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 به نام آنکه زیبائی را آفرید.

 گلهای رزی را که از باغچه ی همیشه با صفای خانه تان چیده بودم را دسته کردم و زیر چادرم پنهان کردم.

 کمرنگ های دلخوری این دانستم می اینکه با.… که دانی می.…می دانستم مادرت از دستم دلخور خواهد شد

 .…وی خودم را در مقابل چیدن گلهای باغچه بگیرمپیش خواهد آمد.همیشه نمی توانستم جل

 البته تو هم که از این گل چیدن های من بی نصیب نمی ماندی.

 در حیاط را باز کردم دیرم شده بود،باید هر چه زود تر خودم را به مدرسه می رساندم.

 تو که قصد گشودن در را داشتی دیدم.لبخند بر لبهایمان نشست.

 ون همیشه با مهربانی دادی.پاسخ سالمم را چ

نگاهی به گلهای درون دستم انداختی،و باز هم زیباترینشان را برداشتی،و بوئیدی و گفتی:چه خوشبو و خوشگله 

 .خودت عین…

 برسونی؟ منو میشه. …خندیدم:دیرم شده صفا جون

 چشمهای سبز سبزت خندید:می تونم بگم نه؟

 .…ا من آن را دوست داشتمبا تو بودن را بر من منع می کردند.ام

 .…تو برایم یک دوست و حامی بزرگ بودی

 من به بودن و دیدن و مهربانی هایت عادت داشتم.

 من نمی توانستم حرف بزرگتر ها را مبنی بر اینکه دیگر بزرگ شده ام و باید از تو فاصله بگیرم را بپذیرم.

 و اکپ احساسات که ترسیدند می این از…دانستند می بچه …اآنها به تو اعتماد داشتند و منعت نمی کردند ولی مر

 .نباید که دهد دستم به کاری ام کودکانه

 ولی من در حال و هوای خودم بودم.

 حال و هوائی پر از شور و شوق جوانی.

 تو را نمی دانم.

 به راستی هم نمی دانم.

 احساست به خودم را نمی خواندم.

 فقط مهربانی بود و حمایت.

 .…وجودت برایم دلنشین بود

 عاشق شایان بودم ،اما تو را از او هم بیشتر دوست داشتم.

 او برادرم بود اما نمی توانستم با او انقدر راحت باشم که

 با تو هستم.

 در ماشین برایم آهنگ دلخواهم را گذاشتی.

 …بی به من دست خواهد دادمی دانستی که از آهنگ های قدیمی بیشتر خوشم می آید و حال و هوای خو

 …آهنگ سلطان قلب ها را
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 …بود خوبی حس که راستی به…زیر لب با خواننده زمزمه می کردم

 …تو هم همراه خواننده می خواندی

 … گاهت بی و گاه های نگاه با …با لبخندِ بر لب

 …هستی تو …سلطان قلبم تو هستی

می کردم.نه به منظوری که از نگاه و از خواندن آن ترانه می و چه زیبا بود صدایت.همین، من به صدایت گوش 

 توانستی داشته باشی.

 . ناب نابِ. …هوسی هر از دور به…به راستی که محبت آن زمانم به تو محبتی کودکانه ،پاک و بی ریا بود

 به مدرسه رسیدیم تو گفتی:عصر اگه بودم میام دنبالت.

 با خوامب اینکه تا گذره می خوش بیشتر زنیم می حرف. …مه راه با مریم میامنی تا. …جون صفا خواد نمی…گفتم:نه

 .بیام تو

 وخندیدم.

 تو نیز خندیدی:برو شیطون .. مواظبِ خودت باش.

 .نشست می دلم به عجیب. …این جمله های مواظب خودت باشی که می گفتی را خیلی دوست داشتم

 ن رفتم.پیش از همه مریم را دیدم که منتظرم بود.از تو خدا حافظی کردم و به درون دبیرستا

 دیده بود که با تو آمدم.

 به خوش …باز هم سر به سرم گذاشت و خندید و از تو تعریف کرد.و گفت:چه پسر عمه ی جیگری داری شهرزاد

 .حالت

 و حتی به بچه های دیگر هم می گفت.

 و همه سر به سرم می گذاشتند.

 ا حقیقت آن نبود که آنها می پنداشتند .منظورشان واظح بود ام

 داشت نخواهی من به نیز تو که بود این تصورم و.…من به تو احساس خاصی که بشود نام عشق را بر آن نهاد نداشتم

. 

 به خاطر اعتماد بزرگ تر ها

 به خاطر بچگی های من

 و جدا از این ها تو برایم فراتر از عشق بودی .

 نیز به خوبی فرا گرفتم.با مریم بودن که آن همه پر شور و پر انرژی بود ،برایم خوشایند بود.درس های آن روز را 

 هب روز آن تا اما…بهترین دوستم بود و سالها بود که در مدرسه با هم در یک کالس بودیم.همدم و همراز هم بودیم

 .بودم نرفته شان خانه به نیز من.بود نیامده مان خانه

 پسر دو و برادر من و.داشت مجرد برادر خانه در او.بودند گیر سخت مادرمان و پدر …ز هم دور بودخانه هایمان ا

 …بودی تو که مجرد ی عمه پسر و عمو

 از این رو بود که دوستیِ عمیقمان در مدرسه خالصه می شد.

 های خنده …دیم خندی می گاهی.…به هنگام برگشت قسمتی از راه را با مریم می آمدم.با هم حرف می زدیم

 .یواشکی



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

4  

 

 جلو در با کلیدی که به همراه داشتم در را گشودم.

 چقدر خانه ی بزرگ مشترکمان را دوست داشتم.

 شهره ،فرانک و بهارک روی تخت های چوبی وسط حیاط نشسته بودند. و درس می خواندند.سالمم را پاسخ دادند.

 پوشیده ایدب که هائی لباس …دمان رفتم و لباس هایم را تعویض کردمقبل از اینکه به آن ها بپیوندم به ساختمانِ خو

 .بود می

 چون تو و رامین و رامتین پسران مجرد آن خانه بودید.

 شیرین و مادر را در حال صحبت دیدم.باز هم صحبت سرِخواستگارِ جدیدی که برای شیرین آمده بود،بود.

کرده بود و موفق نشده بود در رشته ی دلخواهش قبول شود،پدر و او پس از سه سالِ متوالی که در کنکور شرکت 

 …مادر برای ازدواجش پا فشاری می کردند

 .ریخت می هنر یک انگشتش هر از بزرگترها قول به..کدبانو…شیرین زیبا بودو هنرمند

 .داد می حرص را مادر همیشه هایمان شیطنت…من و شهره با او از زمین تا آسمان فرق داشتیم

همیشه هم ما را سرزنش می کرد که چرا از خواهر بزرگترمان خانمی و وقار و متانت را یاد نمی گیریم و من 

 میخندیدم:وقتی از خودِ شما که از شیرین خانم تر با وقارتر و متین تر هستید یاد نگرفتیم پس امیدی نداشته باشید.

 .…داشتم دوست را کار این. …فال گوش ایستادم

 .بود کرده سرزنش کار این خاطر به مرا مادرم بارها و…ای سنم بودبه اقتض

 او به شیرین چون دختری که نبود کسی پرویز. …دلِ شیرین با آن خواستگاری که مادر صحبتش را می کرد نبود

 .ببازد دل

 …پرویز هیز و بی پروا بود

دلم می خواست در این مورد با تو یا شایان  خیلی.…نگاه هایش حس ناخوشایندی به دخترایی چون ما القا می کرد

 حرف بزنم

 اما از ترس دعوا و آشوب لب فرو می بستم.و از متلک گوئی و مزاحمت هائی که ایجاد می کرد حرف نمی زدم.

آن روز مادر از همه جا بی خبر از خوبی خانواده اش می گفت.اما مگر شیرین فقط می خواست با خانواده ی پرویز 

 د؟زندگی کن

 که خانی پرویز دونین نمی شما.…وقتی اصرارِ فراوان مادر را دیدم به ناچار زبان گشودم:مامان شیرین راست می گه

 ..…شعوره بی و هیز چقدر کنید می تعریف ازش اینقدر

مادر با چشم هائی که از فرط تعجب درشت شده بود گفت:تو چی گفتی؟چطور جرأت می کنی به کسی که نمی 

 نطئری تهمت بزنی؟شناسی ای

 تهمت چرا مادر من می دونی با چند تا از دختر های مدرسه مون دوسته؟_

 .مشقت و درس پی برو.. …اخم کرد و تشر زد:این دخالت ها به تو نیامده نیم وجبی

 به شیرین نگاه کردم که لبخند پر مهری به رویم زد:تو برو شهرزاد جون ،من خودم با مامان صحبت می کنم.

 ..…هنوز نرفته بودم که شنیدم به مادرم گفت:حق با شهرزاده مامان

 .…تو از کجا می دونی ؟ تو که حتی از خونه بیرون نمی ری چطور اونو_
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اگر موضوع همین طور ادامه پیدا می کرد،مجبور می شدم با تو حرف بزنم تا پدر و مادرم را متقاعد کنی این 

 …ندخواستگار سمج و گستاخ را جواب کن

 .پذیرفتند می چرا و چون بی را تو حرف ها بزرگتر حتی همه …می دانی که 

 به حیاط رفتم مادرت و زن عمو هم آمده بودند.به آنها سالم دادم و صورت مادرت را بوسیدم.و در کنارش نشستم.

 لیوانی شربت به دستم داد:خسته نباشی مادر.

 .…تشکر کردم:دست عمه ی گلم درد نکنه

 ندی زد :من قربون دختر شیرین زبونم برم.لبخ

 بهارک خودش را لوس کرد:فقط شهرزادو دوست دارین عمه جون؟

 …ست دیگه چیز یه شهرزادم اما …نه فدات شم همه تونو دوست دارم_

همیشه دوستم داشت بارها گفته بود کاش دختری مثل شهرزاد داشتم. و به راستی که من نیز او را چون مادرم 

 ت داشتم.دوس

 نمی بار زیر من اما بپوشم چادر و کنم مرتب مقابلت در را ام روسری که کرد اشاره مادرم …غروب بود که آمدی 

 رفتم

 در خانه دیگر با پوشیدن آن لباس های پوشیده نیازی به چادر نبود .

 سخت گیری های مادر را نمی فهمیدم .

 …خسته نباشی . …خودم را به تو رساندم .: سالم صفا جون 

 نمی دانم چرا در مقابل دیگران لحنت کمی رسمی تر می شد اما نگاهت همان رنگ همیشگی را داشت .

 با لبخند پاسخم رادادی .

 …در کنار تو به سوی جمع راه افتادم . مثل همیشه در حین احوالپرسی خم شدی و پیشانی مادرت را بوسیدی 

جا و زیبا یت احترام می گذاشتند و از همین رو بود که محبوب ترین جوان فامیل  همه به این احترام گذاشتن های به

 شده بودی .

 مادر به من چشم غره رفت که چرا اینگونه با تو بی خیال و صمیمانه می جوشم ؟

 . نجوشم صمیمانه تو با بخواهم که نبود خودم دست…این جوشش بی اراده به تو از همان بچگی در وجودم بود

 دیگر نگاهش نکردم تا بیش از این با نگاه حرصش را بر سرم خالی نکند .

 تو که برای تعویض لباس رفتی من بیش از این نماندم تا مبادا مادرم سرزنشم کند .

اما در آشپز خانه بی هوا از بازویم نیشگونی گرفت و با غیضی که دل سوزی در پس آن موج می زد گفت : ذلیل 

 چقدر …مرده 

 نو حرص می دی ؟ مگه نمی گم باید از رفتارت با صفا خجالت بکشی ؟م

دستم را مظلومانه بیرون کشیدم وبا دست دیگر جای نیشگون را مالش دادم : مگه چیکار کردم مامان ؟ خودت 

 همیشه می گی

 ؟ هستی چی نگران دیگه … خواهرشم مثه منم …صفا جوون ِ چشم پاکیه 

ه جوری با نیشخند نگاه می کرد ؟ آخه چرا اینقدر سر به هوا و بی خیالی ؟ دلت می خواد ــ ندیدی زن عمو جونت چ

 حرف
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 برات در بیارن ؟

با تعجب گفتم : زن عمو واسه من حرف در بیاره ؟ اون منو مثه دختراش دوست داره و هیچوقت پشت سرم حرف 

 …نمی زنه 

 و بیشتر از این مواظب رفتارت باش . منو حرص نده . برو …سری تکان داد : امان از سادگی تو وقلب پاکت 

 . خوشگلم مامان … عاشقتم. …خندیدم ، صورتش رابوسیدم : چشم محبت جونم 

 لبخند محوی که نتوانست کنترلش کند را دیدم و آرام گرفتم .

ها را دوست داشتم عمو دختر …از اینکه هر سه خانواده شام را بر سر یک سفره می خوردیم خیلی خوشحال بودم 

 بودن و. …

 تو را با آن ظاهر محجوب و سر به زیر بیشتر .

 …سر سفره خواستم نزدیک تو بنشینم که نگاه مادر مرا باز داشت و در کنار خودش نگه داشت 

 و ردهک طغیان درونم از که گریخته افسار احساساتیست کردند می فکر …آنها احساس مرا به تو درک نمی کردند 

 ادر نیستمق

 را مریم که همانطور … دیدم می دوست یک چشم به را تو من اما … کردند می منع را آن همه …آن را کنترل کنم

 . دیدم می

 نگاه های عمیق تو را برای خودم محبتی برادرانه تعبیر می کردم .

 …گناه من چه بود که هیچ منظوری در پس نگاهت نمی خواندم که ناخوشایند باشد 

اگر عاشقم بودی چرا حتی یکبار نخواستی که دستانم را لمس کنی ؟ چرا وقتی که دستت را می گرفتم زود پس می 

 کشیدی ؟

مگر نه اینکه کسی که عاشق باشد نزدیکی معشوق را خواهان ست ؟ چرا تو اینگونه نبودی ؟ چرا گاهی که بی حد به 

 تو

 نزدیک می شدم از من گریزان بودی ؟

 …مرا بدون روسری می دیدی نگاهت را به سرعت می دزدیدی ؟ چرا چرا اگر 

 …تو ام مرا نمی خواستی 

 تو با. …این ها همه اندیشه های من بود در مورد تو و رفتارت و از همین رو بود که بودن با تو را دوست داشتم 

 … تو بی و بودم راحت

ر هفده ساله بود چرا از رامین گریزان بودم ؟ چرا اگر رفتار من دست خودم نبود و از روی سرمستی یک دخت

 ازلبخندهای پنهان

 که منظورهایی آن از … داشت منظور …از چشم دیگرانش بدم می آمد ؟ من رفتار رامین را خوب درک می کردم 

 آن از مادر

 …می ترسید 

 …وایش خوشم نمی آمد پر بی نگاه و زیبا چشمان از …شام را نگاه های خیره ی رامین به من زهر کرد 

 به خواست می دلم.  نبود اولش بار … رفت ام صدقه قربان اشاره با …اخمم را که دید . لبخندی بر لبانش نشست 

 اما بگویم تو
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 گیرمب را خوبش حال محلی بی با که دادم می ترجیح دلیل همین به …می ترسیدم از او دلخور شوی و با او دعوا کنی 

 بد و

 …حالش کنم 

 شوخی با شب هر چون هم بعد …برای فرار از او ونگاه های مادامش برای جمع کردن سفره به کمک دیگران رفتم 

 و خنده و

 کر ذت با هم گاهی و. …سر به سر گذاشتن با شهره و فرانک و بهارک ظرفها را کنار حوض وسط حیاط می شستیم 

 ها بزرگتر

 . بود سختگیر و متعصب خیلی که او …می شدیم . و گاهی هم شایان برای پایین آوردن صدای خنده مان مواجه 

 و هم هر از فارغ هم ما و کرد می گل بزرگترها صحبت…پس از ساعتی هم بساط چای و شب چره به میان می آمد 

 به غمی

می خواست  منچ یا شطرنج بازی می پرداختیم و گاهی هم صدای جیغ و دادمان سر ِ جر زدن های بیخودی به هوا بر

….. 

وقت ها یی هم که رامین برای بازی می آمد از اول کل کل من با او شروع می شد و به یک دعوای لفظی حسابی 

 کشیده می شد .

 و بازی به هم می خورد .

 یادش به خیر چه شب های خوشی در آن حیاط با صفا در کنار هم می گذراندیم .

ه من و شیرین در مورد پرویز حقیقت را به او گفته بودیم او حرفهای مارا نپذیرفت باالخره مادر کوتاه نیامد . با اینک

 .…و آقاجون را راضی کرد وبرای آمدن آنها شب جمعه را انتخاب کرد و با مادر پرویز قرار گذاشت 

 پرویز خوش قیافه و خانواده دار بود اما آن کسی نبود که بتواند شیرین ِ حساس را خوشبخت کند .

 شیرین در هم بود و بی حوصله . من نه می خواستم و نه می تولنستم او را به آن حال و روز ببینم .

 . پذیرفت می چرا و چون بی را تو حرف پدر. …به ناچار تصمیم گرفتم از تو بخواهم که با پدرم صحبت کنی 

 شیرین . رهایی برای بیندیشی ای چاره توانستی می حتما تو …این بهترین راه بود 

 . شیدیک دستم از بودم گرفته دست در نگرانی از که را دستت و نباش نگران …توفقط گفتی خیالت راحت باشد 

 شب جمعه رسید و من باز هم دلواپس اینکه نکند تو قولت را فراموش کرده باشی .

 …رساندم از سر درس و کتاب هایم برخاستم و روسری بر سرم انداختم و خودم را به خانه تان 

 مادرت در آشپز خانه بود سالم کردم و پرسیدم : عمه صفا جون خونست ؟

 مهم برایم اما. …یادت می آید ؟ از بچگی تو را صفا جون خطاب می کردم از این رو نیز بار ها سر زنش شده بودم 

 نبود

 عادت کرده بودم در مقابل اینگونه خطاب کردنم از تو بشنوم جون صفا ؟ !

 …وز وقتی مادرت گفت در اتاقت هستی چون همیشه بی هوا در اتاقت را گشودم آن ر

 …تو هیچگاه مخالف این نبودی 

 …اما عمه چند بار به من تذکر داده بود کهقبل از وارد شدن در بزنم 

 …اما من و تو که از این حرف ها با هم نداشتیم 
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خوشم می آمد و نقاشی با آن رتا دوست داشتم لبخندی بر لبانم  دیدن تودر حال نقاشی با مداد کنته که خیلی از آن

 نشاند .

 تواما اخم کردی و تخته ی نقاشی ات را برگرداندی تاطرحی را که زده بودی نبینم

 گفتی : تو اینجا چیکار می کنی ؟

 …به تو نزدیکتر شدم : داشتی چی می کشیدی که قایمش کردی 

 خندیدم .

 . اخالق بد هم کمی …ودی جدی تر از همیشه ب

 گفتی : پرسیدم اینجا چیکار می کنی ؟

 ..… نبودی اینگونه من با تو …خودم راجمع و جور کردم 

 ؟ زدی حرف جونم آقا با تو … بدونم خواستم می … راستش …ــ خب 

 ــ فقط همین ؟

 . بود عجیب برایم خلقیت بد …دقیق تر نگاهت کردم 

 قد بد اخالقی ؟این چرا …ــ صفا جون 

بلند شدی و وسایل نقاشی ات را درون کمد گذاشتی بی آنکه طرحی که زدهبودی را نشانم دهی . و در همان حال 

 گفتی : بهتره

 وقتی وارد اتاقم میشی اول در یزنی .

 متعجب گفتم : ناراحت شدی ؟

 جواب سوالم را نداد .

 درد شیرین نمی خوره ؟گفتم : با آقا جونم حرف زدی ؟ گفتی پرویز به 

 چونقرار..  هباش راحت خیالت که گفتم …کالفه مثل وقتی که حوصله ی کسی را نداشته باشی گفتی : آره حرف زدم 

 . شنون می رد جواب حتما اما میان جمعه شب … شده اومدن بر

 . نداشتم توقع تو از …لحنت کمی تند هم بود . از اینگونه حرف زدنت دلخور شدم 

 . شدم اتاقت وارد زده سر که خوام می معذرت. … کردی فراموش کردم فکر …ممنون  ــ

دیگر منتظر نماندم و بیرون آمدم . حالم گرفته بود . لب حوض رفتم و نشستم . دستم را در آب خنک آن فرو بردم 

 و به موجهای

 تی ؟کوچکی که بر سطح آب زالل آن افتاد خیره ماندم . چرا حوصله ام را نداش

با شنیدن صدای گام هایی که به من نزدیک می شد فهمیدم که تو نیز دلت تاب نیاوردی و از اینکه از خود دلگیرم 

 کردی پشیمانی

 . نکردم بلند را سرم … نزدیکم نزدیک ….آمدی و در کنارم نشستی 

 …ــ شهرزاد 

 …کرده بودبی آنکه به حرفت توجه کنم از تو دورشدم . بی مهر ی ات بی تابم 

******************* 
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 که غذایی .…به هنگام شام وقتی سر سفره در کنارم نشستی بی آنکه توجهی به تو بکنم برای خودم غذا کشیدم 

 . بود تو ی عالقه مورد

 نگاهت ر ااحساس کردم اما هنوز دلگیر بودم .

 دم : واسه چی قاشقتو به غذای من زدی ؟کر اخم …قاشقت را در ظرف غذایم فرو بردی و سپس بر دهان گذاشتی 

 نگاهت مهربان مهربان بود آرام خندیدی : تازگی بدت میاد ؟

 ــ بهتره اول اجازه بگیری .

 باز هم بی صدا خندیدی : این یعنی تالفی ؟

 جوابت را ندادم باز هم کارت را تکرار کردی . ظرف غذایم را با ظرف تو عوض کردم .

 ــ یعنی قهری ؟

 ــ آره ، اینقدرم حرف نزن بذار غذامو بخورم .

نگاهم به رامین افتاد . با حالت خاصی داشت نگاهم می کرد. اخم کرده بود . بی اراده به تو نگاه کردم نگاه تو نیز 

 متوجه

 رامین بود. به رویم لبخن زدی .اما پاسخت را ندادم .

رامین عصبی ام می کرد . به مادر گفتم که سردرد دارم و می  با اینکه هنوز گرسنه بودم دست کشیدم . نگاه های

 خواهم بخوابم .

 به اتاقم رفتم . هنوز هم تو در نظرم حق نداشتی با من آنگونه رفتار کنی .

********************** 

 با اینکه خیلی دیرم شده بود نپذیرفتم که تو مرا برسانی . عصبانی شدی : گفتم بیا سوار شو .

 ـ نمیام .ـ

 …ــ اومدم به زور سوارت می کنما 

 . باشم تو با نمیاد خوشم. …ــ نمیام 

 عصبی تر از پیش پیاده شدی : به زبون خوش سوار شو .

 کم عصبانی می شدی اما شدید .

 بی حرف سوار شدم .

 سرعتت زیاد بود و من می ترسیدم . اما حرفی نمی زدم .

 ین کارای بچگونه چیه که انجام می دی ؟ـ کی می خوای بزرگ بشی ؟ ا

 رو به بیرون داشتم و نگاهت نمی کردم .

 ؟ چیه کارا این از منظورت. …ـ با توام 

 بغض کرده بودم . تو حق نداشتی بر سرم فریاد بکشی .

کی باید  تا ؟ لوسی اینقد چرا ؟ کلمه یه به دادی گیر چی واسه …نبود خوش حالم …ــ اون روز من عصبی بودم 

 فکر کنم هنوز بچه ای ؟

 سرم را پایین انداختم تا اشکهایم رانبینی .

 صدایم کردی اما پاسخت را ندادم .
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 ــ نمی خوای آشتی کنی ؟

 … که مهمه برات چی واسه …صدایم گرفته بود : تو دیگه حوصله ی منو نداری 

فکرا چیه پیش خودت می کنی ؟ آخه من با تو چیکار  حرفم را قطع کردی : کی گفته من حوصله ی تو رو ندارم ؟ این

 کنم ؟

 نمی اخالقی بد من با وقت هیچ …نگاهت کردم ، با همان چشم های اش آلود : تو هیچ وقت سر من داد نمی کشیدی 

 … کردی

 پسرش واسه تورو خالت گفت می مادر آخه … خوام می معذرت من …با محبت نگاهم کردی : حق با توئه 

 …اری کرده خاستگ

 هی بار تونی نمی..  سالی و سن کم خیلی هنوز تو … تو … آخه …من نگران این بودم که مبادا مادرت قبول کنه 

 … بخونی درس باید فعال تو … بکشی دوش به رو زندگی

ه بی اراده بود ک نگاه ناباورم را به تو دوختم . من چیزی در این مورد نشنیده بودم. اما نگرانی تو اینقدر برایم شیرین

 لبخند زدم : راست می گی ؟

 بهت زده نگاهم کردی : خوشحال شدی ؟

 .… داره خوشحالی جای …و در ادامه اخم کردی : البته همچین پسر خوشتیپی از آدم خواستگاری کنه 

ت به خاطر . با صدای بلند خندیدم : وای نه صفا جون دیوونه شدی ؟ واسه این خوشحال شدم که فهمیدم بدخلقی

 …نگرانی بوده که واسه من داشتی . 

 . کردیم آشتی …خندیدی 

 و نکشیدی پس همیشه عکس بر بود گرم گرم. نبود هوس روی از این …بی احساس گناه دستت را گرفتم 

 … کردی نوازش را دستم پشت شستت باانگشت

 که باشی یکی با باید …نمی شه تحملت کرد  که لوسی اینقد …ــ تو با هر کسی نمی تونی ازدواج کنی دختر دایی 

 . باشه عاشقت خیلی

 …دستت را آرام کشیدی

 . محبت پر و عمیق نگاهی …ونگاهم کردی 

 قضیه ی خواستگاری پرویز از شیرین به خیر گذشت و پدر پس از دو روز جواب منفی داد .

 یکس چه …ری کند خیلی خوشحال شدم آن شب وقتی عمو گفت که قصد دارد شیرین را برای رامتین خواستگا

 ؟ او از بهتر

 .…کسی که از بچگی مورد شناخت خانواده بود 

 … تو. …ظاهر در هم تو برای لحظه ای مرا به این باوررساند که نکند 

 …با کنجکاوی نگاهم را به تو دوختم . در خودت غرق بودی . در کنارت نشستم . نگاهم کردی . لبخند زدم

 ؟ ناراحتی …ون ــ صفا ج

 ؟ باشم ناراحت چی واسه …لبخند کم جانی زدی : نه 

 ــ یه چیزی بپرسم ؟

 ؟ داری دست رو شیرین تو …رنگ انتظار به نگاهت زدی . آرام گفتم : تو 
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 نگاهت متعجب شد : منظورت چیه ؟

 …کرد ناراحت شدی  خواستگاریش رامتین واسه عمو اینکه از …نگاهم به چشمانت بود گفتم : فکر کردم 

 .… نیومده تو به دخالتا این …اخم کردی : به تومربوط نیست 

 ــ صفا جون ؟ !

