زن نازنینیه

 .اونم گفت:آره ,خیلی نازنین

میدونستم داره شوخی میکنه به او اعتماد کامل داشتم که جز من به هیچ زن دیگه 

 .هر زن دیگه ایی اخم کردم,تا دیگه از این شوخی ها نکنهای نگاه نمیکنه,اما مث 

بازگفت:یاسمن میخوام یه خانوم دیگه کارهای خونه رو انجام بده...تا تو کمتر اذیت 

بشی ...چند روز دیگه مرخصی میگیرم وبرمیگردم و یکی از مستخدم های قابل 

 قبوله؟؟اعتماد وخوب اونجا رو همراه خودمون میاریم تا به تو کمک کنه,

گفتم: نه آرمان نمی خوام...من دلم میخواد خودم برات غذا درست کنم...خودم به 

گلدان ها که کنار پنجره هستند آب بدم,خودم خاک روچینی ها رو پاک کنم ,خودم 

 .باعشق برات چایی دم کنم,نمیتونم وجود ی زن دیگه رو تحمل کنم

ساله 70تحملش کنی؟!ی پیر زن  باخنده گفت:مگه میخام زن دوم بگیرم که نمیتونی

می آورم لج نکن.کف دستم را روی میز کوبیدم وگفتم:نه.تمومش کن.!هنوز چند 

قاشق غذا نخورده بود که از جا برخواست و با عصبانیت گفت:پس همین االن ظرف ها 

را میشوری به طرف اتاق پذیرایی رفت,تلویزیون روشن کرد وصدایش را باال زد,یعنی 

ود.ودلش نمیخواست حتی صدایم را بشنود ,اشک از چشمانم حلقه بست قهر کرده ب

سر را روی میز گذاشتم و بی صدا اشک میریختم او احساس مرا نمیفهمید ,احساس 

تنهایی میکردم از خودم بدم می امدوحسابی عصبانی بودم .دلم اتاق کوچک وتاریک 

زیون قطع شد وآرمان خودم را میخواست با تمام محرومیت هایش,یک آن صدای تلوی

 کنارم نشست سرم را ازروی میز بلندکردو گفت :یاسی گریه میکنی؟
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آب دماغم را باال کشیدم وبشقاب ها را داخل ظرفشویی گذاشتم وشیر آب را باز 

کردم ...بطرفم امد وشیر اب را بست وبا خواهش گفت:یاسی منا ببخش...نمی خواستم 

 .تو هستم..تو که میدونی چقد دوستدارمناراحتت کنم ,من فقط به فکر اسایش 

 .با لج گفتم:نه...نمی دونم...مگه نگفتی ظرفها رابشور..برو کنار تا ظرفها را بشورم

گفت:یاسی چرا ناراحت میشی؟توحالت خوب نیست,اگه گریه کنی سرت 

دردمیگیره,به خدا من دوستدارم تو تمام زندگی منی,اگه ازمن ناراحت باشی 

 .زجرمیکشم

ی گرفته گفتم:آرمان من تنهام,از بچگی تنهابودم اصال من تنها بدنیا باگلو

اومدم,وقتی ازدواج کردم باخودم گفتم:دیگه تنهانیستم,همسرم منا میفهمه همیشه 

کنارمه,ولی حاال می بینم کنارمی ولی از لحاظ فکرخیلی ازهم دوریم...میترسم به 

 .قدری دوربشیم که دیگه حرف همو درک نکنیم

بول.مشکل ازمنه,اصال هرچی توبگی..آشتی؟؟..درپاسخش چیزی نگفتم اما گفت:ق

 .انقدرحرف زدوازدوست داشتنش گفت تا آخرش خندیدم

حس کردم بیشترازقبل اورادوستدارم وهیچ ازاوناراحت نبودم,به کمک آرمان 

ظرفهاراشستم وتمام دیروز رافراموش کردم کم کم حالم بهترشد.هنوزیک هفته از ان 

ذشته بودکه آرمان مرخصی گرفت وراهی سفرشدیم...دیدن آرمین آزارم میداد روز نگ

ولی کاری نمیتوانستم بکنم,پنج ماه بود که من زندگی مشترکم را آغاز کرده بودم 

دراین مدت همیشه او به نظر من اهمیت میداد.ساعتها درماشین نشستن رافقط 

یی ازقرآن جیبی آهو باحرف زدن آرمان میتوانستم تحمل کنم وگاهی صفحه ا

 .رامیخواندم همانطور که گفته بود,آرامش خاصی درآن نهفته بود

زمان زیادی گذشت تارسیدیم,به اصرار آرمان اول به دیدن خواهرم رفتیم ,شب که 

رسیدیم تا صبح را درمنزل شوهرخواهرم گذراندیم,شب قشنگی بود.تا نیمه های 
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میزدیم..از گذشته وحال...آن شب شب منو خواهرم وسارینا بیداربودیم وحرف 

رادرآرامش کامل به سربردم به تمام وسایل گذشته ام سرزدم,وقتی کنار پنجره 

مینشستم وبه آسمان وستاره هایش خیره میشدم.یاد روزی می افتادم که هنوز 

دردستم حلقه نبود وهنوز دراسمان قلبم اسم کسی هک نبود.همیشه فکر میکردم 

سر آینده ام چگونه پسریست؟!چه شکلیه؟خشنه یامهربون وازخودم میپرسیدم هم

,قدش بلنده؟یاکوتاه,رنگ چشاش چجوریه؟آبی ,مشکی, قهوه ایی,عسلی,میشی 

 .یاسبز؟خیال آن روزها مرابه خنده وامیداشت

صبح حرف رفتن شد,تمام نگرانی هایم شروع شد چشم دیدنش رانداشتم نه تنها او 

د.فقط دلم برای آهو تنگ شده بود,ازطرفی دیگر بلکه مادرشوهرم نیزمشکل کمی نبو

به خاطرآرمان حتما بایدمیرفتم,در دل خدا را قسم میدادم که آرمین انجا نباشد 

ومثل همیشه مسافرت یاگردش باشد.نمیتوانستم نگاه های بی شرمانه اوراتحمل 

درش کنم,او مرا به سمت گمراهی وگناه میکشاند,مرا به نیستی مرا به آن اوج که ما

میخواست می کشاند..نگاه های او مرا عصبی ودیوانه میکرد,پس به همین خاطر قلبم 

را قوی وگامهایم را استوار کردم تا اگر اورا دیدم دربرابر چشمان ناپاکش دستانم 

نلرزد وسستی وضعف به سراغم نیاید,خودم را محکم کردم تا برعکس همیشه که 

این بار دربرابر او مقاومت کنم وجواب همه سعی داشتم بی خطر ازکنارش عبور کنم,

 ....ی نگاه هایش رابدهم اما

 ...اگر پاهایم مرا یاری میکردند

برعکس تمام تصورات من او نبود و همین که خبر امدن ما را شنیده بود,گم وگور 

شده بود .از این بابت خوشحال بودم ,که او نیز به اندازه من از رو به رو شدن بامن 

.یک هفته را در انجا سپری کردم,اما اورا ندیدم هیچکداممان نه من ونه ترس دارد

ارمان,بعد از هفت هشت روز برگشتیم ومثل گذشته به زندگیمان ادمه دادیم حتی 

شادتر وزیباترازقبل,کم کم به ان زندگی عادت می کردم ودیگر مثل روزهای اول از 
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ن تعارف به او میگفتم...روزهای ارمان خجالت نمیکشیدم واگر چیزی نیاز داشتم بدو

زیادی گذشت وتازه زمستان شروع شده بود ,دی ماه بود و هوا سرد میشد,درختان 

بی برگ وباروهوای ابری ودلگیر وتازه مردم لباسهای زمستانی را می پوشیدند گرچه 

بوشهر زیاد سرد نبود به هرحال زمستان بود ومردم طبیعتا باید خود را گرم نگه 

یه  ه  و   سد ,اما من برعکس همه گرمم بود یه حالت های عجیبی داشتم,میداشتن

چیز هایی میکردم و دلم میخواست حتما ان را بخورم,بعضی وقتها از بوی قورمه 

 ..سبزی حالم بهم میخورد وباال می اوردم و بعضی وقتها سرم گیج میرفت

حامله باشی ,وقتی نمیدانم مریض بودم یا دیوانه...وقتی به صفورا گفتم:گفت: ممکنه 

خواهر من حامله بود دقیقا چنین حسی داشت,اخر سرهم یه دختر مثل ماه به دنیا 

اورد..نمیدانستم خوشحال باشم یا ناراحت یعنی باورم نمیشد که درون شکم من 

کودکی مظلوم و بی دفاع زندگی میکند.من که تا دیروز در دوران کودکیم سر میکردم 

را به عنوان فرزند میتوانستم بپذیرم؟اما اصال بدنم توان  حاال چطور وجود یک کودک

نگه داشتن ان را داشت؟هنوز خیلی بچه بودم....با این وجود خوشحال شدم وخداوند 

را شکر کردم .ان روز را کامل به یاد دارم خیلی شاد وپر هیاهو بودم منتظر امدن 

م خود را زیباتر از همیشه ارمان بودم,تا گوشه ایی از شادیم را نثار او کنم خواست

نشان دهم ...نمیدانم دلم میخواست با وجود فرزند از چشم ارمان نیفتم یا دلم 

میخواست ارمان بیشتر ازهمه مرا دوست داشته باشد,یکی از بهترین لباسهایم را 

پوشیدم ...صورتم را مالیم ارایش کردم به موهایم گل سر زدم وموهایم را تزیین 

کشیدم و روی میز شام یک بشقاب و یک قاشق به عشق کودکم اضافه کردم...شام را 

گذاشتم,روی صندلی خیره به عکس ماه عسلمان نشستم تا اوبیاید.یاد ماه عسلمان 

به خیر,چ روزهای زیبایی بود,یکی از بهترین روزهای یک زوج,واز همه مهمتر به 

 ...یادماندنی ترین خاطرات
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ر بود,خنده ام گرفت بیچاره از وقتی که با من ازدواج به آرمان خیره شدم انگار جوانت

کرده بود پیر شده بود,نگاهم را از او برداشتمو به شکمم خیره شدم,از بچگی بی مهر 

ومحبت مادر بزرگ شده بودم,اصال مادر برای من یک آرزوی محال بود,همیشه بیشتر 

دم مادر باشم یه مادر از کمبود های دیگربه او فکر میکردم,دلم می خواست برای فرزن

واقعی ,کسی که بیشتر از خودش فرزندش را دوست داشته باشد...دوست داشتن 

موجودی که که از خودم بود.در درون خودم رشدکرده,اصال پاره ای از وجود خودم 

بود,با خودم عهد بستم که بهترین مادر دنیا باشم,چیزی که من از مادرم میخواستم و 

پر مهر ومحبت او داشتم که روی سرم دست بکشد..درمواقع  همیشه نیاز به دستان

م وهمیشه از راهنمایی ب*و*سدل تنگی سرم را به سینه اش بفشارم,دستانش را ب

هایش استفاده کنم ولی نبود!افسوس که نبود ,مادرم نبود.من از کودکی زیر دستان 

ن پرورش خواهری به شکل مادر و شوهر خواهری همچون ناپدری,بی رحم ,نا مسلما

یافته بودم,اما در انتخاب همسر شانس خاصی نصیبم شده بود,یعنی آن وقت ها 

اینجوری فکر میکردم.آرمان وجود خیلی چیزها را برایم فراهم کرد مثل یک زندگی 

 .پر آرامش...ولی هرگزجای خالی پدر ومادرم را نتوانست پر کند

ن بود...سالم وخسته نباشید صدای باز شدن در آمد,به سرعت به طرف در دویدم,آرما

 .کردم,با تعجب نگاهم کرد اما چیزی نپرسید گفت:سالم به روی ماهت

 ...بی مقدمه گفتم:من حامله ام

 ...گفت:جااانم؟....چی گفتی؟

 ..دوباره تکرار کردم:من حامله ام

بدون باور حرفم گفت:یاسمن نمیخوام بزنم تو ذوقت,ولی از این جورشوخی ها اصال 

 اد,حاال بگو شام درست کردی یا نه؟خوشم نمی
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به طرف میز شام رفت با دیدن بشقاب اضافه سوتی آهسته کشید وگفت:یاسی جدی 

میگی؟!روی صندلی نشستم و شروع کردم به حرف زدن,هنوز مطمئن نیستم ولی 

حس میکنم حامله ام..آرمان چهره اش پریشان شد وگفت:به حست اعتماد نکن...تو 

ن خیلی بچه ایی...اگه باردار بشی برات عوارض داره و دور ازجون هنوز برای مادر شد

بالیی سرت میاد.تا چند سال دیگه به بچه فکر نکن...بدم میاد,یعنی نه اینکه از بچه 

 ..ها خوشم نیاد,من عاشق بچه ها هستم ولی ,نه به این قیمت که به تو آسیبی برسه

د.فکر کردم قصد سقط جنین را گفتم:اما آرمان اگه من حامله باشم چی؟سکوت کر

 .دارد

گفتم:آرمان نکنه قراره اگه حامله باشم تکه تکه بچه ام را بکشمو از خودم دور 

 کنم...تو اینا میخوای؟؟

گفت:نه یاسمن,نه عزیزم اگه خدا بخواد این بچه باشه من کیم که مانع بشم,فراموش 

نباشه باید نباشه ..سرم نکن اون بچه منم هست از خون منم هست,ولی اگه دکتر بگه 

را به زیر انداختم و بغ کردم ,چند لحظه نگاهم کرد و بعد به طوری که از دلم دربیرون 

آورد گفت:یاسی چقدر زیبا شدی,همیش به خودت برس,سرم را بلند کردم ولبخند 

زدم,قرار شد فردا آزمایشگاه بریم که رفتیم و باردار بودم ,یه دختر کوچولو 

ام دختر بود,دکتر کفت:هیچ خطری نداره,درسته سن زیادی نداری ولی موچولو...بچه 

بدنتون قدرت حمل این بچه روداره,بی نهایت خوشحال بودم...تا چند وقت دیگر 

 .مامان میشدم,بزرگ میشدم

آرمان نیز به کلی تغییر کرد,اونم مثل من خوشحال بود,به خانه که برگشتیم به 

ش تعریف کردم ,خوشحال شد واز فرط شادی شروع خواهرم زنگ زدم وماجرا را برای

به گریه کردن کرد,به سختی باورش میشد که خواهر کوچولوی دیروز او ...حاال حامله 

 ..است
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آرمان نیز به منزلشان زنگ زدو مشغول حرف زدن با مادرش بود,او که چشم دیدن 

با صدای  مرا نداشت آرمان با او صحبت کرد.با شوق و ذوق خاصی سالم کرد,ولی

گرفته وغمزده خداحافظی کرد,خیلی ناراحت شد وقتی گوشی را قطع کرد 

,پرسیدم:آرمان حالت خوبه؟!چی شد؟!مادرت چی گفت؟ لبخندی سرد زد 

 .وگفت:هیچی سالم رسوندوتبریک گفت

باورم نشد که او اینقدر مهربان باشد,مات ومبهوت او را نگاه میکردم می دانستم 

..کم کم اشک درچشمانش حلقه بست وبه گریه افتاد...بریده چیزی را مخفی میکند.

بریده میگفت:یاسمن نمی تونم به تو دروغ بگم,مادرم گفت این بچه نباید به دنیا 

بیاید,مادرم از تو متنفره اما هیچ وقت به این فکرنمیکنه که پسرش عاشق تو أه...با 

ادم گیج ومنگ حرفهایش فقط ما را از خودش دور میکنه.به دیوار تکیه د

بودم...صدای آرمان که به سختی حرف میزد را نمیشنیدم...مدتی سکوت کردم تا که 

ارمان گفت:اون مادرمه دوسش دارم,اما نمیدانم چه طوری هم به توعشق بورزم هم به 

او,خودتو ناراحت نکن ,به آهو گفتم باهاش حرف بزنه...اگه درست شد که شد اگه نه 

 .دهم,این بچه باید به دنیا بیاد حتی اگه من بمیرمدیگه به حرفش گوش نمی

کفتم:دور ازجونت,کاش من بمیرم تا مادرت راحت بشه...به طرف اتاق خواب رفتم 

وبلند بلند گریه میکردم ,آرمان به دنبالم دوید و در اتاق را باز کرد ,روی تخت دراز 

:یاسی واسه چی کشیده وگریه میکردم,حال او بهتر از من نبود,کنارم نشست وگفت

 گریه میکنی؟

باعصبانیت گفتم:چرا مادرت دست ازسرم برنمیداره؟؟چرا عذابم میده؟؟مگه من 

چیکارش کردم؟تاحاال بهش بی احترامی کردم؟روحرفش حرف آوردم؟..بخدا مادرت 

خیلی بی رحمه...من پدر ومادر ندارم به جای اینکه هم مادرم باشه هم مادرشوهر 

لش برام نمیسوزه ,چرا میخواد تورو از من دور کنه؟ چرا میگه این ...شده زن بابام...د
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بچه نباید به دنیا بیاد؟همه واسه سالمتی نوه هاشون هزار نذر ونیاز میکنند ولی 

 ...مادرت چی؟؟آرمان دارم از غصه میمیرم

آرمان:اصال لعنت به من که به تو گفتم,راحت شدی؟مگه ما به حرفش گوش میدیم که 

 رفتی؟تو جبهه گ

اون روز خیلی عصبی وناراحت بودم ...فقط آرزوی سالمتی فرزندم را داشتم,آرمان 

مرا دلداری میداد و حرفهای امیدوار کننده میزد,بهم قول داد که فرزندمان بسالمت 

پا به این دنیا میگذارد مگر که خدا غیر این را بخواهد..به اصرار آرمان دست وصورتم 

زخانه بیرون زدیم....ساعاتی را خرید کردیم برای نوزاد را شستم وبه همراه او ا

مسافرم عروسک ولباس خریدم..لوازم بهداشتی وکفشهای کوچک وتزئینی خریدم 

,آخ که آن شب چه ذوقی کردم,برعکس سرشب تا آخرشب خندیدم,شام را بیرون 

 . خوردیم وبعد ساعاتی را درپارک گذراندیم

 ....گرهمبه قول شاعر:گذشت آن شب وشبهای د

در واپسین روزهای زناشوییم بودم بیخبر...او نیز بی خبر تر از من...خبر نداشتم این 

شادی وهیجان تا چند روز دیگر به اشک وغم بدل میشه,جز خدا کسی از فردا خبر 

نداره,آدمی بهترین لحظه های زندگیش را ثانیه به ثانیه به یاد داره,تمام یک هفته 

 .مله ام را بیاد دارمایی که فهمید بودم حا

آرمان بیشتر از همیشه به من توجه میکرددر کارهای خانه به من کمک 

میکرد,همیشه زودتر از حد معمول از سرکار بر میگشت...اصال یه آدم دیگه شده 

بود,عوض شده بوداز خوب تبدیل به خوبتر شده بود,وقتی از سرکار برمیگشت 

بان بود,افسوس که تمام شد...خیلی زود همیشه برام گل میگرفت,خوش اخالق ومهر

تمام شد.. دوست داشتم در برابر این مهربانی او برایش هدیه ایی بخرم اما او از هر 

 .نیاز مالی بی نیاز بود
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شبها که خیلی وقت واسه حرف زدن بود ,دنبال اسم واسه دخترمون بودیم,من 