 .…ــ صفا جون و درد 

 چرا ؟ م بود زده بدی حرف چه من مگر.…با عصبانیت برخاستی و رفتی . و نگاه ناباورمرا به دنبال خود کشیدی 

 آنگونه

 دور حیاط در همه … شد نمی اما …الت بیایم و بپرسم از چه دلخور شدی پاسخم را دادی ؟ کاش می توانستم بهدنب

 .بودند نشسته هم

 نیشخندی که رامین زد بیشتر اعصابم را به هم ریخت . متوجه تندی ات شده بود . اخم کردم و رو بر گرداندم .

 .… بودم خودم از تو دلخوری نگران …دلم پیش تو بود 

 دوست را رامتین همیشه که هم مادر … پذیرفت می چرا و چون بی که پدر …اری بود حرفها هنوز بر سر خواستگ

 .… آورد نمی باال را سرش خجالت از او که شیرین بود مانده فقط و داشت

 . نبودی تو …قرار و مدارها گذاشته می شد اما من حالم خوش نبود 

 . بودی خوابیده …ستم آن شب قبل از خواب مقابل پنجره ایستادم و به اتاقت نگری

************** 

مادرت صدایم کرد که به کمکش بروم . از من خواست که برایش بادمجان سرخ کنم . درسهایم را خوانده بودم و 

 کاری نداشتم . پای اجاق گاز ایستادم و مادرت برای انجام کاری بیرون رفت .

 …رداشتم زنگ تلفن را که شنیدم شعله را کم کردم و گوشی را ب

 ــ بله ؟

 ؟ صولتی منزل. …صدا ضعیف بود : الو 

 …ــ بفرمایید 

 … هستم مهال. …ــ من 

 دیده را او بچگی در … بود شده آلمان ساکن اش خانواده همراه به پیش سالها که او …مهال ؟ دختر عموی تو بود 

 .بودم شنیده اش درباره زیاد اما آوردمش نمی یاد به درست بودم

راغ تو را گرفت . گفتم که نیستی و یک ساعت دیگر خواهی آمد . زیاد با هم آشنا نبودیم و حرفی برای گفتن س

 نداشتیم خدا حافظی کرد و تماس را قطع کرد .

 .…آن روز زود تر از همیشه آمدی . از همان دم در خطاب به مادرت سالم کردی 

 . شبت آن رفتار از بودم دلگیر …جوابت را ندادم 

 ..……به آشپز خانه آمدی : مامان 

 با دیدن من بر جای ماندی . سرسنگین سالم کردم . پاسخم را دادی و پرسیدی مامان کجاست ؟

 نگاهم به ماهی تابه بود : کار داشت رفت بیرون.

 نزدیک شدنت را احساس کردم .کنارم ایستادی . نگاهت کردم : کاری داری ؟
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 ه بداخالق ؟لبخند بر لب داشتی : چی

 پوزخندی زدم و هیچ نگفتم .

 ــ نمی خوای آشتی کنیم ؟

 ــ مگه قهریم؟

 با شیطنت نگاهم کردی : نیستیم ؟

 .… نداری دوستم همیشه مثل دیگه که دونم می اینم اما …ــ نیستم 

 نگاه خیره ات به چشمانم بود : مگه می شه دوستت نداشته باشم وروجک ؟

 …ــ حاال که شده 

 ؟ ندارم دوستت دیگه گفته کی …ــ من فدای تو و اون اخم کردنت بشم 

 با تو … کشیدم خجالت بردی می کار به آنگونه بار اولین برای که لحنی و نگاه از …نمی دانم چرا به آن حال افتادم 

 .… گفتی نمی ها سخن اینگونه من

 …ان برم تو اتاقمگونه هایم که داغ شد خندیدی و گفتی بهتره تا اومدن مام

 گراندی و مادرم حرفهای نکند که کرد خطور ذهنم به …رفتی و من برای اولین بار از نبودنت نفس راحتی کشیدم 

 .… تو و باشد درست

 … باشی نداشته که است همین هم درستش و نداری احساسی من به که بود این باورم ؟ شد می مگر …نه 

نا هار به خانه ی خودمان بروم . و به اصرار مرا نگه داشت . به مادر تلفن کردم و  مادرت که آمد اجازه نداد برای

 …گفتم که نزد شما می مانم 

 …به عمه گفتم که مهال تماس گرفته .. خوشحال شد و گفت وقتی عمو مصطفی آمد با او تماس می گیرید

 …خوان بیان  تو حرفهایمان را شنیدی و گفتی : نکنه کارهاشونو ردیف کردند ومی

 هکنای های حرف و ها نگاه معنی خیلی وقتها آن اینکه با … زد داری معنا لبخند و …مادرت گفت : حتما همینطوره 

 که بود این منظورش … بود خوشحال مهال حتما و آنها آمدن از عمه که کردم درک خوب اما دانستم نمی را دار

ازدواج نمی رفتی راضی کند که با مهال ازدواج کنی .. آن لبخندش برای  بار زیر عنوان هیچ به که را تو بتواند شاید

 .… داشت ها آرزو برایت و بودی پسرش تنها..  داشت حق …تصور عروس گرفتنش بود 

 تان خانه در من دیدن از همیشه و … داشت مرادوست عمه چون نیز او …پدرت که آمد با دیدنم لبخند زد 

 . شد می خوشحال

 . گفتی می رو ها بداخالقی و حرفها آن دلیل باید.  بودم دلخور تو از هنوز اما …در کنارت نشستم  سر سفره

 رد نشستن از و بودی راحت من با مادرت و پدر مقابل در فقط شاید …برایم غذا کشیدی و سر به سرم گذاشتی 

 … بودم راحت تو با همیشه اما من. … شدی نمی معذب من با زدن حرف و کنارم

 ظرفها را به آشپز خانه بردم و علی رغم مخالفت عمه شروع به شستن کردم. آمدنت را توجه نکردم .

 . کرد خواهی کمکم دانستم می …کنارم ایستادی 

 ــ هنوز نمی خوای ما رو تحویلی بگیری ؟

 جوابت را ندادم .

 ــ معذرت بخوام می بخشی ؟
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 هنوز که نخواستی .از لحنت خنده ام گرفت اما نخندیدم : 

 ی تیره سبز رنگ من … داشتم دوستش اما من گرفتند می ایراد آن از همه که ها نگاه همان از …نگاهم کردی 

 … بود گیرا عجیب چشمهایت. … داشتم دوست را چشمانت

 …ــ معذرت می خوام عزیزم 

 . بگویی را این که نبود عجیب برایم …می دانستم عزیزت هستم 

 …من یه سورپرایز واست دارم ــ در ض

 نگاهم کنجکاو شد.

 .. کردی قهر…ــ همون چیزی که اون دفعه به خاطرش نا راحت شدی 

 نگاهت کردم . ادامه دادی : ظرفا روشستیم بریم تواتاقم بهت نشون بدم .

 … بدهی نشانم خواهی می را چیزی دانستمچه نمی …به فکر فرو رفتم 

 . انداخت خنده به را تو کارم این …تری شستم طاقت انتظار کشیدن را نداشتم ظرف ها رابا سرغت بیش

 …از اینکه در مقابل عمه و پدرت به اتاقت بیایم خجالت نمی کشیدم 

 لب تختت نشستم. تو به سراغ کمدت رفتی .

 .…از پنجره اتاقت به پنجره ی اتاق خودم نگاه کردم 

تی . بی آنکه حرفی بزنم نگاهت کردم .کاور را باز کردی و دسته ای کاغذ داش دست در کاوری …به کنارم آمدی 

 بیرون آوردی

 .. بودی زده جدیدی طرح شاید..  بودم دیده را ها آن ها بار من …و بر گرداندی .. نقاشی های خودت بود 

 … ببین ندیده کس هیچ که رو طرحها این حاال واما …ــ اینا رو که دیدی 

 … پریشان موهای با … پنجره قاب در … دیدم را خودم تصویر …ینطرح دهانم از حیرت باز ماندبا دیدن اول

 … کرد سرازیر وجودم به را شرم نگاهت …سرم را باال گرفتم 

 … لرزاند را آن و نشست دلم بر …تبسمت چه دلنشین بود 

 …اط حی توی تختهای روی … چادر و مقنعه با … بودم من هم باز …طرح بعدی 

دیگری که خیلی زیبا بود و لبخند بر لبانم نشاند طرحب بود که در آن با روسری گلدار که موهایم به طرز زیبایی 

 امنمد و بودم نشسته حوض لب … شانههایم روی بر هم ای دسته و …روی پیشانی و کنار صورتم افشان شده بود 

 …ن کمی باال بود و دستم درون حوض آستی … بود شده پهن زمین روی کنارم زیبایی های باچین

 .… شه نمی باورم …با هیجان گفتم :صفا جون اینا خیلی عالین 

 …خندیدی : حاال مونده تا خیلی چیزا باورت بشه 

 دوبار به طرح ها نگریستم : خیلی بدجنسی که تا بحال بهم نشون نداده بودی .

 …لبخند زدی آرام گفتی : می ترسیدم فکرت مشغول شه 

 … صفاجون بشه مشغول چی به:  گفتم بود ها طرح به حواسم ی همه که حالی در…بی آنکه نگاهت کنم 

 .… انگار اما …در حال بر خاستن گفتی : به خودم 

 طرحهای محو …صدایت و جمله هایت را می شنیدم اما به معنی و منظوری که در پس آن می نهادی دقت نمی کردم 

 … بودم شده زیبا
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 تو با حق اینکه مثل …ای صحبت عمو مصطفی که داشت با پدر مهال صحبت می کرد توجهم را کم کم جلب کرد صد

 .… بیایند ایران به مدتها از پس خواستند می آنها..  بود

 آنها از پذیرائی مقدمات کردن فراهم تکاپوی به زمان همان از مادرت. …خبر امدن مهمانهایتان در خانه پیچید

 .…افتاد

 .…آن روزها بود که حس غریبی به نام حسادت در وجودم جوشید

 رد…ماند نمی من برای وقتی دیگر…اگر دختر عمویت می آمد و تو با او ازدواج می کردی،حتما مرا از یاد می بردی

 …ماند نمی من برای دلت در جائی دیگر…کنی کمکم توانستی نمی نیز ها درس

 کردم دلهره به دلم چنگ می انداخت و نگران می شدم.وقتی به مهال و آمدنش فکر می 

 امتحانات پایان ترم را به خوبی پشت سر گزاشتم .

 جزو همیشه من چون نیز شهره.…چون سالهای قبل با نمرات درخشان و با افتخار کار نامه ام را به خانه آوردم

 .بود ممتازین

 خرید. پدر برای هر کدام از ما یک جفت النگوی بسیار زیبا

 …اما آن عطر خوشبوی گل مریم که تو به من هدیه دادی برایم دلنشین تر بود

 …زیبایت لبخند یاد…افتم می تو یاد به…از آن زمان هر گاه رایحه ی عطر مریم به مشامم می رسد

 .بودی پسندیده تو که بود ای رایحه مریم گل…پس از آن هرگز نخواستم عطر دیگری را استفاده کنم

 و هفته ی دیگر مهمانهایتان می آمدند.د

 …آمدن آنها یعنی اینکه دیگر به مسافرت نخواهیم رفت

 و بابا حاجی برای شدت به دلم که چرا…من و بچه های دیگر از این موضوع خیلی ناراحت بودیم. و بیش از همه من

 …بود شده تنگ جون عزیز

 …نمی آمدند پدرم و عمو مسعود بدون خانواده ی شما به مسافرت

 باالخره التماس ما به عمه برای اینکه تا قبل از آمدن مهمانان به مسافرت برویم،دلِ مهربان مادرت را نرم کرد.

 بار سفر بستیم تا یک هفته ی دیگر نزد حاجی بابا و عزیز جون برویم از خوشحالی سر از پا نمی شناختم.

 ماشین پدرت بیایم.. به هنگام حرکت مادرت از من خواست که به درون

 نشستن در کنار تو بهترین لحظات را برایم رقم می زد.

 …نزدیک بودن به تو حس فوق العاده ای بود

 …مدرسه و کتاب و درس از …مهال به احساسم از…برایت حرف می زدم

 …به حسادتم به مهال لبخند زدی

 شدی.شاید برای اولین بار بود که برای گرفتن دستم پیش قدم می 

 گفتی:هیچ کس نمی تونه جای تو رو تو قلبم بگیره حسود کوچولو.

 …دستم را از دست گرمت بیرون نکشیدم

 تو هم رها نکردی..

 …تا وقتی مادرت ازم خواست تا برای خودش و پدرت که در حال رانندگی بود چای بریزم

 پرسیدم تو هم می خوری؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

1 5  

 

 آرام گفتی:از دستِ تو آره..

 نگاه پر محبتت زدم و فنجان چای را به دستت دادم. لبخنی به

 …داد نمی اجازه مادرم یعنی…چه خوب بود که ماشین خودت را نیاورده بودی و من می توانستم در کنارت باشم

 از..گی چهب خاطرات از…گفتی لطیفه بریم…کردی پوست پسته برایم.…پس از آن برایتان میوه پوست گرفتم

 …بردم یاد از کل به را مسافت بودن طوالنی ومن…از سربازیت و سرم را حسابی گرم کردی حتی و..  دانشگاه

 …تو بودی و نگاهت ولحن مهربانت

****** 

 خودم را در آغوش عزیز جون رها کردم و صورت مهربانش را بارها بوسیدم.

 …حاحی بابا نیز مشتاق و مهربان در آغوشم کشید

 …همه از بیش تو دیدن از و…از دیدن تک تک ما خوشحال شدند همه ی ما را دوست داشتند و

 .بودی آمده دنیا به انتظار سالها از بعد که بودی سیمین پسر تنها.…تو نوه ی محبوبشان بودی

 .کرد نمی حسادت تو به رو این از کس هیچ اما …تو را آشکارا بیش از همه دوست داشتند

 بهرام هم آمد.

 ه دیدار اشک در چشمان پدرم جمع می شد.همیشه با اولین لحظ

 .بود رفنه دنیا از پیش سالها که او…بهرام پدرم را به یاد برادر بزرگش می انداخت

 خوب بود عزیز جون و حاجی بابا او مادرش را نزد خود نگاه داشته بودند.

 خانه ای دیوار به دیوار با خانه ی بزرگ خودشان برایشان ساخته بودند.

 …بهرام شام مفصلی تدارک دیده بودمادر 

 آن دور هم بودن ها برای همه خوشایند بود.

 پس از شام به اصرار برای جمع کردن سفره و شستن ظرفها و مرتب کردن خانه برخاستیم.

 رامین هم به جمع ما پیوست .

 نگاهش دلگیر بود:می شه بگی چرا فقط واسه من طاقچه باال می ذاری؟

 داختم:حتما ازت خوشم نمیاد.شانه باال ان

 ــ چرا اون وقت؟

 ــ خیلی پروئی. می پرسی چرا؟ یعنی نمی دونی؟

 ــ چی رو باید بدونم؟

 ..حرفات …ــبه خاطر رفتارات

 ــ وقتی از نگاهم نمی خونی باید چه کار کنم؟

 نگاه دقیقی بهش انداختم: چی رو باید از نگاهت می خوندم؟

 …دارم دوست اینکه:کرد نگاهم دوباره. نبود ما به حواسش کسی…نگاهی به اطراف کرد

 صراحت کالمش شرمی سنگین به وجودم سرازیر کرد.

 .…ــ خجالت بکش رامین
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 و کرف فقط بیداری و خواب تو.…نگاهش تب دار بود و لحنش ملتمس:چرا خجالت بکشم؟خیلی وقته که می خوامت

 .…نم شهرزاد…منه با که توئه رویای و خیال

 با عصبانیت برخاستم و ترکش کردم.

 .…به اتاقی که همیشه به من و خواهرها و دختر عموهایم تعلق می گرفت رفتم

 تمام تنم گر گرفته بود..از التهاب نگاه و حرفهایش می سوختم.

 …همیشه فکر می کردم از سر گستاخی آنگونه رفتار می کند.و حرف می زند. اما آن لحظه

 به اتاق به خودم آمدم. با ورود تو

 نگاهت دقیق بود و عمیق.

 روسری ام را مرتب کردم و لبخند عجوالنه ای زدم.

 .بودند نشسته حیاط در همه. …جلو آمدی و در را بستی

 .…تو به نگاهی و.…نگاهی از روی پرده به بیرون انداختم

 نگاهت خیلی جدی بود.

 .زد می سیاهی به. …ر آن لحظه چشمهایت سبز نبودد…اندک خیلی ی فاصله به…مقابلم ایستادی

 پرسیدی: حالت خوبه؟

 مگه؟ چطور … خوبم …ــ آره 

 بی مقدمه گفتی:رامین چی بهت می گفت؟

 …همیشگی حرفهای همون… همون…خجالت می کشیدم بگوییم:هیچی

 ــ مثال چی؟

 رسیدم.چرا این روی تو را تا به حال ندیده بودم؟در آن لحظه از تو می ت

 .…گفتم:چیز خاصی نبود

 دستهایت را بر شانه هایم گذاشتی با فشار اندکی گفتی:وقتی چیزی رو می پرسم راستشو بگو شهرزاد.

 …کنه می فکر من به وقته خیلی …داره دوستم گفت می …ــ خب

 .…و خنده ای مصنوعی کردم:دیوونه اس دیگه

 و هم دوستش داری که؟اخمت عمیق تر شد: تو بهش چی گفتی؟ نگفتی ت

 …بکش خجالت گفتم..ندارم دوستش که من…سرم را تکان دادم : نه به خدا

 .زد یم تند خیلی قلبت…کشیدی عمیقی نفس…دستهایت را آرام دور شانه هایم حلقه کردی و مرا به خود فشردی

 اما من شوکه شده بودم.

 باور دیدن و حس کردن این رفتار را از تو نداشتم.

اینکه آن همه دوستت داشتم بی اراده دست بر سینه ات نهادم و آرام به عقب فشار دادم. و خودم را از آن آغوش  با

 گرمت بیرون کشیدم.

 .بود کننده نگران تو و من دوستی. …حق با مادرم بود

ی دوستی مان تو می دانستی چقدر دوستت دارم، پس می توانستی از این پیش تر هم بروی و آن را ظاهرا به پا

 …بگذاری
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 …شدم ان از لبریز…تماس تنم با تنت حس آشوبگری در وجودم ریخت

 از تو فاصله گرفتم و پشت به تو ایستادم.

 گونه هایم از شرم حضور و آغوشت می سوخت.

 .نیست خودم دست رفتارم کنترل گاهی …صدایت را شنیدم:منو ببخش شهرزاد

 نگشتم بر هم سویت به…حرفی نزدم

تا وقت خواب دیگر نتوانستم با تو روبه رو شوم.نوعی شرم که تاآن روز تجربه اش نکرده بودم وجودم را فرا گرفته 

 بود.

زودتر از همه به بستر خواب رفتم هر چند که تا مدت ها حتی پس از اینکه دیگران به خواب رفتند هم خواب به 

 …چشمانم نیامد

 ه بود حالم را دگرگون کرده بود.آن نزدیکی که از سوی تو ایجاد شد

 …حالی عجیب توأم با شرم

 …حسی که تا حد زیادی،به یکباره،مرا از دنیای پاک و بی آالیش کودکی ام دور کرد

 حس اینکه آنقدر بچه نیستم که شیطنت هایم دیده نشود.و همه به پای بچگی ام گذاشته شود.

 .…کشیدنم را داشته باشد حس اینکه مردی چون تو می تواند میل در آغوش

 …اشکهای بی پروا بی وقفه ام نمی دانم از چه رو بود

 …هر چه بود آرامم نمی کرد

 …طپش های تند دلم را کند نمی کرد

 چیزی به سپیده ی صبح نمانده بود که چشمانم گرم خواب شد.

 تم.با اینکه خیلی نخوابیده بودم برخاس .…با تکان دستی دیده گشودم ، مادر بود که برای نماز صبح بیدارم می کرد

 سرخی چشمانم را دید و علت را پرسید.

 سر درد را بهانه کردم،بهانه ای کهدروغ هم نبود.

 پس از نماز بار دیگر به بستر رفتم.اینک خیالم آسوده تر بود و روانم آرامتر.

 …نکرد بیدارم خوابیدم،کسی.…اینبار کسی کاری به کارم نداشت

 ا سفارش مادر بود که دانسته بود سر درد دارم.آن هم به خاطر بعد مسافت و نشستن در ماشین.حتم

 .بود گذشته هم یازده از انداختم ساعت به نگاهی …وقتی بیدار شدم هیچ کس در اتاق نبود

 …آمدی ذهنم به تو باز.…کردم دور تنم از را سستی و رخوت…کش و قوسی به تنم دادم

 رهایم نمی کرد.تازگی خیالت 

 مقابل آینه به چشمهای سرخ و پف آلودم نگریستم،نتیجه گریه ی شب گذشته بود.

 .شدم بهتر کمی کردم مرتب را موهایم…به دستشوئی رفتم و چند مشت آب سرد به صورتم پایشدم

 به حال بزرگ خانه رفتم..آنجا هم کسی نبود.

 نه بودند.عزیز جون و مادرم و زن عمو ومادرت در آشپزخا

 به آنها پیوستم:سالم

 …خانوم خواب ساعت…نگاه مهربان همگی پذیرای حضورم شد:سالم به روی ماهت
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 و مادرم پرسید:بهتر شدی عزیزم؟

 خوبم خوبِ االن…ــاره دیشب نتونستم خوب بخوابم

 .بخور شیرو لیوانِ یه این بیا…عزیز جون گفت:چیزی به نهار نمونده بهتره صبحونه نخوری

دستش را رد نکردم.شیر را که نوشیدم سراغ بچه ها را گرفتم.که گفتند همگی با حاجی بابا به مزرعه و سر زمین 

 رفته اید.

 آهی کشیدم:جای من خالی!

 با آمدن بهرام و مادرش همگی به حال رفتیم.برای همه ی آنها چائی بردم.

 مدرسه ام شد. بهرام لبخند به لب تشکر کرد.نشستم و او جویای درس و

 تازمم شاگرد یک و بود دبیر بود چه هر…از شنیدن درس خواندنم از زبان مادر م و عمه،لبخند بر لب هایش نشست

 .گرفت می قرار اش توجه مورد

پس از ساعتی که بحث بر سر ازدواج بهرام و صحبت هائی از این قبیل و گله ی مادرت به خاطر تو و مادرم به خاطر 

 شایان

 .افتادم راه به اسطبل سوی به. …خاستم و به حیاط رفتمبر 

 فیدس ی لکه با بود وبراق مشکی که بزرگ اسبی…دلم برای اسب های سر حال و قبراقِ حاجی بابا تنگ شده بود

 .…کرد می خیره را چشم اش پیشانی روی

 د.ی به آن سر می زد و سوارش می شبا دیدنش لبخبد بر لبهایم نشست،فقط برای حاجی بابا رام بود و بهرام که خیل

به جز شب اهنگ یک اسب سیاه و سفیدو دو تا قهوه ای هم بودند که خیلی رام بودند رامین اسمشان را پت ومت 

 گذاشته بود.

 و بودم سواری اسب عاشق بچگی از من،که استثنای به پسرها فقط البته. …حاجی بابا اجازه می داد که سواری کنیم

 اد گرفته بودم.ی خوب خیلی

 …به این فکر می کردم که باید از فردا حتما به سوار کاری بروم

 ــ تا آمدن بچه ها می خوای بریم سواری؟

 به سوی بهرام بر گشتم :خیلی خوشحال می شم اگه منو همراهی کنی.

 لبخندی زو:پس بزار زینشون کنم ،کدامو می خوای؟

 ــ یکی از پت و مت..

 …دوشون عالین خندید باشه هر

 ــ خودت چی؟

 ــ من با شب آهنگ را حترم.

 هر دو را زین کرد.

به مادر گفتم که به قصد سوار کاری با بهرام بیرون می روم.مقابل مادر بهرام نتوانست حرفی بزند و فقط با چشم غره 

صبانیت و تالفی آن را به جان ای پنهانی اشاره کرد که حق ندارم بروم.اما من آن قدر شوق سوار کاری داشتم که ع

 می خریدم.
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 و سبز سر دشت…آبی آسمان زیر.…با بهرام همراه شدم. چه کیفی می داد سوار کاری در ان هوای پاک و عالی

 …جوانی غرور از مست سر…رنگارنگ گلهای

 بی توجه به یهرام اسبم را به تاخت در آوردم.

 …امترآر…صدای فریادش را شنیدم:مواظب باش شهرزاد 

 …اما من به سبب سرعت اسب به شوق آمده بودم

 خودش را خیلی سریع به من رساند:دختر چرا اینجوری می کنی؟مگه نی گم آرومتر؟

 …گذره نی خوش که آرومتر…خندیدم:کیفش به سرعتشه

 ..بیا دنبالم…خندید:پس مواظب باش

 مالیمی داشت. شیب که سبز سر ای تپه…به دنبالش رفتم از تپه ای باال رفت

 باالی تپه نگه داشت من نیز افسار اسبم را کشیدم و متوقفش کردم.

 ــ اونجا رو ببین.

 نگاهی به اشاره اش کرده.باورم نمی شد مزرعه ی حاجی بابا بود.

 .بریم بیا اونجان همه ها بچه ببین..اینجا میام باره اولین…گفتم:چقدر قشنگه

 .برگردیم بیا…یلی تندی داره ممکنه خدای نکرده اتفاق بدی بیفتهــ نه از اینجا نمی شه ،شیب خ

 حرفش را پذیرفتم . حق با او بود.اینبار با کنترل بیشتر و آرامتر سراشیبی تپه را پائین آمدیم.

 .گشتیم بر پیش از آرامتر را راه باقی.…بهرام همراهساکت و همربانی بود که از همراهی اش خوشم آمده بود

 ر بود؟ــ چطو

 ــ عالی بود می خوام هر روز اسب سواری کنم.

 خندید:ومن هم همراهیت.

 به خانه رسیدیم.بهرام اسب مرا هم به اسطبل برد به خاطر همراهی اش ازش تشکر کردم.

 در حیاط آبی به صورتم زدم. مادر با نگاهی که از آن می ترسیدم به استقبالم آمد.

 خیره سر؟این کارها چیه می کنی؟ ــ من به تو چی بگم دختره ی

 کردم؟ چکار مگه مامان …اخم کدم:اِ 

 دیگه من…کنه مشخص تو با منو تکلیفِ باید…ــ خوبه که متوجه کارهای احمقانه ات هم نمی شی.. بزار بابات بیاد

 .بیام بر تو پس از تونم نمی

 بهرام که آمد و سالم کرد مادر دیگر ادامه نداد.