فاطمه,کوثر اسم دختر ما باید یه میگفتم :آیالر ,آنیتا یا آوا .اما او میگفت:زهرا,زینب,

اسم مذهبی و اصیل باشه,اسمهای مذهبی درهر زمانوهرحال بهترینها خوانده 

 .میشن,ولی این اسم ها که تو میگی بیشتر از دو سه سال رواج نیست از مد می افته

خالصه با ان قلب پاکش چنان متقاعدم کرد که منم زینب را انتخاب کردم,قرار شد 

زینب باشد..اسمی مقدس ومبارک...برای به دنیا امدنش لحظه شماری اسم دخترم 

 .میکردم

تا که یک روز اتفاقی افتاد که به کلی آینده ام را تغییر داد,اتفاقی که هرگز نباید 

 .میافتاد

صبح آرمان را راهی سرکار کردم,مثل همیشه شاد بود حتی سر زنده تر از روزهای 

رای فردا میتپد,بعد از رفتن او خوابیدم وچند ساعت قبل,بالبخندی ملیح وقلبی که ب

بعد بیدار شدمو مشغول خوردن صبحانه شدم,ساعاتی را با صفورا گذراندم سپس 

مشغول پختن ناهار شدم,آرمان برای ناهار برمیگشت درست یک ساعت دیگر ...برای 

رد ساالد خیار پوست میگرفتم که ناگهان درخانه به سرعت باز شدوبه دیوار خو

وصدای وحشتناکی را بوجود اورد ,جز آرمان کسی کلید خانه را نداشت ,هولناک به 

طرف در دویدم یه چاقو در دست راستم ودر دست دیگرم یک خیار نیمه پوست 

کنده...چشمم به آرمان افتاد برعکس همیشه خشن ونا ارام بود موهای شانه کشیده 

د اما حاال کت نداشت یقه لباسش تا شده اش انگارچنگ زده بود,صبح با کت رفته بو

دکمه اول خیس عرق بود ,چشمانش دیگر سبز نبود خونی وقرمز بود,قطرات عرق 

روی پیشانی اش جمع شده بودند.خیلی ترسیدم نه سالم کردم ونه چیزی گفتم مات 

ومبهوت بودم در را محکم برهم کوبید تا بسته شود,با صدای گریان وغمناک 

 ا ازمن مخفی کردی؟گفت:یاسمن تو چی ر
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دلم لرزید از ترس چشمانم گشاد شد بی شک آرمان همه چیز را فهمیده بود,آشوب 

 !درونم را بروز ندادم وبا بی خبری گفتم از چی حرف میزنی؟

 باصدای بلندتری گفت:میگم تو چیزی را ازمن مخفی کردی؟

 .باعجله گفتم: نه...که اگه میگفتم بله هم کاری از پیش نمیبرد

چ وقت او را با این حالت نگران و سر درگم ندیده بودم درحال انفجار بود ,لب باز هی

 .کرد وگفت:انکار نکن...یاسمن انکارش نکن آرمین همه چیز رابه من گفته

این حرف که از دهان اوخارج شد انگار ی خنجر سمی در قلبم فرو رفت,تمام بدنم 

برسرم آمده,بیچاره شدم بدنم سست وبی حس شد,باالخره از آنچه که میترسیدم 

عین یه تیکه یخ سرد و بی روح شد من به عزیزترین کسم دروغ 

گفتم...دروغ,دروغه..شرایط و زمان و مکانش مهم نیست,کار خوبی نکردم.وای کاش 

انطوری که فکر میکردم همه چیز را فهمیده بود آرمین نه تنها حقیقت را به او نگفته 

ش اضافه کرده بود ,همانطور مقابل هم ایستاده بودیم که بود بلکه صدتا دروغ هم به

 :آرمان شروع کرد به سوال پرسیدن

 تو قبل از من با آرمین دوست بودی؟

 یکه خوردم من... ارمین..با شتاب گفتم نه بخدا دروغه

باز گفت:تو بعد ارمین با اون پسره دوست بودی که هم کالست بود؟وقبل اون با چند 

 تا دیگه؟

حرفهایم را نمیشنید,باز برایش قسم خوردم ...نه بخدا من هیچ وقت با اون انگار 

 .دوست نبودم,خودت که میدونی تو اولین واخر عشق زندگی من هستی

به این حرفم پوزخندی زد تا به آن روز ندیده بودم که او مرا تحقیر کند ,ولی اون روز 

 .اینکار راکرد



                 
 

 

 فرانک میرزایی | از تو دورم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

150 

 

بودم و هیچ وقت تورا نمیدیدم ..تو باید یاسمن دیرشناختمت,ای کاش ان روز کور 

 .همه چیز را به من میگفتی...به خدا قسم اگه میگفتی بهتر باهات کنار می امدم

اشک در چشمانم حلقه بست به من تهمت زد ولی ذره ایی از عالقه ام کم نشد 

اد درجوابش گفتم:آرمان به خدا,به قران اصال به هرچی که تو میپرستی ....اما اجازه ند

 ...حرفم را بزنم .گفت:قسم نخور...هیچی نگو

 داشتم دیوانه میشدم این آرمان من بود که چنین بانفرت به من نگاه میکرد؟

 ...باز گفتم:آرمان

گفت:حرف نزن!... داد زدم :بخدا به جون خودت اگه به حرفم گوش نکنی با این چاقو 

به تعریف کردن:یادته  خودم را میکشم...چیزی نگفت هنوز دوسم داشت,شروع کردم

اون روزی که مریض شدم؟؟اون روزی که ازصفورا خواستی کمکم کنه؟اون روز آرمین 

امده بود اینجا ...با اینکه قلبا از او متنفربودم اما بخاطر تو با خوش اخالقی او را به 

داخل پذیرایی کردم,گوشی را برداشتم که به تو زنگ بزنم که او مانع شد وگفت:زود 

برم,تعجب کردم ودلیل ناگهانی امدنش را پرسیدم با بی شرمی میگفت:به تو  باید

عالقه دارم,آرمان ازمن خواستگاری کرد...از زن داداشش,گفت از آرمان جداشو 

بهترین زندگی را برایت فراهم میکنم ,منم هرچه از دهانم بیرون آمد بهش گفتم و از 

چیزی بفهمه روزگارت رو سیاه  خونه بیرونش کردم ,موقع رفتن گفت:اگه ارمان

میکنم ...به تو چیزی نگفتم چون از او میترسیدم ,به تو چیزی نگفتم چون 

 .نمیخواستم از او متنفربشی

بطرف گلدان روی میز رفت درحالیکه خون جلوی چشمانش را گرفته بود گفت:دروغ 

رک برد,باز میگی.گلدان کریستال را به طرف آیینه پرت کرد,گلدان خرد شد و آیینه ت

ادامه داد:دروغ میگی من حرفهای تو را باور ندارم...دیگه باورت ندارم,به طرف 

اشپزخانه که شکستنی های زیادی داشت رفت,بشقاب,لیوان,پارچ هرچه را که می 
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دید وسط آشپزخانه می کوبید انگاراز صدای شکستن آنها لذت میبرد ومیگفت:همه 

از رو دیوار برداشت وبه دیوار کوبید,صدای حرفات دروغه,قاب عکس عروسیمان را 

 .شکسته شدن شیشه ها آزارم میداد ,فریاد زدم آرمان دیگه بسه

خشکش زد ونگاهم کرد و پس از چند لحظه به طرفم امد و گفت:تو دروغ میگی,اگه 

نمیکنه..ازت  نامردی راست میگی چرا همون موقع چیزی نگفتی؟آرمین هرگز به من 

اد... دانه های اشکم صورت پر غم واندوهم را پوشانده بود بدم میاد... بدم می

نمیتوانستم حرف بزنم...اگر هم میتوانستم چیزی برای گفتن نداشتم ,انقدر از من 

متنفر شده بود که جایی برای بخشش نبود ,دستش را باال برد خودم را برای خوردن 

ریه افتادو دستش را سیلی محکم او اماده کردم ناگهان به شکمم نگاه کرد و به گ

محکم به صورت خود کوبید وگفت:لعنتی نابودم کردی,از منزل خارج شد و در را 

 .محکم برهم کوبید

دلم میخواست بمیرم ,هرلحظه از خدا میخواستم نفسهایم را از من بگیره ,اندازه یه 

دریا اشک ریختم,کسی کنارم نبود که بگه گریه نکنی درست میشه,توی دنیافقط 

را داشتم که حاال اونم ازم رنجیده بود, بی انکه بتوانم حقیقت را به او بفهمانم  آرمان

مجرم خوانده شدم.خدایا به کی میگفتم بیگناهم ,دردم را به کی میگفتم؟....ظهر شب 

شد و او نیامد,شب را نیز تا صبح بیدار بودم غرق اشک بودم...تنها...در خانه ایی 

غریب و بی کس بین مردمانی جدا و دور ازهم,بین  ویران شده ,سوت وکور در شهری

این همه کوچه وخیابان به کجا به دنبالش میگشتم؟,او که بهترین بود با من چنین 

 .کرد وای به حال دیگران

به آرمین زنگ زدم ان از خدا بی خبر که فتنه را مثل اتش به جان ما انداخت بهش 

مینی,مگه من چه بدی به تو کردم؟چرا گفتم:خیلی نامردی,تو بیشرف ترین ادم روی ز

 رفتی این دروغ ها رو به آرمان گفتی؟از خدا بترس
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گفت:من نمیتونم احساس تو رودرک کنم چون تو این کارو نکردی,ولی اینا بدون 

هنوز راه هست,میتونی یه زندگی تازه شروع کنی...یه زندگی شاهانه,یاسمن عاقل 

 ...باش از عقلت کمک بخواه نه قلبت

انفرت گفتم:خفه شو آشغال عوضی ,میدونی چی داری میگی؟ از خدا بترس که بین ب

یه زن وشوهر اختالف انداختی,به خدا واگذارت میکنم همین طور که آبروی منا بردی 

,خدا آبروت رو ببره,از خدا میخوام آبروتو ببره چند بار این جمله را تکرار کردم و 

دهم که زندگیم را نابود کنی...ازت بدم میاد سپس گفتم هر طور که شده اجازه نمی 

 شیطان صفت

گوشی را گذاشتم و شروع کردم به گریه کردن,خدایا؟..خدایا از این زندان غم نجاتم 

 .بده,حقیقت را پنهان نکن...خدایا:درد را به اندازه صبرم بده

م تصمیم گرفتم به آهو زنگ بزنم او مثل همیشه با من مهربان بود حتی وقتی تما

ماجرا را شنید مرا سرزنش نکرد,به حرفهایم شک نکرد,نگفت دروغ میگویی با 

خوشدلی گفت: فدات بشم درست میشه,اگه تا فردا آرمان برنگشت خودم برش 

میگردونم...خیالم راحت شد اما هنوز نگران بودم از آهو خواهش کردم موضوع را از 

به همین سادگی هاست, فکر همه مخصوصا مادرش پنهان بدارد,فکر میکردم موضوع 

میکردم قلبهای شکسته را هم میشود پیوند زد ولی نشد,دیگه ان همه عشق آرمان 

به نفرت تبدیل شده بود او تمام حرفهای آرمین را باور کرده بودو حتی حاضر نبود 

حرفهای مرا بشنود,روزهای خیلی سختی بود.بد یا خوب گذشت به چه قیمتی 

 .دن زندگی من؟خدا میدونه تا امروز چقد زجر کشیدمگذشت؟؟به قیمت نابود ش

عصر ان روز آرمان برگشت,وقتی چهره اشک الود مرا دید بی تفاوت گفت:حاضرشو 

 .بریم دکتر دیروز وقت گرفتم

 !پرسیدم:واسه چی؟
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سرش را پایین گرفت وبعداز چند لحظه سکوت گفت:اون بچه نباید به دنیا بیاد.. تمام 

انگار روی سرم ریخت مات شدم,مات سرنوشت.از او خواهش  آسمان به بزرگیش به

کردم منصرف شود ولی فایده نداشت ,او دیگر مرا دوست نداشت فرزندم را همین 

طور.باز گفتم:آرمان چرا میخوای بی دلیل زینب بی گناهم را بکشی؟چرا او باید 

 قربانی دعوای ما بشه؟مگه من چه کاری کردم؟

اگه به دنیا بیاد بدترین سرنوشت رو داره...اون اگه به دنیا گفت:یاسمن بس کن..!اون 

بیاد مقصر ماهستیم وبزرگترین ظلم را درحقش کردیم,نمیخوام از این زندگی بی 

 .ارزش فرزندی داشته باشم,نمی خواهم دخترم فرزند طالق شود

زمزمه کنان گفتم:طالق....دیگر هیچ صدایی را نمیشنیدم چه به سر زندگی شاد 

مم آمده بود؟چه کسی مرا نفرین کرده بود؟آه کدام بینوا را به دنبال وخر

میکشیدم؟خدا میداند که توان نگهداری فرزندم را نداشتم وگرنه او را ازآرمان 

 .میگرفتم وخودم تنهایی او را بزرگ میکردم

در شک و دو دلی قبول کردم نیمی از وجودم را زیر تیغ جراحی تکه تکه کنند.خدا 

که راضی به این کار نبودم ,به اجبار تن به این کار ناپسندزدم گناهش پای میدونه 

مقصرش.کاش فقط فرزندم قربانی میشد,بعد از بین رفتن جنین آرمان درخواست 

طالق داد وشبها بر نمیگشت...چند روز یکبار برمیگشت ودوش میگرفت وباز بی خبر 

ش برایم میسوزد که نمیگوید میرفت حتی یک کلمه با من حرف نمیزد,می دانستم دل

دیگر جای تو در این خانه نیست,بنابراین تصمیم گرفتم تا مجبور به گفتن ان نشده 

خودم برگردم...جای خوبی نداشتم ولی بهتر از تحقیر شدن بود,برایش یک یادداشت 

گذاشتم:))منا بخاطر گناه نکرده ببخش((.آرمان من دارم میرم,جایی را ندارم ولی خدا 

ه حتما واسه منم یه جایی زیر سقف آسمون,روی این زمین وسیع پیدا بزرگ

میشه,آرمان درحقم بد کردی,به خدا قسم بی گناه بودم برادرت را به خدا واگذار 

میکنم,تو را نفرین نمیکنم خیالت راحت باشه توهرکاری بامن بکنی حتی اگه غریبه 
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منته,یه روزی ماه از پشت باشی بازم عاشقت هستم,اینا بدون نزدیک ترین کست دش

ابر بیرون میاد وتمام حرفهای مرا باور میکنی,من میرم خونه خواهرم وقت دادگاه شد 

 <یاسمن>بهم زنگ بزن. خداحافظ بهترینم 

از اول تا آخر نامه را یک بند گریه میکردم,نامه را به آیینه چسباندم ,النگو هایم را 

ایم وتمام جواهرات عروسیم را روی میز یکی یکی از دستم بیرون آوردم,گوشواره ه

گذاشتم,اما دلم نیامد حلقه ی ازدواجم را بیرون بیاورم.لباسهایم را جمع کردم.برایش 

زرشک پلو که دوست داشت درست کردم میز نهار راچیدم وغذا راکشیدم تاوقتی 

برگشت بخوره...یکی ازقاب عکس های عروسیمان را برداشتم وداخل چمدانم 

کلیدخانه را روی میز گذاشتم وبا یه دنیاغم ویه دریا اشک ویک آسمان گذاشتم و

دلتنگی درخانه رابستم.مختصری از ماجرا را برای صفورا تعریف کردم وبرای همیشه 

از او خداحافظی کردم وراهی سرای غم شدم.فکر میکردم این موضوع از همه مخفی 

خدایا گناهم چه بود؟آرمین مانده,خبر نداشتم عنگ بی آبرویم به همه جا رسیده,

ازخدا بیخبر موضوع را به همه جا خبر داده بود طوری منا سرشکسته کرد که خجالت 

میکشیدم سرم راباال بگیرم ,دیگه کم کم خودم هم باورم شدگناهکارم باورم شد 

مقصرم...آره من مقصر بودم اگه از آرمان چیزی را پنهان نمیکردم حاال اینطور زندگیم 

 .ود,پس نباید کسی رامقصربدانمروهوانب

شدم ,بغض گلویم راگرفته بود چقدر زود دستهایم از دستانش  ب*و*سسوار اتو

جداشد,چقدر زود تنها شدم من که ازبچگی تنها نبودم بس نبود؟تا به کی آخرچنین 

بیچارگی؟....تازه داشتم مزه زندگی را میفهمیدم امانشد,چه زندگی شاد وبی دغدغه 

 .حسادت حسودان اجازه نداد ایی داشتم اما

به اطرافم نگاه کردم...به زنانی که همراه فرزندان وهمسرشان بودند,یاحرف میزدندیا 

میخندیدن وقتی پچ پچ میکردند دلم از حسرت فرو میریخت,سرم رابه صندلی تکیه 

دادم وچشمانم رابستم یاد روزهایی افتادم که به همراه آرمان این مسیررا طی 
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باهم حرف میزدیم وشوخی میکردیم ,چقد اذیتش میکردم لب باز  میکردم همش

نمیکرد که بگه اینطور که تو میگی نیست همیشه حق بامن بود,دیگر بغضم 

رانتوانستم نگه دارم اشکهای داغ وسوزانم برصورت بی روح وسردم فرو ریخت مدام 

زوصف اشک میریختم ,زندگی برایم مفهموم خاصی نداشت حس میکردم مرگ بهترا

 .حالم است

تارسیدن به خانه ی خواهرم مردم وزنده شدم دلم یک آغوش پرمحبت مثل مادر 

 .میخواست ویک دست نوازش مثل پدر...اما صدافسوس که هیچکدام از انها نبودند

درمیان حس غریب تنهایی دست وپا میزدم.دلم میخواست بربلندی یک تپه که به 

د فریاد بکشم, گریه کنم ناله کنم,این بغض اسمان نزدیکترباشد بایستم وبلندبلن

هرلحظه درکمین گرفتن جانم است رابشکنم, از دوباره تنها شدن وحشت داشتم ... 