 ناراحت بودم.چرا اینقدر سخت می گرفت؟مگه من چه کار بدی مرتکب بودم؟ از حرکت مادر

  
 …زودتر اندکی تو…آمدین بقیه و تو.…در حیاط لب باغچه ی پر گل نشستم و به درون نرفتم

 .انداختم پاوین را سرم…از دیدنت خون داغی به رگهایم دوید

 ــ چرا اینجا نشستی؟

 یامدن دائیت…پاسخ دهم مادر بار دیگر در ایوان حاضر شد:از خجالتشه دختره ی پروقبل از اینکه به لهن مهربانت 

 جان؟ صفا
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 تو نگاه متعجبی به او سپس به من انداختی:وروجک چه دسته گلی به آب دادی؟

 .بده که نداره جوابی …بلند شدم. مادر گفت:می بینی 

 جلوتر آمدی:چی شده شهرزاد؟زن دائی از چی ناراحته؟

 …دیدم چشمالنت زالل در را خودم …م را باال کرفتم.در چشمانت سبزِ خیلی زیبائی خانه کرده بودسر

 داره؟ ایراد کجاش این…ــ با بهرام رفتم اسب سواری مامان خانوم ناراحتن

 اخم هایت که در هم رفت مبهوت شدم، تو دیگر چرا؟!

 نکند به بهرام و حرفهایش حساس بودی و من بی خبر؟!

 …ارهند اهمیت براش من حرف دیگه که شده ننر و لوس چقدر بینی می…ادر گفت:حاال هی طرفداریشو بکن صفام

 با همان نگاهِ سبز که اینک کدر شده بود به من خیره ماندی:

 تو واقعا به حرف مادرت اهمیت ندادی ؟

 …در مورد تو اشتباه نمی کردم  من …پس دلیل اخم کردنت سرپیچی از دستور مادر بود ؟ نفس را حتی کشیدم 

 . کنم درک توانستم نمی را این فقط. … کشیدی هم آغوشم در اینکه

 …سرم را پایین انداختم 

 تو به مادر گفتی زن دایی شما بفرمایید من باهاش صحبت می کنم .

 .…مادر ناراضی ترکمان کرد . انگشتانت را که به بازویم چنگ زد متحیرم ساخت

 …بال خود به پشت ساختمان کشاندی مرا به دن

 . کن ولم …ــ آخ صفا جون دستمو شکوندی 

 رفتی هرامب با …رهایم کردی و با چشمان خشمگین و نگاهی ترسناک از بین دندان های به هم فشرده گفتی : لعنتی 

 ؟ هان ؟ داری ات احمقانه کار این واسه توضیحی چه ؟ چی که سواری اسب

 نگونهای در. … نبودی بدبین تو … شدی نمی عصبانی اینگونه هیچگاه تو …شک شده بودم از تعجب و حیرت خ

 … گرفتی نمی سخت موارد

 .. من مگه …ــ صفا جون معلومه چی می گی ؟ چه اشکالی داره ؟ خوب اونم یکی مثه تو 

 … نکن مقایسه اون با منو دیگه ؟ فهمی می …فریادت خاموشم کرد : اون مثل من نیست 

 ..…ــ اما آخه 

 ! ؟ خواستی می توضیح چرا بزنم حرف گذاشتی نمی که تو دانم نمی …حرف خودت را می زدی 

..  ریبگی گرم ای دیگه جوون پسر هر و بهرام و رامین با نبینم دیگه …ــ ببین شهرزاد برای بار اول و آخر می گم 

 نقدراو کنم می فکر …کنی بدون حضور اونها باشه  می که غلطی هر خالصه … دونم نمی و … بری بیرون باهاشون

 … بفهمی حرفامو معنی که باشی شده عاقل

چشمانم را که از تندی و فریادت پر از اشک شده بود به دیده ات دوختم : معنی حرفاتو می فهمم اما دلیلشو نمی 

 …دونم .. توکه اینجوری نبودی صفا جون 

کم رنگ آرامش گرفت . با لحن مالیمتری گفتی : شنیدی می گن کاسه ی صبر نگاهت در نگاهم جا خوش کرد .. کم 

 منو .… کنم می تندی اگه خودته خاطر به … کن درک بیشتر کم یه …آدما پر می شه ؟ مال من داره لبریز می شه 

 … شهرزاد نگیر نادیدم … هستم خودم … بکنی خواستی کار هر … بری خواستی هرجا … عزیزم ببخش
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 جای و رفته آرام همیشه صفای آن. … بودی شده عوض خیلی تازگی … ماندم جای بر …م را با خود بردی نگاه

 …بود داده وبدبین اخالق بد و تند موجود این به را خود

 ریسوا اسب هم من به …بقیه که آمدند از اینکه تفریح در دشت و صحرا چقدر برایشان جذاب بوده می گفتند 

 ذتناف چشمان …ا جرات نکردم در مورد آن با کسی حرف بزنم .. از بد اخالقی تو می ترسیدم ام بود گذشته خوش

 مک کم نگاهش..  خواستم می بر ای بهانه به شد می نزدیک من به تا که بهرام بیچاره … بود دنبالم به جا همه

 …بودم گریزان آن به نگریستن از که گرفت خود به رنجشی

*** 

 ح زود آمد . برای اینکه به اسب سواری برویم . گفتم : فکر نکنم امروز بتونم بیام .روز بعد بهرام صب

 تعجب کرد : چرا ؟ تو که دیروز گفتی هر روز می خوای اسب سواری کنی .

 ــ می خوام با حاجی بابا برم مزرعه .

 ــ باشه پس با هم می ریم .

با من بیاید و تو از آمدنش ناراحت شوی. جوابش را ندادم . و  او که رفتم نمی تنها من…آمدنش به من ربطی نداشت 

 یم حرص باشد من به حواست ی همه که این از گاهی …به تو که از پشت پنجره ما را نگاه می کردی نگریستم 

 . خوردم

می  غریبت و عجیب حرکات و حرفها از … ماندم نمی تنها تو با زیاد دیگر … آمدی هم تو …به مزرعه رفتیم 

 ترسیدم .

 … کردم شیطنت و خندیدم و گفتم آنها با …با دخترها هم گام و همراه شدم . حضور تو را با وجود آنها از یاد بردم 

 هرامب و رامین و تو چرا دانم نمی … داشت تازگی برایم که هایی نگاه. …نگاه بهرام را چند بار به خودم خیره دیدم 

 بودید . کرده تغییر همه این باره یک به

مزرعه یک دست سبز و زیبای حاجی بابا که درخت های بلند و سر به فلک کشیده احاطه اش کرده بود زیباتر از هر 

 رپ های درخت …زمان دیگری در نظرم جلوه گر شد .. نگاهی به باغ حاجی بابا که سمت راست مزرعه بود انداختم

 نند همیشه باغ نمونه ی منطقه شناخته خواهد شد .ما باغ آن.  نشست برلبهایم لبخند دیدم که را ثمر

 بردیم لذت عالی و پاک هوای آن از واقعا …با دختر عمو ها و شهره شروع به گشت و گذار در مزرعه و باغ کردیم 

 . داشت نیاز سرسبزی و باز محیط چنین به سرکشمان و جوان روح …

 سرکش خوب حس این از نتوانستم …به سراغم آمد رامین که با اسب آمد بار دیگر هیجان سوارکاری به 

 . کنم سواری اسب خوام می من:  رفتم سویش به. کنم جلوگیری

 لبخندی زد : با من ؟

 … بیاپایین …ــ گمشو پررو 

 پایین آمد و افسار را به دستم داد : مواظب خودت باش بی ادب .

 هم از زیاد …نه مکالمه ها بین من و رامین عادی بود گو این … باشی زدنت حرف مواظب خواستی می …ــ خودتی 

 . گرفتیم نمی دل به

 گرنهو.. … بود راحت من بابت از خیالت و بودی باغ در شایان و بهرام و بابا حاجی با تو …نگاهی به اطراف انداختم 

 . بردی می خود با را من یا … رفتی نمی شاید
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 .… پا در رکاب گذاشتم و به سرعت سوار شدم

 .…ــ شهرزاد دیوونگی نکنی .. آروم برو 

 . رفتی نمی کاش. …شهره خودش را به ما رساند : وای شهرزاد من می ترسم 

 . گردم می بر زود..  اطرافم همین …خندیدم : مگه کجا می خوام برم 

 .مزرعه از خارج سوی به …اسب را به تاخت در آوردم 

 هک مسیری حتی چیز هیچ به که خوب آنقدر … بود خوب خیلی حالم …نداختم نگاه سر خوشم را به آسمان ابری ا

 شدن دور به… بقیه و تو نگرانی به.. … کردم نمی فکر هم رفتم می پیش آن در

 …زیادم از مزرعه 

..  تمنتوانس اما … کنم آرامش کردم سعی نگرانی با …وقتی اسب با صدای رعد و برق رم کرد و به سرعتش افزود 

 روی بر مدام دادو می انجام که خشنی و تند حرکات با اما …حکم به یال و گردنش چسبیده بودم که نیفتم م

 از اشک. … پیچیدم خوذم به که گرفت درد کمرم آنقدر … پایین کرد پرت محکم مرا شد می بلند پاهایش

 به و ماندگی در با …یستم نگر شد می دور من از سرعت به که آن به هایم اشک پس از. … شد روان چشمهایم

 .… برخاستم سختی

 حاال باید چیکار کنم ؟

 یوحش پرندگان جیغ صدای با جنگل آور وهم سکوت. … بودم کوهستانی جنگل نزدیک …به اطراف نگاه کردم 

 … کشیدم جیغ اراده بی ترس از من و ، رعد صدای هم باز. … شد می شکسته

. …شد و خلوت تر .. دیگر حتی صدای پرنده ها هم به گوش نمی رسید جنگل با بارش باران ترسناک تر می 

 ماندگار آنجا در را شب اگر که بود این از ترسم ی همه و بودم کرده گم را راهم … رفتم می جلو به آرام همینطور

زدن و  فریاد به شروع بارید می شدت به هایم اشک که حالی در. … شد خواهم درنده حیوانات ی طعمه حتما شوم

 . باران شر شر و بود رعد صدای فقط. … رسید نمی جایی به صدایم اما…کمک خواستن کردم 

 … شدم می دور اینقدر نباید …خودم را به خاطر بی فکریم لعنت می کردم 

سر تا پایم خیس شده بود و از ترس می لرزیدم .. من اصال آن نواحی را نمی شناختم. فکر خورده شدن توسط 

 و شاد ی روحیه آن با..  سال و سن آن در مرگ به اندیشیدن. …ات درنده ی وحشی لحظه ای رهایم نمی کرد حیوان

 .… بود ناگوار و سخت خیلی برایم وار امید

هوا رو به تاریکی می رفت و من همچنان نتوانسته بودم از جنگل خارج شوم . جنگل کوهستان نا هموار بود و راه  

 کردم نمی توجه آن به اما …شد زخمی آرنجم و زانو و افتادم زمین بر و خوردم سر دوبار. …رفتن در آن را مشکل

 آنها آوری یاد با … ببینم را ام خانواده دیگر بار کردم می آرزو … بود مهم برایم خروجی راه کردن پیدا فقط …

او به خاطر این بی احتیاطی و به قول  و بودم مادر کنار داشتم دوست … بارید می باران همراه به وقفه بی اشکهایم

 خودش سر به هواییم سرزنشم کند یا حتی کتکم بزند .

 وچکیک شکاف ؛ نه که غار پناه در …شنید نمی را صدایم کسی بود فایده بی …دوباره شروع به فریاد زدن کردم 

 …رامان می ماندم د باران از حداقل … نشستم بود شده احاطه خزه و وحشی های پیچک با اش دهانه که

 سر درد هب را خودم بچگانه افکار و خیالی بی با. … نداشتم گریستن برای نایی دیگر …سر بر زانو هایم گذاشتم 

 … آمد نمی بر دستم از کاری و بودم انداخته



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

2 3  

 

 .…چشمهایم را بستم و سعی کردم کمی آرام شوم 

 تر دقیق … ایستادم و شدم بلند …دی را در قلبم تاباند شنیدن صدای سم اسبی که بر زمین کوبیده می شد نور امی

 … خواند می را نامم که شنیدم هم را مرد یک صدای … شنیدم می درست … سپردم گوش

 …با خوشحالی گفتم : من اینجام 

 .…بود رامین …صدایش را تشخیص دادم 

 ..… اینجام من…ــ رامین .. رامین 

 . اریدب می دیدگانم از که بود شوق اشک اینبار. …ر دیگر اشک هایم روان شد وقتی صدانزدیک و نزدیکتر شد با

 … وت کجایی معلومه:  آمد پایین … کرد متوقف را آن و کشید را اسب افسار دیدنم با. …رامین سوار بر اسب آمد 

 .گردن می دنبالت دارن همه

 . داشت خواهم پیش در سختی تنبیه حتما …دلهره گرفتم 

 دونی ینم …می بلند خودش را به من که به سویش می رفتم رساند و به ناگه در آغوشم کشید : قربونت برم با گا

 . خوردم جا اش ناگهانی حرکت از … داشتم حالی چه

 .…پیشانی ام را بوسید : اگه خدای نکرده بالیی سرت میومد 

 …اشک هایم را هم پاک کرد : فدای چشمات آروم باش 

 ی !جای تو خال

 به خودم آمدم . از این کاری که کرده بود خیلی عصبانی شدم

 … حد این تا نه دیگر اما بود گستاخ همیشه …به سینه اش کوبیدم 

 …به عقب هلش دادم : چه غلطی می کنی 

 بهت زده نگاهم کرد : من نگرانت بودم شهرزاد ..

 ؟ کردی بود کاری چه این …ــ نگران بودی که بودی 

 می عمو حتی یا شایان یا پدرم اگر. … داد می را کاری چنین ی اجازه خودش به نباید …ره گریه ام گرفت دوبا

 … گذاشتند نمی اش زنده فهمیدند

 … بود نکرده القا من به را بد حس این تو آغوش …اما تو هم این کار را کردی 

 …یدنت خوشحال شدم که ندونستم چیکار می کنم در میان بهت خندید : چته تو ؟ مگه چیکار کردم ؟ اونقدر از د

 . گرده می رو مسیری یه داره کس هر..  منتظرن همه … بریم شو سوار حاالبیا

حال که خیالم کمی راحت شده بود در قالب همیشگی ام درآمدم . به راحتی خوشحالیم از دیدن خودش را ذایل 

 کرده بود .

 ــ عمرا با تو سوار شم .

 ای چیکار کنی ؟ـ پس می خو

 پیاده میام .

 .…ــ اِ .. می دونی چقد راهه ؟ تا صبح باید راه بیای 

 ــ به هر حال دوست ندارم با تو بیام .

 … بریم بیا … نگرانن همه. …ــ شهرزاد االن وقت بچه بازی نیست 
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 …ــ اصال کاشکی تو منو پیدا نکرده بودی 

 ا جونت بیاد آره ؟ اون بغلت می کرد ایرادی نداشت ؟نگاهش جدی و سخت شد : دوست داشتی صف

 … شدم می کردخوشحالتر می پیدام و میومد تو جای ای دیگه کس هر …ــ به تو ربطی نداره 

 … ببینم شو سوار گمشو … کنم رامت چطور دونم می. …بر سرم فریاد زد : خفه شو 

 خودش سوار شد و دستش را به سویم گرفت ..

 هر یا او به اما … است نارحت دارم تو با که خوبی ی رابطه از کردم حس …تندی اش بهت زده بودم از آن همه 

 ام حامی همیشه. … داشتی را هوایم که بودی تو بودم شناخته را خودم وقتی از من..  نداشت ربطی دیگری کس

ورد اشتباهی که کرده بودم تنبیهم م در بزرگترهایم دادی نمی اجازه و گرفتی می گردن به را اشتباهاتم. … بودی

 … و بگیری را طرفم تو که بود گرم این به دلم االنهم …کنند 

 …بار دیگر فریاد زد : دستتو بده من 

 . بود گرم گرم همیشه که تو دست برعکس …دست سردم را به دستش سپردم .. او هم سرد بود 

قه کرد و دست چپش را روی دست هایم گذاشت و اجازه سوار شدم هر دو دستم را گرفت و به دور کمر خودش حل

 از.  بود شده ارامتر کمی اما داشت ادامه همچنان باران بارش … آورد در تاخت به را اسب. …نداد پس بکشم 

 … بوسید و آورد باال را چپم دست … بودم ناراضی بسیار داشتم که وضعی

 … بشم پیاده خوام می …د به شانه اش کوبیدم : احمق خیلی عصبانی شدم و دست راستم را که آزاد شده بو

 …و دستم را کشیدم اما رها نکرد

 .… دارم دوسِت بیشتر کنی لجبازی بیشتر چقدر هر …ــ آروم باش 

 …ــ تو غلط می کنی که منو دوست داشته باشی 

 …ــ اینقدر ورجه وورجه نکن هردو مون می افتیما 

 اما دستم را هم رها نکرد . از اینکه گرمای تنش را حس کنم منزجر می شدم ..دیگر تا برسیم اذیتم نکرد 

 …نزدیک خانه ی حاجی بابا که رسیدیم دستم را آرام رها کرد . از حرصم باز هم بر شانه اش کوبیدم : ازت متنفرم 

 …ان ایستاده ایو در دیدم که بود کسی اولین اشکبار سرخ چشمهای با مادر …به محض ورودمان به خانه 

 .… بودم شده باعثش من …با دیدنم به سویم دوید .. صدای هق هق گریه اش دلم را به درد آورد 

 .… کردم می را تصورش که آنچه برعکس درست …در آغوشم کشید و صورتم را بوسید 

 … بودند خوشحال دیدنم از همه …در کمتر از یکدقیقه هر کس در خانه بود بیرون آمد 

 آنقدر … بود عصبانی خیلی پدر …ن به رامتین و بقیه خبر پیدا شدنم را داد و خیلی زود آنها باز گشتند شیری

 یرینش برایم آنقدر آنها ی دوباره دیدن … خواند احمق و فکر بی مرا و کشید فریاد سرم بر همه جلوی که عصبانی

 … خریدم می جان به را نها آ سرزنش و ناراحتی که بود

 نگاه اما … همیشه مثل … کردی آرام نداشتند آمدن کوتاه قصد که را شایان و پدرم. …تو پناهم شدی باز هم 

 ندرفت لباس تعویض برای همه تو ی وسیله به آمده وجود به جو کردن آرام از پس … داشت آشکار رنجشی خودت

 . بودند شده خیس پا به تا سر چون

را بیرون بیاورم . مادر با دیدن زخم آرنج و زانویم به سراغ عزیزجون رفت و من نیز به اتاق رفتم تا لباسهای خیسم 

 .… اومده ام بچه روز به چی ببین …او با پمادی به درون اتاق آمد با دیدن زخمها اخم کرد : بمیرم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

2 5  

 

 . افتاد سوزش به …پماد راروی زخمها مالید 

بابا نشسته بودی و من با اشاره ی او به نزدش آمدم . در لباس هایم را عوض کردم و بیرون آمدم . تو کنار حاجی 

 هوا به سر و خیال بی اینقدر نباید اینکه از..  گفت همه نگرانی از …طرف دیگرش نشستم و او لب به نصیحت گشود 

 هشکنج ترین سخت … خواستم نمی را این من … تو هم در های اخم به نگاهم و بود او حرفهای به گوشم. … باشم

 . کردی نمی محلی بی آنگونه اما کردی می سرزنشم و کشیدی می فریاد سرم بر هم تو کاش …ین بود هم

 … ام شده متنفر حد چه تا او از گستاخی همه آن با که دانست نمی …رامین اما لبخند از لبهایش دور نمی شد

  
بی آنکه به روی خودم بیاورم مدام دور و با اینکه در آن چند روز اصال نگاه نمی کردی و کم محلم کرده بودی من 

 می همه با … شدم می دلخور دستت از کم کم … شنیدم نمی جواب و … زدم می حرف تو با …برت می گشتم 

 بقل برای هایت رفتار این تحمل. … کردی می اخم هم دیدی می اگر یا و دیدی نمی مرا فقط و خندیدی می و گفتی

 ستم که تاب نخواهم آورد .دان می … بود سخت خیلی کوچکم

 .. بودم گرفته قرار تو رحمی بی مورد ها بار صبح از …آن شب خواب به چشمانم نمی آمد 

وقتی می خواستی بیرون بروی رو به ما دختر ها که در حیاط دور هم نشسته بودیم پرسیدی : بچه ها دارم می رم 

 بیرون چیزی نمی خواین ؟

دامس خواستند و شهره پاستیل که عاشقش بود و من هم گفتم : واسه منم آلوچه و دختر عموها چیپس و پفک و آ

 .…لواشک محلی بخر 

 دمکر فکر … خواستم را آن باشم زده حرف تو با اینکه برای فقط لحظه آن من اما …می دانستی عاشق لواشکم 

 . کنی آشتی من با شاید

 به جدی و سرد نگاه …ودند خریده بودی جز لواشک و آلوچه وقتی آمدی برای همه آن چیز هایی را که خواسته ب

 .…. کردم فراموش:  انداختی من

 .…به همین راحتی توانستی بار دیگر دلم را بشکنی 

 .…سر سفره کنارت نشستم که به بهانه ی رفتن نزد حاجی بابا برخاستی 

 .…با آمدنم جمع را ترک کردی عصر هم وقتی دیدم همه ی شما دور هم جمع شدید من هم آمدم که تو 

 اب اما … شد مهربان ای لحظه نگاهت …مطمئنم که اشک حلقه زده در چشمم که به خاطر بی رحمی ات بود رادیدی 

 . نیامدی کوتاه حال این

 برایم تو که ای آلوچه … کرد می حاضر را خودش … بودم من هرجا …تو اینگونه بودی و رامین بر عکس تو 

 …خرید و گفت : می دونم عاشقشی  را نخریدی

 .…با عصبانیت گرفتم و در دستم فشردم و بر زمینانداختم و پا بر آن گذاشتم : دیگه از این محبتا در حق من نکن 

 . بودم کرده خالی او سر بر را تو از ام دلی و دق تمام…داشت حق …از نگاه بهت زده اش راحت گذشتم 

 … نشستی من به پشت. …که دیدم تو به حیاط آمدی .. لب ایوان  نگاهم به شب و تاریکی اش بود

 یختر قلبم به یکباره دلخوری و محبت حس دیدنت با. …نور نقره فام مهتاب موهای زیبایت را درخشان کرده بود 

.. . 
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د .همه یرس نمی گوش به بیرون از صدایی …نگاهی به دختر ها که همه ساعتی پیش به خواب رفته بودند انداختم 

 …خواب بودند و نمی دانم چرا تو 

پاورچین و آرام بیرون آمدم . هوا خیلی خنک و دلچسب بود . بی آنکه به طرفم برگردی آرام گفتی : چرا تا االن 

 نخوابیدی ؟

 با شنیدن صدایت بغض کردم و نتوانستم حرف بزنم .

 یم هیجان و بغض از صدایم …و نزدیک شدم به طرفم برگشتی و نگاهت را به چشمهای غمگینم دوختی . به ت

 نه؟ … جون صفا نداری دوسم دیگه:  لرزید

نگاهت روی اجزای صورتم چرخید : دلم می خواد زودتر بزرگ بشی و با این بچه بازی ها و بی فکری هات از این 

 دیوونه ترم نکنی .

 همه این کی ندونستم کن باور …ت خواستم چند قطره اشک از چشمانم فروچکید : ببخشید .. من که هزاربار معذر

 … شدم دور ها شما از

 ؟ بودم نگفته …ــ بهت گفته بودم هرجا خواستی بری به خودم بگو 

 .… ببخشید … بودی گفته …سر تکان دادم : چرا 

وشت آغ در پروا بی را خودم بود دیگری زمان هر شاید … داشت باریدن هوای نهایت بی چشمانم …نگاهت کردم 

 . کردم منع پروایی بی این از را خودم دیگر کشیدی آغوشم در تو وقتی از …رها می کردم .. اما از چند روز پیش 

 …لبخندت بغضم راشکست : فکر می کنم به اندازه ی کافی تنبیه شده باشی 

 م ؟با بغض گفتم : بی چارم کردی ، تازه می گی فکر می کنی به اندازه ی کافی تنبیه شده باش

 ماا … بود تو از بدتر حالم خودم. … عزیزم نکن گریه … برم چشمات این قربون:  گرفتی را دستم …خندیدی 

 .کنم می خورد بر باهات جوری چه دونم نمی بعد ی دفعه. … نکنی تکرار دیگه بده قول

 با …هایی که آن زمان حرف …لحن مهربان و آرامت ، آرامم کرد . اشکهایم را پاک کردی . نگاهت حرفها داشت 

 . کنم درک نتوانستم کم سال و سن آن

 ـــ حاال برو بخواب کوچولوی من . شب بخیر .

با لبخند پاسخت دادم و به عقب برگشتم تا به درون باز گردم که صدایم کردی . دوباره به طرفت برگشتم و منتظر 

 … جنگل تو …نگاهت کردم که گفتی : اون روز 

 ؟ نگفت چیزی رامین:  گفتی تامل کمی با اما …که در ذهن داشتی معذب بودی از گفتن حرفی 

 تب شرم گونه هایم را داغ کرد : نه .. دیگه حرفی نزد فقط گفت خیلی نگرانم بوده .

 … بخوانی چشمانم از را ام گفته صدق خواستی می..  طوالنی و خیره. …دقیق نگاهم کردی 

 . بری تونی می …اندازه ی من  به نه اما …لب گشودی : شاید 

 بار دیگر شب بخیر گفتم و به درون برگشتم .

 .… کرد می دگرگونم …نمی دانم چرا نگاهت ، حرفهایت و گرمای دستانت به تازگی التهاب به جانم می انداخت 

****************** 

اقل از نظر ذهن جوان و بازیگوش من ال. …چند روزی بود که به خانه بر گشته بودیم . زندگی آرام و زیبا بود

 .…اینگونه بود 
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آن شب همه در حیاط دور هم نشسته بودیم تازه سفره را جمع کرده بودیم و مشغول شستن ظرفها بودیم و صحبت 

بزرگتر ها بر سر تعیین زمان عقد شیرین و رامتین بود که صدای زنگ حیاط برخاست . شایان برای گشودن در رفت 

 دیگر برگشت : آقا جون با شما کار دارن .و لحظاتی 

 آقاجونم را دیدم که به سمت در رفت و به صحبتم با فرانک در مورد لباس برای جشن عقد ادامه دادم .

 .… اومده پیش خدا بنده یه برای کاری یه …آقاجون به درون برگشت : باید برم بیرون 

 . تداش خیر به دستی … شناختند می همه را منصور حاج … به درون ساختمان رفت . این برای کسی عجیب نبود

با برداشتن کتش یک خداحافظی سرسری کرد و از خانه خارج شد .نگاهم به مادر افتاد به نظرم دلواپس آمد . وقتی 

 آن از پس …به درون و نزد او رفتم متوجه شدم که با منزل پدر بزرگ تماس گرفته تا از سالمتی آنها مطمئن شود 

که از جانب پدر و مادرش خیالش رحت شد چهره ی مهربانش رنگ آرامش همیشگی را به خود گرفت . و خیال من 

 هم بابت نگرانی او راحت شد .