 .تنها خیالش آرامش خاطرم بود

کاش راهی بود برای فراموش کردن این ماجرا ,چشمانم را که میبستم نفرت وخشم 

یکردم ازخداوند مجازات کارش جلوی چشمانم را میگرفت ,هرلحظه آرمین رانفرین م

رامیخواستم...اما نمیدانم چراهنوز به زندگی کثیف وناپاکش ادامه میدهد؟!شاید خدا 

ازمن بهتر بداند ,خیلی چیز ها درمورد اوشنیده بودم ,خود آرمان میگفت:مواد مصرف 

میکنه,قاچاق مواد میکنه وخیلی چیزهای دیگه که ازلحاظ قانون جرم بزرگی 

ود.زندگی او برپایه ی خالف بنا شده بود,همه از دست اوناراضی بودند محسوب میش

 ...مخصوصا پدرش

از حال خرابم دورنشوم,با اینکه دلم میخواست هرگز به خانه ی خواهرم نرسم ودر 

سکوت وانتظار جاده,قلب شکست خورده وبیمارم را مداواکنم اماخواسته یانخواسته 

رافشار میزدم؟چگونه نگاه های سرزنش باردیگران رسیدم. خدایا با چه رویی زنگ در 

 را تحمل کنم؟
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 .انگار همه با نگاهشان مرا مؤاخذه میکردند

پشت در ایستاده بودم که خواهر زاده ام در را باز کرد و باخوشحالی مرا پذیرا شد,اما 

من دیگر مثل گذشته نبودم سرد وخشک سالم کردم,با صدای خفه حرف میزدم ومن 

,خواهرم به پیشوازم آمد... مثل دفعه های قبل نبود مرا در آغوش کشید من میکردم

 وگریه کنان گفت:یاسمن تو چیکار کردی؟؟

خدای من درجواب او چه میگفتم ؟؟او نیز این شایعه ها را باور کرده بود,وای به حال 

غریبه ها...گفتم:من چی کار کردم؟!چند بار این سوال را از خودم پرسیدم,تا که 

ش از آغوش او جدا شدم از شدت خشم سرخ شده بودم با صدایی کمی بلند آخر

ترگفتم:نه بخدا,نه به پیغمبر,نه به سیدالشهدا,نه به آسمان وزمین...دروغه...دسیسه 

 .هست,میخوان منا بدنام کنند و هق هق گریه کردم

ابراز خواهرم بی توجه به حال من باز ادامه داد:خوده پسره گفته چند وقت پیش بهش 

 عالقه کردی؟

دیگه نمیدانستم به کی وبه چی قسم بخورم,خیلی مشکله,یه چیزی بگی ولی 

 .هیچکس باورت نکنه آدم بغضش میگیره

شانس اوردم شوهر خواهرم به عنوان کارازشهرخارج شده بود وتا حدودا یک ماه 

دیگر برنمیگشت,اگه او بود درسته منا قورت میداد...نمیدانی چقدر سخت 

..زندگیم بدتر ازمرگ بود,میل به هیچ کاری نداشتم,نه به سراغ آب میرفتم نه غذا بود.

دوست داشتم تمام روز را به گلهای قالی وشب را به سقف اتاقم نگاه کنم,هیچکس 

ساعت در یک اتاق روی تخت دراز 18نمیفهمد من چه میگویم,هیچکس نمیداند 

رمان بالخره به دیدنم آمد,وقتی کشیدن یعنی چه؟؟...بعد از ده روز بیخبری از آ

خواهرم گفت آرمان پشت درمنتظر است با پاهای برهنه تا دم حیاط را به اشتیاق 

دویدم چه فکری میکردم و چه شد,فکر میکردم برای معذرت خواهی آمده است اما 
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نه برعکس شد,سالمش کردم با غرور جوابم را داد:علیک...فردا صبح دادگاه داریم 

 ... ی؟؟ ازته دل آه کشیدم,میتونی بیا

 . گفت:وانمود نکن ناراحتی...تو خیلی خوشحالی...چون از من سیر بودی

 گفتم:اشتباه میکنی ... به خدا من هنوز عاشقتم

گفت:حرف دوست داشتن را نزن که حالم بهم میخوره ...خیلی پستی...یاسمن 

د ,به خاطر هیچ بدکردی,آبروم را بردی ,هرچقدر جلو مامانم ایستادم بیخودی بو

وپوچ,به خاطر یه دختر ناالیق مثل تو که فقط خودشو میبینه,یه دختر بازیگر ,که 

حتی حاضر بود به خاطر اجرای قشنگ فیلمش یه کودک بی گناه را از درون بیمارش 

به وجود بیاره,یاسمن من تورا نبخشیدم ونمیبخشم,راست میگفت مادرم ,کبوتر با 

ر سطح ما نبودی... من پسر یکی از تاجرهای بزرگ شهرم,ولی تو کبوتر باز با باز...تو د

منا سرافکنده کردی...گریه میکرد پا به پای من حتی بیشتر ازمن او زجر میکشید با 

گفتن هرجمله قطره اشکی از چشمان زیبایش میچکید .خدایا چطور به او میفهماندم 

خیسم نگاهی انداخت,انگار که بیگناهم ؟اصال حرفهایم را باور نداشت...به چشمان 

دلش برایم میسوخت وبا حسرت ودلتنگی ویه حسی که اورا مجبور به این کار میکرد 

 ...مستقیم چشمانم را هدف گرفته بود

آهسته وزمزمه کنان گفتم:از خدا عزیز تر نیست اگه من کاری کرده باشم دلیلی نداره 

لی به خدا من به برادرت هیچ حاال که دارم از تو جدا میشم یه قسم دروغ بخورم ,و

وقت عالقه نداشتم وتا وقتی که وارد آن خانه شدم او را نمشناختم,بین من و او فقط 

آن چیزهایی اتفاق افتاده که بهت گفتم...فقط یه چیز بهت نگفتم...وقتی تو از پیشم 

 رفتی وگفتی ارمین این چیزهارا گفته ,بهش زنگ زدم وهرانچه را که بلد بودم به او

گفتمو در آخرسخت نفرینش کردم,به طور دلخراشی میخندید ومیگفت:من هنوز 
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دوستدارم وبهت قول میدم همسری بهتر از آرمان باشم...آرمان من هنوز همسرت 

 هستم ,چرا باورم نمیکنی؟؟

مثل بچه ها گریه میکرد واب دماغش راباال میکشید وبریده بریده گفت :حتی اگه تو 

عه ها من دیگه نمیتونم باتو زندگی کنم درکم کن...خواهش راست بگی,با این شای

 .میکنم

به حالت قهر گفتم:باشه حاال که تو میخواهی هرچی تو بگی,فردا حتما میام...ولی 

آرمان اینا بدون که تو قلب منا سخت شکستی....داخل حیاط شدم ودر را محکم 

ود.دور از انصاف بود اگر بستم وگریه میکردم او چیزی نگفت,اصال نمیدانم کی رفته ب

میگفتم حال او از من بهتر بود ,ساعاتی گذشت صدای زنگ در می آمد,من بیتفاوت 

زانوهایم را بغل گرفته بودم وسرم را روی زانوهایم گذاشته بودم,دقایقی بعد صدای 

آهو به گوشم رسید تا که مرا دید گفت:عزیزدلم...یاسمن جان ومرا درآغوش گرفت او 

مرا میفهمید درآغوش او لحظات زیادی را گریه کردم تاکه او مرا ازخود خیلی خوب 

 .جدا کرد وگفت:بسه دیگه...گریه نکن ببین مثل مرده هاشدی همه چیز درست میشه

 گریه کنان گفتم:اخه چجوری؟..مگه میشه؟؟

قطرات اشک صورتش را پاک کرد وگفت:آره,البته که میشه...فردا دادگاه نرو...اگه 

 .کم ی ماه دیگه بهتون وقت میدن نری دست

گفتم:نمیشه,به آرمان قول دادم باید برم,دلم نمیخواد به زور آرمان را وادار به زندگی 

 .وتحمل کردن من بکنی...آهو اینا ازمن نخواه

گفت:تورا به خدا...تو را به جان آرمان قسم نرو,اجازه نده ی دروغ زندگی شیرینت رو 

 .از هم بپاشه
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نرم...رفتم وقرار شد به زودی حکم طالق صادر بشه...دسیسه ی جدایی  امانتوانستم

 ...ما خیلی ساده شکل گرفت,به سادگی ازدزدواجمان

تا چشم برهم زدم روزهای زیادی گذشته بود وحکم طالق خوانده میشد,هیچ وقت 

نشنیده بودم چنین کاری به این سرعت انجام بگیره,اما اونا چون پول داشتند به 

 .توانستند راحتی

در روز دادگاه بودیم که مدام به آرمان نگاه میکردم,شاید درلحظات پایانی نظرش 

عوض شود اما امید بیخودی بود,یاد روزی که عقدمان کردند افتادم ...چقد خوشحال 

بودم اصال به چنین روزی فکر نمیکردم,وقتی ان کاغذ های لعنتی را امضا کردم بین 

ه شد.دیگر با او هیچ نسبتی نداشتم ,حاال اومردی غریبه من و آرمان ی دیوارکشید

 .ونامحرم بود

به طرفم امد هردو چشمش پر از اشک بود,باصدایی گرفته گفتم:بیا این لباسها 

 .وجواهراتته,وقتی رفتی آنها را فراموش کردی

پرخاشگرانه به او پریدم:وقتی خودت را ندارم,یادگاری هایت را میخواهم 

 .بیا این حلقه ات وبه سختی ان را ازانگشتش بیرون کشیدچیکار؟بازگفت:

 گفتم:نمیخوام مال خودت...تواولین واخرین کسی هستی که اونا انگشت کردی

گفت:همون طور که قرار شد مهریه ات را ماهانه پرداخت میکنم...سرم را به عنوان 

ه رو شدم..به تأسف تکان دادم وبا چشمان گریان از او دور شدم,جلوتر با مادرش روب

 .چشمان شیطانیش زل زدم وسکوت کردم

گفت:دختره پررو,خجالت نمیکشی به چشمان من زل میزنی؟!بی ابرو,آرمان را ازمن 

دور کردی بس نبود,خواستی این بال راهم سرآرمین بیاوری؟کورخوندی نمیتونی 

 ...آرمین را ازمن بگیری



                 
 

 

 فرانک میرزایی | از تو دورم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

160 

 

یزد؟عاجزانه ازخدا میخواستم خدایا به او چه میگفتم؟چطور این قدر مطمئن حرف م

به من صبر و قدرت تحمل این دروغ هارا بده,اشکهایم روی گره روسری ام میچکید 

 ,مشغول عبور از خیابان بودم که صدایم زد یاسمن؟!...یاسی صبر کن

برگشتم آهو بود که با شتاب به طرفم می امد,ناراحت وپریشان بود وقتی به او نگاه 

ن زل میزدم ,ازهر نظر شبیه آرمان بود ,ازشکل وشمایل گرفته تا میکردم انگار به آرما

 .حرف زدن وراه رفتن

خیلی از دست هردوی ما ناراحت بود,دو دستم را میان دستانش که از بس اشکهایش 

را پاک کرده بود خیس ونمناک بودگرفت وگفت:شاید دیگه با آرمان نسبتی نداشته 

ی...پرسید:یاسمن دوستیمون سرجاشه؟؟ سرم باشی اما برای من همونی که قبال بود

را به عنوان تأیید حرف او تکان دادم وبا گریه از او جداشدم..ان روز بدترین روز 

 . زندگیم درتقویم خاطرم خط خورد

دیگه حوصله خانه رفتن وشنیدن غر های خواهرم را نداشتم ,درخیابان قدم 

قدم های اهسته وارام ازخیابان کردم که خودم را زیر ماشین کنم ,با ه  و   سمیزدم...

عبورمیکردم...وسط جاده ایستادم وبه اتومبیلی که به طرفم میامد وبوق میزد نگاه 

میکردم,درچند قدمی من بود که سریع ازجاده عبور کردم وباخودم گفتم:حتی اگه 

 .همه منا تنها بگذارند,خدا منا تنها نمیگذاره

بانیت گفت:خانوم هواس پرتی مردی میان سال از اتومبیل خارج شدوباعص

 داری؟؟نزدیک بود زیرت کنم,دنبال دردسرمیگردی؟

 .چون در برابر او سکوت کردم وچیزی نگفتم سوار ماشین شد ورفت

با همان حال خراب خود را به خانه رساندم ,خواهرم به طرفم دوید ودرحالیکه 

د؟؟بدون پاسخ دادن ازصورت پراندوهم تمام ماجرا رافهمیده بود اما باز پرسید چه ش

به سوال او وارد اتاق شدم و زیر پتو خود را ازهمه قایم کردم,تحمل نگاه های آنها 
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رانداشتم....حتی تحمل نگاه های بی منظور وبی هدف سارینا رانیز نداشتم,بی توجه 

به او واحساس کودکانه اش,زیرپتوباصدای بلند گریه کردم,اخ که چقدر دلم 

ینا بودم,حرفم درست نبود ناشکری میکردم اما به این دلیل میخواست منم مثل سار

دوست داشتم مثل او باشم که نه عاشق کسی میشد ونه کسی عاشقش میشد,اصال 

ازجنس مخالف متنفرشده بودم دیگر نه به کسی اعتماد داشتم ونه عاشق کسی 

ر خل بودم,از ان روز به بعد روز خوش ندیدم .کم کم حرفهای خواهرم شروع شد,دخت

وچل چرا طال وجواهراتت را نیاوردی؟چرا لباسهایت را نیاوردی؟آدم وقتی میدونه 

دیگه به خونه ی شوهرش برنمیگرده باید هرچیز باارزشی را بردارد,ازظرف وظروف 

گرفته تا اون مجسمه های قیمتی,تو چقد ساده ایی که خشک وخالی برگشتی,فکر 

تش دردنکنه؟...نه ,تو هنوز طعم زندگی کردی اون مادرشوهر بی همه چیزت میگه دس

 .با دست خالی رانچشیدی ,اگه خودت به فکر خودت نباشی کسی به فکرت نیست

کالفه شده بودم هرچقدر برایش توضیح میدادم که پول ارزش این رو نداره که یکی 

تو را تحقیر کنه به خرجش نمیرفت,اگه من چیزی از ان خانه برمیداشتم ...طوری 

ال آرمان ادمی نبود که پول برایش ارزشی داشته باشد ,ولی دران صورت نمیشد اص

 .من خودم راخراب میکردم وثابت میشد که من فقط دنبال پول ارمان بودم نه عشقش

هنوز حالم خراب بود افسرده وغمزده بودم,تبدیل به یک زن بداخالق,اخمووبی 

 .شده بودمحوصله که همش دوست داشت فکر کنه یا یواشکی گریه کنه 

صبحی دیگر از راه رسید این صبح هم میگذشت درست پنج روز میشد که از ارمان 

جداشده بودم,همش به یاد او بودم دلم میخواست از او خبری به دست بیاورم برای 

صدای لطیفش عجیب دلتنگ بودم ,چشمان زیبایش حتی لحظه ایی از خاطرم 

میشوند دل کندن از او برایشان راحت فراموش نمیشد,انسانها وقتی به کسی وابسته 

 .نیست
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دلم میخواست به آرمان زنگ بزنم و از او بخواهم دوباره باهم زندگی کنیم,ازش بخوام 

همه چیز را فراموش کنه,منا ببخشه ,حتی اگه نبخشه شنیدن صداش ودرک غرورش 

 ...!برایم کافی بود,اما نمیدانم چرا نتوانستم؟

ه بود,دوتا پسرش نیز هرکدام به یک بهانه خانه را ترک خواهرم از خانه بیرون رفت

کرده بودند,فقط منو سارینا خانه بودیم با او درد ودل میکردم و از دلتنگی هایم 

برایش گفتم ,از درد تنهایی واز درد انتظار کشیدن...برای دیدن دوباره او.. اما او 

ل بودم که تلفن درپاسخ هرسوال من چشمان خیره اش را پلک میرد,درهمین حا

زنگ زد بدون نگاه کردن به شماره آنرا برداشتم .الو؟!... صدای گرفته و غمگین آهو 

 . بود

 سالم عزیز دلم,حالت چطوره ؟

 آهو جان تویی؟من خوبم ,یعنی هنوز زنده ام-

 گفت:ناراحتی تو برایم از هر دردی بدتره...یاسمن حال من بهتر از تو نیست

 .من نیستکفتم:نگو...هیچکس مثل 

گفت:اشتباه میکنی,اگه آرمان را ببینی از دنیا متنفر میشوید,حالش خیلی بد شده 

 ...حتی بدتر ازتو

دلم از ترس یخ شد,نمیخواستم حال او بد باشد چون هنوز دوستش داشتم,آهو ادامه 

داد:رنگ صورتش زرد شده,از بس گریه میکنه چشاش قرمز شده,پلکهاش پف کردن 

ز قسمش ندم دولقمه غذا نمیخوره,باکسی حرف نمیزنه ..صبح تا جون هزار عزی

 .ازخونه میزنه بیرون شب دیر وقت برمیگرده,یاسمن نگرانشم

 !یه درد دیگه به تمام دردهایم اضافه شد,پرسیدم:مگه سرکار نرفته؟
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گفت:نه,ده دوازده روزی مرخصی گرفته,همه به این خیال که اون دیگه ی مرد کاری 

ولی یاسمن افکار واحساسات اون هنور کودکانه است.اون از روی به کارش ندارن,

 احساس تصمیم میگیره,اگه بالیی سرخودش بیاره چی؟

بالج گفتم:به من چه؟چرا اینارابه من میگی؟من دیگه هیچ نسبتی با اوندارم,آهو اون 

دیگه همسرمن نیست اون برام یک مرد نامحرمه...دیگه حتی اگه بخواهم هم نمیتوانم 

رایش کاری بکنم وبلندبلند گریه کردم او رانیز به گریه انداختم,مدت زیادی باهم ب

حرف زدیم وبعدازخداحافظی به دیوار تکیه دادم وبه حرفای او فکر میکردم که 

ناگهان تلفن دوباره زنگ زد,گوشی رابرداشتم:الو؟...صدای او بود آن شیطان 

ن جان....چه بی ادب بود که به بدذات,آن حیوان خدانشناس که میگفت:سالم یاسم

خودش اجازه میداد به اسم من جان اضافه کنه.یاسمن آمدم تا یکبار دیگر ازتو 

خواستگاری کنم,خودت که میدونی دیگه امکان نداره آرمان باتوزندگی کنه,بهتره 

 .این فرصت را ازدست ندی

ادامه داد:گفته نمیدانم چرا نمیتوانستم حرف بزنم؟!انگار گلویم خفه شده بود واو 

بودم دیگه سراغت نمیام...اما تحمل نیاوردم...قهرم سرم نمیشه,صدامو داری؟...من 

 دوستدارم...یاسمن چرا حرف نمیزنی؟؟

باالخره صدایم بازشد وباعصبانیت شروع کردم به بدوبیراه گفتن توغلط میکنی منا 

رفته بودم نثار دوستداری...بیجا میکنی...خالصه ازبچگی هرحرف زشتی راکه یاد گ

وجودزشتش کردم تاکه او باعصبانیت وسط حرفهایم پرید وگفت:بی لیاقت وگوشی 

 .راقطع کرد

 ...خیلی ناراحت بودم اما نمیدانم چرا دیگرازچشمانم اشکی نمی امد؟؟

دلم مثل سنگ سخت شده بود,حتی اگر نیمی از بدنم را ازمن جدا میکردن آخ 

 .نمیگفتم
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وهرخواهرم برگشت,وارد حیاط شد وشروع کرد به صدا یک روز سرزده وبیخبر ش

زدن:سیما؟سیما؟ شاد وشنگول وقتی واردحال شد مرا دید,ظاهرش مثل قبل 

بودگفت:به به یاسمن خانوم؟شماهم اینجا هستید؟بالفاصله سالم کردم ازترس تمام 

بدنم می لرزید,متوجه شدم خواهرم به او چیزی نگفته است,پرسید کی 

تم چه بگم باترس ولرز ومن من کنان گفتم:خیلی وقته...او که متوجه آمدی؟نمیدانس

منظورم نشد به طرف سیمارفت وچمدان را زمین گذاشت وگفت:واسه دخترم 

عروسک خریدم...یه عروسک برایش گرفته بود که باهزارمنت به دست سارینا داد 

 .وکلی تهدیدش کرد که موهای آنرا درنیاورد وخرابش نکند

ه گذشت,خواهرم کم کم همه چیز رابهش کفت,همین که ماجرا راشنید چندساعت ک

روترش کرد وبه کلی اخالقش تغییر کرد,شروع کرد به بدوبیراه گفتن به خواهرم که 

چرا این موضوع را از او پنهان کرده وبعد روبه من کرد وگفت:تقصیرتوأه...اگه توکاری 

 .دی میرقصید طالقت نمیدادنکرده باشی...اون پسره ساده لوح که هرسازی میز

براش قسم خوردم ...این هزارومین بار بودکه به اجبار قسم میخوردم ...اما کسی باور 

نمیکرد..خواهرم از همه بدتر منا تنهای تنها گذاشت,هرلحظه زندگی برایم سخت تر 

میشد,خدایا تنهام نذار,تنها امیدم تویی,از این وحشت وترس نجاتم بده وبه نور 

 .هدایتم کنرحمتت 

چند روز گذشت,نیش وکنایه های شوهرخواهرم شروع شد,دیگر تحمل نداشتم 

خودم را به خواب میزدم,وقتی شبها باصدای بلند میگفت:این دختره آبروی شوهرش 

را برده,حاال نوبت منه,من جلو فامیلم آبروم دارمن نمیتونم این دختره را اینجا راه 

ی اهسته وضعیف می آمد:خواهرم جایی را نداره بدم.صدای التماس های خواهرم خیل

بره,به کسی آزاری نمی رسونه,بخدا اصال نمیزارم ازخونه بیرون بره,هروقت فامیالت 

 .امدن میگم بره طو حموم قایم شه نمیزارم کسی بفهمه
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از شدت خشم غرق اشک بودم,چرا میبایست قایم شوم؟مگر چکار کرده بودم؟آدم 

؟واقعا این همه بی رحمی سزا بود؟به چه خاطر اطرافیانم کشته بودم؟جرمم چه بود

مراسرزنش میکردند,مگر ازحقیقت باخبر بودن؟هنوز یک ماه نمیشد که طالق گرفته 

 .بودم

یک روز صبح خانه را ترک کردم وتصمیم گرفتم هرگز به آن خانه برنگردم,برایشان 

 .یک نامه نوشتم وازمحبت های نکرده یشان تشکر کردم

اس درخیابان ها میگشتم نه جایی برای ماندن ونه پولی برای زندگی آس وپ

داشتم,تصمیم گرفتم کار کنم به مغازه ها سر میزدم به فروشگاه ها و رستوران 

هاسرزدم که تا آخرش یک زن مغازه دار وقتی نیاز شدید به کارم را شنید آدرس این 

ه من داد,خدا خیرش بده از شرکت که یکی از بستگانش دراینجا مشغول کار بود را ب

ان روز به بعد اینجا کارمیکنم,چند وقت بعد به اهو زنگ زدم وآدرسم را به او دادم,اما 

از او قول گرفتم که به خانواده ام چیزی نگه....اوهرازگاهی به من سرمیزدواز حال من 

رایم خبر میگرفت وازحال آرمان به من خبر میداد,دخترخوبیه از تمام کسام فقط او ب

مانده,حاال هم میببینی اینم ی دختر بی خاصیت صدف با دلسوزی فراوان 

 گفت:توخیلی خوبی چرا اینطور فکر میکنی؟

یاسمن گفت:نه من خوب نیستم اگه بودم اجازه نمیدادم زندگیم ازهم بپاشه....از بی 

 .عرضگی های خودمه

بود غرق در افکار نیمه شب شد,دقایقی بعدیاسمن خوابش برد,اما صدف هنوز بیدار 

دنیا بیشترازهمه حتی خودش نگران قلب پر درد یاسمن بودحاال دیگر میدانست چرا 

اواینقدر گرفته وغمگین است,یاد دلتنگی های خودش افتاد,یادصبا که حاال چقدر 

دلتنگ اوست.یاد تمام روزهای شادی که درکنار پدرومادرش بود وخود 

شت,شبهای زیادی گذشت درست سی راخوشبخترین دختر میخواند,آن شب گذ
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وچند روز میشد که صدف ازخانه ودوستانش جداشده بود.یک روز عصر که مثل 

همیشه کار تعطیل شد صدف به همراه دوستانش از شرکت بیرون رفت,مهدیه وشادی 

ازبقیه جداشدن وبه داروخانه رفتند.یاسمن وصدف نیز باهم قدم میزدند ,صدف 

عطاری که گفتی؟ یاسمن بامهربانی گفت:البته که گفت:یاسی میشه بریم اون 

میشه,فعال وقت زیادی مانده تاشب....هردو خیلی آهسته قدم برمیداشتند دوخیابان 

را که پشت سر گذاشتند به دبیرستان دخترانه رسیدند یاسمن گفت:روبه روی این 

 .دبیرستان بود اگه اشتباه نکنم

ه بود نگاهی انداخت وباخوشحالی صدف به عطاری که تازه چشمش به آن افتاد

گفت:یاسی جان اینجاست. هردو با اشتیاق به طرف مغازه رفتن بوی خوش عطرها را 

به خوبی میشد احساس کرد ,بیش از هزار نوع بوی مختلف آدم مست میشد,ودلش 

 .میخواست فقط آنجا بماند وبوکند

شیشه های خیلی زیادی در ویترین بودند بارنگ های 

,زرشکی,سفید,نیلی,سبزوهرانچه رنگ بود روی هرکدام ازآنها برچسبی مختلف,زرد

بود که نام هرکدام روی آن نوشته شده بود,وقتی داخل مغازه شدن صدف محو 

تماشای زیبایی آن مغازه شد به طوری که اصال متوجه فروشنده نبود,یاسمن شانه اش 

وان بودخیره را تکان داد....صدف به خودآمد وبه صاحب مغازه که پسری ج

شد,قدبلند,پوست سبزه,چشمانی به سیاهی شب وابروهایی پرپشت ومشکی.به 

 محض دیدن او سالم کرد و آن پسر به آرامی جواب داد:سالم,خوش آمدین

 .صدف گفت:یه عطر خوش بو میخواستم

 فروشنده:چجور عطری؟
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 صدف:عطر,اسانس ادکلن ...فقط خوشبو باشه. پسر جوان به طرف قفسه ها رفت

وچند شیشه ی متفاوت روی میز گذاشت وگفت:شما من را میشناسید؟؟ صدف با 

 !تعجب ودقت بیشتر به او نگاهی انداخت وگفت:نه متاسفانه به جا نمی آورم

 .پسرک که انگار از گفتن حرفش پشیمان شده بود گفت:حس کردم شما را میشناسم

؟ او نیز کمی سرش را صدف که هنوز با نگاهش منتظرجواب او بود گفت:حس کردین!

 .خاراند وگفت:آره حس کردم قبال همدیگر را دیدیم فراموش کنید

یاسمن که عطر هارا میبویید یکی ازعطرهارابرداشت وگفت:این بوش خیلی خوبه 

.صدف آن را بوکرد وگفت:اره بوش خوبه همین را برمیدارم...دقایقی بعد هنگام خارج 

داحافظ..مرد فروشنده نیزگفت:به امید شدن از مغازه صدف گفت:خیلی ممنون خ

 .دیدار مجدد ,خدانگهدار

 .وقتی قدم زنان از مغازه فاصله میگرفتن,صدف گفت:چه پسر خوش ذوقی بود

یاسمن باتندی گفت:یعنی چی؟ صدف گفت: هیچی فقط کمی بنظرم بانمک 

بود..نبود؟؟ یاسمن:نه خیرنبود,خیلی هم بی ادب بود بارقبل که ازش خرید کردم 

 .اینجوری نبود,نمیدونم شاید چشمش روگرفتی

 .صدف خندید وگفت:نه بابا!من از این شانس ها ندارم وباز خندید

عصرفردای آنروز بنفشه به دیدن صدف آمد شاد وسرزنده مدام میخندید وازشادی 

زیاد هیجان زده شده بود,باالخره به آرزویم رسیدم....صدف باورت میشه منو کیهان 

 ؟نامزدی کردیم

 .صدف لبخندی زد وگفت:مبارک باشه,چه سریع اتفاق افتاد

 .بنفشه باغرورگفت:من اینم دیگه

 صدف:خوب حاال میدونم اینی بگو چجوری عمو رضایت داد؟
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بنفشه:تو چه میدونی چه کشیدم تارضایتش راجلب کردم اولش گفت:فعال خیلی بچه 

مشکلی با درس خوندن ایی,بعدش گفت باید تحصیلت رو ادامه بدی,کیهانم گفت:من 

تو ندارم بنفشه تاهروقت بخواد میتواند درس بخواند مانعش نمیشوم.بعدش بابا 

گفت:کیهان هنوز نمیتونه خودش رو اداره کنه چه برسه به یه زندگی,اخه من چطوری 

یکی یکدانه دخترم را به دست یه پسربچه خام وبی تجربه بدم؟تو نه تجربه کار داری 

ندگی مستقل را میدانی,پشتت به پدرت گرمه وفکر میکنی همه ونه درست مفهوم ز

 .چیز به این سادگیه

کیهان گفت:منم نگفتم فردا ازدواج کنیم تا وقتی درس من تمام بشه وبرم سرکار 

نامزد میمانیم وبعد اگه شما اجازه بدین ازدواج میکنیم ,این بار پدرم گفت :اصال من با 

وردم, همش گریه میکردم,باهاش قهر کردم وگفتم این ازدواج مخالفم بعدش غذا نخ

من اگه باکیهان ازدواج نکنم تا اخر عمر با کسی ازدواج نمیکنم...تاباالخره به اصرار 

عمو اصغر بابام راضی شد,البته فقط نامزدی .ببخش چند وقته سراغت رو 

 .نگرفتم,خیلی سرم شلوغ بود

تلفن زدن چندساعتی و از این  صدف:اشکالی نداره,می فهمم نامزد بازیو گردش و

 حرفها مگه نه؟

 بنفشه:اره دیگه میگم سرم شلوغه,ازخودت بگو نمیخوای برگردی؟

صدف:نه!برگردم که چی بشه؟سکته دست نرگس رو بکنم؟باز برم تو اون اتاق از 

تنهایی دیوانه بشم؟نه برنمیگردم وچندلحظه سکوت کرد وگفت:بنفشه ازصبا چه 

 خبر؟؟

لش خوبه,شکمش روزبه روز بزرگتر میشه,کاش می دیدیش خیلی بنفشه:اونم حا

 .تماشایی شده,شده عین یه بشکه وزد زیر خنده

 .صدف با اخم گفت:إ,درست حرف بزن بی ادب
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بنفشه:شوخی کردم به دل نگیر,راستی اینجا کس خاصی هست که اینقد به اینجا 

داره وخندید.  عالقه مند شدی؟؟ صدف:آره...عاشق پسری شدم که مغازه عطاری

بنفشه که فکر میکرد او شوخی میکند خندید ودیگر چیزی نپرسید وبحث راعوض 

کرد:صدف جان بنظر کار کردن اینجا خیلی سخته,چرا دست از لجبازی برنمیداری 

 ....بیا برگردیم؟ صدف:فعال زوده,شاید یه روزی برگشتم ولی االن وقتش نیست

:دیگه به تنهایی عادت کردم ازوقتی بنفشه:صدف احساس تنهایی نمیکنی؟ صدف

 مادرم مرد تنهاشدم,راستی بابام از اون نگفتی؟

 .بنفشه:عمو خوبه...همه خوبن ولی اگه توبرگردی بهترهم میشن

صدف:اذیتم نکن دلم گرفته...بنفشه:خوب میشی...صبر کن یه شعر از حیدرزاده برات 

 :بخونم

 گفتی که به احترام دل,باران باشی**

 **م وبه روی گل باریدمباران شد

 روی نیلوفر را ب*و*سگفتی که ب**

 **یدمب*و*سازعشق تو گونه های او را 

 گفتی که ستاره شو,دلی روشن کن**

 **من همچون گل ستاره ها تابیدم

 گفتی که برای باغ دل,پیچک باش**

 **بریاسمن نگاه تو پیچیدم

 گفتی که برای لحظه ایی دریا شو**

 **دیدم دریا شدم و تورا به ساحل
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 گفتی که بیا ولحظه ایی مجنون باش**

 **مجنون شدم و ز دوریت نالیدم

 گفتی که شکوفه کن به فصل پاییز**

 **گل دادم وبا ترنمت روییدم

 گفتی که بیا واز وفایت بگذر**

 **از لهجه ی بی وفاییت رنجیدم

 گفتم که بهانه ات برایم کافیست**

 **معنای لطیف عشق را فهمیدم

اندن شعر خداحافظی کرد ورفت ,روزهای زیادی گذشت,درست یک هفته بعد از خو

میشد که صدف به عطاری رفته بود ,باز به یاسمن گفت:یاسی باهام میای بریم عطر 

بخریم؟ یاسمن با تعجب گفت:وا...تو که هفته پیش گرفتی ,هنوز ازش استفاده 

 نکردی؟؟

برد گفت:آخه ازبوش خوشم نمیاد صدف که نمیدانست به چه بهانه ایی او را به انجا ب

میخوام یکی دیگه بگیرم..یاسمن:بهانه نیار,بگو واسه چی میخوای بری اونجا؟ صدف 

من من کنان گفت: هیچی...فقط...یه حسی منا به اون سمت میکشونه,دوستدارم برم 

 .اونجا نمیدونم چرا

 یاسمن:واسه چی؟بری اون پسر درازه رو ببینی؟

رو بو کنم....یاسمن:صدف تو فکر میکنی من خرم؟تو به اون صدف:نه,میخوام عطر ها

عالقه مندشدی؟...صدف:اره,مگه چیه؟وسرش را پایین گرفت...یاسمن:هیچ به 
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عاقبتش فکر کردی؟...صدف:چه عاقبتی؟...یاسمن:انتهای این دوست داشتن به کجا 

 ...میرسه؟

تنها میرم ,کیفش  صدف با عصبانیت گفت:چقدرسوال میکنی؟اصال نمیخوادباهام بیای

را برداشت واز اتاق خارج شد .یاسمن مانتویش راپوشید و دوان دوان دنبالش دوید 

وگفت:صدف صبر کن منم میام. صدف باخوشحالی ایستاد وگفت:ازت 

ممنونم....یاسمن گفت:ولی یه شرط داره..من داخل مغازه نمیشوم ,کنار دبیرستان 

قبوله!صدف باشور واشتیاق فراوان به طرف منتظرت می مانم تابرگردی....صدف:باشه 

مغازه میرفت.انگار قلبش او را به ان سمتی که تندتر میزد می کشاند...وارد مغازه که 

شد...همه چیز مثل قبل بود,زیبا ودیدنی ازهمه مهمتر صاحب مغازه که از دیدن 

صدف به طرز عجیبی خوش حال شد وبالبخند باز گفت:سالم خوش 

لم که بازهم شما را میبینم,باز آمدین عطربخرین؟...صدف اومدین...خوشحا

گفت:سالم,بله امدم عطر بخرم اشکالی دارد؟؟اوهم فورا گفت:نه نه...تازه خیلی 

 .خوشحالم که باز شما را میبینم

صدف به طرف ویترین رفت ویکی از عطرها را که روی آن نوشته شده بود رانشان 

ن بیاورید؟؟ناگهان مرد مغازه دارگفت:صدف گرفت وگفت:میشه این را برایم بیرو

 .من.....وحرفش راقطع کرد

 !صدف باتعجب برگشت وگفت:شما اسم منا ازکجا میدونید؟

 !فروشنده پس از مکثی گفت:مگه اسم شما صدفه؟

 صدف گفت:مگه غیر من صدف دیگه ایی اینجاست؟

لحظه حس اونیز با دستپاچگی گفت:شما خیلی شبیه یکی از بستگانم هستین یه 

 .کردم با او دارم حرف میزنم...اسم اونم صدفه,معذرت میخوام
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 .صدف گفت:آقا؟...فروشنده گفت:اسم من فریاده