 …غافل از اینکه ناراحتی بزرگ و باور نکردنی در راه است 

هراسان از اتاقم بیرون آمدم  و آوردم دست به را ام هوشیاری همیشه از زودتر …با صدای گریه ی مادر بیدار شدم 

 … ودندب ایستاده ای گوشه نگرانی با هم شیرین و شایان … بود ایستاده پدر روی به رو اشکبار چشمانی با مادر. …

 … چادر. … ؟ بود رفتن بیرون ی آماده صبح وقت آن چرا مادر ؟ بود شده چه … کردم می نگاه آنها به واج و هاج

 .… چمدان

 خواب گرفته بود گفتم : چی شده مامان ؟ با صدایی که از

 آدمو محبت جواب اینجوری دنیا کجای ببین بپرس …با چشمان زیبای اشک بارش نگاهم کرد : از آقاجونت بپرس 

 ای خونه. … نیستن قائل ارزش برام ای ذره که ای خونه تو کندن جون عمر یه جواب … اعتمادم جواب ؟ دن می

 .…ریختم  مردش پای به جوونیمو که

 آقاجون با اینگونه هرگز مادر..  زند می حرف چیز چه از او دانستم نمی من …اشک هایش سیل آسا می بارید 

 ؟ رسد می نظر به شرمنده اینقدر چرا ؟ دارد زیر به سر چرا جذبه و هیبت آن با جون آقا … کرد نمی صحبت

 چی می گه ؟ نگاه ترسانم را به پدرم دوخت : چی شده آقا جون ؟ مامان

 .…آقا جون همانطور که نشسته بود و سر به زیر داشت نگاهی به من انداخت اما حرفی نزد 

 … بریم هم با کن بیدار رو شهره برو خوای می اگه … بابایی ی خونه رم می دارم من …مامان گفت : شهرزاد 

 به شیرین نگاه کردم : شیرین چی شده آخه ؟

 بار مادر … شد خارج خانه از حرف بی نیز او …ت . و من مبهوت به شایان چشم دوختم او با گریه به اتاقش رف

 … شو آماده سریع بیای خوای می اگه..  دیگه باش زود:  کرد نگاهم دیگر

 دلم هک بود خوابیده راحت و شیرین آنقدر..  رفتم شهره سراغ به و شدم آماده سرعت به. …بی حرف به اتاقم رفتم 

 یم شهره. … رفتیم نمی دوری جای به که ما …ارش کنم و او را نیز همانند خود پریشان و سردرگم کنم. بید نیامد

 … بیاید دنبالمان به توانست

 مادر با دیدنم گفت : شهره نمیاد ؟

 هب دلم … رسید می نظر به زیبا خیلی هم حالت آن در اش کشیده و درشت چشمان …نگاهم محو اشکهایش بود 

 …خت سو حالش
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 … دمب توضیح بهت بذار … محبت کن صبر:  برخاست پدر …بی آنکه منتظر پاسخ من باشد از خانه خارج شد 

 …بود انداخته سایه اش چهره بر ناامیدی … بود دلشکسته. …نبود همیشگی محبت اما مادر … اما مادر

 …بی توجه به او راهش را ادامه داد 

 اپ با و آمدی می کاش … کردم نگاه تو اتاق ی پنجره به …حیاط را پیمودیم  طول …من هم به دنبالش روان شدم 

 … نبود بیدار کسی صبح وقت آن در اما.  دادی می خاتمه را موضوع این میانی در

 دل هت از اما آرام های گریه نتوانست حتی … بود افکارش در غرق …شایان در سکوت ما را به منزل بابایی رساند 

 .…ین دهد تسک را مادر

 مادرم پیاده شد و آیفون منزل بابائی رو چند بار پشت سر هم زد.

 صدای بابائی رو شنیدیم:کیه؟

 .محبتم…مادر بغضش را فرو داد:منم بابا 

 …بیچاره بابائی آن وقت صبح حتما از شنیدن صدای مادرم جا خورد.که آنگونه نامش را صدا کرد:محبت؟ بیا تو بابا

 زمین به خیره نگاهش.…داشت دست در را او چمدان شایان…ما از جلوتر مادر.…سه به درون رفتیمدر باز شد.هر 

 .…هم در اخمهایش و بود

 شایان دست در که چمدانی و مادر آلود اشک ی چهره دیدن با…بابائی و مامان جون هر دو سراسیمه به حیاط آمدند

 !شده؟ چی:پرسیدند نگرانی بود،با

 مان جون فرو رفت:اشکهای بی صدا و آرامش تبدبل به هق هقی دردناک شد.مادر در آغوش ما

 بابائی گفت:حرف بزن دخترم چی شده؟حاجی و بچه ها خوبن؟

 تنشگف به قادر که آمده سرم به بالئی…بگم؟ چی:کرد پاک را اشکهایش…مادر سر از شانه ی مامان جون برداشت

 .…نیستم

 .…شنیدنش بودممن بیشتر از هر کس دیگر مایل به 

 …بابائی قبل از اینکه مادر حرف دیگری بزند گفت:بریم تو

 دستش را بر شانه ی مادر گذاشت و او را به درون هدایت کرد.

 …همه دور مادر نشستیم و چشم به دهانش دوختیم

 .…آورده هوو واسم آقا پیش سال پنج فهمیدم تازه.…دوباره اشکهایش روان شد:بعد از سی سال زندگی

 آورده؟ هوو که چه یعنی…بود دشوار برایم او های حرف هضم.…چشمانم به دهان مادر خشکید

 یعنی پدرم پنج سال پیش تجدید فراش کرده بود؟!!مگه می شد؟!!!

 نا باور گفتم:مامان داری چی می گی؟چرا پشت سر آقام اینجوری حرف می زنی؟

 دیشب. …بود سخت منم برای … دونم می…عزیزم؟می دونم نگاه غمگینش را به من دوخت: باورش برات سخته

 ارستانبیم گرفتم تماس باهاش دوبار یکی.…خونه نیومد صبح تا بده رواج رو خدائی ی بنده یه کار رفت آقات که

 کجاست؟االن االن دونی می شناسی؟ می رو حاجی چقدر:گفت و گرفت تماس که بود کی دونم نمی صبحی.…بود

 .خوام می رو شما خیر که دوستم یه من … دومشه زنِ پیشِ
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 حقیقت هم گفت شرمندگی با بعدم..…کردم تعجب خورد جا اینکه از.…وقتی اومد بهش گفتم همچین اتفاقی افتاده

 کنم می فکر و شنیدم من که طور اون قضیه گفت می…بزنه حرف موردش در این از زودتر نتونسته…داره

 …نیست

 .…بود؟خدایا تصوراتم در مورد پدرم ممکن چطور.…شوکه شدم بودم

. …شد خوش نا خوشم حالِ..…به آنی آن تندیس مقدسی که از پدر برای خودم ساخته بودم در ذهنم متالشی شد

 مقابل در غرور و مردانگی کوه آن.…یکباره به اینک و. کردم می افتخار آن به که بود نظیر بی شخصیتی برایم پدر

 .باخت رنگ دیدگانم

 .…بود تلخ خیلی ساله هیفده منِ برای…تفاق تلخ و ناگواریچه ا

 ..انداخت راه به زاری و گریه … بود دلگیر پدر کار از من چون هم او …شهره هم به منزل بابایی آمد 

 یشپ آنچه به … برگردم خودم به توانستم نمی که بود سنگین آنقدر شده وارد شوک …من اما در خود فرو رفتم 

 … زد پس را او بار هر مادر اما آمد یی بابا ی خانه به مادر گرداندن باز برای بار چند پدر …دم بو این از

 …مادر دلشکسته تر از آن بود که به راحتی بپذیرد و با او همرا شود 

و  یمهربان و بود محبت پا تا سر نامش چون که او. …اشک های مادر دلم را به آتش می کشید . حق مادرم این نبود 

 همه ی عشقش را نثار خانواده اش می کرد.

 شبی تو و بودند آمده دیدنمان به ها بار و ها بار خانه اهل ی همه …دو هفته از آمدنمان به منزل بابایی می گذشت 

 . داد می آزارم هم باز ندیدنت … دوریت اما. … همه از

 به اعتماد عمر یک پاسخ ، بود او با حق …شت نمی شد با همه ی ای آمدن ها و پا در میانی ها مادر راضی به باز گ

 . است ناک درد و سخت شنیدن پاسخ اینگونه و باشد زندگیت ی همه که مردی

 نم … معلوم نا ای نقطه به خیره نگاهش و زد می حرف کمتر …به نظرم شایان بیش از هم هدر خود فرو رفته بود 

 خود در را پدر از رنجشش ی همه …ریختن آرامتر می کردم اما او نه  اشک و گریه با را خودم دلخوریم ی همه با

 بیش را او رسید می نظر به همیشه … ریخت می اشک برایش مادر و … سوخت می هم او حال به دلم.  ریخت می

هار چ هر که گفت می و کرد می انکار را موضوع این خود مادر وگرنه رسید می نظر به فقط البته … دارد دوست ما از

 …نفر ما را به یک اندازه دوست دارد 

 می را کاری چنین توقع که هم کس هر از گفتند می …از ما گذشته مامان جون و بابایی هم از پدر دلگیر بودند 

 . است نبوده منصور حاج فرد آن باشند داشته توانستند

ایی می گذشت . تا اینکه قرار شد فردا روزهای یکنواخت و پر از غصه خوردنم برای غم های مادر در خانه ی باب

مهمانان شما از راه برسند . بار دیگر آقا جون و تو و پدر د مادرت برای آشتی دادن و پا در میانی به آنجا آمدید . با 

 . بگذارم چه را تو به احساسم نام باید دانستم نمی که راستی به …دیدنت دلم در سینه لرزید 

 برای آبرو داری کردن در مقابل میهمانانش مادر را کمی نرمتر کرد .حرف های مادرت و خواهش 

 چطور دانم نمی …مادرت او را به اتاقی برد و در تنهایی با او صحبت کرد و دقایقی بعد آقا جون را صدا کرد 

ه از گردد و البتب خانه به که پذیرفت اما … بود دلخور و سرد کامال مادر ظاهر چند هر..  کنند راضی را او توانستند

 یاد آور شد که فقط به خاطر سیمین جون و عمو مصطفی ست که بر می گردد .
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من از اتاق بیرون نیامده بودم . شهره هم خوابیده بود . مادر که راضی شد پدر به اتاق من و شهره آمد .با ورودش 

 .…م یا محبتش را باور کنم سر یه زیر انداختم . دلخور تر از آن بودم که بتوانم به راحتی نگاهش کن

 مقابلم ایستاد ، فقط پاهایش را می دیدم . وقتی نشست نگاهم تا سینه اش باال آمد .

 صدایش راشنیدم : حالِ دختر بی معرفت ِ بابا چطوره؟

 چشمانم با این کالمش پر از اشک شد .

 …چرا از بی معرفتی ِ من حرف می زد در حالی که خودش 

که چه ضربه ی بدی به روح حساس من وارد کرده .. نمی دانست به یکباره مرا از روئیاهای کئدکانه ام او نمی دانست 

 .ست کرده بدبین مخالف جنس به نسبت مرا و … چشانده من به را ناجوانمردی طعم …بیرون کشیده 

 دل مادرم را شکسته . در حقش فکر می کردم وقتی پدرم که اینگونه از هر نظر برای دیگران الگو بوده به این راحتی

 .…جفا کرده وای به دیگران 

وقتی پاسخش را ندادم دستهایش را باال آورد و دو طرف صورتم قرار داد نا چا به چهره اش نگاه کردم ، محاسن 

 سپید و سیاهش او را دلنشین تر از چیزی که در آن لحظه در نظرم بود نشان می داد .

 پدرانه بود : از من دلخوری گلم ؟ چشمهای سیاهش پر از محبت

 .…بغضم را فرو دادم : بیشتر از اونچه که فکرشو بکنین 

 امه بچه و مادرت من دنیای … کردین می تصور شماها که نیست چیزی اون قضیه …ــ من به مامانت توضیح دادم 

 … باشی داشته ذهنت تو غلطی تصور من از خواد نمی دلم. … هستن

ر روی گونه هایم روان شده بود را پاک کرد و پیشانی ام را بوسید .: منم ازت انتظار نداشتم ندونسته اشکهایم که ب

 … نداره حقیقت واقعا که کنی می چیزی به محکوم منو تو …در موردم قضاوت کنی 

 لحنش گالیه آمیز تر شد : تو این مدت دلت واسه من تنگ نشد ؟

 نهآنگو مادرم با شرایطی هیچ تحت نباید او. …فکار هفده ساله ی ن حق با او نبود با این وجود هنوز از نظر ذهن و ا

 … کرد می تا بد

 در آغوشم کشید : پاشو حاضر شو .. بر می گردیم خونه .

 خودم را آرام از آن دریای آرامش .. .از آن همه امنیت بیرون کشیدم : اما من دوست دارم اینجا بمونم.

تو حرف های منو باور نکردی ؟ من نمی تونم بیش ازاین به تو توضیح بدم .. .با مادرتحرف زدم ..  اخم کرد : شهرزاد

 … شو بلند … دیگه کن تمومش توام …فهمید که در مورد من اشتباه کرده 

 لحنش چون همیشه مقتدر بود .. نمی شد اطاعت نکرد .

را که روی زمین پخش شده بود نوازش کرد و صورتش را برخاستم و او به سراغ شهره رفت . موهای بلند و مواجش 

 ؟ جان شهره …بوسید : دختر گلم 

 برای آب زدن به صورت اشک آلودم اتاق را ترک کردم .

 

********************* 

 ار خواندی می کتاب و بودی کشیده دراز تختت روی که را تو پنجره از هم باز …شب را در اتق خودم گذراندم 

 … بود شده تنگ خیلی برایت دلم …ستم نگری
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 فردای آن روز تو به همراه پدرت برای استقبال از مسافران به فرودگاه رفتید .

 ار زیبایش های عکس ها بار و داشت دوست را او خیلی عمه.  ببینم را عمویت دختر …خیلی دلم می خواست مهال 

 …ن او .. عمه از او برای تو خواستگاری خواهد کرد آمد با زدند می حدس همه..  بود داده نشان بقیه به

 مهال ات کردم می صبر باید دانم نمی. …همیشه این حرف ها را می شنیدم و بی تفاوت از آن می گذشتم اما به تازگی 

 . ببینم او به را تو واحساس را او نزدیک از و بیاید

 بر را زیباییش..  بود زیبا راستی به او …ه او پیدا کردم وقتی به خانه آمدید و من مهال را دیدم حس خاصی نسبت ب

 … بود آراسته را خود کامال کالم یک در … کشید می ای بیننده هر رخ به خودمان ی خانواده دختران عکس

 مهربان … بودی که بودی همان تو … کشید سرک تو دنبال به …نگاهم در پی تو و احساست کنجکاوانه به هر سو 

 ن .م مهربان

 هنوز البته آمد بیرون ظاهرا غصه و غم همه آن از مادر …با حضور میهمانان تازه رسیده حال و هوای خانه عوض شد 

 . نداشت رنگی لبانش بر هم مادام های لبخند آن دیگر.  زد می موج دلخوری مهربانش چشمان ته

 آنچنان ظاهر نظر از … مادرش و مهال … اما …اهل خانه همه میهمان نواز بودند و از حضور مهمانان خوشحال 

 آمد خود به ددا لفافه در پدرت که تذکری با البته که بود حجاب بی عمویت زن.  باشند داشتیم انتظار همه که نبودند

 . انداخت سر به روسری و

تو  ای افشان در مقابله مو و کوتاه آستین بلوز با ، قید بی و آزاد همانطور … دار معنی های نگاه به توجه بی …مهال 

 و مردان دیگر خانه حاضر شد .

از این حرکتش خوشم نیامد و زیباییش در نظرم رنگ باخت و ناخواسته در مقابلش در موضعی نا خوشایند گرفتم . 

من که خیلی زود جوش بودم وسریع با هر کس می خواستم ارتباط بر قرار می کردم نه خواستم و نه توانستم که با او 

 بطه ای دوستانه داشته باشم .را

 رفتارش خیلی زود دلم را زد . به خصوص که دیدم بیش از همه نگاهش به دنبال توست .

 دبو همیشه که همانطور …او حق نداشت حواس تو ا از من پرت کند هرچند که نمی توانست و حواس تو به من بود 

 . بودم بسته دل و وابسته آن به من و

 فتنر بیرون …بودنش مشکلی نداشتم .. اما همین که دیدم تو برای او بیشتر از من وقت می گذاری روزهای اول با 

 هب.  شد ازیر سر وجودم به حسادت بد احساس … اوست کنار در هایت نشستن سفره سر و اوست با اغلب هایت

 او را برای تو مناسب می بینند تو که همه نظر خالف بر که بودم مطمئن..  بگیرد من از را تو نداشت حق او که راستی

 نمی نگاه ، کردی می نگاه من به که مهربانی آن به او به تو هایتان بودن هم با ی همه با …او را اصال نمی خواهی 

 . کردی

نگاه پر محبت چشمانت که آن روز ها تعبیر دیگری از آن برای خودم می کردم ، هنوز هم مخصوص من بود . با این 

 بریدل همه آن با بتواند ست ممکن کردم می حس گاهی آخر …توانستم بیبنم که مهال همه جا با توست حال نمی 

 . کند پرت من از را تو حواس

 و بزرگ حیاط در جشن …زمزمه ی بر گذاری جشن عقد شیرین و رامتین بار دیگر اهل خانه را به تکاپو انداخت 

 . شد می گذار بر خانه مانند باغ

 …ال بودیم . من و دختر ها به فکر لباس و این حرف هابودیم همه خوشح
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 من … بود آموخته خوب را دلبری رسم راه و بود بزرگتر من از … بیشتر مهال به و …اما باز هم حواسم به تو بود 

ه می ک بودی تو این البته … کرد می توصیف خوبی به را حالم زاللم نگاه … پیله شیله بی و ساده تو قول به اما

 … ترسیدم می هم تصورش از … بتواند مهال ترسیدم می و …توانستی به راحتی حرف نگاهم را بخوانی 

 و حوم حدی به صورت آرایش و مو آرایش فقط البته..  بود بار اولین برای …دلمان می خواست به آرایشگاه برویم 

 . نیاید چشم به اصال که کمرنگ

 ا من و شهره و دختر عمو ها آنقدر اصار کردیم که ناچار پذیرفتند .مادر و زن عمو مخالف بودند ام

 خیلی خوشحال بودیم .

آن روز برای خرید لباس با مادر و شهره و دختر عمو ها همراه شدیم . تو هم حاضر و آماده از خانه تان بیرون 

 آمدی . مثل همیشه لبخند بر لب داشتی .

 ـ جایی تشریف می برید زن دایی ؟

 …ــ داریم واسه خرید لباس می ریم پسرم .. با آژانس می ریم 

 …ــ خب من که بیکارم .. شما رو می رسونم 

 …ــ نه پسرم به آژانس زنگ زدم و سرویس خواستم 

 … میام باهاتون خودم …ــ مهم نیست .. ردش می کنم بره 

روز درست و حسابی با تو خواهم بود و یک دل مادر لبخند بر لب تشکر کرد و من خوشحال از اینکه بعد از چند 

 سیر تماشایت خواهم کرد لبخند بر لبم نشست.

 …می دانستی خوشحال شدم . چشمک یواشکی ات را کسی جز من ندید 

 آزژانس را که رد کردی و خواستیم سوار شویم مهال خودش رابه مارساند : کجا ؟ دارید می رید بیرون ؟

 تو دوختم .نگاه کالفه ام را به 

 … کنم همراهی رو ها بچه و دایی زن خوام می …تو گفتی : آره 

 … بخرم لباس خوام می هم من … بشم آماده بذار پس …ــ چه خوب 

 .…نگاه ناراضی ام را که دیدی گفتی : بذار واسه فردا .. با زن عمو و و مادرم 

 … خرید برم دخترا و داییت زن با دارم دوست من …ــ نه 

 . تو جز نبود مهم او برای کس هیچ …ما که برای او مهم نبودیم 

با ما همراه شد . در صندلی جلو و در کنار تو نشست و بهارک در کنار او . خیلی پکر و بی حوصله شدم و شهره 

 متوجه شد : چته ؟ چرا یه هو اینقد بداخالق شدی ؟

 . ندارم رو مهال این ی حوصله …ــ هیچی 

 د و چشم غره رفت .مادر شنی

 رو بر گفتم و به بیرون چشم دوختم . دیگر خرید رفتن برایم لطفی نداشت .

 وقتی ماشین را در پارکینگ گذاشتی و پیاده شدیم نگاه دلخورم بی ارده به تو ثابت ماند .خیلی زود متوجه شدی .

 به کنارم آمدی : خانوم خوشگله چرا بد اخالقه ؟

 منو نمی بینی . ــ واسه اینکه دیگه

 ــ این چه حرفیه ؟ مگه می شه تو رو نبینم یا حتی بهت فکر نکنم ؟
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شنیدن این حرفهایت به حدی برایم عادی بود که هیچ وقت منظور واقعیت را که در پس آن نهفته بود درک نمی 

 . زدی می حرف اینگونه من با همیشه تو …کردم 

 ؟ـــ پس چرا همه چیزت شده مهال خانوم 

 لبخندی بر لبانت نشست : یعنی االن می تونم امیدوار باشم که اسم این حالت حسادته ؟

 اخم کردم : واسه چی خوشحال بشی ؟ حسادت من به مهال چه نفعی به حال تو داره ؟

 … بیشتر خوای می و دونی می یا …خندیدی : فدای این چشمات بشم ..که یا واقعا نمی دونی 

 …ی هستی ؟ بیا دیگه چ معطل …ــ صفا 

 مهال بود که این را به تو گفت و برای من پشت چشم نازک کرد. و حواس مادر و بقیه را هم متوجه ما کرد .

رو به او سر تکان دادی که یعنی آمدیم . وآرام به راه افتادیم .مادر به من چشم غره رفت اما با نگاه به جایی جز 

 مهال به را خود جای باید چرا …زنشش گذشتم و اصال از کنار تو تکان نخوردم چشمان پر جذبه اش به راحتی از سر

 .… ی بود من مال تو بودم شناخته را خودم وقتی از پیش مدتها از که حالی در دادم؟ می

 …لباس هایم را به انتخاب تو خریدم 

وانواده به گونه ای بود که کسی لباس خ جو کال که هرچند …می دانستم که اجازه نخواهی داد لباس باز انتخاب کنم 

 …های باز نمی پوشید 

 به شبیه رنگی … آبی سبز رنگ به دکلته لباس … کرد انتخاب مهال که بود لباسی …نقطه ی مقابل لباس های من 

 … چشمانش رنگ

نکه به روی از اینکه در انتخابش اظهار نظر نکردی خوشحال شدم . بی تفاوتی ات حالم را خوب کرد و او بی آ

 می من به حسی و.… خندید می و گفت می تو با …خودش بیاورد همچنان خودش را شاد و سر حال نشان می داد 

 … بود شده همراه ما با من حال گرفتن برای فقط که گفت

با  منو من کم کم به این حس جدید پی می بردم .. که نمی خواهم بشنوم که او برای تو همسر مناسبی خواهد بود .. 

 اینکه از خودم شرمنده می شدم اما این حس جدید را دوست داشتم و با آن انس می گرفتم ..

 برآن ار عشق نام توانستم می که کردم می تجربه را حسی تو با من …تو دیگر برای من یک دوست یا حامی نبودی 

 . بگذارم
 

ور که مادر و زن عمو خواسته بودند،فقط موهایمان را صبح با شهره و دخترعموها و مهال به آرایشگاه رفتیم.همان ط

 آراستیم و صورتمان را با آرایشی کمرنگ و دخترانه.

 …لباسهایمان در عین پوشیده بودن خیلی شیک بود با تن پوشی عالی

 …همه ی حواسم نا خواسته به مهال بود. صورت و ابروهایش را اصالح کرد.با آرایش کامل صورت و مو

ستی که زیبائیش خیره کننده بود.به زیبائیش حسادت نمی کردم،فقط به اینکه بخواهد به تو نزدیک شود و تو و به را

 به او بیش از من توجه کنی،حسادت می کردم.

 وقتی گفتم مهال چقدر خوشگل شده،شهره و دختر عموها گفتند:اما به نظر ما تو از همه خوشگلتری.

 …معمولیمخندیدم:اغراق می کنید من خیلی 
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فرانک گفت:واقعا می گم زیبائی تو کامال شرقیه و بیشتر به دل می شینه،اما مهال با اینکه خیلی خوشگله چهره اش 

 .…سرده و زیاد به دل نمی شینه

 .…شهره و بهارک هم حرف او را تأیید کردند.اما نظر من همان بود مهال خیلی جذاب بود

 .هر کدام روسری سبکی بر سر انداختیم و مانتو بلند پوشیدیم.قرار بود شایان به دنبالمان بیاید

 باز نگاهم به دنبال مهال گشت.مانتوئی کوتاه پوشید که ساق پاهایش را نشان می داد.

و روسری اش را به گونه ای روی سر انداخت که همه ی صورت و گردن ویقه ی بازش و نیمی از موهایش مشخص 

 …بود

یم خیلی کم با ما حرف زد و بیشتر ساکت بود،هیچ یک از ما نخواستیم رابطه ی نزدیک با او در مدتی که آنجا بود

 برقرار کنیم.

 .…او جز به داشتم را کس هر انتظار…وقتی از آرایشگاه خارج شدیم از دیدن رامین جا خوردم

ش به من بود . زودتر از بقیه با اخمهایم در هم رفت .روسری ام را جلوتر کشیدم تا صورتم را نبیند.اما همه ی حواس

 سالمی زیر لب از نگاه خیره و لبخند گستاخش فرار کردم و سوار شدم.

 فرانک در کنارش نشست و بهارک و شهره هم در کنار من.

 از اینکه آینه اش را از همان اول تنظیم کرد روی صورتم بیشتر عصبی شدم.

 یومد؟شهره که با او مشکلی نداشت گفت:چرا شایان ن

 ــرامتین رو برد که ماشین عروس رو بیارن.

 نگاهم را به بیرون دوختم،مهال چرا نمی آمد؟

 آرام به بهارک گفتم:پس مهال چی؟

 رامین شنید.گفت:صفا می خواست بیاد دنبالش.

 بی اراده نگاهم با آینه و چشمان او خیره ماند.

 …حرفها داشت نگاهش

 آمدی؟ می مهال دنبال به تو چرا.…ده بودم داغ شدتمام تنم از جمله ای که شنی

 …ماشین را به حرکت در آورد.وقتی ماشین تو را دیدم که جلو آرایشگاه نگه داشتی،نفسم از عصبانیت گرفت

 ماا.زنند می حرف هم با که شنیدم می را ها بچه و رامین صدای…در خود فرو رفتم . دیگر حواسم به هیچ چیز نبود

 …مهال دنبال به آمدنت و بود تو به حواسم ی همه…درک کنم که چه می گویند توانستم نمی

 زیبائیش ی همه با مهال بگوئی…کنی آرامم اینکه…دلم یک جای خلوت می خواست و حرف زدن با تو

 برایت از من عزیزتر نیست.

 .…مونی می ماه عین…مبه تاالر رسیدیم.رامین خودش را به من رساند:تو بدون آرایش هم خوشگل بودی عزیز

 اخمم تنها پاسخی بود که در پاسخ حرفش گرفت.

 ما بر تحسینگر نگاهی با و آمد جلو دیدنمان با مادر…به درون سالن رفتیم.مهمانهای زیادی آمده بودند

 .گرفت بیشتر دلم نشسته غم هم هنوز نگاهش ته دیدم اینکه از.کرد دود اسپند برایمان…نگریست

 ی فراموش می کند.نمی دانستم ک

 .…شیرین و رامتین هنوز نیامده بودند.روسری و مانتو ا را برداشتم و در آینه به خودم نگاه کردم
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 سعی ام برای باز کردن اخمهایم بی فایده بود.حداقل تا مهال نمی آمد خیالم راحت نمی شد.

 …را وت گرم نگاه…ن فقط تو را می خواستمهمه به سالن برگشتیم.نگاههای بسیاری را خیره به خود می دیدم.اما م

 .…همه ی حواسم به در سالن بود که مهال کی وارد می شود

 …هر چه دخترها اصرار کردند که با آن آهنگ شاد به جمع رقصندگان وارد شوم نتوانستم

 .…از بودنت با مهال کالفه بودم

 تا او…حسادت از پر من نگاه و…او خیره ماند بر نگاهها ی همه.…وقتی آمد،مادرش با افتخار به سویش رفت

 …بود تو با پیش دقایقی

حواسم به مهال بود که در همان زمان شیرین و رامتین هم رسیدند.دوباره خودمان را پوشاندیم و منتظر ماندیم تا 

 رامتین به سالن مردانه برود.

ود.از دیدن آن همه زیبائی و مالحت لبخندی بر روی صندلی در کنار دختر خاله ام نشسته بودم و نگاهم به شیرین ب

 …شده ناز خیلی شیرین:گفت سرمه…لبانم نشست

 …ــآره.. خیلی

 عمته؟ برادرشوهر دختر…ــ می گم اون دختره

 نگاهش کردم:اره

 …ــخیلی خوشگله

 …ـــ اوهوم

 گفت:همینه که قراره عروس عمه ات بشه؟

 د؟!تعجب کردم این حرف را از که شنیده بو

 ــ کی گفته؟من که خبر ندارم.

 …ابروهایش را باال برد:جدا؟زن عمویت می گفت

 …رفت هم در اخمهایم…دیگر حرفی نزدم..باید حدس می زدم

 تلخی تا دادم او به را حواسم…به پسر کوچکش که در آغوشش بی قراری می کرد نگاه کردم.تپل و با مزه بود

 .بود شیرین و خواستنی راستی به….آرش را بغل کردم و بوسیدمبرود کامم از بودم شنیده که حرفی

 .شایان واسه بگیره عموهاتو دختر از یکی گفتم می خاله به داشتم…ـــ می گم شهرزاد

 …نیومد بدش هم مامانت اینکه مثل…دوباره نگاهش کردم ادامه داد:فرانک دختر خیلی خوبیه

 …ه باشه ،فرانک بهترین انتخابهــ اره حق با توئه ،اگه شایان حرفی نداشت

 ومن همیشه به این فکر می کردم که ازدواج فامیلی همیشه بهتر از ازدواج با غریبه هاست.

 نمکی با صورت…دلم می خواست شایان هم با فرانک ازدواج کند.دختری گندومگون با چشم و ابروئی مشکی

 .نشست می دل به راحت که داشت

 از مه باز آرایش همه آن با سپیدش صورت…شیرین جمع شدیم.و به او تبریک گفتیمرامتین که رفت همه دور 

 …زد می سرخی به شرم

 …زن عمو درحالی که خنده از لبانش دور نمی شد قربان صدقه ی عروس زیبایش می رفت



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

3 6  

 

چرا آن  دانم نمی…با احساس نگاه خیره ای به سمت راست بر گشتم و از دیدن نگاه خیره ی مهال تعجب کردم

 حس نا خوشایند از نگاهش به من دست داد.

تا متوجه نگاهم شد رو بر گرفت.جشن به خوبی و باشکوه برگذار شد.وقتی شیرین بله را گفت مادر اشک ریخت . و 

 چشمان پدر درخشید.

 .…من از گریه های مادر اشکهایم روان شد

 ــ چرا گریه می کنی قربونت برم؟

 خیلی داشتی تن به که لباسهائی در…نزدیکی دم گوشم شنیدم،خیلی سریع به طرفت برگشتمصدای تو را که به آن 

 …بودی شده جذاب

 با همه ی دلخوری که از تو داشتم،با دیدنت لبخندی نا خواسته بر لبانم نشست.

 لبخند تو هم بی نظیر بود:حیف این چشمهای ناز نیست گلم؟

 اندهخو هنگام که بود خوب چه. …ه من و تو که نزدیکم ایستاده بودی بودسرم را پائین انداختم.نگاه چند نفر ب

 .دیدم را تو من و آمدید زنانه سالن به همهگی عقد ی خطبه شدن

 …ــ دلم از رفتن شیرین می گیره

 …خندید:حاال کو تا بخواد بره

 ــ به هر حال که باید بره

 …بود تکرار کردی از هرکس هم خجالت می کشیدم از تو نهلبخندت را در حالی که نگاه بی پروایت بر صورتم 

 گفتی:باالخره یه روزی همه ی دختر ها باید از خونواده هاشون جدا بشن غیر از اینه؟

 ـــ من که همچین تصمیمی ندارم.

 …خندیدی:جدا؟به فکر دل ما هم باش

دل نداریم بخوایم دختر دائی خوشگلمونو تو  چشمهایم که از تعجب گرد شده بود را دید و باز خندیدی:چیه؟مگه ما

 لباس عروس ببینیم؟

شوخی ات با مزه بود اما از آن دلگیر شدم. نکند مهال به همین راحتی دلت را از من گرفته باشد و برای خود برده 

 حس … ددا حرصم بیشتر مهال پوزخند. …باشد؟ نگاه قهر آلودم را از تو گرفتم و دستم را از دستت بیرون کشید

 .شنیده را حرفهایمان کردم

 صدایم کردی اما نگا های زیادی به ما بود و من نخواستم به قول مادر خودم را برسر زبانها بیندازم.

مهال و مادرش در ماشین تو نشستند و من با اینکه خیلی دلم می خواست با شما بیایم و اجازه ندهم مهال بیش از این 

حرفی نزدی و از من نخواستی که سوار ماشینت شوم در ظاهر بی تفاوت گذشتم و به به تو نزدیک شود چون تو 

 …سمت ماشین شایان رفتم اما بادیدن رامین حس کردم می توانم با سوار شدن به ماشین او حرص تو را در بیاورم

 . بود کرده عصبی مرا تو که همانطور

 به فرانک گفتم : کجا می شینی ؟

 . گذره می خوش خیلی بیا …ــ تو ماشین رامین

 …برای لجبازی با تو سوار شدم 

 …رامین که سوار شد از دیدنم تعجب کرد ؛ خندید : به به ببین کی اینجاست 
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 ؟ میبینی منو باره اولین …فرانک هنوز سوار نشده بود . با اخم گفتم : چیه ؟ نیشت تا بنا گوش باز شده 

 …ن باره که قابل دونستی و بی تعارف اومدی خنده از لبهایش دور نمی شد : اولی

 . شم پیاده نکن کاری … ندارما رو یکی تو ی حوصله اصال …ــ بس کن رامین 

 …جدی شد : خیلی خب .. بشین باهم حرصشو در میاریم 

حوی زد : م لبخند.  بود جدی …نگاهم را که به بیرون و به تو دوخته بودم به درون گرداندم .. به درون چشمان او 

 … گذره نمی ازتو اون..  راحت خیالت …می دونم دلواپس از دست دادنشی 

 نمی دانستم چرا آن حرف ها را می زند : منظورت چیه ؟

 … دیوونته بگم تونم می …به جلو برگشت : خیلی می خوادت 

 …ــ رامین 

 …کنم که دلت با من نیست  چه اما … زیاد خیلی …بار دیگر به طرفم برگشت : اما منم دوست دارم 

 نگاهش خیره و عمیق بود اما گستاخ نه .

 … هیکلش کل به ارزه می تو ی مژه یه …ــ نگران این دختره ام نباش 

 دوستداشتنمرا ادعای خود که او … بود سخت زند می منحرف با آن مورد در دارد رامین اینکه …باور این حرف ها 

 . داشت

 کار هر اما … توئه مشغول فکرم شب و روز خودت عزیز جون به … نه …و بهت عالقه دارم ــ فکر نکن کمتر از ا

 چگیب همون از … نداده بهت محبتچیزی جز به اون … نبینی منو که دم می حق بهت من … بینی نمی منو کنم می

 …تی نگاهم می کنی سخ به که میاد بدت من از اونقدر دیدم که وقتی … اومدم خودم به دیر من ؟ چی من اما …

 … هنوزم اما … باختم صفا به من … داشت واقعیت اما بود سخت درکش. … کنی می فرار فورا باشم من جا هر

 که نمک کمک تو به تونم می فقط … شهرزاد خرابه حالم. … میشه رنگتر پر و رنگ پر داره تو به حسم..  دونم نمی

 … همین … برسی خوای می که اونچه به

 وقت انتظارداری باور کنم که .. منو واقعا دوست داری ؟ــ اون

 ونگ … میار کم دارم شده عوض صفا به حست دیدم که مدت این تو من اما..  سخته باورش …بی صدا خندید : آره 

 دوستش که اونی که خوشحالم ومن..  شی می عاشق داری تازه تو … شهرزاد نبودی … بودی عاشقش بچگی از که

 … داره من از بیشتر را تو پاک عشق لیاقت اون خب گم می اینجوری …ت صفاس داری

 …چشمهایش در نور کم سوی ماشین درخشید و رو از من بر گرفت 

 …آمدن فرانک و بهارک مانع از ادامه ی صحبتمان شد 

ده بود او از کجا فهمی.. . باشد دوستم گوید می که اینقدر شد نمی باورم …باید بیشتر به حرف های او فکر می کردم 

که من به تو عالقه دارم و شاید تو به من عالقه داری ؟چرا آنقدر مطمئن بود ؟ اگر تو مرا آنگونه که رامین می گفت 

 ارمد دوستت من که آنطور که مرا هم تو ممکنست یعنی من خدای …دوست داشته باشی چقدر خالم آرام می گیرد 

 همه ی سخت گیری هایت از این بابت بوده باشد ؟ بود ممکن یعنی ؟ باشی داشته دوست

 …اگر اینطورست االن باید خیلی از دستم دلخور باشی که با این سر و وضع آراسته در ماشین رامین نشسته ام . 

 …اما خب .. من هم دوستت داشتم و از نشستن مهال با آن ظاهر در کنارت دلخور بودم 
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دند و در آخرین لحظه شهره هم خودش را در ماشین رامین انداخت : کجا بدون ماشین ها پشت سر هم به راه افتا

 من بی معرفتا ؟ دلتون میومد بدون من برید ؟

 ؟ بودیم مونده منتظر االن تا چی واسه کنی می فکر …رامین با لحن شوخ همیشگی گفت : معلومه که نه 

 راه بیفت الک پشت از همه عقب موندی .. …شهره خندید : آره جون خودت تو گفتی و منم باور کردم 

 ــ ای بابا جای تشکرته ؟ خیلی پررو تشریف داری ..

کل کل آن دو ادامه داشتو صدای خنده ی آنها و دختر عموها فضای ماشین را پر کرده بود . اما من همه ی حواسم به 

 …تو بود 

*** 

ک شهره موهایم راباز کردم .. با اینکه زیبایی به آتن شکل وقتی به خانه برگشتیم یکراست به اتاقم رفتم و به کم

 حس خوبی داشت اما در کل ناراحت کننده بود و ایجاد سردرد می کرد .

 .…با یک دوش کوتاه موهایم بهحالت اول بازگشت و این حالم را خیلی بهتر کرد 

بودند .. مادر فنجانی چای مقابل او گذاشت و  مادر و عزیز جون که روز گذشته به همراه حاجی بابا آمده بود ؛ نشسته

 با دیدن من لبخندی زد : راحت شدی ؟

 خونه در ی پاشنه خواستگارا فردا از دونم می …عزیزجون هم گفت : محبت دیدی دخترم عین ماه می درخشید 

 … میارن در جا از تونو

 …وهر کنه ش خواست کی حاال … حرفیه چه این جون عزیز …به اعتراض گفتم : اِ

 .…مادر آهی کشید : اما هر دختری باالخر یه روزی به خونه ی بخت می ره 

 و همدم که شیرین مخصوصا …واشک هایش راه گرفت به روی گونه اش : دلم رفتن هیچ کدومو طاقت نمیاره 

 … مونسمه

 نمی که من …می شم  دستم را دور گردنش انداختم و صورتش رابوسیدم : مگه من مردم مامان ؟ خودم مونست

 … کنم شوهر خوام

 تو طفق من … داشت تو به بستگی چیز همه …و از خودم پرسیدم واقعا چنین قصدی نخواهم داشت ؟ نمی دانستم 

 ؟ چکار خواست می را غریبه.  بس و بود آشنا تو به فقط قلبم … خواستم می را

اجی بابا که آمدند مادر برای آن ها هم چای برد و من به اتاقم دقایقی در کنار آن ها ماندم . مادر آرام شد . پدر و ح

 . رسیدند راه بعداز لحظاتی هم رامتین و شیرین …رفتم 

 دلم می خواست پیش از خواب تو را ببینم .

 … بودی دلخور من از پس …به پشت پنجره رفتم . اما با پرده ی کشیده شده ی اتاق تو اخم هایم در هم رفت 

 … دانستم می خوب را این … داشتی عادت من خواب از قبل دیدن به هم تو … نه اما … هم شاید … دانم نمی

 پنجره ی اتاقم را میبستم که صدایت را شنیدم : بیا پایین.

 صدایت … بودی ایستاده ام پنجره پایین … دیدم را تو ها شاخه الی البه از …تعجب کردم .. تو در حیاط بودی 

 . بود آرام

 نمی توانسنم نیایم . من به تو معتاد شده بودم .
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 رسیده راه از که رامتین و شیرین.  شود متوجه کسی دهم اجازه آنکه بی …روسری ام را پوشیدم و آمدم پایین 

 . بود کرده پرت را ام خانواده حواس بودند

غچه ایستاده بودی آمدم . لباس از ساختمان خارج شدم و به سمت تو که در قسمت کم نور تر حیاط نزدیک به با

 …راحتی به تن داشتی 

 نگاهت به من بود . گفتم سالم .

 …ــ سالم 

 …چون سکوتت طوالنی شد گفتم : گفتی با من کار داری 

 لحنم ناخواسته سرد بود .

 ــ می شه بگی چرا اون کار احمقانه رو انجام دادی ؟

 لحنت نا مهربان بود .

 کدوم کار ؟ من کار بدی نکردم . با خونسردی گفتم :

 ؟ کنی می بازی من اعصاب با چرا:  فشردی …بازوهایم را در دست گرفتی 

 .…سعی کردم دستت را بیندازم : معلوم هست چته ؟ دستمو شکستی 

 …ــ شهرزاد .. داری با این کارات دیوونم می کنی 

 ــ کدوم کار ؟

 … بشثی پشیمون که نکن کاری …ــ خوب می دونی و خودتو به نفهمی زدی 

 .… کردم بغض … گرفت دلم …لحنش خیلی تند بود 

ــ چرا اینقدر خود خواهی ؟ مگه من دل ندارم ؟ چرا فکر می کنی من باید به تو بی احساس باشم در حالی که همیشه 

 گی نمی چرا صفا …تو حرفا معنی … نگاهاتو معنی دونم می …در مقابلم سراپا احساس بودی ؟ من می فهممم صفا 

 ؟ داری دوستم

 فشار دستانت کم شد : چی داری می گی ؟

 …اشکهایم روان شد .. من نمی خواستم به مهال ببازم 

 …من …ــ خب .. منم 

 … بخوانی را نگاهم و دل راز توانستی می راحت که آنجا به …نگاهت دقیقا به اعماق چشمانم بود 

 ی شهرزاد ؟دار عالقه من به تو …ــ تو 

 …چانه ام از بغض لرزید 

 …ــ خیلی 

 …در میان بهت و ناباوری لبهایت به خنده گشوده شد : یه بار دیگه بگو 

 ؟ بچم کنی می فکر چرا …صدایم می لرزید : من دوست دارم صفا 

غوش ناگه در آ به مرا که آنقدر … بود زیاد خیلی احساست …حالتت خیلی قشنگ بود .. لبخندت خیلی زیبا بود 

 همیدیف داشتنو دوست معنی ؟ شدی بزرگ باالخره پس … بشم تو فدای:  فشردیم ات سینه به محکم …کشیدی 

 ؟

 …با این کار غرق خجالتم کردی .. به سختی خودم را از تو جدا کردم 
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 هک دستهایت هم …ت نگاه هم..  بودی شده پروا بی آنقدر چرا دانم نمی تو اما …دیگر نمی توانستم نگاهت کنم 

 گفتی آرامش با..  گرفتی را دستهایم هم باز

 ــ پس باالخره فهمیدی من چی می کشم ؟

 شدم می دیوونه داشتم …سرم را تکان دادم : همه اش می ترسیدم مهال رو بیشتر از من بخوای 

ه باشم .. از تو دوستش داشت بیشتر بخوام که برسه چه کنم نمی فکر دیگه کس به حتی من …: فدای تو بشم عزیزم 

 … مهال ….اونم کی 

 چه شب زیبایی بود .. گرچه آغاز خیلی خوبی نداشت اما برای من شیرینترین شب عمرم شد.

 … شدم می بزرگتر باید آن در بودن برای که دنیای …اعتراف زیبایش مرا به دنیای تازهای برد 

واستگاری کرد هیچ کس تعجب نکرد . مثل اینکه همه می دانستند تو وقتی چند روز بعد عمه مرا از پدرم برای تو خ

 …چه نظری به من داری جز خودم 

آن روزها زیباترین روزهای عمرم شده بود . به خواست پدر حاجی بابا صیغه ی محرمیت را بین من و تو خواند و من 

یدم و پنجره به آسمان زیبای شب چشم خواب می اتاقم در وقتی شبها هم هنوز …به صورتی غیر رسمی شدم زن تو

 …می دوختم و به تو فکر می کردم باورم نمی شد که تو مرا برای یک عمر زندگی انتخاب کرده باشی 

از همان روز ها بود که مادر بیشتر روی رفتار های من دقیق شد و سخت تر گرفت به منی که هنوز هم شیطنت های 

 ایدب دیگه سال یه … کن شرم صفا از …ا عصبی می کرد : باید خجالت بکشی بچگی در وجودم هویدا می شد و او ر

 کل و یباز منچ به شینی می یا … کنی می بحث کوچیکترت خواهر با اینجوری اونوقت خودت زندگی خونه سر بری

ه ات چه ه عمک دونی می ؟ بگیری یاد آشپزی خوای می کی یا ؟ کنم اتو و بشورم لباساتو باید من یا … رامین با کل

 ودنب دار خانه برای من که دیگر کار هزار و ؟ بگیره ایراد ازت نتونه که باشی ماهر خیلی باید …دست پختی داره 

 به تتعطیال ی مانده باقی روزهای تمام که بود این. … احسن نحو به البته … گرفتم می یاد را همه برگرد برو بی

 .…هم زیر نظر مادر و شیرین و گاهی هم مادرت  آن … شد صرف داری خانه هنر دیدنِ آموزش

با این که این کارها همیشه دور از صبر و حوصله ام بود اما چون برای با تو بودن به کارم می آمد آن را دوست داشتم 

 …و سعی می کردم که همه را به خوبی فرا بگیرم 

مه از اینکه او به یک باره اینگونه بد اخالق و نا ه …تنها چیزی که در این میان تحملش سخت بود اخالق رامین بود 

 می بر رو دید می مرا وقت هر … بیشتر من با و کرد می رفتاری بد همه با …آرام شده متعجب و شاکی شده بودند

 و آرام نگاهی با..  مانده خیره من به که دیدم می سکوت در هم گاهی … داد می آزار مرا زبان نیش با یا گرداند

 غمگین . شاید

 اما دیگر برایم مهم نبود همین که دیگر حرفی از عشق و عالقه اش نمی زد خیلی خوب بود .

 به هم را سالمم جواب و زد نمی حرف من با شد نمی مجبور تا …جز او مهال هم مرا به شدت کم محل کرده بود 

نبودی که بتواند از دست دادنت را راحت  کسی کم تو … دادم می حق رامین از بیشتر او به البته که داد می اجبار

 تاب بیاورد .

  
  

*************** 
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 …روزهای زیبای تابستان تمام شد و بار دیگر ماه مهربان و مدرسه و درس و کتاب 

کارهایی که در خانه انجام دادنشان به عهده ی من گذاشته شده بود سبک تر شد تا من بتوانم بیشتر به درسهایم 

 برسم که می دانم این سفارش تو بود به مادرم.

با اینکه گاهی فکر و خیال تو نمی گذاشت به درس هایم بیندیشم اما هنوز هم بهترین نمرات برای منبود و اجازه 

 در …نمی دادم کسی جایم را نزد مدیر و دبیران محبوبم بگیرد و همچنان جز شاگردان ممتاز محسوب می شدم 

آمد هایم به مدرسه را بیش از هر چیز دوست داشتم چون تو خود این را بر عهده گرفته بودی که  و رفت بین این

 رسیب هایت کار به و باشی تر راحت تو که کردند اصرار بقیه چه هر …مرا به مدرسه برسانی و به خانه بر گردانی 

 …م با من بودن را دوست داشتی ه تو … پذیرفتی نمی … برگردم و بروم مدرسه به تنها توانم می هم باز من

 …تفریح و چرخیدن های کوتاه در خیابان پس از تعطیلی از مدرسه را هر دو دوست داشتیم 

سوار شدن به ماشین شیک تو در مقابل چشم همکالسی هایم برایم شیرین بود و بار ها شنیده بودم که در مورد تو با 

 تو با رفتن راه … شد می غرورم باعث …خوشتیپه یاد می کنند یکدیگر صحبت می کنند و از تو به عنوان پسر 

 ونبیر از خیالم و بودم راضی خیلی رفت نمی هرز هرگز ، هرگز نگاهت اینکه از … برد می باال را نفسم به اعتماد

 . بود راحت تو با رفتن

*************** 

مریم زیاد از او خوشش نمی آمد اما من از  …آن روز ها با همکالسی جدیدی به نام طراوت دوست شده بودیم 

 روحیه ی شاداب و سر زنده اش خیلی خوشم می آمد و دوست داشتم بیشتر با او رابطه داشته باشم .

البته سر و وضعش کمی غلط انداز بود اما به نظر من دختر بی شیله پیله ای بود و راحت به دل می نشست و آنطور که 

 نه من اما حرفهاست این و پسر دوست اهل که معلومه ظاهرش از که گفتند می همه …د ظاهرش وانمود می کرد نبو

 … کردم می باور نه و بودم دیده

 : منگفت به رو بود پارک خیابان سوی آن که مشکی بنز یک دیدن با او …آن روز با هم از مدرسه خارج شدیم 

 … برم باید دیگه من … دنبالم اومده داداشم

 … مکرد خداحافظی و زدم لبخند طراوت به.  بود ما به نگاهش …رد جوانی که پشت فرمان بود انداختم نگاهی به م

 … افتادم راه به تنها که بود این و بیایی توانی نمی بودی گفته

 هنوز خیلی از مدرسه دور نشده بودم که ماشینی کنارم ترمز زد و صدای طراوت را شنیدم : چرا پیاده ؟ بیا باال می

 …رسونیمت 

 … سالم:  انداختم برادرش به نگاهی و … راحتم …نگاهش کردم : ممنون عزیزم 

 .. بفرمایید … لطفا نکنید تعارف …ــ سالم 

 …ــ ممنون فکر نمی کنم مسیرمون یکی باشه 

 . باال بیا …طراوت خندید : یکیش می منیم 

 کردم آرزو و شدم سوار …ی بی ادبی به حساب می آمد هرچه اصرار کردم فایده نداشت و رد کردن دعوتشان نوع

 .… نشوی ناراحت کارم این از تو
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طراوت به طرفم برگشته بود و یک ریز صحبت می کرد و می خندید و من با وجود برادرش که او را تارخ معرفی 

ی هر روز با وجود تو خیل که مدرسه و خانه بین طوالنی نسبتا مسیر. …کرد خجالت می کشیدم پاسخی به او بدهم 

 روند به برای را کوتاهم و سری سر تعارف و رساندند مرا کوچه سر تا …سریع می گذشت برایم طوالنی شده بود 

 انسش البته که … اند رسانده مرا ها آن که ببیند کسی خواستم نمی من ؟ این از بهتر چه و کردند رد خانه به آمدن

که ماشین دور می شد رامین بیرون آمد و با دیدن من تعجب کرد و نگاهی به  لحظه همان و نبود خوب آنقدر من

ماشین که از کوچه خارج می شد انداخت : کی بود این ؟ برای اینکه بخواهم خودم را به نادانی بزنم کمی دیر شده 

 … رسوندند منم … دنبالش بود اومده برادرش …بود .با خونسردی گفتم : یکی از دوستام بود 

 اخم کرد : مگه صفا نیومد دنبالت ؟

 … داشت کار امروز …ــ نه 

 …ــ به هر حال کار خوبی نکردی سوار ماشین غریبه شدی 

 ؟ کدومه غریبه …ــ گفتم که دوستمه 

 برادرشم دوسسته ؟

 …عصبانی شدم : به تو ربطی نداره 

 ــ به صفا که ربط داره ؟

روم که گفت : وای به حالت اگه یه بار دیگه ببینم که سوار ماشین غریبه صدایش عصبی بود . خواستم به درون ب

 …شدی 

 به طرفش بر گشتم : مثال چیکار می کنی ؟

 …ــ دوست داری بدونی انجامش بده 

 نگاه جدی اش را از من گرفت و به سمت ماشینش رفت و من هم به درون خانه رفتم .