 صدف گفت:آقا فریاد میشه اونا برام بیارین؟

دقایقی بعد صدف از مغازه بیرون امد وبه طرف خیابان حرکت میکرد که یاسمن او را 

 کردی؟ ازپشت صدا زد:صدف؟دیوانه مرا فراموش

صدف خنده کنان برگشت وگفت:ببخشید,اصال یادم نبود که توهم همراهم 

آمدی!...یاسمن:خوب حاال چیشد؟....صدف:یاسمن باورت نمیشه چقدمهربونه,یه 

جورایی برام اشناست انگار قبال او را دیدم,طرز نگاهش برام یجوریه,سنگینه,آدم را 

د قبل از اینکه خودم را معرفی کنم به سمت خودش میکشه ازهمه مهمتر او مرا صدا ز

 .اون اسم من را میدونست

 .یاسمن:شاید بار اولی که رفتیم اونجا من توراصدا زدم اوهم شنیده

صدف:نه,وقتی ازش پرسیدم اسم من را از کجا میدونه ؟گفت:اسم یکی از بستگانم 

کجا  صدف حس کردم دارم با اوحرف میزنم,ولی دروغ میگفت او منا ازقبل میشناخت

من را دیده؟!نمیدانم,یادته دفعه قبل چه گفت؟گفت:تو منا میشناسی؟؟یاسمن خیلی 

کنجکاوم بدونم اون کیه؟ اسمش رابهم گفت فریاد قشنگه؟...یاسمن:نمیدانم البد 

 .قشنگه که اینقدر ذوق کردی

 صدف:حتی اسمش هم برام جالبه به نظر تو اونم به من عالقه داره؟

اره,اگه نمیداشت به روت لبخند نمیزد...صدف:یاسمن تو عاشق یاسمن:نمیدانم حتما د

آرمان بودی؟...یاسمن:نه تنها بودم بلکه هنوزم هستم هیچکس مثل من نمیتونه 

 .عاشق همسرش باشه...صدف:شاید من بتونم

یاسمن:مطمئن نباش... صدف:برای اولین باره که حس میکنم که قلبی درسینه ام داره 

ه  و   را از خودم دور کنم ,ولی  ه  و   سیگم این حس یا این میتپه,همش به خودم م
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نیست من او را دوست دارم نه بعنوان سرگرمی ونه بعنوان تجربه بلکه به عنوان  س

یک همسر,به عنوان انتخابی برای آینده...یاسمن دیگه از دست رفتم دیگه نمیتونم 

دنبالش برم حتی  خودمو کنترل کنم یه انرژی خاصی منا به اون سمت میکشونه ...باید

اگه منا به سمت ویرانی ونابودی ببره ,نمیتوانم مانع قلب واحساسم بشوم ,یاسمن 

 ...کاش هیچوقت آدرس انجا را به من نمیدادی ,ای کاش

یاسمن:عزیز دلم این قسمت آدمها وحکمت خداست,اگر من آدرس به تو نمیدادم 

شدی,تو فکر میکنی اگر من حتما یجایی که حتی فکرش راهم نمیکردی با او اشنا می

مدرسه نمیرفتم االن با آرمان اشنا نمیشدم؟نه اینا همش حرفه که ادم بتونه ذهن 

پریشان ودودلش را تسکین ببخشه ...از حکمت خدا راضی باش شاید او مرد آرزوهای 

تو باشه وتورابه تمام آرزوهایت برسانه تا سرنوشت چه بنویسه وخدا چه بخواد,از خدا 

 .ه عشق گره از کارت بگشاید نه آن گره ایی به مشکالتت بیافزایدبخواه ک

 صدف:االن دلم میخواد...؟ یاسمن: دلت چی میخواد؟

صدف:بگذریم..نباید هرچه دل خواست انجام بدیم مگه نه؟ یاسمن:خوب آره...من 

االن خیلی دوست دارم به آرمان زنگ بزنم وصداشو بشنوم...اما نمیشه...لعنت به 

..صدف باخنده گفت:یاسمن ماندم دفعه دیگه به چه بهانه ایی به دیدنش برم آرمین..

,آینده مثل هرمسیری یا جاده ایی طی میشد وبه سرعت از کنار زیبایی ها میگذشت. 

این بار سومی بود که صدف باز به آن مغازه میرفت مثل دفعه قبل یاسمن بیرون 

ل سرخ در دست داشت از مغازه منتظر او بود,دقایقی بعد درحالی که یک شاخه گ

بیرون امد وبه طرف یاسمن آمد...یاسمن گفت:صدف چه شده؟ صدف خندان وشاد 

ید وگفت:امروز بهترین روز زندگی منه,امروز یکی ب*و*سصورت یاسمن را 

ازآرزوهایم براورده شد یاسمن حس میکنم خوشبختترین دختر دنیا هستم...این گل 

م داد نمیدونی چقد خوشحالم...حاال دیگه میدونم اونم منا زیبا را میبینی؟اینا فریاد به

دوست داره,یاسمن باورت میشه واسه عطر رفتم اما فراموش کردم بگیرم...انگار فقط 
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برای گرفتن این گل رفته بودم اون خیلی مهربونه....یاسمن:فقط بخاطر اینکه یه 

..صدف:یاسمن مرگ شاخه گل بهت داده؟اگه منم یه شاخه گل بهت بدم مهربونم؟؟.

من شوخی نکن,دارم از ته قلب برات حرف میزنم...تو مسخره میکنی...یاسمن:خوب 

 حاال مهربونه که چی...هنوز که ازت خواستگاری نکرده,کرده؟؟

صدف:نه خب خواستگاری نکرده ولی یه چیزهایی گفت... امروز یه گلدان گل سرخ رو 

اد من میدونم اون من را دوستداره...از ویترینش بود ویکی از شاخه گلها را به من د

من سوال میپرسید درمورد خودم ,خانواده ام منم همه چیز را به او گفتم,ادرس 

شرکت را خواست منم بهش دادم,گفت:شاید به دیدنت امدم...یاسمن:اشتباه 

کردی,چرا بهش آدرس دادی؟نباید همه چیز را به او میگفتی ,چطور به همین سادگی 

اد کردی؟ همینطور که حرف میزدند آهو جلوی پایشان ظاهرشد,دختری به او اعتم

کوتاه قد,چشمانی گرد وسبز امام درون چشمان زیبا دنیایی غم بود رخت سیاه برتن 

داشت,چشمانش گریان بود یاسمن را به آغوش کشید وگریه کرد,یاسمن وصدف که 

صدای خفه گفت:آهو  گیج ومنگ بودند با تعجب به او نگاه میکردند ... یاسمن با

چیشده؟چرا اینجوری لباس پوشیدی؟آرمان؟؟چه اتفاقی برایش افتاده ؟باز با صدای 

بلند پرسید؟آهو از او جدا شد ودرحالیکه اشکهای صورتش پاک میکرد گفت:آرمان 

حالش خوبه...فقط...آرمین داداشم را از دست دادم...اون مرده...اون دیگه کنار ما 

خیالش راحت شد که آرمان سالمت است,با اینکه خیلی انتظار نیست...یاسمن دیگر 

مرگ آرمین را میکشید با این وجود از ته قلب دلش برای او سوخت وبادلسوزی 

گفت:کی؟اصال چرا؟ آهو که به سختی سخن میگفت شروع کرد به تعریف کردن:یک 

طه ام بهاش ساعت قبل از ظهر بود که ارمین وارد اتاقم شد,سرماجرای تو وآرمان راب

سرد بود زیاد تحویلش نگرفتم وحرفهایش را باور نکردم گفت:آهو من خیلی گناه 

کردم,درحق خیلیها بد کردم بهترین روزهای زندگیم را صرف خوشگذرانی وکسب 

گناه کردم درحالیکه میتونستم مثل آرمان باشم درس بخونم زن بگیرم,یه آدم مثبت 
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آهو من همیشه به آرمان حسادت میبردم چون |م باشم,من زندگی آرمان را نابود کرد

محبوب بابا بودوهمین حسادت شیطان را تشویق به نفوذ در روحم کرد,آهو تو چرا 

باهام حرف نمیزنی؟توهم از من متنفری؟به قدری ازدستش عصبانی بودم که بدون 

درنظر گرفتن احساس وقلبش بهش گفتم:آره..ازت متنفرم.میدونی چرا؟چون 

خواستی عوض بشی همیشه از خطاهایت راضی بودی با ته گلو گفت:آره تو هیچوقت ن

حق داری,ازمن بدتر وجود نداره,وقتی که تو با همه مهربونی با من چنین رفتار 

میکنی حتما خطاکارم با چشمان گریان از اتاقم خارج شد,دلم برایش سوخت اما فکر 

وقع ناهار بود که یکی از کردم اشک تمساح میریزه,ای کاش او را نمیرنجاندم م

خدمتکاران به اتاقش رفت تا او را صدا بزند,اما چند لحظه بعد فریاد زنان از اتاق 

بیرون امد وگفت:اقا رو زمین افتاده,انگار بی هوش شده منو پدرم ومادرم دوان دوان 

به اتاقش دویدیم ....روی زمین آرام وبی حرکت افتاده بود یک طناب دور گردنش گره 

رده بود,چشمان بازش به قالی خیره شده بود ودهانش باز بود,ازشدت ترس مات خو

شدم.فقط میتوانستم خوب ببینم نه میتوانستم بشنوم نه حرف بزنم ونه حتی تکان 

بخورم پدرم را دیدم که دستش روی رگهای مچ او که حاال دیگر جریانی نداشت 

طره ایی اشک از چشمش ونبضی درکار نبودگذاشت,سرش راباتاسف تکان داد وق

برپیکر بی روح برادرم افتاد,ازمادرم غافل بودم که روی زمین پس افتاده بود 

انگاربانگاه اول فهمیده بود که اورابرای همیشه ازدست داده است,پدرم طناب را از 

ید وکم کم خدمتکاران در اتاق ب*و*سگردنش جدا کرد صورت سرد وکبود او را 

وش آوردن,او که عالقه ی زیادی به آرمین داشت بیشتر از جمع شدند ومادرم را به ه

همه حتی من گریه کرد فریاد میکشید وبه صورت خود چنگ میزد,سرش را روی 

سینه آرمین گذاشت وباصدای بلند شروع کرد به گریه کردن.دیدن آن صحنه برایم از 

ریکه هنوز هزاربر مردن بدتر بود,چقدر از رفتار چندساعت پیشم پشیمان شدم به طو

خود را گناهکار میدانم...عصر یکی از اقوام به آرمان زنگ زد ومختصری از ماجرا را 
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برایش توضیح داد وقتی جنازه بی جنب وجوش وبی دفاع او را مردان حمل میکردند 

آرمان تازه رسید کم وبیش فهمیده بود که او آرمین است,جلو دوید وگریان آرمین را 

ود در بغل گرفت و از چشمانش پشت سرهم اشک میچکید که فقط تکه ایی گوشت ب

ید اما او دیگر زنده نبود,عده ایی از اشنایان او را در میان ب*و*ساو را از زیرکفن می

گرفتن تا برادرم را درمیان خاک پنهان کنند و روی زشتی هایش خاک بریزند,روی 

ه دوست داشت آن نفس تازه وچابک,روی آن ذهن و روح تازه بیدار روی چشمانی ک

تمام زیبایی ها را ببیند وتمام بهار را ببیند,طولی نکشید که برادرم در خاک پنهان 

شد,آنها برادرم را به آغوش خاک سپردن و او را برای همیشه از ما دور کردند....همه 

ی ما گریه میکردیم,آرمان از همه بدتر دستانش را پر از خاک میکرد و روی سرش 

اشک میریخت,غرور مردانه اش اجازه نمیداد فریاد بکشد تمام  میریخت فقط بیصدا

لحظه های کودکیم برابر چشمم به نمایش گذاشته شد ,یاد روزهای کودکی به خیر که 

سه تایی باهم بازی میکردیم دعوا میکردیم او وقتی عصبانی میشد عروسکم را پاره 

میشد پدرم از راه میرسید میکرد ومنم توپ او را..وقتی صدای گریه ی هردومون بلند 

همیشه اون کتک میخورد چون من خیلی بچه بودم..همیشه آرزو میکردم او نباشه با 

آرمان بهتر کنار می امدم..اما حاال آرزومه که باشه ,حتی اگر تمام عروسکهایم را پاره 

 .کند.قطره ایی اشک از گوشه چشم راستش پایین چکید

 !ه گفت:چرا اینکارو کرد؟یاسمن با چشمان نمناک وگلوی گرفت

آهو:نمیدانم شاید عذاب وجدان,چندین روز که گذشت یک تکه کاغذ که وصیت نامه 

اش بود درجیب لباسش پیدا کردیم,در ان روز تمام ماجرا را توضیح داده بود اعتراف 

کرده بود که تو مقصر نیستی نوشته بود بزرگترین گناهم در این دنیا جدا کردن 

بود من باعث جدایی انها بودم او نه هیچ وقت با من دوست بود نه آرمان از زنش 

هیچکس دیگه ایی ... نه من تا روزی که وارد خانواده ما شد او را میشناختم ومن نه او 

مرا... بار اولی که اورا دیدم جذب زیبایی او شدم دلم میخواست به هر نحوی همسر 
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دت بردم بنابراین به او پیشنهاد دادم من باشد به زندگی ساده وبی االیش آرمان حسا

که از ارمان جدا شود وبا من ازدواج کند نجابت وپاکی ان دختر مرا شرمنده کرد وقتی 

دیدم زیر بار نمیره به شدت عصبانی شدم و او را تهدید کردم که اگر کسی چیزی 

دامن  بفهمد بیچاره اش میکنم,او به کسی چیز نگفت و ابروی مرا حفظ کرد ...اما من

به بد نامی او زدم هزار تا دروغ سرهم کردم و سراغ ارمان رفتم وبراش قسم خوردم 

که یاسمن دختر درستی نیست...اما بود,گفتم من از قبل از تمام ماجرا باخبر بودم اما 

وقتی دیدم تو چقد او را دوست داری چیزی نگفتم فکر میکردم خودت از رفتارش 

نوم اون حامله است,اون نباید به دنیا بیاد این برای میفهمی که نفهمیدی.االن میش

هردوتون بهتره اون بچه اگه به دنیا بیاد میشه یکی مثل مادرش,که باعث شرمندگی 

ماست...من قاتل ان کودک بی گناهم هستم,من قاتل کودکی بی دفاع ومظلوم هم 

طور شده هستم,به آرمان ویاسمن بگید منا ببخشن همه ی عزیزانم منا ببخشن وهر

یاسمن را پیدا کنید وبه زندگیش برگردانید,او لیاقت بهترین هارا دارد اگر بخواهم 

گناهانم را بنویسم وقت کم می اورم...وبه بابا هم بگید مبلغی بدهی دارم که بعد از 

مرگم بپردازه,این دیگه اخرین پولیه که به پسر بی خاصیتش میده,امیدوارم منا 

هم حق با شماست اما از شما درخواست عفو وبخشش ببخشید که اگه نبخشید 

دارم,به مادرم بگید با یاسمن مهربان باشه او یک فرشته است من میخواهم دیگر در 

این دنیا نباشم چون هدفی برای زندگی کردن ندارم درطول عمرم دنبال هرچه دویدم 

را پیدا  به ان نرسیدم ودیگر خسته شده ام ای کاش از روز اول منی نبود.یاسمن

کنید...این تنها خواسته ی من است.او در اخرین لحظه های نفس کشیدنش نیز به یاد 

 تو بوده...بی انصافی میشود اگر اون را نبخشی. یاسمن:چند روزه به رحمت خدا رفته؟

آهو:ده روز...یاسمن:جمعه میام سرخاکش من او را حالل کردم قضاوت 

مد او را نرنجان...او فریب خورده بود. یاسمن باخداست...آهو:اگر ارمان به سراغت ا

 آهی کشید وگفت :بدهی آرمین چقدر بود؟
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آهو:پونصد میلیون تومان,بعد از فوت برادرم روزی یک نفر با چک می امد سراغ 

پدرم....شرایط خیلی سختی بود اما پدرم تمام بدهی ها را پرداخت وچک ها را خرید 

ین گردنش باشه,من دیگه باید برم جان آرمان چون نمیخواست حق مردم بیشتر از ا

قسمت میدم برادرم را حالل کن به اندازه کافی عذاب میکشه.دستش را به شانه 

 .یاسمن زد وگفت:خدانگهدار

 .یاسمن از قول من به پدر ومادرت تسلیت عرض کن

آهو:ممنونم وبعد قدم زنان از او دور شد وازخیابان عبور کرد.. صدف گفت:یاسمن 

ی خدا چقد دوستداره...اما انگار یاسمن خوشحال نبود ,باچهره ی غمگینش گفت: دید

صدف تا چند لحظه پیش از خدا خواستم سخت ترین مجازات را برایش در نظر بگیرد 

ولی حاال نمیدانم چرا دلم برایش میسوزد وازخدا میخواهم او را مجازات نکنه. 

ده راستی شنیدی آهو چه صدف:تو خیلی خوبی که حس انتقام بهت دست نمی

گفت؟به زودی ارمان برمیگرده پیشت,یاسمن: نمیدانم چرا اینقد اضطراب دارم از 

دوباره روبه روشدن با او ترس دارم,از ان روزی که با چشم گریان از او جدا شدم دیگر 

 ..او را ندیدم ,میترسم وقتی او را دیدم از روی احساسم تصمیم بگیرم

ه دنبال یاسمن امد وبه قصد رفتن به سرخاک شرکت را ترک چند روز گذشت واهو ب

کردند,بعداز چندیدن ساعت برگشت,هرکس یک سوالی از او پرسید.صدف گفت: چه 

 شد رفتی ؟

او که از فرط اشک ریختن چشمانش قرمز وکمی نمناک بود گفت:آره رفتم,خیلیا 

ندم,من حاللش اونجا بودند فاتحه خواندم وبرای آمرزش گناهانش کمی قران خوا

 .کردم

 شادی گفت:چرا حاللش کردی؟کم عذابت داد؟توهم بزارعذاب بکشه
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یاسمن:او ظلم در حق من کرد اگر من اورا نمی بخشیدم چطور انتظار داشته باشم خدا 

 .من را با این همه گناه ببخشه؟شادی بد نباش

معیت یه شلوار مهدیه گفت :ارمان چی؟اونا دیدی؟ یاسمن :اره دیدم....بین اون همه ج

مشکی یه بلوز مشکی پوشیده بود غرق اشک و خاک گل ,همین طور که نگاش 

میکردم متوجه نگاهم شد و نگاهمان با هم برخورد کرد ولی خیلی سریع سرش را 

پایین گرفت انگار خجالت میکشید وشرمنده ام بود,نمیدانم چرا وقتی اورا در ان وضع 

س کردم من نیز داغدارم وبه اندازه او و دران رخت با ان غم بزرگ دیدم ح

غمگینم...مرگ حق است,او را بخشیدم تا کمی بار گناهش سبک شود,خوشحالم که 

بعد از مرگش حقیقت را گفت وبه گناهش اعتراف کرد,از همه جالبتر مادرشوهرم را 

دیدم او نیز غرق غم بود بیشتر از همه,دیگر مثل قبل نبود چیزی از ان همه غرور و 

همه زینت برصورتش باقی نبود.خاکی ودرمانده نمیخواهم بگویم از غم او شاد  ان

شدم,ولی ناراحت هم نبودم این اتفاق به او ثابت کرد که همیشه درمورد من اشتباه 

 .کرده وبی دلیل مرا آزار میداد...دلم خنک شد که دیگر فیس وافاده ایی نداشت

ست از شرکت بیرون برود که یاسمن عصر سه شنبه بود که صدف لباس پوشیده وخوا

گفت:صدف کجا می روی؟ صدف:همین دور واطراف. شادی دوان دوان بیرون آمد 

 .وگفت:منم میام...صدف:باشه بیا

بعد از رفتن آنها یاسمن به اتاقش رفت و روی تخت دراز کشید به آرمان فکر میکرد 

خوابیده بود نگاهی کرد  به اینگه اگه باز با او روبه رو شود چه کند؟ به مهدیه که

وچشمانش رابست تا امدن شادی وصدف خواب بود اما با ورود آنها بیدار شد,صدف 

وقتی داخل اتاق شد بدون سالم کردن بالفاصله زیر پتو رفت و آنرا روی سرش 

کشید.همه متعجب بودند مهدیه روبه شادی کرد وگفت:چه شده؟!صدف چرا 

ت داخل یه مغازه عطاری حدود ساعتی بعد اینجوریه؟..شادی:من چه میدانم,رف

برگشت وگفت بیا بریم,بین راه همش گریه میکرد هرچقدرم ازش پرسیدم چیشده 
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چیزی نگفت,نمیدونم اون پسره بهش چه گفته که این جوری غمبرک زده...یاسمن 

شانه ی صدف را که زیر پتو بود تکان داد وگفت:صدف جان,حالت خوبه؟چرا حرف 

 نمیزنی؟

تو را کنار زد وباچشمان پر اشک گفت:یاسی ولم کن,حالم که خوب شد برات صدف پ

توضیح میدم,خواب بود یا خود را به خواب زده بود را نمیشد فهمید اما تاصبح بلند 

نشد,صبح وقتی مهدیه او را بیدار میکرد با بی حوصلگی بلند شد ,انگار از ان محیط 

زندگی تکراری شب باید بخوابم صبح خسته شده بود گفت:دیگه خسته شدم از این 

باید بلند شم,صبح تاشب راباید کارکنم شبم که دیگه وقتی نیست,اگه وقت هم باشه 

جایی نیست,سرگرمی نیست,تفریحی نیست,از خستگی یه لحظه تا بخوام به خودم 

فکر کنم خوابم میبره,اینم شد زندگی بابا,با اخم به عکس مادرش خیره شد 

وقته سرخاک مادرم نرفتم؟دلم گرفته,دستانش را جلوی صورتش  وگفت:میدونی چند

گرفت وشروع کرد به گریه کردن...شادی گفت:کسی مجبورت نکرده اینجا بمونی,روز 

اول بهت گفتم تا مثل ما نشدی برگرد گفتی:زندگی من با تو فرق داره پس حاال چته؟ 

نی بقیه عمرت را مثل ما مهدیه گفت:حاال هم دیر نشده,تو هنوز خیلی بچه ایی نمیتو

زندگی کنی,ما بی کس وکاریم ولی تو نه.....توهم پدر داری هم کس وکار,چراباید دربه 

درباشی؟چرا باید واسه دوهزارتاشب جون بکنی,اگه از من حرف شنویی داری 

برگرد.پدرت تو را میبخشه اینا مطمئنم ..صدف باگریه گفت:توخبر نداری پدرم چجور 

نم برگردم چون پلهای پشت سرم را همه خراب کردم پدرم خیلی از آدمیه,من نمیتو

دستم عصبانیه,حتما تاحاال تمام بیمارستان ها وتمام فامیل را گشته,اگه بفهمه من 

 .زندم وفرار کردم حتما من را میکشه

یاسمن گفت:صدف جان,من میدونم مشکل توچیه,توخیلی فریاد را دوست 

گفتی,ازقضا اونم یه بهانه میاره که ما به درد هم  داری,میزان عالقه ات را به او

نمیخوریم وبهت برمیخوره وحاال بهانه میاری چون از همه چیز خسته شدی مگه نه؟ 
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صدف با شرمندگی گفت:آره,حق داری من از همه چیز خسته شدم....یاسمن:حاال 

 بهت چی گفت؟

اراحت بود صدف اشک های صورتش را پاک کرد وگفت:وقتی داخل مغازه شدم ن

میدانست برای دیدن او امده ام اما مثل مشتری ها با من حرف زد,وقتی با او حرف 

زدم متوجه عالقه او شدم اما نمیدانم چرا چیزی به من نگفت..بار دیگربه او گفتم که 

به او عالقه دارم دقایقی به من گوش داد وسکوت کرد سپس با ترحم گفت:من کسی 

,شما من را نمیشناسید من آدم خوبی نیستم,گذشته که شما فکر میکنید نیستم

وحشتناکی دارم من دوست ندارم تو را فریب بدهم وچیزی را از تو مخفی کنم ,ببین 

صدف ما بهم نمیخوریم یعنی به درد هم نمیخوریم.بهم برخورد خواستم با سکوتم 

زیبایی  نظرش را عوض کنم اما باز گفت:تو هیچ مشکلی نداری من تا حاال دختری به

وخوش رفتاری تو ندیدم ,این آرزوی منه که باتو ازدواج کنم ولی تو منا نشناختی,اگه 

بدونی در گذشته کی بودم از من متنفر میشی,نمیخوام این اتفاق بیفتد میخواهم در 

 .ذهنت به همین شکل بمانم,من لیاقت عشق تورا ندارم

عطاری بیرون امدم وبه  منم چیزی نگفتم حتی خداحافظی هم نکردم وباسرعت از

همراه شادی با حسرت وپشیمانی برگشتم,ای کاش هیچوقت به او نمیگفتم که 

دوستش دارم او من را فریب داد با حرفهاش من را گول زد طوری رفتار کرد که فکر 

کردم به من عالقه داره...او منو سرکار گذاشت با من بازی کرد اگه به من عالقه ایی 

اول چیزی نگفت؟چرا هربار که به اونجا میرفتم از دیدنم خوشحال  نداشت چرا از روز

میشد واز من میخواست به دیدن اون برم؟چرا از من آدرس خونه وکارخونه را 

پرسید؟هیچ پسری ارزش دوست داشتن را ندارد,دیگه اونجا نمیرم..دیگه هیچوقت 

سی ازدواج نمیکنم اونجا نمیرم..زندگی بدون عشق فایده ایی ندارد من جز اون با ک

.آدمها یبار عاشق میشن ,من اگه اینبار شکست بخورم دیگه هیچوقت عاشق هیچ 



                 
 

 

 فرانک میرزایی | از تو دورم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

182 

 

پسری نمیشوم,او احساس وغرور منا خرد کرد قلب مرا شکست درحالیکه قطره های 

 .اشکش به سرعت فرو میریختن باعصبانیت از در خروجی بیرون رفت

اتاقهایشان بودند,همه خواب بودند  عصرشد همه کارگر ها یا بیرون ازشرکت یا درون

بجز یاسمن که او نیز کم کم به خواب میرفت که چند ضربه به در اتاق وارد 

شد.یاسمن بلند شد ودراتاق را گشود پشت در مهاجر بودباهمان اخم همیشگی 

 .,سالم خانوم مهاجر بفرمایید داخل

ر داره بگو بره مهاجر:سالم ,نه داخل نمیشوم یه اقایی با این دختره صدف کا

 .بیرون..یاسمن با لبخند گفت:چشم,حتما خیلی لطف کردید

مهاجر:خدانگهدار .به سرعت دورشد.یاسمن در رابست وپتو را از روی صدف کشید 

کنار...به آرامی صدا زد صدف جان؟...صدف بلند شو...او نیز بالفاصله چشمانش را 

منتظرته...یه آقا!صدف بلند شد  گشود وبه او خیره شد .یاسمن ادامه داد:یکی بیرون

وبا ترس واضطراب پرسید :یه آقا با من کار داره؟ یاسمن:مهاجر همین االن امد 

وگفت.صدف از ترس چشمانش گرد وگشاد شد وصورتش سرخ,االن خواب بابام رو 

دیدم آمده دنبالم,یاسی حاال چیکار کنم اگه برم بیرون آبروریزی میشه...یاسمن 

 .خفه میکنه,خدایا کمکم کن میترسم حتما منا

یاسمن با دستپاچگی گفت:نترس منم باهات میام,هردو به سرعت لباس پوشیدند واز 

اتاق خارج شدند,صدف که از دوباره دیدن پدرش هراسان بود دستاش میلرزید 

وخیلی آهسته قدم برمیداشت اما فایده نداشت باالخره به در خروجی رسیدند انتظار 

م ونامالیم پدرش را داشت اما برعکس انتظارش با نگاه سرشار از دیدن چهره نا آرا

عشق وعالقه فریاد روبه رو شد ,ترس او فرو رفت و کم کم لبخند بر لبش نشست وبه 

 .یاسمن نگاهی انداخت
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فریاد بالفاصله سالم کرد وسپس گفت:ببخشید نباید اینجا مزاحم میشدم میخواستم 

 باهاتون حرف بزنم,اگه میشه؟

من نگاهی به آن دو انداخت وگفت من میرم داخل و از انها خداحافظی کرد یاس

ورفت..صدف ماند و او با آن همه حرف ناگفته. صدف گفت:واسه چی اومدی؟فریاد : 

صدف خواهش میکنم از من ناراحت نباش من تورو دوستدارم و,به تو نیاز 

ز روز اولی که وارد مغازه دارم.میدونی چرا دیروز اون حرفا رو زدم؟ میدونی من کیم؟ا

شدی تو را شناختم اما انگار تو من را نمیشناسی؟؟از دیدنت انقدر تعجب کردم که 

قدرت حرف زدن نداشتم ...اما باز تو متوجه چیزی نشدی...اسمت را ازقبل میدانستم 

اون روز از دهنم پرید وتورو صدا زدم تو شک کردی و گفتی اسم تورا از کجا بلدم 

 , ر شدم بهت دروغ بگممنم مجبو

 !صدف که این مدت سکوت کرده بود با کنجکاوی پرسید:پس شما کی هستید؟

فریاد: امیدوارم نظرت نسبت به من عوض نشه وحتی ذره ایی از میزان عشقت کم 

نشه...من همانی هستم ان شب همراه دوستم از منزل شما دزدی کردیم کسی که 

بازم به تو عالقه دارم؟وبعد صدف را به همان  گیتارت را دزید,حاال چی میگی؟ میگی

 .شکل رها کرد ورفت

صدف مات ومبهوت ایستاده بود نمیدانست چه بگوید اصال خوشحال است یا ناراحت 

,خوشحال بود چون دلیل فریاد را میدانست...حاال میدانست چرا او بی تفاوت میگوید 

یشوی.اسم او که عرفان من گذشته ایی دارم که اگه تو بشنویی از من متنفر م

بود..خدایا شکرت که بالخره به گیتارم رسیدم ,اما...من عاشق یک دزد شدم کسیکه 

با بی رحمی زمین خوردنم را نگاه میکرد,کسیکه تمام این مدت گیتار نازنینم را از من 

دور کرده بود,یادگار مادرم را...یادگار عزیزم را...وای خدای من چگونه بازاورامحبوب 

بم بخوانم؟چگونه به همسری دل ببندم که گذشته ایی مثل شب تاریک وغبار آلود قل
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داره؟او وارد خانواده ی ما شود یک دزد وارد خانواده ی بافرهنگ ماشود؟او را با 

رامتین مقایسه کردم ...او کجا و شخصیت رامتین کجا؟دارم دیوانه میشوم خدایا 

م تصمیم بگیرم وقتی تمام ماجرا را برای خودت راهی نشانم بده,نگذار از روی احساس

دوستانش تعریف کرد هرکدام از انها حرفی میزدند ونظری میداند تا باالخره روی 

تمام احساسات نادرستش خط قرمزی کشید وبه انچه فکر میکرد درست است عمل 

کرد,با سپری شدن ان شب وظهر دیگر عصر شد,هنوز او را دوست داشت حتی اگر 

گرد باشد.باز به تمنای دل,پا به سوی دیدن او به راه گذاشت,این بار تنها یک دزد وول

بود فریاد به محض دیدن صدف از جا برخاست وگفت:صدف...میدونستم منا فراموش 

 نمیکنی.صدف که محو تماشای او بود به سخن امد وگفت:سالم,منتظرم بودی؟

 فریاد:آره ,دلم برات خیلی تنگ شده بود توچی؟

 گ که همیشه هستم ولی ....دیروز کامل حرفایت را نزدیصدف:دلتن

 فریاد:پس امدی جواب سوال هایت را بشنویی؟

صدف:نه...آمده ام بگم من تو را دوستدارم حتی اگه در گذشته ادم دیگری بوده 

باشی. فریاد لبخند زنان گفت فکر نمیکردم به این راحتی با این موضوع کنار 

 بیای.مطمئنی؟

 .فریاد:آره اخه من ادم خوبی نیستم صدف:شک داری؟

 .صدف:هستی

 .فریاد به خودش مغرور شد وسکوت کرد

صدف:فریاد گیتارم کجاست؟ فریاد با شرمندگی گفت:پیش منه...شرمنده نباید این 

کار را میکردم ...گیتارت خیلی قشنگه وقتی میزنم یاد تو میفتم,راستی چرا اون برات 

 آمد؟ اینقدر مهم بود که او بال سرم
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صدف که بیاد مادرش افتاده بود اهی کشید وگفت:اون یادگاره مادرم بود ,مادرم سالها 

 .پیش فوت کرده و ان گیتار را روز تولدم به من داد.دقیقا چند ماه قبل از فوتش

 فریاد:خدا رحمتش کنه,خیلی وابسته اش بودی؟

 .یلی افسرده شدمصدف:آره ,با رفتنش انگار نیمی از وجودم را با او دفن کردم خ

فریاد:به چه علت فوت کردند؟ صدف:بیماری قلبی داشت,تو چرا با خانواده ات زندگی 

 .نمیکنی؟ بار قبل گفتی خیلی ثروتمند هستند

فریاد:اره دارند ولی به دلیل اختالفات اخالقی از خانواده ام جدا شدم ودیگه سراغ 

ر همین چند وقت پیش با یکی از انها نرفتم...دوست نداشتم از انها پول بگیرم بخاط

دوستانم خانه های مردم را خالی میکردیم وبه پول ان نیاز داشتم.ولی مدتی که 

گذشت سخت از کارم پشیمان شدم توبه کردم وباخودم عهد بستم دیگر سراغ خالف 

نروم من واقعا عوض شدم. برگشتم خونه پیش پدر ومادرم واز اونها عذر خواهی 

مودب وخوب وحاال دیگه دست به هیچ چیز حرامی نمیزنم,درسته  کردم,شدم یه پسر

خطاهای زیادی انجام دادم ولی اگه تو بخوای از اینم بهتر میشم.سرش را بلند کرد و 

به چشمان زیبای صدف خیره شد وگفت:میخوای؟؟ صدف نیز بعد از مکثی 

 گفت:انتهای این دوست داشتن به کجا ختم میشه؟

 ه  و   سنی؟ دارم میگم عوض شدم,دیگه آدمی نیستم که پی فریاد: تو چی فک میک

وسرگرمی باشه ,من فقط تو را برای زندگی میخواهم...هر روزی که تو مشخص کنی 

همراه پدر ومادرم میام خواستگاریت,نیت من اینه. صدف:فریاد ناراحت نشو به من 

نو ...یه  حق بده درمورد اینده ام نگران باشم.من دارم از یک زندگی جدید وعالم

شروع تازه حرف میزنم,قبول کن نباید اشتباه کنم تو میدونی من از خونه فرار کردم 

روز اول همه چیز را بهت گفتم.حاضری با یه دختر فراری ازدواج کنی؟ فریاد:آره...اما 

باید برگردی...برگرد وبه خانوادت همه چیز را بگو,بگو که بهم عالقه داریم از پدرت 
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رای خواستگاری مشخص کند,تو اگه من را دوستداری تالش کن بدون بخواه زمانی ب