 جبهه رامین مقابل در که هرچند …با رامین بود اشتباه از من بود  حق …از دست خودم و طراوت عصبی بودم 

 .… بودم گرفته

 بود بد هم چقدر هر … بود همین اخالقش …با این حال می دانستم که رامین در این مورد به تو حرفی نخواهد زد 

 . بود راحت خیالم او سوی از پس.  زد نمی را کسی آب زیر کرد می شیطنت و

************* 

 ــ سختت نبود تنها و پیاده برگشتی گلم ؟

 نه کی به و کردم مشغول ریاضی تمرین حل ی ادامه به را خودم …نمی دانستم باید چه جوابی به این سوال تو بدهم 

 . بود خودم نظر این البته … راست نه بود دروغ نه … کردم اکتفا لب زیر

 کم هی برم:  کردم نگاه تو به و کشیدم نوشتن از دست …شام صدا کرد مادر سفره ی شام را پهن کرد و ما را برای 

 … کنم کمک مامان به

 … میام االن منم …ــ برو عزیزم 

 …همین راحت بودن و بی تعارف بودنت را دوست داشتم 

 . مهربان بود خیلی باشسیرین اما آمد می تر سرد نظر به و بود تو از تر حرف کم او …مادر رامتین را هم صدا کرد 
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 خاله برای داشت که وقتی مادر بان از زن آن و پدر مورد در را چیز همه اینکه با …شام دور هم خیلی مزه می داد 

 بود تهباخ رنگ گویی او من بین قبل صمیمیت آن و بودم سرد کمی پدر با هم هنوز … بودم شنیده کرد می تعریف

 …دانستم که دوستم دارد  می و داشتم دوستش عاشقانه هم هنوز اما …

مادر به خاله گفته بود که پدر برای اینکه بتواند به زنی که سه بچه ی یتیم دارد کمک کند ناچار می شود بین خودش 

و او صیغه ای جاری کند که هم از نظر مردم محله ای که آن زن در آن زندگی می کرده رفت و آمد پدر سوال بر 

 …انگیز نباشه 

که هرگز او را به چشم زنی که با او ازدواج کرده نگاه نکرده و اصال نام رابطه شان را ازدواج نمی  پدر گفته بود

گذاشت و برای راحتی خیال مادر صیغه را باطل کرد و از آن پس به همراه مادر به خانه ی آن زن می رفت و به آن 

خیلی آرامتر شده بود و باز هم می شد  مادر بود هرچه …ها سر می زد و برایشان پول و وسایل دیگر می برد 

 رنگزیبای آرامش را در نگاهش دید و این خیال مرا نیز آسوده تر می کرد .

 مسعود عمو طور همین …بعد از شام پدر و مادرت و خانواده ی عمویت هم برای شب نشینی به خانه مان آمدند 

 … اینها

بودم حرفی نمی زند دلهره گرفتم. دور از چشم تو لحظه ای  با دیدن رامین و اخم های در همش با اینکه مطمئن

 …کنارش نشستم : رامین 

 نگاهم کرد . گفتم : به کسی چیزی نمی گی دیگه ؟

 … نزنیا حرف صفا به …پوزخندی زد و رو برگرداند . گفتم : اذیت نکن دیگه 

 نگاهش را به نگاهم دوخت : بار اول و آخر بود دیگه ؟

 … نیست من آمد و رفت سرویس که اون …طرز حرف زدنش حرص می خوردم اما گفتم : آره دیگه با اینکه از 

 اینو:  ادد دستم به را چای های فنجان حاوی سینی …وقتی مادر صدایم کرد به ناچار برخاستم و به آشپز خانه رفتم 

 … بکنی پچ پچ رامین با بشینی جمع تو نیست درست ضمن در … بچرخون

 و نم روی از را بینش ذره کی مادر دانستم نمی. …اینکه توضیحی دهم مرا با دست به بیرون هدایت کرد قبل از 

 ..… داشت خواهد بر رفتارم

 هوا هب جیغش و کرد رها را فنجان لحظه دریک اما …وقتی به مهال چای تعارف کردم بی آنکه تشکر کند برداشت 

 او به همه نگاه که من تنها نه … کردم می نگاه او به واج و هاج … کشید عقب را خودش حال همان در و برخاست

 … برگرداند را فنجان عمد به بودم مطمئن. … بود

 ..…با عصبانیت گفت : چیکار می کنی دست و پا چلفتی ؟ نزدیک بود منو بسوزونی 

 …چشمهایم از تعجب باز مانده بود 

 …گفت : تو از عمد این کارو کردی 

 …چرا باید این کارو بکنم ؟ در ضمن تو خودت عمدا این کارو کردی ــ چی ؟ 

 / دارید دشمنی باهم ها شما مگه … نبود عمد این که واضحه …مادر گفت : آروم باشید دخترا 

 … کرد کارو این عمد از … حسود ی دختره …مهال که صورتش سرخ شده بود : شهرزاد از من خوشش نمیاد 

 ؟ حرفیه چه این ؟ کنی می فکری همچین چرا …گفت : مهال آروم باش مادرش با شرمندگی 
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 لکپ لب تا اشک بود تو به نگاهم.…مهال آرام نمی شد .. با پررویی هر چه از دهانش بیرون می آمد به من می گفت 

گریه می  همه جلوی جا همان … نیست اینطور دونیم می همه … کن بس مهال:  گفتی نمی تو اگر و بود آمده هایم

 .…کردم 

 اشتمند انتظار … بود روان هایم اشک … آمدی تو … گفت می چیزی کس هر …با عصبانیت به آشپز خانه رفتم 

 روز … داره بدی اخالق اون. … گلم باش آروم:  ایستادی مقابلم … بارید می های اشک … کند تحقیر مرا آنقدر

 … نکن ناراحت خودتو کنم می خواهش … داشته بدی

 …با چشمان اشکی ام به تو نگاه کردم : باید سر من خالی کنه ؟ من حسودم یا تو ؟ به جون تو از عمد این کارو کرد 

 … دیدم خودم من

 … چشمات قربون نکن گریه … دونم می …اشک هایم را پاک کردی : می دونم عزیزم 

 … نبود مهم مهال دیگر …وجود تو آرامم کرد 

 ؟ صفا نگفتی بهش هیچی چرا:  بود ناراحت خیلی شهره …من جدا شدی  شهره که آمد سریع از

 … کن بس توام. …صفا گفت : تموم شد دیگه 

 …ــ نه خیر باید همچین می زدی تو دهنش تا دیگه اسم نامزدتو اینجوری به زبون نیاره 

 …صفا با کالفگی گفت : حاال دیگه تو شروع کردی ؟ بسه دیگه 

 … ریختو بی مغرور ی دختره …از او بر گرفت : می دونم چیکارش کنم شهره با اخم رو 

 . …بعد هم رفت بیرون 

 … ایه پاره آتیش چه …صفا خندیئد : خدا به داد شوهر این برسه 

 …به طنز کالمت خندیدم 

 و تو گفتی : قبول داری که به خاطر عموم نباید حرفی می زدم ؟

 … سوزه می چی از داره دونم می که من …خودشو نشون داد  خوب اما..  توئه با حق …ــ آره

 …نگاهم کردی و نم گفتم : داره از این می ترکه که چرا تو اونو به جای من نخواستی 

 … کنه نمی فکر منم به … همینجوریه اون …ــ این حرفو نزن 

 … دونم می که من …ــ آره جون خودش 

 ودب سرد همیشه اینکه با مادرش.  بود رفته مهال …راه خود به جمع برگرداندی دیگر نگذاشتی ادامه دهم مرا به هم

 … داره جنگ سر همه با که شده چش امروز دونم نمی … شدم شرمنده … ببخشید دخترم:  گفت

 … نگردوندم بر روش رو چایی عمد ار من کنید باور خواد می امادلم …لبخند کمرنگی زدم : مهم نیست 

 … ببخش هم رو مهال … خانومی چقدر شما که شده ثابت همه به …ت : می دونیم دخترم پدر مهال گف

 به را زرگب حسادت و دلشوره آن و رفتی نمی تو کاش فقط …شب نشینی در نبود مهال خیلی بهتر و دلنشین تر بود 

 .… انداختی نمی ذهنم و دل جان

 جایی به نا فکر تو مورد در خواست نمی دلم. …بود  من به حواسش ی همه …نگاه رامین خیلی عصبیم می کرد 

 که حسی… بود من با خواه نا خواه بد حس یک … اما … دادم نمی را اجازه این خود به من که همانطور … بکند

 … داد می زجرم
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 حریکت را حسادتم حس کار آن با اما بودم کرده پیدا اعتماد بهعشقت اینکه با …وقتی آمدی چهره ات آرام بود 

 … بود من به توهین نظرم به ست رامین منظورم … دیگران مقابل در کارت این …کرده بودی و دلخور بودم از تو 

 را یبد حال کهچه دانی می … شناسی می خودم از بهتر که دانستم می …نگاهت را و لبخندت را بی جواب گذاشتم 

 . ناراحتم چه از من و کردی القا نم به

 … آمدم تامل با …و صدایم کردی  به اتاقم رفتی

 …هنوز نمی خواستم نگاهت کنم 

 "از اینکه به دنبال مهال رفتم ناراحت شدی ؟ "

 " … بشم ناراحت نباید که نگی امیدوارم"از پنجره به شب سرد آواخر پاییز نگاه می کردم : 

 "خب چرا ناراحت بشی گلم ؟ مگه به من اعتماد نداری ؟ "

 " … کنی استفاده سوء اون از خوام نمی اما … دارم …چرا "

 "سوء استفاده ؟ اونم من ؟ ازتو ؟ "لحن آرامت رنگ دلخوری گرفت :

 خترد دلجویی بری شی بلند همه جلوی اینکه از … بکنی استفاده سوء ازم ذارم نمی. … آره "همچنان طلبکار بودم :

 " … ناراحتم بکنی عموتو

 "..  مورد بی اونم..  باشی حساس ندارم دوست شهرزاد ببین …صداتو بیار پایین  … آرومتر "به طرفم آمدی :

 " …این حساسیت بی مورده ؟ اگه اینقدر برات مهمه چرا  "

 با … بسپار خاطرت به گم می بار یک … نکن تکرار حرفو این هم دیگه … بشنوم چیزی خوام نمی …بس کن  "

 زا..  بچگی همون از بگم تونم می … خواستم می بود وقتم خیلی …خواستم  می رو تو فقط چون نکردم ازدواج او

 می ها لحظه اون تمام در و دیدم و شدنت بزرگ من … زدی حرف … افتادی راه … اومدی دنیا به که وقتی همون

 هتب کسی ببینم نداشتم چشم که بود مالکیت حس یه اما … بوده عشق همش گم نمی … باشی من مال خواستم

 امبر … کردم می نگات بازی اسباب بودی کوچکتر وقتی حتی و دوست یک چشم به فقط گاهی ……ظر دارهن

 رمنظ و شدی بزرگ … شد عوض احساسم و شدم بزرگ اینکه تا … بمونم تو بدون تونستم نمی … بودی عزیز

 ".. شد عوض بهت

 مقابلم … کرد عاشقم که همان …تم داش دوست که همان..  بود مهربان مهربان نگاهت …به من نزدیک شدی 

 … ایستادی

 " …عاشقت شدم شهرزاد  "

 … نشست دلم به آخرت کالم …آغوشت گرم بود و پر مهر .. به همین راحتی فراموش کردم دلخوریم را 

  
  
  

*************** 

  
  

 دوست …هم دارم به تو می گم  همه از اول …شهرزاد پس فردا تولدمه می خوام بچه های کالس رو دعوت کنم 

 … بیای مون خونه به حتما حتما دارم

 …به رویش لبخند زدم : جلو جلو تبریک می گم .. .اما عزیزم فکر نکنم بتونم بیام 
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 …ناراحت شد : باید حدس می زدم همینو بگی 

 تعجب کردم : چرا اونوقت ؟

 …ــ از لحاظ فرهنگی می گم 

 من اخم کردم : منظورتو کامل بگو ؟ از لحاظ فرهنگی چی ؟نگاهش تحقیر آمیز شد و 

 …ــ حاال چرا ناراحت میشی من که منظور بدی نداشتم 

 …ــ ببینمن به خونوادم و عقیدهشون که عقیده ی خودمم هست احترام می ذارم 

 ــ خیلی خب بابا من که چیزی نگفتم ..

 …تونی بگی  می نکنی فکر خودت پیش وقت یه که گفتم …ــ آره 

 … کردم دعوتت تولد جشن کردم غلط من …ــ وای وای چه زبونی 

 گفت و گرفت را دستم.  آمد نمی خوشش طراوت از هنوز …مریم از راه رسید برای من و خودش کیک خریده بود 

 … دارم کارت بریم بیا: 

 …ل کنی قبل از اینکه حرفی بزنم طراوت گفت : به هرحال خوشحال میشم دعوتمو قبو

 از ما دور شد و من هم تعجب کردم که پس چرا از مریم دعوت نکرد ؟ یعنی او هم از مریم خوشش نمی آید ؟

 "چی می گفت ؟  "

 " … کنه دعوت رو ها بچه ی همه خواد می البته … کرد دعوتم تولدش واسه …هیچی  "

 "نی ؟ نکنه می خوای قبول ک "نگاهش در پی طراوت به آن سوی حیاط رفت 

 " …نه بابا .. مگه خونواده مو نمیشناسی ؟ عمرا بذارن  "

 " … کنی قبول خواست می دلم یعنی "نگاهم کرد 

 "چرا ؟  "تعجب کردم 

 "یعنی سرتو با گیوتین قطع می کردم  "

 " … ما ی خونه نذاشتی پاتو بار یه بودی دوست من با وقت همه این " داد ادامه …هردو خندیدیم 

 …گ خورد و به سمت کالس به راه افتادیم زن

 بودم دلخور او از اینکه با …طراوت تا آخر وقت چند باری به سراغم اومد و باز هم از من خواست که به جشن بروم 

 می نآ از مانع نحوی به مریم کشید می پیش را بحث که هربار و.  کنم برخورد تفاوت بی و خونسرد کردم سعی اما

 … شد

 ما ی خونه به اینکه خاطر به گفتم که کردم شوخی "ا مریم از مدرسه خارج شدیم مریم به طرفم برگشت وقتی ب

 گم می هم تو به و نمیاد خوشم شنیدم موردش در که حرفهایی خاطر به طراوت از من … بری نداری حق نیومدی

 " … نگرد او بر و دور زیاد

 …وت دختر خوبی نیست در مقابل مریم سکوت کردم با اینکه هنوز نمی توانستم باور کنم که طرا

************ 

 … کردی نگاه نم به درمانده و کردی جدا خود از آرام را او.… من چشمان مقابل …مهال به گردنت آویخت 

 " … گرفتین اشتباهی خانوم مهال"اخم کردم 

 "میشه بگی با کی ؟  "به طرفم برگشت 
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 "شاید به جای نامزدت  "

 "نمی دونم صفا دلشو به چی تو خوش کرده  "وزخندی زد پ

 گفته هم قبال درضمن … کنی توهین بهش نداری حق … منه زندگی شهرزاد ؟ مهال چیه منظورت"تو اخم کردی 

 " … بشی نزدیک بهم نمیاد خوشم بودم

 " …با زندگیت خوش باش  … باشه..  گی می اینو االن توام"نگاهی نفرت آمیز به من انداخت و رو به تو گفت 

 ؟ بود چه منظورش …متعجب به تو نگاه کردم 

 "یعنی چی این که گفت ؟  "به تو نگاه کردم  

 "چیه بازم می خوای گیر بدی ؟ "نگاهت رگه هایی از خشم داشت 

 … آوردی می در من سر را اش تالفی و بود کرده عصبیت او. …توقع این را از تو نداشتم 

 ". …اینکه گیر دادنم می تونه چیزی رو عوض کنه حاال نه  "

 "دست بردار شهرزاد همه اش رو اعصابم راه می ره  "

 "واسه اینه که هیچی بهش نمی گی  "

 " ؟ بگم تونم می چی …عزیزم بفهم اونا مهمونن و احترامشون هم واجبه  "

که اینقد بمونن که صاحب خونه بشن و اینقد پر رو این نه. …مهمونی که یه روز و دو روز و حتی ده روز باشه آره  "

 تونست می خواست می وقت هر تا جون مهال بودم نیومده اگه االن اما کردی می فرار من از اونقدر همیشه چطور …

 " ؟ بمونه بغلت تو

 " … بکش خجالت … کن بس "فریادت خاموشم کرد 

 چون:  کردم می فرار ازت چرا بدونی خوای می … ؟ هان …تو راجع به من چی فکر کردی ؟  "خیلی عصبانی بودی 

 ودب این از ترسم … بندازم گناه به مونو هردو ترسیدم می … کنم کنترل مقابلت در خودمو نتونم ترسیدم می

 " ؟ گی می چی داری بفهم کنم می خواهش شهرزاد

آویخت و تو هم به حکم مهمان بودنش  می گردنت به پررویی آن با که بیشتر مهال از و …دلخور بودم از دستت 

 یم نامم به که صدایت و کردم ترک را اتاقت ناراحتی با … بود سخت وضع آن تحمل من برای …کوتاه می آمدی 

 … گرفتم نشنیده را خواندی

ای دص وقتی بعد دقایقی اما …به خانه ی خودمان رفتم . برای فرار از آن فکر های تلخ به سراغ کتاب هایم رفتم 

 آقا االنم " گفت عمه … ماندم جای بر زده بهت …صحبت مادرم و مادرت را شنیدمدرس خواندن از یادم رفت 

 و بکنند ونوکاراش زودتر خواد می دلشون خیلی … نزدیکاست همین … ببینند خونه یه رفتند مصطفی حاج با مرتضی

کسبشون عالیه و همه زندگیشون اونجاست دیگه  و کار اونجا اینکه با گفت می مرتضی آقا … بشن موندگار همینجا

 هب که دارن رو کسی الاقل گیره می که دلش آدم اینجا گفتند می … همینطور خانومشم …از غربت خسته شده 

 شروع کارشو همینجا تونه می … کرده تمام را درسش تازه که هم مهال … بزنند هم با حرف کالم دو برن دیدنش

 " …کمکش کنه  داده قول هم صفا … کنه

 ؟ بودی نزده حرفی من با مورد این در و دانستی می هم تو ؟ داشتند ماندن قصد ها آن …خدای من باورم نمی شد 

 ؟ هستند مهمان ها آن گفتی می اعتراضم مقابل در

 … دیدم می را تو باید …با عصبانیت کتابهایم را جمع کردم و از اتاق خارج شدم 
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 ارک جون صفا با که افزودم و گفتم ای اجازه با … داد پاسخ را سالمم …کردم لبخند بزنم در مقابل مادرت سعی 

 … بود اتاقش تو مادر برو گفت دارم

 گریه که ای بچه مگه … دیگه کن بس " شنیدم را تو صدای … ایستادم گوش به اراده بی …به خانه تان وارد شدم 

 " ؟ کنی می

 "می دونم دلتو به چیش خوش کردی ؟ بچه اون نامزدته که واقعا ن "

 عموم دختر چون ذارم می احترام ام تو به …مواظب حرف زدنت باش مهال .. .یه بار بهت گفتم اون همه زندگیمه  "

 دوست … پیلست شیله بی و صادق چون خوشه بهش دلمم … باشی داشته ای دیگه تعبیر اون از خوام نمی و هستی

 …خیلی از صفتای خوب که اون داره و من ندیدم کسی همه رو یکجا داشته یاشه  و … نیست مغرور … داشتنیه

 " … میاد مادرت االن بشور صورتتو پاشو االنم

 را در که همین. … بود داده هدیه وجودم به خوبی حس من از داریت طرف و هایت حرف …نتوانستم حرکتی کنم 

 " … گفتم بود ناراحت. … مهال "زدی  ای دستپاچه لبخند … خوردی جا دیدنم از کردی باز

 " … اونه از دلجویی کارت تو ؟ شی می هل چرا … نیست ای تازه چیز "لبخندم را کنترل کردم 

 راضی برای کهزدی هایی حرف …اخم که کردی خنده ام گرفت . خوشحال بودم از آن چه از بانت شنیده بودم 

 …بی خبر بودی  حضورم از چون نبود من خوشحالی و من دل کردن

 " …من خیلی وقته اینجام صفا جون  "

 "بازم فال گوش وایسادی  "اخمی تصنعی که چهره ات را بانمک کرد 

 "تو بودی وا نمستادی ؟  "

 " ؟ آشتی … بال شیطون " …خندیدی 

 " …مگه دیوونم قهر کنم ؟ آقامون این همه هوامونو دارن دیگه گناه داره بهش شک کنیم  "

 " ؟ بزنیم دور یه شی می حاضر …قربون خندیدنت  "

 "چی از این بهتر ؟  "با خوشحال گفتم 

***************** 

 خانواده ماندن مورد در که مرا های غر غر صبوری با تو و بود خوبی خیلی شب …شام را با تو در رستوران خوردم 

 اما …ی . گاهی از حرفهایم عصبی یا دلگیر شدی خندید گاهی … کردی تحمل خوبی به را بود ایران در عموت ی

 … ودب دلنشین و شیرین برایم خیلی نظرم در زیبا روزهای ترسیم و آینده از حرفهایت … بود ماندنی یاد به شبی

 یزیم پشت که را جوانی تامل کمی با … بودم ندیده انگار و بودم دیده که یکی …اما ناگه یک غریبه ی کم آشنا 

 و ینسنگ و بود خیره نگاهش..  بود طراوت برادر تارخ …نها نشسته بود و نگاهش به من بود شناختم ت سوتر آن

 از را تو و نیاید یادش به مقدار بی و کوتاه آشنایی این کاش … بودم آشنا او برای نیز من شاید … خوشایند نا البته

 … نسازد خبر با آن

 با. …ر لحظه منتظر بودم به طرفمان بیاید و با من احوالپرسی کند ه …وقتی بر خاست دل در سینه ام فرو ریخت 

 واهیخ عصبانی کردم پنهان تو از ساده هرچند را موضوعی اینکه از بودم مطمئن ولی نبودی بدبین بیخود تو اینکه

 …… شد
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از او که هنوز نمی  نگاه اینکه از قبل …نگاهم بی اراده به او بود که نفهمیدم حواست به جهت نگاهم جلب شده 

 لب بر خنده که حالی در جوانی دختر که خوب چه و …دانستم چه قصدی دارد بردارم جهت نگاهم را دنبال کردی 

 .… نشست او دست تعارف به رویش به رو و داد دست او با … ایستاد مقابلش و شد نزدیک او به داشت

 " چرا غذاتو نمی خوری ؟ "نگاهت را دوباره به من دوختی 

 " زیبا شب این بابت ممنون … دیگه سیرم"لبخند سردی زدم 

 ". منه عمر لحظات بهترین بودن تو با … خانومی میشه خواهش "لبخند زدی 

 " … کردی خودت عاشق منو جوری چه نفهمیدم اصال. … شه نمی باورم هنوز صفا …همینطور من  "

 … عمرم " کردی زمزمه …گاه پر مهرت به دیده گانم بود ن. …دستم را دردست گرفتی و به نرمی نوازش کردی 

 " … بگم بهت حسمو تونم نمی … زندگیمی ی همه

 برای.  بودم معذب وجودش از اما نبود من به حواسش اینکه با …باز هم نگاه نا آرامم به سوی او کشیده می شد 

 و " ؟ بریم " گفتم که بود هم همین

شدیم در حالی که اینبار کامال نگاه خیره اش را بر روی خودم و تو احساس می کردم با موافقتت از رستوران خارج 

 نمی هکالف را خودم اینطور بودم گفته تو به را افتاده پا پیش موضوع اگراین شاید. … زدم ندیدن به را خودم اما …

 … کردم

 " … ممنون بازم …ود شب خوبی ب "به خانه برگشتیم . قبل از اینکه پیاده شوم رو به تو گفتم 

 " …فدای تو نازنینم  "

 سیک به خوشگلت چشمای این با دیگه که خوام می ازت … فقط … گذشت خوش تو با منم به "کمی مکث کردی 

 " … نشی خیره

 " … کن باور … اما " کردم باز دهان. … بودی فهمیده پس …شرمنده شدم 

 اینطور … بگیره خودش به جوون مرد اون بود ممکن اما …بود  می دونم نگاهت به خانومه "لبخند محوی زدی 

 " ؟ نیست

 هک بود آشنا که نگفتم … نزدم حرفی هم باز اما … شرمگین تو خوبی از …خیلی از خودم ناراحت و دلخور شدم 

 … نشوی ناراحت تا نگفتم … کردم نگاهش

 که ای کاش گفته بودم .