 .رضایت خانواده نمیشه. صدف:با شک و دو دلی گفت:باشه اگه تو بخوای برمیگردم

فریاد:اگه من بخوام نه,اگه قلبا راضی هستی ومن را دوست داری برگرد,بهت قول 

را بیرون اورد وبه صدف میدم هیچوقت تورا تنها نگذارم.بعد از انبار مغازه گیتار 

داد.صدف که بعد از مدتها گیتار عزیزش را به دست اورده بود با حیرت او را نگاه 

 میکرد وبا تعجب روی ان دست میکشید.فریاد ممنونم,که گیتارم را به من برگرداندی

فریاد:تو ببخش که این مدت چیزی به این با ارزشی از تو دور کردم. صدف 

چقدر رنج کشیدم این مهمه دوباره اینا به دست اوردم.راستی  :خداراشکر,مهم نیست

دوستت ان شب تو را عرفان صدا زد؟فریاد لبخندی زد وگفت:مستعار بود اسم اصلی 

من فریاده.از همان شب که تو را در ان خانه دیدم عاشقت شدم عاشق شهامت و 

هم غیر ممکن شجاعتت.اما چه میکردم که من یک دزد بودم وتو یک ....حتی فکرش 

 بود که بتوانم با تو حرف بزنم,کار خدا را میبینی چطور غیر ممکن را ممکن کرد؟

صدف به بیرون مغازه که هوا تاریک شده بود نگاهی انداخت وسپس گفت:فریاد دیر 

دوستانم نگران میشوند,کاری نداری؟فریاد:نه عزیزم خدانگهدار. صدف به روی  |شده

ا ترک کرد این بار شاد وسرخوش ,تصمیم داشت او لبخندی زد سپس مغازه ر

برگرددچون فریاد او را خواسته بود به هر قیمتی که شده بود باید برمیگشت حتی اگر 

در مسیر راهش سنگی به بزرگی یک کوه میبود,به دوستانش جریان را گفت وقرار 

بغ  شد فردا برگردد. همه دلتنگی میکردن,یاسمن ومهدیه گریه میکردند اما شادی

کرده بود وحتی حرفی هم نمیزد که عاقبت از خستگی کار او ومهدیه خوابشان 

برد,اما یاسمن وصدف تا نیمه های شب باهم پچ پچ میکردند,مثل هرشب دیگه که 

 .میگذرد ان شب هم گذشت
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صدف که به صبح زود بیدار شدن عادت کرده بود هوا نیمه تاریک بود که از خواب 

دن وسایلش شد کیفش را ازلباس وخرت وپرت پر کرد,قاب بیدارشد,مشغول جمع کر

عکس مادرش نیز کنارانها گذاشت وگفت:یاسمن من االن نمیتوانم گیتارم را ببرم این 

را کنار شما میگذارم چند روز که بگذره میام میبرمش اگه لطف کنی این مدت 

 .حواست بهش باشه ممنونت میشم

 دیگه داری میری؟ یاسمن:باشه حتما,نگران نباش.جدی جدی

صدف پس از مکثی گفت:آره...انگار پا به سوی سرای غم به راه مینهاد.بغض گلویش را 

گرفته بود اشک درچشمان عسلیش جمع شده بود وپاهایش به کندی حرکت 

میکردن,انگار توان کشیدن جثه کوچک او رانداشتند وقتی از شادی ومهدیه 

کردند این وسط فقط یاسمن بود که با خداحافظی کرد هردو گریان اتاق را ترک 

صدای گرفته باصدف حرف میزد:صدف دوری ومشکالت نمیتونه ما رو از هم جدا 

کنه...هرچقدر هم از هم دوربشیم باز دوستیم ای کاش مجبور به رفتن نمیشدی,تواین 

مدت کوتاه متوجه شدم که یه دختر فوق العاده ای.....صدف یاسمن رابه آغوش کشید 

خدا اگه مجبور نمیشدم هرگز نمیرفتم,من شماها را هرگز فراموش نمیکنم وگفت:ب

قول میدم به شماها سر بزنم و امیدوارم توهم به زودی زندگی شیرینی را از سر 

ید واز اتاق خارج شد,بعد از تصفیه حساب برای ب*و*سبگیری گونه خیس اشک اورا 

بلش تابع فرمان کسی همیشه از شرکت خارج شد دلش راضی به رفتن نبود اما ق

 .دیگری بود که او را وادار به این کار میکرد

درخیابان قدم میزد وچیزی را با خود زمزمه میکرد,خدایا...حاال چطور برگردم ؟اگه 

بابام من را ببینه چه میگه؟حتما به من اجازه نمیدهد وارد خانه بشوم میگه تا االن 

تما همین رو میگه اگه چیزی هم نگه هرجا بودی االنم برو همون جا,آره میدونم ح

تحمل حرفهای نرگس را ندارم ,میدانم تمام آثار مادرم را از در ودیوار خونه پاک 

کرده,تقصیر من بود مادرم مرده...دیگه وجود خارجی نداره من باید این حقیقت را 
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ه بپذیرم نه با پافشاری سعی کنم دوباره وجود او را زنده نگه دارم,این حق پدره ک

زندگی آرام وپر آرامشی را داشته باشد این درست نیست که من همش به این فکر 

کنم که انها را ازهم جدا کنم یا از چشم هم بندازم,االن که میرم اونجا از هردوشون 

 .معذرت خواهی میکنم,حتما من را میبخشند

بودم وامروز کاش از اون اول فرار نمیکردم چرا اینکارا کردم؟انگار تا دیروز دیوانه 

عاقل شدم چه خوبه که او مجبورم کردبرگردم,یادم داد مهربان باشم,یادم داد که 

 .هیچکسی مثل پدر ومادرم عزیز نیست

به ابتدای کوچه که رسید پاهایش سست شدن وبه سرعت میلزیدن ...میترسید حتی 

ز رفتارش قدمی جلوتربردارد,یاد ویرانی که قبل از رفتنش به بار اورده بود افتاد,ا

شرمنده بود حاال با چه رویی برمیگشت؟جواب نزدیکانش را چه میداند ؟آه که ای 

کاش ازاول به پیشنهاد مزخرف بنفشه فکر نمیکرد .درسش چه میشد؟صدف از 

حماقتی که چند ماه پیش مرتکب شده بود سخت پشیمان بود.ترس واضطراب تمام 

میرفت درحالی که قلبش تندترمیزد وجودش را فراگرفته بود اهسته وقدم زنان راه 

کنار در حیاط ایستاد صدای فیروزه خانوم به گوش میرسید:اقا سیامک خودم میرم 

میخرم شما پاهاتون درد میکنه برو استراحت کن ,معموال این وقت صبح برای خرید 

نان به بیرون از خانه میرفت .صدف که دلش برای همه تنگ شده بود با لذت گوش 

شنیدن صدای او جرات پیدا کرد و کلید زنگ را فشار داد طولی نکشید که میداد با 

در باز شد خدا خدا میکرد که نرگس خانه نباشد .فیروزه خانوم باچهره ی خندان دررا 

باز کرد صدف را که دید مات شد با صدای ضعیف گرفته گفت 

شتش :صدف...دخترگلم...اشکهایش فروریخت صدف در میان بازوهای چاق وپرگو

فشرد وزمزمه کنان گفت :عزیزدلم چقدر دلم برایت تنگ شده بود؟صدف نیز به گریه 

افتاد در وجود ااین پیرزن مهربان میتوان به مهروعشق مادری پی برد .بوی مادر می 

داد بوی یک دنیا گل میداد کاش همه میتوانستند مثل او مهربان باشند وبه سادگی از 
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لی پرسید نه جوابی شنید اصال نگفت تا امروز کجا بودی کنار مشکالت بگذرند ,نه سوا

؟چرا رفتی؟هیچ نگفت و بامهربانی اوراپذیراشد داخل حیاط که شد به اقا سیامک که 

به او خیره شده بود سالم دادواز پله ها باال رفت وبه ارامی درگوش فیروزه خانوم گفت 

شما امدین خوشحال  :نرگس کجاست؟اونیز جواب داد :اتاق خودش که اگه بفهمه

 میشه.صدف با تعجب حرف اوراتکرار کرد :خوشحال میشه؟

فیروزه لبخندزنان گفت :اره دخترم اخالقش خیلی خوب شده کلی از رفتارش 

پشیمان شده بود میگفت صدف حق داشت تقصیر من بود نباید قاب عکسهای 

ااینکه صدف مادرش را ازروی دیوار برمیداشتم مقصرمن بودم کاش صدف نمیرفت .ب

هرگز نمیتوانست باور کند که ان زن بداخالق ولجباز چنین ادمی شده باشد اما گوشه 

ای از دلش ارام گرفت,کم کم احساس کرد میتواند با اوکناربیایدوارد پذیرایی که شد 

نرگس از اتاق بیرون امد هنوز متوجه صدف نشده بود و درحال صدا زدن فیروزه بود 

ر هیاهیو و عسلی صدف افتاد انگار برق اورا گرفت باقی که چشمش به چشمان پ

حرفش را خورد وبانگرانی به او خیره شد.صدف که نظرش کامال نسبت به او عوض 

شده بود خیلی مودب وبااحترام گفت :سالم.نرگس که از دیدن دوباره او تعجب که نه 

دی نگرانت ...وحشت زده شده بود با ترس خیلی سریع گفت:علیک سالم ...خوش ام

 . بودم

صدف نیز باخنده گفت :منم دلم برات تنگ شده بود .نرگس دیگر چیزی نگفت به 

طرف اتاقش رفت در را بست .صدف به در دیوار خانه نگاه کرد ,همه چیز مثل گذشته 

بود پرده ها ,گلدانها ,موکت زمین ,مبلمان ها حتی قاب عکس ها هم به همان زیبایی 

ز چهره اش شکفت به طرف اتاقش رفت .چقدر دلش برای اتاق و نمایی قبل بود گل ا

سوت کور خودش تنگ شده بود باهیجان خود را روی تخت پرت کرد روی ان ارام 

گرفت وبه سقف اتاق خیره شد زمزمه کنان گفت :خدایا شکرت .دلش میخواست روی 

که در تختش سیر بخوابد ...چشمانش را بست هنوز ارام در اغوش خواب نرفته بود 
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اتاق باشتاب باز شد.صدف هراسان برخواست وبه پدرش با ان چشمهایی گردو گشاد 

خیره شد سالم کرد از او میترسید و زمین را نگاه میکرد منتظر فحش وبدبیراه بود 

انتظار میکشید که محکم در گوش او بزند اما برعکس انتظارش با مالیمت جواب اورا 

ید خوشحالم که خودت برگشتی ب*و*سهای او را داد :سالم به روی ماهت و گونه 

...صدف من خیلی احساس گناه میکردم که تو از دستم ناراحت شدی ...تو باید من را 

ببخشی ؟صدف متعجب گفت:باباجوون این چه حرفیه که میزنید من بی فکرم که 

چنین کار احمقانه ای کردم شما منا ببخشید که مایه ی عذاب شما هستم باباجون 

میدم دیگه هیچوقت باعث نگرانی شما نشم .انگار شانس به صدف رو اورده بود  قول

تمام اتفاقهایی که دوست داشت رخ میداد .رفتار انها یه جوری بود انگار نه انگار 

صدف از خانه فرار کرده بود آبرو وعزت انها را به باد داده بود ,تمام این مدت آنها در 

 .دنگرانی و دلواپسی رها کرده بو

شب صبا وشوهرش به دیدن صدف آمدن ولحظاتی بعد بنفشه وپدرش..هنوز کسی از 

صدف نپرسیده بود تمام این مدت کجا بوده...همه خیلی عادی رفتار میکردند حرف 

میزدند و میخندیدن....صدف که از نگاه سرزنش ساز انها شرم داشت همراه بنفشه به 

ه به بابام بگم به چه کسی عالقه دارم اتاقش رفت و همچنان حرف میزد:تو میگی اگ

منا درک میکنه؟؟از من حمایت میکنه؟ بنفشه:ببین صدف همه چیز را بهش نگو,بگو 

اونجایی که کار میکردم بهاش آشنا شدم برادر یکی از دوستامه....صدف:اخه اونکه 

خواهر نداره تک فرزنده.... بنفشه:خوب بگو پسرخاله,پسرعمه,یه نسبتی با یکی از 

دوستام داره و اون مارو بهم معرفی کرده,خدابزرگه حتما راهی پیدا میشه...صدف:آره 

 بزرگه..ازخودت چخبر؟کیهان خوبه؟

 .بنفشه:وای صدف فراموش کردم بهت بگم قراره اوایل سال جدید عقد کنیم

صدف:خوش بحالت به این سادگی کیهان را بدست آوردی...ولی نمیدانم چرا من 

ام بگم که چقد فریاد رو دوستدارم و از اوخجالت میکشم...بنفشه با نمیتوانم به باب
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دلگرمی گفت:نگران نباش اینقدر غصه نخور عزیزم خودم با عمو صحبت میکنم یه 

 جوری همه چیز را بهش میگم که شک نکنه

صدف:ممنونم...راستی بنفشه از وقتی برگشتم هیچکس ازم نپرسیده کجا بودی؟ 

 .فراموش کردند وخندیدبنفشه: نمیدونم,شاید 

صبا با ان شکم که مثل یه توپ زیر لباسش شکل گرفته بود وارد اتاق شد.دیروقت 

بود وپدر بنفشه گفته بود حاضر شود تابرگردن...صدف:میشه امشب بمانی؟ 

بنفشه:معذرت میخوام نمیتوانم بمانم اخه فردا صبح کیهان میاد دیدنم...قول میدم 

 .ید ورفتب*و*سورت صدف وصبا را زود به زود بهت سربزنم ص

 صبا کنارصدف روی تخت نشست وگفت:صدف چرا این کارا کردی؟

صدف به سرعت به او پرید وگفت:چرا اینکار را کردم؟یعنی تو نمیدونی؟نرگس داشت 

عکسهای مادرم ,...مادرتو...کسی که ما را بدنیا اورد...خوب وبد را نشانمان داد...کسی 

ی را ازما مواظبت کرد درصورتیکه ما قدرش را ندانستیم را از که با عشق روزهای زیاد

روی دیوار برمیداشت,نرگس داشت تنها یاد او را از خاطر ما میشست .اون داشت به 

ما ثابت میکرد که اون مرده وحاال من زن این خانه هستم,اشکهایش روی گونه اش 

 .میچکید

رد؟جز اینکه آبروی بابا را صبا گفت:خوب که چی؟فرار کردن تو چیزی را درست ک

ببری یعنی کارگری کردن واسه مردم وماندن در آن شرکت از زندگی کردن درخانه 

پدری ات بهتر بود؟ صدف که میخواست جواب او را بدهد سکوت کرد وپس از مکثی 

گفت:تو از کجا میدانی من در ان شرکت کار میکردم؟ صبا: من همه چیز را میدانم 

روز اولی که رفتی کجا بودی,چه کار میکردی,دوستات کی ...میدانم از ان 

بودن...یاسمن..مهدیه..شادی من حتی میدونم تو عاشق کی شدی...خیلی وقتها که 

میرفتی داخل مغازه اش یواشکی نگاهت میکردم تا بدانم چکار میکنی صدف نه تنها 
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تصمیم  من بلکه همه میدونن حتی بابا فقط دلمون میخواست خودت برگردی,خودت

بگیری که کجا برای تو بهتره...خیلی دلم میخواست که باهات حرف بزنم ولی بابا 

 .اجازه نداد,صدف بابا خیلی مهربونه

صدف که یکه خورده بود باز پرسید:تو این چیزها را از کجا میدونی؟علم غیب که 

ت نداری؟ صبا:چرا دارم من را دست کم نگیر...صدف که کنجکاوبود چاره ایی نداش

 جز التماس کردن ,صبا تورو خدا اذیتم نکن بگو کی بهت گفته؟

صبا روبه او کرد وبه چشمانش زل زد وسپس شمرده شمرده گفت:بنفشه...اون همه 

چیز را به ما گفت,وقتی از خانه فرار کردی نزدیک شب بود که بابا دنبالت گشت اول 

خبر هستند به سراغ بنفشه به من زنگ زد وبعد بقیه فامیل وقتی فهمید همه از تو بی

رفت اونم گفت من بیخبرم,اون خیلی تالش کرد که چیزی نگه اما بابا مردی نبود که 

گول حرفهای بنفشه را بخوره تا که آخرش بنفشه تحت فشار قرار گرفت وهمه چیز را 

 .گفت,بیچاره خیلی جلز ولز کرد اما اخر سر همه چیز را لو داد

را برهم فشرد وزیر لب گفت:احمق بیشعور نتونست صدف از شدت خشم دندانهایش 

یه شب جلوی اون دهن لقش را بگیره؟واقعا که براش متاسفم...... صبا :خدا خیرش 

بده فکر کن اگه چیزی نمیگفت من تاحاال دیوانه شده بودم..یک هفته گذشت,طی 

ای این یک هفته گاهی صدف به فریاد زنگ میزد اما او هنوز منتظر زمان مشخص بر

خاستگاری بود.بنفشه که اصغر پدر صدف او را خیلی دوست داشت از این دوست 

داشتن استفاده کرد و از اصغر خواهش کرد اجازه دهد که انها به خاستگاری صدف 

بیاین...صبا نیز مثل هر خواهری که سعی دارد خواسته ی خواهرش را براورده کند 

فت:خواهش میکنم اجازه بدهید صدف وخواهرش را به ارزو هایش برساند به پدرش گ

همسر اینده اش را خودش انتخاب کند و اگر صدف فریاد را دوست دارد مانع ازدواج 

او نشود,بنابراین اصغر گفت:اشکالی ندارد میتونن بیان...اما من شرایط خودم را دارم 

 ..که اگه صدف با هرکس دیگر هم ازدواج کند باید ان شرایط را بپذیرد
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فریاد به همراه پدر ومادرش به خاستگاری صدف آمد.یه پدر میان سال داشت روز بعد 