****************** 

 "سالم دوست بی معرفت . "م آمد طراوت به طرف

 " … بیام تونم نمی که گفتم ببخشید…سالم"

 "تو چطوری ؟  "نگاهی به مریم انداخت و با او هم دست داد 

 "… خوبم. … ممنون "مریماو را تحویل نمی گرفت 

 "تو از من خوشت نمیاد مریم ؟  "

 "کنی ؟ چرا همچین فکری می  "مریم به من نگاه کرد و بعد به او 

 " ؟ شهرزاد روی داری تعصب شایدم …آخه نگاهت زیاد دوستانه نیست  "
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 ینع … بشه صمیمی نشناخت و ندید رسه می راه از که کسی هر با ندارم دوست … دوستمه بهترین آخه …آره  "

 " خواهرمه

 "می شه یه چن دقه خواهرتو به ما قرض بدی مریم خانوم ؟  "طراوت بی خیال خندید 

 ".. . بده توضیح واسم دارم مشکل یه … بیا زودتر. … کالس تو رم می من "مریم نگاهم کرد 

 "..  کشه نمی طول زیاد … جون مریم نخور غصه "طراوت 

 "خب ؟ کاری داشتی ؟ من باید زود تر برم مریم ناراحت می شه  "مریم رفت و من رو به طراوت گفتم 

 ". …صبر کن حاال میری  "

 " … دیده رستوران تو رو تو جمعه شب گفت می داداشم "به من انداخت نگاهی

 "جدا ؟  "خودم را به آن راه معروف زدم :

 "یعنی تو ندیدیش  "

 "..  کنم نمی دقت اطرافم به زیاد من …نمی دونم  "

 " …از تو خوشش اومده  "

 ؟ بود ندیده صفا با مرا او مگر …تعجب کردم 

 هب لطف نظر ایشون … ممنون "ن حرف چه منظوری دارد اما باز هم خودم را بی تفتوت نشان دادم نمی دانستم از ای

 " … دارن من

 تو ازر خواسته من از … بکشه پرتره یه تو شرقی ی چهره از داره دست … نقاشه داداشم راستش "لبخند زد 

 " … کنم خواهش

 یم تعجب ببینی اگه.. . کشیده من از هم چنتا …الی می کشه اتفاقا نامزدم هم پرتره های ع "حرفش را قطع کردم 

 " … کنی

 "مگه تو نامزد داری ؟  "متعجب گفت 

 " … دارن خبر ها بچه ی همه … ؟ دونستی نمی تو یعنی "اینبار من تعجب کردم 

 ".. … گفته چیزی من به کسی نه … زدی حرف موردش در نه …عجیبه  "

 نشده متوجه او بود ممکن چطور بودند باخبر من نامزدی ماجرای از همه …ور نکردم نمی دانم چرا حرفش را با

 ؟ باشد

 " … گم می تبریک تاخیر با حال هر به "لبخندی زد 

 . بود رفته فرو فکر تو نظرم به …اما رفتارش برایم عجیب بود 

 "بریم کالس ؟  "

 "بول می کنی ؟ ق بگم چی داداشم به حاال " …در کنارم به راه افتاد 

 " … کنه موافقت نامزدم کنم نمی فکر … عزیزم نه "این بار همان اول پاسخ رد دادم 

 " … بکشه هم رو تو ی پرتره کم می بخوای تازهاگه "با خنده اضافه کردم 

 " … اینطور که "خندید 

 شقشعا..  نصرتی خانم …داشتیم با هم به طرف کالس رفتیم . با دبیر خوش اخالق و محبوب همه ی بچه ها ریاضی 

 … بودم
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***************** 

 اب … آمد می مان خانه به مریم که بود بار اولین این … کردم تعجب خیلی " دره دمه دوستت "وقتی عمه گفت 

 … خوردم جا طراوت دیدن از … و در دم رفتم خوشحالی

 "ش تعجب کردم از دیدنت راست "با لبخندی محو سالم گفت و من بی تامل پاسخش گفتم 

 " … شدم مزاحمت ببخش …حق داری  "

 " …این چه حرفیه ؟ بفرما داخل  "

 . داد نمی نشان سرحال زیاد … نبود همیشه مثل نظرم به …با من به درون آمد 

 "چیزی شده طراوت ؟  "

 دلبازی ی خونه چه "د انداخت نگاهی به درختان با غچه ها ی حیاط که سوز و سرما کمی رنگشان را زرد کرده بو

 " … دارید

 "به خاطر این همه دار و درخت اینطوری به نظر می رسه .. . "لبخندی زدم 

 ات سه "نگاهی به ساختمان خانه ی شما انداخت و نگاهی به خانه ی خودمان و در آخر به خانه ی عمو مسعود و گفت 

 " ؟ جالب چه ؟ جا یک اونم … بزرگ ساختمون

 " … ماست ی خونه هم آخریه اون و عموم مال هم یکی این و مه عمه مال ساختمون اون … آره"

 " … خوبه بودن هم کنار اینجوری چقد … حالت به خوش وای "نگاهش رنگ تعجب گرفت و با شوق گفت 

 " ؟ درسته …آره .. و فکر کنم شما خونواده ی کم جمعیتی باشید  "

 … گذاشت خونواده اسمشو بشه اگه البته … جمعیت کم خیلی. … آره "اش را تار کرد سایه ی اندوه به ناگه چهره 
" 

 "چرا ؟ اتفاقی افتاده ؟  "

 ". … میاره درد به سرتو …گفتنش چه فایده ای داره  "

 "..  راحتی جور هر … باشه "با اینکه دوست داشتم بدانم اما گفتم 

تعارف کردم وارد شود . خوشحال بودم که با اینکه چادر به سر ندارد به مقابل خانه ی خودمان رسیده بودیم ؛ 

 ظاهرش موجه ست .

 خیلی ای دیگه کس هر مثل مادر دیدن با او و …مادر از دیدنش تعجب کرد اما با رویی گشاده از او استقبال کرد 

 … شد اش مهربانی ی شیفته زود

 شهره …ی که در وجود او همیشه حاکم بود خیلی خوشش آمد شیرین هم دقایقی به اتاقم آمد و طراوت از آرامش

 … بود مدرسه که هم

 " … شده حرفم مامانم با راستش …وقتی بار دیگر تنها شدیم گفت : ببخش که مزاحم تو و خونواده ات شدم 

 "یعنی قهر کردی ؟  "تعجب کردم 

 کم یه بلکه … تو پیش بیام کردم فکر " … کنه می بیچارم داداشم وگرنه … برگردم مجبورم. …قهر که نه  "

 " … دارم دوستت و اومده خوشم تو از کنی و فکرش که اونچه از بیشتر من شهرزاد … بشم آروم

 " … اومدی اینجا به که خوشحالم … میاد خوشم تو از منم … محبتته از … عزیزم ممنون "به او لبخند زدم 
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 الممس پاسخ همیشه مثل آمدم اتاقت به …صدا کنم که ناهار را با ما بخوری وقتی آمدی مادر از من خواست که تو را 

 … دارم مهمان که گفتم تو به … بود عاشقانه ای بوسه

 "مهمون داری ؟ کی هست ؟  "

 "یکی از همکالسی هام  "

 "مریم ؟  "

 " …اهاش آشنا شو ب بریم بیا … خوبیه دختر خیلی … اومده ما ی مدرسه به تازه …نه اسمش طراوته  "

طراوت خیلی راحت با تو و آقا جون و شایان و رامتین روبه رو شد و این برای من که از آشنایی و حرف زدن با 

 " دیدخن که بیاورم اتاقم به را ناهار نیست راحت اگر که گفتم او به …غریبه ها هل و دست پاچه میشدم جالب بود 

 اشیب راحت تو خواستم فقط … باشه " زدم لبخندی "احت باشم و رو بگیرم ؟ نار باید چرا … خوبی این به خونواده
… " 

 داد می قرار خطاب مورد را رامتین و شایان و تو … خونگرم و بود راحت خیلی هم باز …سر سفره کنارم نشست 

 .… هم شما برای شاید … بود عجیب برایم این …
  

م . تو گفتی که ما را خواهی رساند . به حیاط رفتیم و منتظر شدیم تا تو پس از ناهار برای رفتن به مدرسه حاضر شد

 … خیال بی و حجاب بی وقت چند این مثل …بیایی که مهال از خانه ی شما بیرون آمد 

برای من پشت چشم نازک کرد و جواب سالم طراوت را به سردی داد . من که برایم مهم نبود اما دوست نداشتم 

 …ه بین ما مشکلی وجود دارد طراوت حس کند ک

 "معرفی نمی کنی شهرزاد  "

 ای اشاره و " … صفا عموی دختر "نگاهی به طراوت که خواستار آشنایی بیشتر با مهال بود انداختم و با اکراه گفتم 

 " طراوت دوستم " کردم طراوت به

 " …هستین مهال خانوم  شما خیلی زیبا "طراوت که جوششی عجیب نسبت به همه داشت با لبخند گفت 

 یباییز البته و داری لطف شما … ممنون "مهال که خودشیفته و مغرور از زیباییش بود لبخند کمرنگی بر لب آورد 

 " چشمگیره هم شما

 " …باشید اینجا اهل نمیاد نظر به … هستیم معمولی که ما … بابا نه"طراوت خندید 

 " …ازه از آلمان برگشتم ت من … درسته …تو دختر باهوشی هستی  "

 … نداشتم را مهال های فروشی فخر و طراوت های کنجکاوی ی حوصله …کاش زود می آمدی 

 برادرم اما …کردم زندگی اونجا تولد اول سالهای فقط و اومدم دنیا به اونجا هم من … جالب چه "طراوت گفت 

 " … کنه می سفر اونجا به مدام

 می دانستم که طراوت در آلمان به دنیا مده است ..جالب بود من تا آن لحظه ن

 سک هیچ به که او …عجیب بود که مهال با آن همه سردی ظاهری به یکباره مشتاق شده بود با طراوت گپ بزند 

 خواهد می که روست همین از و ناراحتم طراوت و او آشنایی از کند می فکر کردم حس البته که … کرد نمی نگاه

 …در صورتی که اصال برای من مهم نبود  دهد حرص مرا

 " … شد دیر که بریم "تو که آمدی خوشحال شدم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

5 3  

 

 هب اینجا از دیگه مدت یه تا ما البته … بزن سر من به بازم … آشناییت از شدم خوشحال "مهال به طراوت گفت 

 ".  ریم می خودمون ی خونه

 اما حرفی نزدی . مطمئن بودم که تو هم از این رفتار مهال تعجب کردی .

 این از چرا دونم نمی " گفت می و …در طول مسیر طراوت مدام از مهال می پرسید و تو را هم مخاطب قرار می داد 

 " … اومده خوشم اینقد دختر

 اریک …به مدرسه رسیدیم و طراوت زودتر پیاده شد با تو خداحافظی کرد و من به طرفت برگشتم : ممنون عزیزم 

 " ؟ نداری

 "..  نده رو دختره این به زیادم ضمن در… دنبالت بیام عصر نتونم شاید … باش خودت مواظب …نه فدات  "

 نکهآ بی.  نبود گرفتن جواب و پرسیدن وقت.  آوردی زبان بر کالم یک در را نظرت …از رکی کالمت تعجب کردم 

م که مریم از پشت سر صدایم کرد . به طرفش رفت مدرسه سمت به طراوت با من و رفتی تو.  شدم پیاده بزنم حرفی

 "سالم "برگشتیم 

 پاسخمان را داد و با نگاهی به طراوت گفت : مسیرت مگهطرف خونه ی شهرزاده ؟

 حتما دیده بود که با من از ماشین تو پیاده شده .

 " ؟ مگه چطور. … نه "طراوت گفت 

 " …ه ی شما از این سمته خون شنیدم … کردم تعجب …آخه دیدم با هم اومدین  "

 و خالف جهت مسیر مرا نشان داد .

 " شدم مزاحمش … شون خونه بود کرده دعوتم شهرزاد امروز اما … اینوره از..  آره "طراوت گفت 

 کالس به.  گذشتم مریم پرسشگر نگاه از و نزدم حرفی … خودم دیدگان مقابل در هم آن …چه دروغ آشکاری 

 سمت نیمکت خود رفت و من و مریم هم به سوی نیمکت خودمان . به طراوت.  رسیدیم

 ". …خوب با هم جور شدین  "

 زیزتریع برام دوستام ی همه از تو "لحنش دلخور و گالیه آمیز بود . نتوانستم بگویم طراوت دروغ گفت . اما گفتم 
… " 

 " …تو فکر می کنی  که نیست اینجوری اون …اگه راست می گی دور این دختره رو خط بکش  "

 شیرین و مامان تازه … نکرد خطا پا از دست بیچاره بود خونمون امروز …من نمی فهمم چرا این حرفا رو می زنی  "

 ".  اومد خوششون ازش خیلی هم

 ".  نگفتی بهم چرا دونستی می که تو نگی بعدا امیدوارم فقط … راحتی جور هر …باشه  "

 …س سکوت کردیم . حواسمان را دادیم به درس با آمدین دبیر به سر کال

 خوشش از که هم مریم …زنگهای تفریح باز هم طراوت به سراغم آمد و از من خواست که با هم به حیاط برویم 

 شد دور من از کم کم مریم که شد این و نیامد ما با و بیندازد بعد ساعت درس به نگاهی خواهد می که گفت آمد نمی

 شحرف مادرش با اینکه از … کردم می تعجب ست آزاد اینقدر اینکه از …ارش برایم جالب بودند افک و طراوت …

 … رود می کجا به که بگوید او به آنکه بی بود آمده بیرون خانه واز بود شده
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دانم آن روز مریم با دلخوری خداحافظی کرد و از من جدا شد . ناراحت بودم و نمی خواستم او را برنجانم اما نمی 

 کرد می دور هم از را ما و برد می خود با مرا ای بهانه به …چطور طراوت مانع از آن می شد که به سمت مریم بروم 

. 

 " … اومده کی ببین وای "دم در از او خداحافظی کردم که گفت 

 …به سوی اشاره اش نگاه کردم . باز هم برادرش 

 " …بیا بریم تو رو هم می رسونیم  "

 "نه .. ممنون خودم می رم .. "له گفت با عج

 "وا چرا اینقد تعارفی هستی تو ؟  "

 یم کاش کهای …با آن فرهنگی که آن ها داشتند خجالت کشیدم بگویم نمی توانم و اجازه ندارم و از این حرف ها 

ام  ه ی خانوادهعقید به من اینکه … حرفهاست همین گفتن کردم می توجه آن به باید که چیزی مهمترین فهمیدم

 که من برای دلسوزی سر از ام خانواده و خانه قوانین ی همه …احترام می گذارم چون همه به نفع خودم هست 

 … نکند تکرار مرا اشتباهات کس هیچ کاش … شده وضع هستم فرزندشان

و  دن با او که غریبه بودز حرف از …اینبار برادرش خود پیاده شد و با منِ خجالتی به گرمی سالم و احوالپرسی کرد 

 … ها غریبه با شدن کالم هم به چه مرا آخر …نگاهش عجیب گونه هایم از شرم گر گرفته بود 

  
 "… برسونم رو شما میشم حال خوش … خانوم بفرمایید "تارخ در ماشینش را گشود 

 "…بدین اجازه اگه …ممنون  "

 … شدم مهمونت اومدم دعوت بی که دیدی …؟ از من یاد بگیر  ای بابا چقد تعارف می کنی "طراوت با خنده گفت 
" 

 . نبودند او ی خانواده مثل هم ام خانواده …اما من مثل او نبودم 

برای اینکه بیش از این کنجکاوی بچه ها را که از کنارمان میگذشتند و آنگونه نگاهمان می کردند را تحریک نکنم 

 سوار شدم .

 "؟ میاد خوشتون موسیقی از " برگشت طرفم به تارخ …و به راه افتادیم آن دو نیز سوار شدند 

 مال بتقل که کنی اشاره و بخوانی برایم را ها قلب سلطان اینکه …موسیقی گوش دادن را فقط با تو دوست داشتم 

 … منست

 ."زیاد برام مهم نیست .. "شانه باال انداختم 

 "با یه آهنگ زیبا موافقید ؟ "

 راحت شما … کنه نمی فرقی کردم عرض "ه طراوت نگاه کردم اما همه ی حواسش به بیرون بود . گفتم معذب ب

 " … باشید

 لحظاتی بعد یک آهنگ مالیم گذاشت که قطعا اگر در کنار تو می شنیدمش حالم خیلی بهتر از آن لحظات بود .

 ".من مدتهاست که به دنبال چهره ای شبیه چهره ی شما می گشتم . "

 … کنم نمی قبول اگر ام شرمنده من و گفتند طراوت … بله " گفتم …دانستم در چه مورد می خواهد حرف بزند 

 "… راستش
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 ". …خونوادش خیلی سختگیرن داداش گفتم که  "

 . نیامد خوشم لحنش از …به طراوت نگاه کردم 

 "ساده واسهاین کار بهتون نمی دن ؟ آره شهرزاد خانوم ؟ واقعا خونواده تون یه اجازه ی  "تارخ گفت 

 " … ندارم مشکلی موضوع این با منم … دن نمی اجازه … بله "با لحنی جدی گفتم 

 … دینب بهم رو شانس این بودم امیدوار … کنم خلق زیبا تابلویی داشتم دوست … شد حیف "از آینه نگاهم کرد 
" 

 "م بتونید چهره ی بهتری پیدا کنید امیدوار … شرمنده "داشتم کالفه می شدم .. گفتم 

 "داداش میگه دیگه بهتر از تو رو پیدا نمی کنه "طراوت گفت 

 "ایشون به من لطف دارن ..  "

 …خودم را لعنت کردم که چرا با آن ها همراه شدم 

 " … اون روی از تا بدین بهم خودتون از عکس یه تونید می نداره موردی اگه …شهرزاد خانوم  "

 ".. . نشید منناراحت از خواهشا. … بتونم کنم نمی فکر"ی حوصله از این همه سماجت گفتم ب

 … کنی می فکر تو که نیستند اونطوری خونوادش خب … گیری می سخت زیاد داداش"طراوت دوباره تکرار کرد 
" 

 " …می گیرن ن سخت اینقد هاشون بهبچه ها خونواده روزا این دیگه … عجیبه برام آخه "تارخ گفت 

 هک گذاشتند خودشون حال به هاشونو بچه اونقدر … متاسفانه بله"از حرفهای آن دو هیچ خوشم نمی آمد گفتم 

 " خانواده گفت بهش شه نمی … شده سرد ها خونواده بین ی رابطه دیگه

 " … نمکی بی این به نه شور شوری آن به نه "طراوت نگاهی به من انداخت 

 …منظوری از این حرف ها دارد ؟ من که با خانواده و تو مشکلی نداشتم نمی دانستم چه 

 " … میشم ممنون بدین بهم عکستونو بتونید اگه "سر کوچه خواستم که نگه دارد . تارخ به طرفم برگشت 

 " … رسئندید کهمنو ممنون … دم نمی قول بهتون …خواهش می کنم  "

 می اشک … بود شده گرفتار عذاب به وجدانم هم باز …یرفتند و رفتند تعارف کردم که به خانه بیایند که نپذ

 برادرش و وا با دوم بار برای بگویم تو به چطور آید نمی خوشت طراوت از بودی گفته تو اما.. . بگویم تو به توانستم

 ؟ خانهبرگشتم به

 را سالمم …م جارو می کشید ه فرانک و بود حیاط شستن مشغول عمو زن …بی حوصله و خسته وارد خانه شدم 

 انهخ به وگرنهسری نداشتم را مهال دیدن ی حوصله من و نبودی تو … رفتم خودمان ی خانه به من و گفتند پاسخ

 … زدم می تان

 کسی خانه نبود . از پنجره ی اتاقم به حیاط سر کشیدم : زن عمو مامانم اینا کجان ؟

 …ون بشه پیداش باید دیگه …ــ رفتند خونه ی خالت 

 مورد در مریم های حرف … کردم رها تخت روی را خودم بیاورم بیرون را لباسهایم آنکه بی …به درون برگشتم 

 و شنیده گفت می مریم که هایی حرف آن ی همه بود راست ؟ بود او با حق یعنی … کردم تکرار ذهنم در طراوت

 ؟ ناخوشایندست

 اب شد .خسته بودم و نفهمیدم کی چشمانم گرم خو
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 … ودب دنیا ی هدیه زیباترین برایم لبخندت … شدم مثبت انرژی از پر …بوسه ی گرم و پر مهر تو بیدارم کرد 

 "چرا اینجوری خوابیدی عزیز دلم  "

 "…خسته بودم  "

 "االن خوبی  "

 " ؟ اومدی کی تو … اومدم حال سر … آره "در حال نشستن گفتم 

 تگف دایی زن … شدی غافل من از که کرده گرم سرتو چی ببینم اومدم نیست ازت خبری دیدم …دم االن رسی "

 " … خوابیدی

 " … کنه غافل تو از منو تونه نمی چیزی "به خندیدنت به شوخی اخم کردم 

 " … کنه غافل من از رو تو بخواد که چیزی اون بیچاره …می دونم "

 باید یگهد االن … بیا کن عوض لباستو پاشو "را بی پاسخ گذاشتی و برخاستی  کنجکاوم نگاه …لحنت جدی بود 

 " …گشنمه خیلی منم … بخوریم شام

 " … شدی خسته اینقد اومدی پیاده شاید … دنبالت بیام نتونستم "در راباز کردی و نگاهم کردی 

 نمی توانستم به تو دروغ بگویم .

 …سرم را پایین انداختم 

 "ویس داره ؟ طراوت سر "

 " … نه " دادم تکان را سرم …نگاهم به تو بی اراده بود . منتظر بودی پاسخت دهم 

 "پس اون مسیر طوالنی رو چطور می ره و بر می گرده ؟  "

 " … اتوبوس یا … تاکسی با حتما … دونم نمی …من  "

 "؟ دنبالش میاد کسی " عمیق و بود سنگین نگاهت …به طرفم برگشتی 

 " ؟ پرسی می من از رو اینا چرا … دونم می چه من "نده ای دستپاچه برلبهایم آمد خ

 سوار چرا … بگی بهم کنم کمکت خواستم االنم … نکنی مخفی من از رو چیزی بود قرار "آمدی و مقابلم ایستادی 

 " ؟ شدی غریبه ماشین

 " …بودی  کرده کنترل را خودت چطور لحظه آن تا دانم نمی …عصبانی بودی 

 " بود برادرش …اون غریبه نبود  "

 "برادرش چه آشنایی با تو داره که غریبه نبود ؟  "

 " … که اینه منظورم …خب  "

 " ؟ درسته …شهرزاد اون پسره همون بود که تو رستوران دیدیش  "

 "ره ؟ آ..  رسوند می رو تو که نبود اول بار " انداختم زیر به سر … اوضاعی چه …خدای من 

 " … قبال بارم یه … درسته "سرم را تکان دادم 

 "چرا بهم نگفتی ؟  "

 " …ترسیدم  "

 "از چی ؟  "فریادت خاموشم کرد 
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 " … کنی دعوام و بشی ناراحت اینکه از خب "با نگرانی زل زدم به چشمانت 

 می هنوزم تو اما …ار آخرت باشه ب گفتم می بودی گفته اگه … کردی پنهون ازم که االن …من االن ناراحتم  "

 نگرانت … خوردم حرص بودم دنبالت که خونه تا و شدی سوار که دیدمت خودم که درصورتی نگی بهم خواستی

 " … خوای می دیدم اما … بگی بهم بودم امیدوار … بشم آروم تا بزنم دور یه رفتم شدی پیاده وقتی … بودم

 " …معذرت می خوام  "چشمان پر از اشکم را به تو دوختم 

 حق وت " کردم حلقه کمرت دور را دستم و کشیدم طرفت به را خودم حال این با …هنوز وحشتناک و عصبانی بودی 

 " … بگم بهت تونم می چطوری دونستم نمی فقط.. بودم ناراحت موضوع این از خودم … کنی دعوا منو نداری

 …گرفتی  می آرام داشتی …دستت را روی موهایم حس کردم 

 " …قول بده دیگه تکرار نکنی  "

 " … دم می قول "سرم را روی سینه ات گذاشتم 

 دارم میتیصمی او با کنی فکر و … باشی داشته تصورم از دور رفتاری ترسیدم می …موضوع عکس را به تو نگفتم 

 … مهربان دوباره و شوی آرام گذاشتم و نزدم حرفی … است داشته درخواستی چنین که

 بویی و رنگ کرد می زندگی آن در مذهبی و سنتی هایی خانواده که مان خانه همیشه مثل …ماه محرم از راه رسید 

 هب سیاه لباس همه … کربال ی واقعه برای غصه و غم بوی … سیدالشهدا عزاداری برای ماتم رنگ … گرفت خاص

نام آقا اما حسین )ع ( و حضرت ابوالفضل مزین  به سبز و سرخ یا سیاه های پرچم با خانه در سر … کردیم می تن

 می شد .

 مادرت و عمو زن و مادر روزها …معموال ده شب اول ماه خانه به تکیه ی اباعبداهلل )علیه السالم ( تبدیل می شد 

 … کردند می تقسیم عزاداران بین شب و پختند می نذری

 از ای گوشه توقع بی هرکسی دیدم می اینکه از …ت داشتم حال و هوای آن روزها را با اینکه سنگین بود اما دوس

 … داشتم دوست را ها همبستگی این … داد می دست من به خوبی حس کند می بلند زمین از و دارد می بر را کارها

 و بودم نامت به که حال و کردم می افتخار تو به من و کردی می تالش هیئت پایی بر برای که بودی تو همه از بیش و

 به نامم بودی بیشتر .

 خیلی که گفت …آن روز در مدرسه از مریم خواستم تا با خانواده اش به خانه مان بیاید و در مراسم شرکت کند 

 … کرد خواهد همراهی را او حتما مادرش کرد می فکر و بیاید خواند می دلش

 کنید ؟ طراوت حرف هایمان را شنید : یعنی ده شب رو مجلس روضه خونی بر پا می

 شیدک می وسط را برادرش پای شدیم می تنها تا که خصوص به …چند وقتی بود که دیگر زیاد با او نمی جوشیدم 

 دیگر بار را برادرش … رفت نمی رو از اما کردم می رد را درخواستش صراحتا من و خواست می عکس هم هنوز …

 داداش بگم بار چند "کنایه ی طراوت را که گفت  و نپذیرفتم اما برساندم خانه به که خواست من از … دیدم

 ". ردندگ می روسری و چادر با هم خونه تو ببینی بری باید..  نیستند ما مثل … کنند نمی فکر ما مثل اینا شهرزاد

 نامحرم مقابل در فقط ما … حرفش بود دروغ … کرد می توهین ام خانواده و من به او …خیلی ناراحت شدم 

 روسری هب و نداشتیم هم چادر مواقع اکثر که … رفتیم می حیاط به که بود وقتی بیشتر هم آن که … داشتیم حجاب

 …کردیم می اکتفا شال یا
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 بر دست هم باز اما کردم محل کم را او.  افتاد چشمم از …از آن روز دیگر او در دلم جایی به آن پررنگی نداشت 

 . داشت نمی

 که کاری … رن می شون خونه به داری عزا برای همه …شب رو روضه می گیرن  آره هر ده "آن روز مریم گفت 

 " ؟ بخوره کالسا با شما خونی گروه به نکم فکر

من نمی دونم چه هیزم تری به تو یکی فروختم که تا منو میبینی اینجوری آتیشی می شی  "طراوت با عصبانیت گفت 
" 

 " …رفتارت خوشم نمیاد واسه اینکه از خودتو  "مریم به تندی گفت 

 " …رفتار من به تو ربطی نداره  "

آره ربط نداره اما اینکه بخوای با شهرزاد باشی و فکر کنی اونم مثل خودته به من ربط داره .. ببین طراوت بهت می "

 " کنی می فکر تو که نیست دختری. …گم دور شهرزادو خط بکش 

 ". …مواظب حرف زدنت باش وگرنه  "

 "رنه چه غلطی می کنی وگ "

 " ؟ هم جون به افتادید اید بچه مگه … کنید بس وای "با کالفگی گفتم 

 " … داره مشکل من با خودش … نگفتم چیزی منکه "طراون 

 … تو نه و من نه دیگه … بکش خط منو دور باشی دختره این با خوای می … بگم بهت شهرزاد "مریم نگاهم کرد 
" 

 ؟ کنی می تکلیف تعیین شهرزاد واسه که چه تو به …جهنم .. دیگه از تو خود خواه تر ندیده بودم به  "طراوت گفت 
" 

 " … دیگه بیاین کوتاه … زشته واقعا …ای بابا بسه دیگه  "

 " … گیرم می تماس باهات خونه رفتم "طراوت گفت 

گناه داشت اینجوری باهاش برخورد کردی  " از ما جدا شد . نگاهی به مریم کردم که اخم هایش در هم بود . گفتم

 … خلی و ساده اینقد که داری گناه تو … بدبخت " منکرد به تندی نگاه …

 "..  باش راحت …دست شما درد نکنه دیگه  "

 " … گیری می طرفشو وقتی گیره می زورم آخه "خندید 

 " ببخشید …فدای تو خوشگلم بشم  "دست به گردنم انداخت و گونه ام را بوسید 

 " ؟ شم می ناراحت تو از من مگه … دیوونه "خندیدم 

 ممری …واقعا هم از او ناراحت نمی شدم . می دانستم که هرچه می گوید از سر دلسوزیست . با هم به کالس رفتیم 

 می کرد .ن نگاهمان حتی بود خورده بر او به خیلی ظاهرا که هم طراوت … بیاید سمتم به طراوت تا نکرد رها مرا

 روزها نآ حرمت … رفتیم نمی گردش و تفریح به دیگر روزها آن …وقتی به دنبالم آمدی یکراست به خانه رفتیم 

 . داشتیم می نگه خوب را

 " … کنیم پاک سبزی کمکم بیا نیستی خسته اگه خوشگلم عزیز"وارد خانه که شدم مادرت گفت 

 " … میام کنم عوض لباسمو …چشم عمه جون  "

 قرار بود فردا آش رشته بپزند .
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 اهراظ …سریع برگشتم و به کمک او رفتم . خبری از مهال و مادرش نبود . مادرت گفت برای دیدن خانه رفته اند 

 . بهتر این از من برای چه و رفتند می خودشان ی خانه به ها آن زودی به و بود شده تمام چبز همه دیگر

************ 

 د و گفت که تلفن با من کار دارد .مادر صدایم کر

 ممراس بحث دوباره.  بکند را غیبتش که ندادم اجازه اما داشت گالیه مریم از …طرا.ت بود . ناراحت و دلگیر بود 

 ؟ نه یا بیاید مان خانه به تواند می که پرسید من از و کشید وسط را ها شب آن

 ماحت که گفت … نیست من مال مجلس اون …ه انوجا میان نمی توانستم با آمدنش مخالفت کنم . گفتم همه ب

 خواهی نظری چه بیاید مان خانه به خواهد می و دارم رابطه او با هنوز که این شنیدن از تو دانستم نمی … آمد خواهد

 . بودم تقصیر بی من اما … داشت

م چون خیلی زیاد بود و شستنش دوباره به کمک مادرت رفتم . سبزی ها که تمام شد برای شستنش به حیاط برد

 توی آشپز خانه سخت بود .