با موهای جوگندمی ویه مادرزیبا ومتین ...خیلی عامرانه صحبت میکرد.آنطرف فریاد 

زیباتر از همیشه با موهای تازه اصالح کرده وکمی ته ریش نشسته بود وبی صبرانه 

نفشه وپدرش نیز حضور داشتند منتظر دیدن صدف بود.صبا وشوهرش را متین وب

اصغر که پدر صدف بود ونرگس هم مثال مادر این دومیزبان بودند واز مهمانها پذیرایی 

می کردند البته زحمت اصلی را فیروزه خانم میکشید وانها فقط تعارف 

میکردند.صدف در اشپزخانه مشغول ریختن چایی بود فیروزه به اشپزخانه امد 

کردی؟ صدف:فیروزه خانوم صدتا استکان دو ساعت وقت  وگفت:دخترم چایی حاضر

میبره تا پره بشن...فیروزه لبخندی زد وگفت:ای بابا,دختر های این دور وزمانه بلد 

نیستن یک استکان چایی هم بریزند خودش قوری را به دست گرفت وطولی نکشید 

,تمام جزئیات را که تمام استکان ها را پر کرد وبه دست صدف داد تا به پذیرایی ببرد 

به صدف گوشزد کرد .درست راه رفتن,درست حرف زدن و درست جواب دادن و 

 .درستی اخالق را به او یاد داد

صدف که به درستی همه چیز را یاد نگرفته بود,گفت:فیروزه خانم میشه شما چایی 

 .ببرید؟فیروزه خندید وگفت:اخه میترسم پس بیفته

ی را برداشت وبه طرف آیینه رفت,لحظاتی خود صدف درحالیکه میخندید سینی چای

را در ایینه نگاه کرد سپس دستانش را محکم تر از قبل به سینی چسباند تا 

نلرزد,چشمان زیبایش از فرط شادی برق میزد برلبهایش لبخندی دلنشین نقش 

گرفته بود آنچنان غرق درشادی بود که حال خود را نمیفهمید,از خدا میخواست 

 .بدون انکه مشکلی پیش بیاید وبدون اختالف نظر به تفاهم برسند بدون دردسر

وارد اتاق شد,همه محو تماشای او شدند صدف در ان لباس ابی نفتی بسیار زیبا شده 

بود قد بلند ,پوست سفید,گونه های برجسته وسرخ وسفید,چشمان عسلی,لبهای 

ب ومرتب کامال تمیز کوچک وقرمز واقعا زیبا بود مثل مهتاب میدرخشید صدف با اد
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وشیک وارد مجلس شدوبا ترس واضطراب چایی ها را پخش کرد,در درون قلبش 

میلرزید دلش میخواست به ساده ترین شکل آن شب بگذرد.از شرط هایی که پدرش 

برای رامتین گذاشته بود میترسید ودر دل از خدا میخواست زیاد سخت نگیرد.مادر 

د,نرگس که ازصمیم قلب دوست داشت صدف فریاد ونرگس کنار هم نشسته بودن

ازدواج کند تا برای همیشه از دست او خالص شود به همین دلیل یه بند از او تعریف 

کرد:صدف دختر واقعی من نیست ولی از دخترم برام با ارزشتره خیلی مهربان وخوش 

د اخالقه,دختری به خوبی صدف گیرتون نمیاد با سلیقه,هنرمند,درس خوان با استعدا

تا حاال ندیدم رو حرف پدرش یا حتی حرف من حرف بزنه,فکر نکن خاستگار نداره 

باور کنید هفته ایی یه خاستگار میاد خونه مان,به خدا چند وقت پیش برادرزاده ی 

خودم امد خواستگاریش اونم مثل پسر خودت اقا,فهمیده,خانواده پولدار,عاقل وبالغ 

بده میخوام فعال درسم را ادامه بدم,پدرش هم  ولی چی ؟؟دخترم گفت:اگه بابا اجازه

آدمی نیست که دخترش را به زور شوهر بده...صبا که شوهر کرده رفته دنبال 

 .زندگیش همین یه دختر که بیشتر نیست

پدرصدف شروع به حرف زدن کرد, پچ پچ ها هم تمام شد,من برای ازدواج دخترم 

ل کرد من اجازه میدم ودخالتی نمیکنم شرایطی دارم پسر شما باید قبول کنه,اگه قبو

 ..ولی اگه نکرد که دیگه مشخصه,شما را به خیر و مارا به سالمت

 .پدرفریاد گفت:بفرمایید..گوش میکنیم

اصغر:پسر شما باید یه سرکار درست وحسابی ویه خانه مستقل داشته باشه,دختر من 

من در ناز ونعمت بزرگ شده باید درسش را ادامه وبده وفریاد نباید مانع او بشه,دختر 

شما نباید از اون انتظار داشته باشید خانه بمانه وظرف بشوره وشام وناهار درست 

کنه,دختر من باید ازاد باشه زندگی راحت وبی دغدغه ای داشته باشه تو میتونی 

چنین زندگی برای او فراهم کنی؟ پدرفریاد با ناراحتی گفت:آقای محترم شما فکر 

قیر وبینوا هستیم؟ خونه ی ما سه برابر خونه شماست,اگه شما دوتا بچه میکنید ما ف
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دارین من فریاد اولین واخرین فرزندمه,هرچه داریم مال اون میشه,ما یه خانواده 

بافرهنگیم اصال بنظر ما معنی نداره که دختر از صبح تا شب خونه باشه ظرف بشوره 

د بزنه...فریاد یه مغازه کوچک داره وغذا بپزه...عروس ما نباید دست به سیاه وسفی

ولی شما اگه از کارش راضی نباشید او را میبرم شرکت کنار دست خودم اینم بستگی 

 .به میل دختر شما داره

اصغر باز گفت:ولی این حرفها را که زدم فقط شرایط من بود ودخترم هنوز هیچی 

اهم حرف بزنند. دقایقی نگفته. پدر فریاد گفت:باشه حتما,اگه شما اجازه بدین کمی ب

بعد صدف وفریاد برای به تفاهم رسیدن به اتاقی خلوت رفتند تا تمام ناگفته هایشان 

را بر زبان بیاورند.صدف شروع به حرف زدن کرد:فریاد این دلیل نمیشه که چون من 

اول عاشق تو شدم درسته به زبان نیاوردم اما خیلی تورو دوستداشتم,بعدش من کی 

میگم بگو چشم؟نه توروخدا کی گفتم؟ صدف:فریاد ناراحت نشو ...نمیگم گفتم هرچی 

گفتی میگم نگی ببین فریاد اگه من زنت بشم تو باید به من دروغ بگی,نظر من برات 

مهم باشه,هیچوقت عالقه ات به من کم نشه...هر تصمیمی که میگیری درمورد آینده 

چه جوری بگم من باید برات  یا زندگی مشترکمان باید با من مشورت کنی ,خالصه

 .مهم باشم

فریاد:مهمی که میخوام شریک زندگیم باشی,مهمی که االن به خاطر تو اینجام ,مهمی 

که اینقدر دوست دارم....صدف تو یه جوری با من حرف میزنی انگار یه دیوانه هستم 

اینا را وتو میخوای خوب وبد زندگی کردن را یادم بدی...من همه اینها را بلدم حتما 

میدانم که به خودم جرأت دادم کسی را وارد زندگی خودم کنم که تا اخر عمر باید 

کنارم باشه...صدف من بچه نیستم حتی اگه تو نمیگفتی من همه اینها را موبه مو 

انجام میدادم ,وبعد به زمین خیره شد.. صدف که متوجه دلخوری فریاد شده بود 

از همین حاال از حرفام ناراحت بشی...فردا چه کار گفت:از دستم ناراحتی؟اگه بخوای 

میکنی؟ فریاد سرش رابلند کرد وبه روی او لبخندی زد وگفت:نه من هیچ وقت از 
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دست تو ناراحت نمیشم ,سرم را پایین گرفتم چون حرفی واسه گفتن نداشتم...اینا را 

مهریه  شنیدم شرط بعدی را بگو. صدف لبخندی زد وگفت:دیگه چیزی نمونده فقط

 . که اونم بابام باید تصمیم بگیره

فریاد گفت:اونم که معلومه,دختری به خوبی تو به فهمیدگی تو واضح که چهارده تا 

بیشتر مهرش نمیشه, صدف:نه عزیزم.از این حرفها نداریم من دختر خوبی 

هستم,دختر فهمیده ایی هستم,ولی گول حرفهای تو را نمیخورم مهر من باید به 

لهای تولدم باشه نه یکی کمتر ونه یکی بیشتر.حاال من میدونم توپسر پولدار تعداد سا

وبالغی هستی وبدون چون وچرا قبول میکنی.. فریاد با خنده گفت:واقعا که تو خیلی 

از من زرنگ تری,شوخی کردم باهات هرچندتا که تو بگی,من که تو را طالق نمیدم 

؟ فریاد:اگه شرط دیگه ایی نیست ,بله بزار هزارتاباشه.صدف:پس به تفاهم رسیدیم.

رسیدیم هرچی که گفتی قبول ولی میشه منم یه چیزی بگم؟ صدف:بگو 

میشنوم...فریاد با خواهش گفت:صدف ازت خواهش میکنم هیچ وقت نگو بین من 

وپدرومادرت رایکی انتخاب کن...چون من دوستدارم شماها را باهم داشته باشم ,دلم 

رزشی را به دست می آورم چیز با ارزش تری را از دست بدهم. نمیخواد وقتی چیز باا

صدف گفت:فریاد من هیچ وقت چنین حرفی را نمیزنم ,من با دختر های دیگه فرق 

دارم,من معتقدم که اگه تو به پدرومادرت که بیست وپنج سال برات زحمت کشیدن 

ا با من اینکار پشت کنی وبه خاطر من رو اونا خط بکشی تضمینی وجود ندارد که فرد

 ..را نکنی....دوست داشتن خانواده ات یعنی دوست داشتن من

 .فریاد :اگه یه انتخاب درست در زندگیم داشته ام ,اونم انتخاب توأه

صدف:بهت قول میدم از این انتخاب پشیمون نمیشی,سپس بلند شد وگفت:البته منم 

 .نمیتونم بخاطر تو از پدر وخواهرم بگذرم

 .است وگفت:حرفی نیست بریمفریاد نیز برخ



                 
 

 

 فرانک میرزایی | از تو دورم رمان

 

 

 

 

 

 

    www.roman.ir         برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه کنید 

 

197 

 

هردو از اتاق خارج شدند وهمه به آنها خیره شدند مادرفریاد پرسید:پسرم به تفاهم 

رسیدید؟ فریاد :با اجازه شماها بله...مشکلی نیست. او نیز گفت:مبارک باشه 

 .عزیزم,خداراشکر

,صدف نرگس با اشتیاق شروع کرد به دست زدن بقیه نیز به تقلید از او دست میزدند

توان دست زدن را نداشت وشادیش با لبخندی گرم وعمیق بروز میداد .فیروزه خنده 

کنان ظرف شیرینی را درمجلس میچرخاند.اخرشب که شد همه ی مهمان ها 

رفتند..صدف سرمست وشاد ازاینکه به هدفش رسیده بود روی تخت دراز کشید وبه 

بود؟نامزدم را قاب عکس مادرش خیره شد وگفت:مامان جون پسر خوبی 

پسندیدی؟مامان برایم دعا کن,هنوز از خودم مطمئن نیستم حس میکنم رفتارم بچه 

گانه ست..مامان جون برام دعا کن,خداجون مامانم هرجا هست مواظبش باش ,تنهاش 

 .نذار

صبح شد,صدف مشغول خوردن صبحانه بود که زنگ در به صدا در آمد ,دقایقی بعد 

ف آمد وگفت:صدف جان...یه زن ومردی بیرون کارت دارن.. فیروزه خانم به سراغ صد

 .صدف:با من کار دارن؟!اسمشون چیه؟ فیروزه :نمیدانم نپرسیدم برو بیرون منتظرن

صدف پالتویش را پوشید وباقدم های بلند از پله ها پایین رفت وقتی درحیاط راباز 

ید ب*و*سمن را کرد یاسمن ومردی جوان که بنظر آرمان شوهرش بود را دید ,یاس

 .وبا اشتیاق از او استقبال کرد

یاسمن گفت: این آرمان همسرمنه...وبعد دستش را به طرف او دراز کرد,واقعا چهره 

جذابی داشت زیبا ومتین بود ,باادب وحیا سرش رابلند کرد وباصدف سالم علیک 

میز کرد. صدف انها را به داخل پذیرایی راهنمایی کرد.فیروزه چایی وشیرینی روی 

گذاشت وتعارف میکرد, صدف گفت:یاسمن جان خیلی خوشحالم کردی ,دلم خیلی 

 .برایت تنگ شده بود..ازدواجت هم تبریک میگم
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 .یاسمن:خیلی ممنونم.نامزدی توهم مبارک

صدف:ما که هنوز نامزدی نکردیم فقط جواب مثبت دادم.راستی تو ازکجا میدانی؟ 

,رفتیم در مغازه فریاد,آرمان آدرس ازش  یاسمن:خواستم بهت سر بزنم آدرس نداشتم

گرفت.گفته بود جواب مثبت گرفتم وبه زودی ازدواج میکنم.کلی باهم دوست شدند 

 .به نظر پسر فهمیده ایی می امد.جشن ازدواجت باید ماراهم دعوت کنی

این بار آرمان که سکوت کرده بود به سخن آمد وگفت:یاسی جان فریاد گفت شما 

صدف خندید وگفت:شما که دعوتید نیاز به کارت دعوت من حتما دعوتید...

 ندارید....یاسمن خندید وگفت:آره...راستی نرگس کجاست؟

 صدف:خوابیده...یاسمن: رفتارش بهتر شد؟

صدف:از وقتی شنیده میخوام ازدواج کنم کمی قابل تحمل شده...راستی کی عقد 

 .دکردین که منا دعوت نکردین؟ یاسمن:دیروزعصر.بیصدا بو

صدف:هنوز که رخت سیاه تنشونه؟ یاسمن:این خواست خود اون بود که منتظر 

 ..نمانیم,خواست با آرامش دفن بشه

 صدف :یه سوالی بگم راستش را میگی؟

 یاسمن:آره,چرا دروغ بگم؟

 .صدف:تو ارمین را بخشیدی؟ یاسمن:آره که بخشیدم من کیم.خدا ببخشه

سی جان پچ پچ نکن,بلند بگو منم آرمان که حوصله اش سر رفته بود گفت:یا

 .بشنوم....یاسمن:آرمان جان بحث خصوصیه کنجکاوی نکن

صدف:االن فیروزه خانم را صدا میزنم تا حوصلتون سر نره.وبعد او را صدا زد,دقایقی 

بعد فیروزه خانوم داخل اتاق شد آنقدر با آرمان بحث کرد واورا سوال وجواب کرد که 

سمن دیرشد,؛باید برگردیم. صدف با اعتراض گفت:آقا لحظاتی بعد آرمان گفت:یا
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آرمان نهار اینجا هستید...کجابرید؟ آرمان:صدف خانوم باشه واسه وقتی که فریاد هم 

بود ,االن یه جا دیکه کار دارم تشکر,یاسمن بیرون منتظرم.خدانگهدار... وقتی او از 

ه دیگه قرار پذیرایی خارج شد صدف گفت:یاسمن دیگه شرکت نمیری؟ یاسمن:ن

 نیست کار کنم.آرمان دوست نداره. صدف :ازشادی ومهدیه چخبر؟

یاسمن:بهشون زنگ زدم ,شادی گفت:چند روزه کارخونه تعطیل شده,انگار دختر 

صاحب شرکت حالش خیلی بده..صدف:جدی؟نکنه بالیی سر عاطفه بیاد؟دختر خیلی 

اید حالش خوب خوبیه خیلی کمکم کرد. یاسمن:فعال که چیزی معلوم نیست ش

 . شد....صدف:خداکنه

 .یاسمن:دیگه بایدبرم,ببخشید زحمت دادیم..به پدرت سالم برسون

صدف:این چه حرفیه میزنی؟خیلی خوشحالم کردی..یاسمن:راستی صدف نظرت 

درمورد شوهرم چیه؟ صدف:بیست..باور کن که اگه عاشق فریاد نبودم اونو ازت 

مثل خودت,هردو خندیدن واز پله ها پایین میدزدیدم,خیلی متین وباوقاره دقیقا 

 .رفتند

بعد از رفتن انها فیروز خانوم شروع کرد به سوال کردن:صدف اینا کی بودن؟ 

صدف:این دختره یکی از هم اتاقی هایم بود..فیروزه:واسه چی آمده بود؟ صدف:هیچی 

 به من سربزنه,کاربدی کرده؟

 اومدفیروزه:نه اتفاقا خیلی از خودش وشوهرش خوشم 

صدف:آره انگار خوب با آرمان گرم صحبت شدی...فیروزه:آره پسر خیلی شیرینی 

بود,خیلی با ادب وفهمیده بود با من خیلی با احترام برخورد میکرد انگار خانم خونه 

بودم. صدف:خوب هستی. دراین هنگام زنگ در به صدا در امد وفیروزه که با آن جثه 

خترم خسته هستم,سیامک هم خانه نیست برو بزرگ توان راه رفتن نداشت گفت:د

اون در را بجای من باز کن.صدف بامهربانی گفت:چشم همین االن میرم وبعد دوان 
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بنفشه روبه رو  ب*و*سدوان به طرف در رفت.وقتی در راگشود باچهره غم زده وع

شد.چشمانش خشک شد درحال گریه کردن بنفشه را تماشا میکرد گفت:بنفشه چرا 

؟چیشده؟ بنفشه بدون هیچ پاسخی سرش را روی شانه صدف گذاشت گریه میکنی

وشروع کرد به گریه کردن.....بعد از چند لحظه آرام شد وگفت:صدف باورت میشه 

 .بهترین دوستم را از دست دادم درست مثل خواهرم بود

صدف باتندی گفت:کی؟...بنفشه از چی حرف میزنی؟ بنفشه هق هق کنان 

زم...دیروز وقتی کنارش بودم جلوی چشمانم پر پر شد,انگار گفت:عاطفه...دوست عزی

تمام هستی ام را از دست دادم.دستش در دستانم بود با او حرف میزدم ,مثل گذشته 

به حرفهایم گوش میداد نگاهمان میکرد منو پدرش ومادرش بودیم وعده ایی دیگر از 

گذشته بود درعرض یک دوستانش که خواسته بود با آنها وداع کند.دستانش به گرمی 

دقیقه سکوت کرد دیگر حرفی نزد نگاهش به سقف خیره شد ودیگر پلک نمیزد,کم 

کم بدنش مثل یک تیکه یخ سرد شد خشک شد.درحالیکه ازفرط اشک ریختن شانه 

ی صدف را خیس کرده بود ادامه داد:صدف نمیدانی چه حس بدی داشتم...درحال 

ه بود ,وقتی پدرم به دنبالم آمد قدرت حرف مردن بودم سرم به سنگینی یک کوه شد

زدن با او را نداشتم درحالیکه گریه میکردم سوار ماشین شدم وتا رسیدن به خانه 

 .گریه میکردم

 امروز مراسم تشییع جنازه اش برگزار میشه توهم میای؟

صدف که به گریه افتاده بود گفت:آره میامم..گردنم خیلی حق داره ...خودش ازم 

 .راش فاتحه بفرستم ,حتما میامخواست ب

 "پایان"
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