 شیر آب را باز کردم . رامین را که از بیرون آمد دیدم . لباس مشکی به تن داشت و غرق در خودش .

 "سالم "

 . عمیق و بود خیره …نگاهش پر از اندوه بود

 "سالم "

 "چته ؟انگار سرحال نیستی ؟"نگاهش کردم  … ایستاد سرم باالی …مشغول به کار شدم که به طرفم آمد 

 " … نیستم حال سر وقته خیلی …نه "

 از صدای گرفته و لحن ناراحتش دلم گرفت .

 "اما خداروشکر تو خوبی  "

 "..  باشی خوب تونی می توام اما … خوبم خداروشکر … اره"سر تکان دادم 

 "چه جوری "

 " …از این الکت بیا بیرون "

 "..  باختم من …نیستی جای من "

 " … ها نداره ارزششو کرده داغونت دادنش ازدست همه این که اونی … باختی چیو انگار حاال …بس کن "

 هب را او وقت هیچ بودم مطمئن من و … حسرت از پر …لبخند تلخی زد و کام مرا هم تلخ کرد . نگاهش عجیب بود 

 …خیلی بیش از پیش دوستش داشتم  روزها آن اینکه با … داد نخواهم ترجیح تو

نشست تا کارم تمام شد . بی آنکه حرفی بزند . دیگر در مورد اینکه چه احساسی به من داشته یا دارد حرف نمی زد 

 . کرد نمی معذبم او با بودن که بود رو همین از …

 کارم که تمام شد و خواستم سبزی های آبکش شده را بلند کنم برخواست و کمک کرد .

 ".  ببینمت اینطوری ندارنم دوست من …رامین خواهش می کنم با خودت اینجوری نکن  "

 پسرم گل فدای "حرفی نزد . عمه آمد بیرون . رامین تبسم کم جانی بر لب نشاند و سالم کرد . عمه به رویش خندید

 " … عزیزم سالم علیک … بشم
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دیگه با من کاری نداری "ا نگاهی به رامین رو به مادرت گفتم ب من …عمه همه ی ما را دوست داشت و ما هم او را 

 "عمه جون ؟

 " … شدی خسته … کنی پذیرایی خوای می شبم … کن استراحت کم یه برو …نه قربونت برم "

 . سوخت می حالش به دلم … بگذرم غم همه آن از توانستم نمی …نگاه رامین به من بود 

 به خانه تان رفت و من به خانه ی خودمان . به مادر گفتم که طراوت قصد آمدن دارد . عمه با او …اما چاره ای نبود 

 " … بیاد تونه می باشه داشته دوست هرکسی … حسینه امام برای مجلس "گفت 

 …اما نه من نه مادر نمی دانستیم که او می آید و شب را هم در منزلمان می گذراند 

**************** 

بیرون آمدم خاله و دختر خاله هارا دیدم که تازه از راه رسیده بودند . مشغول احوالپرسی با آنها شدم که از اتاق که 

 . شدم خوشحال مریم دیدن از خیلی …مریم و مادرش هم از راه رسیدند به سوی آن ها رفتم 

 مادرش با مادرم آشنا بود و با هم مسغول احوالپرسی شدند .

 فتگ دیدنم با … بود کرده پر سمار از را ها فنجان شیرین …آوردن چای به آشپز خانه رفتم  با اشاره ی مادر برای

 ؟ بری می: 

 ".  اومدم همین واسه …آره "

 "مواظب باش . "سینی را به دستم داد و گفت

ر ها نشستم. دخت و مریم کنار در پذیرایی از پس.  بودند آمده هم ها دختر و عمو زن و مادرت …به پذیرایی رفتم 

 .… طراوت و بود مادرش با … نبود تنها …که مهال هم آمد 

 … آمد ما طرف به و کرد احوالپرسی بقیه و مادر با طراوت …مهال با نگاهی به من با اخم رو گرداند 

 مریم به سردی پاسخ سالمش را داد و نگاهی به من انداخت و آهسته گفت : آخر کار خودتو کردی ؟

 " ؟ نیا بگم … نه یا بیام تونم می گفت زد زنگ خودش …ر می کردم خب چیکا "

 " … دیگه دارید رابطه تلفنی …خوبه  "

 "خب وقتی می گه شماره بده من باید چیکار کنم؟ بگم نمی تونم ؟ بهم نمی خنده ؟  "

 …طراوت به من لبخند زد ومن حرفم را ادامه ندادم 

 "تنها اومدی ؟ مامانت نیومد  "

 " … اومدم تارخ با. … مسافرته مامانم…نه  "

 "داداشت ؟ "تعجب کردم 

 " … کردم معرفیش نامزدت به …بیرونه هم االن …خب آره  "

 "… بیارم چای واست بشین خب … خوب چه. …به صفا ؟ "

 را وت …گاه کردم ن حیاط به آنجا از و رفتم خانه آشپز به. …نمی دانم چرا ازاین آشنایی حس بدی به من دست داد 

 ..… بود ایستاده شایان کنار طراوت برادر اما.. ندیدم

 ؟ دارد دوست را نزدیکی این چرا …واقعا نمی دانستم که طراوت از این کارهایش چه منظوری دارد 

اوت طر و مریم سوی به.  بودند رسیده راه از تازه که بود دیگر ای عده پذیرایی مشغول شیرین …به سالن برگشتم 

 …رفتم که در سکوت کنار هم نشسته بودند 
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 . دلنشین فضایی. … آورد می وجود به معنوی فضایی …کم کم روضه خوان شروع می کرد 

 اما من … بود همیشه که همانطور … بود خونسرد و تفاوت بی …چشمان مریم را نم اشک براق کرد اما طراوت 

 . بود شده جاری اشکهایم همیشه مثل

 رومب کمکش به آش های کاسه کردن پخش برای که گفت مادرت …ه خود آمدم که فضای خانه پر شده بود وقتی ب

 … بود گرفته گرم مهال با طراوت اما … آمد من با هم مریم …

 "کاش این دختره نبود ..  "مریم گفت 

 "ول کن مریم .. ما به اون چیکار داریم ؟  "

 " …مچین مجلسی چطور حاضر شده بااون اخالقش من نمی دونم تو ه "

 " … چه ما به گم می. …داری غیبت می کنیا  "

 "زن عمو با دیدنمریم آرام گفت : دوست خوشگلت قصد ازدواج نداره ؟ 

 "واسه رامین ؟ "لبخند برلبانم نشست 

 " … آورد درش هوا و حال این از بشه شاید … شده دیوونه پاک پسره …آره  "

 … ربهت بزنین حرف مادرش با … نکنم فکر مریمم … نخورید غصه …ه تو خودشه .. درست میشه فقط یه خورد "
" 

 … فهمید می زودی به خواستند می اگر …در این مورد حرفی به مریم نزدم و گذاشتم به عهده ی بزرگتر ها 

 …ت را مهربان دیدم وقتی برای سری چندم سینی حاوی ظرف های آش را آوردی و من برای گرفتنش آمدم نگاه

 دانم مننمی و.  نبودی ناراحت تارخ و طراوت آمدن از.  شد راحت خیالم … بود خواستم کهمی همان … عشق از پر

 … نیاوردی رویم به وقتی شدم خوشحال چقدر و … شد خواهی ناراحت خانه در او دیدن از کردم می حس چرا

 فتهر پیش دقایقی مادرش و مریم …در سکوتی غریب فرو رفت  خانه رسید انتها به وقتی …مراسم پرشوری بود 

 مه من و … ندارد رفتن قصد رسید می نظر به که بود طراوت فقط و..  بودند رفتن عازم هم خاله ی خانواده و بودند

 . بپرسم چیزی توانستم نمی

 بره بود قرار آخه …ه باشه راستش من امشب تو خونه تنهام .. داداشم فکر می کنم رفت "وقتی همه رفتند گفت 

 "… من باشه نداشته اشکال اگه … بوده شده خراب ماشینشون که بابام مامان دنبال

 " … من پیش بمون خب ؟ چهحرفیه این " …حدس زدم چه می خواهد بگوید . دلم برایش سوخت 

نان را در چشمانش اطمی همه آن دیگر … بود کرده فرق … طراوت به نگاهش …مادر حرف هایمان را شنید 

 نظر از توانند می چقدر ها خانواده که بودم متعجب واقعا من و …ندیدم با این حال به او تعارف کرد که بماند 

 . کرد می مسخره گاهی را ام خانواده و مرا طراوت که بود این جالب و کنند فرق هم با فرهنگی

 نجرهپ پردهی که حالی در …اپ آستین کوتاه به تن داشت ت یک … آورد رابیرون اش مانتو …او را به اتاقم بردم 

 رفک و.. کشیدم را پرده زود خیلی … ببیند را او توانست می بود حیاط در کگه کس هر و … بود باال من اتاق ی

 . کرد نخواهم کاری چنین هرگز من کردم

 …ی کرد می عوض را پیرهنت داشتی …برای گفتن شب به خیر به تو به اتاقت آمدم 

 "خسته نباشی گلم ..  "به رویم لبخند زدی 

 " … کشیدی زحمت خیلی … همچنین …ممنون  "
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 "؟ خبر چه خب. …عشقمه اینجور کارا  "

 " …طراوت موند خونه  "

 ابروهای خوشحالتت که باال رفت فهمیدم برای تو هم عجیب ست .

 نمی … من اما … من با داشت حرفها نگاهت … لبخندی عجوالنه زدم وتوضیح دادم که چرا می خواهد بماند

 گفته حواض کاش ؟ بودی نگران چرا ؟ بزند من به توانست می آسیبی چه … بود دختر یک او … کنم درک توانستم

 … بودی

وقتی وارد اتاقم شدم طراوت را دیدم که پشت میز تحریرم نشسته و با ورودم کشوی میز را بست و به طرفم 

 …برگشت

 می خهآ…ردم آنجا چه می خواست؟لبخندی عجوالنه زد:ببخش رفتم سر کشو گوشواره و ساعتمو گذاشتمتعجب ک

 …باشن پیشم شبها ندارم عادت …دونی

 ..…به رویش لبخند زدم:اشکال نداره خوب کردی

 وابی.خبعد هم نگاهی به سر تا پایش انداختم:خب بزار یه لباس راحتی بهت بدم با این لباسها که نمی تونی ب

 …کمدم را باز کردم بلوز شلوارِ آبی رنگی که گلهای ریزسفید و سرمه ای داشت را بیرون کشیدم:بیا اینا رو بپوش

 و به سوی در رفتم و تشکرش را شنیدم:راحت باش عزیزم.

 مامان با دیدنم گفت:طراوت خوابید؟

 …ــنه می خواد لباسشو عوض کنه

 جا می مونه؟ـــ حاال خانوادش خبر دارن این

 …یگهد گفته بهشون قبال حتما …سؤالی پرسید که خودم هم پاسخش را نمی دانستم.شانه باال انداختم:نمی دونم

 قدر آن وا و اینطوره اگه …با کمی تأمل گفت:راستش فکر می کنم خانواده ی بی فکری داره که زیاد مسؤل نیستن

 ربراد که مخصوصا …،دوست ندارم باهاش ارتباط داشته باشی نباشه مهم بخوابه خواست جا هر رو شب که آزاده

 …داره هم مجرد

 که بود رک و ساده طراوت همان من نظر در هنوز چرا دانم نمی و …این هم از نظر مامان،که نسبت به او عوض شد

 .رنجیدم می ازش اش گویی رک خاطر به گاهی فقط

 …پایین نای منم …ا هم پوشیده بود.گفتم:تو روی تخت بخواب وقتی واردم اتاق شدم لب تخت نشسته بود. لباس ر

 …مراحتر پایین اون من …نده خجالتم این از بیشتر دیگه …پتویی انداختم که گفت:نه ،من پایین می خوابم

 …بودم خسته …کشیدم دراز پتو روی و. بخواب جا همون تو …ــ نه عزیزم

 .…ــ اما اینطوری

 …تیکه پاره نکن ـــ جون تو دیگه تعارف

 دیگه حرفی نزد.

 دقایقی بعد پرسید:تو از زندگیت راضی هستی؟

 نگاهم را از سقف گرفتم و به او دوختم،من تو را داشتم،مگر می شد ناراضی باشم؟

 .دم می آب به گل دسته زیاد و شیطونم که چند هر. …خودم هم …نامزدم هم … ام خانواده از هم …گفتم:آره
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 و محو سایه یه مثه توش چی همه …خاکستریه خیلی من زندگی اما …گی زد:خوش به حالتلبخند کمرن

 .… ام آینده … خودم … ام خانواده.…کمرنگه

 با کنجکاوی گفتم:چطور؟

 …نداره فایده موردش در زدن حرف …نفسی شبیه به آه کشید:بگذریم

ه دوست نداشته باشد که من چیزی از زندگی اش هر چند با این کالم دلم به حالش سوخت،اما فکر کردم که ممکن

 و …دش خواب گرم چشمهایم خستگی از او از زودتر کنم می فکر …بدانم. پس دیگر چیزی نپرسیدم.و دقایقی بعد

 .…نداشتم را رود می کجا اینکه پرسیدن توان کردم،اما حس تخت روی از را طراوت شدن بلند

 ش تماس گرفت تا به دنبالش بیاید.طراوت بعد از خوردن صبحانه با برادر

 .…هر چه اصرار کردم برای نهار بماند اصرارم را رد کرد و نپذیرفت

 .…نبود همیشگی طراوت آن طراوت …نمی دانم چرا از وقتی که بیدار شده بود در هم بود

 …تا آمدن برادرش در حیاط روی تختهای نزدیک باغچه نشستیم

 یست؟گفتم:انگار حالت زیاد خوب ن

 .…کنه می درد سرم …بی آنکه نگاهش را از باغچه ی نزدیک خانه ی شما بگیرد گفت:چیز مهمی نیست 

 .نبود راحت جات اگه ببخش …ــ حتما دیشب راحت نخوابیدی

 …نکن ام شرمنده این از بیشتر. …سرش را پایین انداخت:این چه حرفیه؟

 رخی به صبح:شد گشوده لبخند به لبهایش طراوت دیدن …من که نهمهال از خانه ی شما بیرون آمد ،با دیدن ما.. 

 .…جان طراوت

 .خیر به صبح …فکر می کردم طراوت از دیدن او خوشحال خواهد شد اما بی تفاوت و سرد پاسخش را گفت:سالم

 .…مهال امد و کنارش نشست:چه خبرا؟دیشب نفهمیدم کی رفتی

 .…ــ راستش نرفتم

 ریمب بیا…سرده خیلی:شدم بلند جا از…نکرد نگاهم حتی…نه مرا کم محل می کرد ناراحت شدماز اینکه مهال آنگو

 …دیگه میاد هم داداشت تو

 .ممنونم و شرمنده دادم زحمتم اینکه بابت…طراوت گفت:تو برو همینجا خوبه

 …خودته ی خونه …بی آنکه به مهال نگاه کنم گفتم:کاری نکردم که اینطور حرف می زنی

 …دیگه برم من …ن موقع صدای بوق ماشینی از بیرون به گوش رسید که طراوت گفت:حتما تارخههما

خداحافظی کرد و رفت.و مهال هم در همان حال که بی حجاب بود با او به سمت در رفت.و من دیگر نماندم تا این 

 .…بینمرفتار ناشایست او را که حتما با آن ظاهر با برادر طراوت روبه رو می شود را ب

به خانه ی شما آمدم.فکر می کردم هنوز خواب باشی اما مادرت گفت که برای خرید وسایل پخت نذری آن شب که 

 …پلو و قیمه بود به بازار رفته ای

مهال هم آمد ،بی آنکه نگاهش کنم از کنارش گذشتم تا به حیاط بروم که گفت:عجب داداش خوشتیپی داره 

 …دوستت

 .…به او انداختم:مبارک صاحبش باشهنگاهی تحقیر آمیز 

 پوزخند زد:صاحبش کیه اون وقت؟
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 …ــ نمی دونم،تو که رفتی آشنا شدی ،اینم می پرسیدی

 .…باشی داشته خبر شاید گفتم …ــ تو داری می گی

 …دارمـــ نه من وقتی با یه غریبه ی نا محرم رو به رو می شم ، کاری به تیپ و قیافه و اینکه صاحبش کیه رو ن

 سرخ شدن گونه هایش خبر از خشمش می داد:اگه این طوره چرا بهترینشو تور کردی؟

 .اجازه با.. بچگی از …ــ بهترینش خودش منو انتخاب کرد

 رفتم و او را با آنهمه خشم تنها گذاشتم.

 به خانه رفتم. مامان پرسید:طراوت رفت؟

 ــ آره .. رفت.

 …ــ حس کردم ناراحته

 .کنه می درد سرش گفت پرسیدم …کردم حس منم آره:گفتم…هم فهمیده بود پس مادر

 .باشی مراقب بیشتر بهتره گم می بازم …مادر گفت:دختر عجیبیه

 نمی دانم چرا هیچ کس درست و واضح حرف نمی زد؟مثال باید مراقب چی می بودم؟

 …اینکه ممکنه دیشب که من خواب بودم طراوت

***** 

 بیشتر، دلنشینت ی مشکی،چهره لباس و ریش ته آن با. …ی زنجیر زن نگاهم روی تو قفل شده بوددر میان دسته 

 از که اندوهی ی همه با …نشست چشمانم در و گرفت را نگاهم رد هم تو نگاه …نشست می دلم به همیشه از

 …نشاندی لبانت بر زد،لبخند می موج ات چهره در عذاداری

 ی همه با که چیزی…،حس من به تو چیزی فراتر از عشق و دوست داشتن بودمن خدای…اشکهایم را پس زدم

 دیگر نافذ چشم جفت یک نگاهِ در من مشتاق گذشتی،نگاهِ و گرفتی من از را نگاهت وقتی…بود شده عجین وجودم

 …لرزید تنم نگاهشان از که چشمهائی.…شد قفل

 من متوجه نشدم؟یعنی طراوت هم با او بود یا تنها آمده بود؟چرا تارخ اینگونه خیره مانده بود به من؟او کی آمد که 

خیلی سریع عشق و اشتیاقی که از نگریستن به تو در نگاهم مانده بود را پاک کردم و جایش را خونسردی و بی 

 که هکی یارو این:نشست گوشم در رامین صدای که دادم تکان سری آشنایی ی نشانه به فقط…تفاوتی نشاندم

 خیره شدین به همم؟ اینطوری

 …نبود منصفانه قضاوتش …رامین بد خلق بود

 اخم کردم:من خیره شدم؟

 ــ می شناسیش؟

 …نگاهم را گرفتم:به تو ربطی نداره

 ــ شهرزاد عصبیم نکن پرسیدم کیه؟

 …دیدم دست بردار نیست:برادر همون دوستم طراوته

 ــ همون دختره ی سبک؟

 خودت؟تعجب کردم:چی می گی واسه 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

6 5  

 

 نمی …تبه دم می تذکر اول پس شی می خیره کسی به بینم می باره اولین …ــ شهرزاد بهتره مواظب رفتارت باشی

 …بینه نمی و شده کرو چرا صفا این دونم

 .…کنی توهین من به نداری حق تو. …ــ خفه شو رامین

 بگو گم می چی هر …که هستم از روی چادر بازویم را فشرد:واسه چی حق ندارم؟شوهرت نیستم،پسرعموت

 …باال برو گمشو هم االن.. چشم

 …بغض کردم چرا او اینقدر تلخ بود؟چرا راجع به من اینگونه حرف می زد؟واقعا فکر می کرد که من

دستم را با خشونت از دستش کشیدم و دیگر نتوانستم بمانم.می توانستم جان تو را قسم بخورم که به تارخ آنگونه 

 .…م که او می گفتنگاه نکرد

اشکهایم در حال فروریختن بود و چه خوب بود که تو مشغول گرداندن سینی حاوی لیوانهای شیر شده بودی، 

 …وندیدی که رامین چگونه به من تهمت زد و تحقیرم کرد

 خودم را به اتاق رساندم.آنجا بهترین جا برای خالی کردن بغضم بود

 …ی بود و در ذهن من چون خاطرات خوب با حسهای خوب ماندگار شدخاص روزهای…دهه ی اول محرم گذشت

 .…آمدند شب هر اما مادرش و مریم …در آن مدت طراوت دیگر به خانه مان نیامد

 معیتج از پر حیاط.…بود شلوغ خیلی خانه.بود عاشورا شب که …مراسم به خوبی برگذار می شد تا اینکه شب آخر

 …بود عزادار

نشسته بودیم و به صدای پر از حزن مداح گوش می دادیم.. هر کس در حال و هوای خودش  ما گوشه ی حیاط

 ؟کیه پسره این شهرزاد:زد پهلویم به آهسته مریم که …بود روان چشمانم ی گوشه از پروا بی اشکهایم…بود

 نگاهش کردم :کی؟

 …کردم گم را پایم و دست …غیر عادی خیلی …من به خیره هم باز …به روبه رو اشاره کرد.. تارخ را نشانم داد

 .ترسیدم نگاهش از

 …گفتم:برادرِ طراوته

 ــ خب چرا اینجوری خیره شده به تو؟

 …ــ چی بگم.. خدا کنه صفا متوجه نشه

 وضعشه؟ چه این …بشه عصبانی داره حق …ـــ آره واقعا

 را تو و …گشتم تو دنبال به ناخودآگاه …بوددوباره به تارخ نگاه کردم .انجا نبود گویی در میان جمعیت گم شده 

 رونبی آسوده را سنگینم نفس …ریختی می اشک آرامی به و بود پایین به نگاهت …یافتم زیر به سر و آرام

 …نشدی اش عادی غیر حرکت و او متوجه که خوب چه…فرستادم

 ..همن عین برادر و خواهر …مریم گفت:مثل اینکه رفت

 وام در موردشون حرف بزنیم.ــ ول کن مریم نمی خ

 …ــ اصال واسه چی میاد؟به تیپش هم نمی خوره اهل دین و دیانت باشه

 ــ منظورت چیه؟

 .داد دست بهم بدی حس تو به نگاهش از …ــ منظورم اینه که مواظب خودت باش
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ی و نمی کردم بی تفاوت فکر و گفتم می تو به کاش. …حق با مریم بود.همان حس را پیدا کرده بود که خودم داشتم

 …کم محلی بهترین راه مقابله با اوست

************ 

 .رفتی و رساندی دبیرستان به مرا که وقتی …دیگر او را ندیدم تا هفته ی دیگر

 قبل از اینکه وارد مدرسه شوم صدایم کرد:شهرزاد خانوم.

 با شنیدن صدایش به طرفش برگشتم. جلو آمد . گفتم:سالم.

 خوبی؟ …مستقیم به نگاهم بود:سالم نگاهش

 خوبین؟ شما…ــ ممنوم 

 .…نیست خوب حالش طراوت …ــ من که خوبم

 مگه؟ شده چی …تعجب کردم:خدا بد نده

 ـــ عاشق شده.

 چیه؟ منظورتون:بگویم توانستم فقط …یک لحظه از صراحت کالمش جا خوردم

 …ماشین؟اینجانگاهی به اطراف انداخت:می شه خواهش کنم بیای تو 

 …ببخشید …شه می شروع کالسم االن …با عجله گفتم:نه

 …ــ زیاد وقتت رو نمی گیرم

 .…زنم می حرف باهاش خودم …ــ گفتم که نه آقا تارخ

 …کنم می خواهش …ــ فقط چند لحظه

 .اجازه با … خوام می معذرت …ــ نمی تونم

 و به راه افتادم که گفت:پس برات مهم نیست؟

 کاری از دستم بر نمیاد جز اینکه باهاش حرف بزنم.ــ 

 …ــ اون به تو حرفی نمی زنه

 …ــ چرا مگه

 …به میان حرفم آمد:آخه عاشقِ نامزدت شده

 طورچ …آخه:ماندم خیره او به ناباور …حرفهایش برایم عجیب بود .گویی که در واقعیت نبوده که آنها را شنیده ام

 !!ممکنه؟

 ری ناظم خشک و بداخالق مدرسه که گفت:نکویی معلومه داری چکار می کنی؟صدایِ خانوم می

 …با ترس به او نگریستم:سالم خانوم

 جلو آمد،نگاه مشکوکش اول به من و بعد به تارخ خیره ماند.

ارد. د تارخ سالم گفت و خسته نباشید و بعد از آن اضافه کرد که برادر طراوتِ تابان هست و با من آشنایی خانوادگی

 …و برای گرفتن مرخصی برای طراوت به مدرسه آمده که منو دیده و مشغول احوالپرسی شده

 …خانوم میری که آرام گرفت،نفسی آسوده کشیدم،به خیر گذشت

 …رو به هر دو بااجازه ای گفتم و به درون رفتم
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 پی دنمدی با …که خودش را به من رساندآنقدر ذهنم آشفته بود که متوجه مریم نشدم که مرا به نام می خواند،تا این

 …ناراحتم چه از که پرسید کنجکاوی با و برد بدم حال به

 …کشیدم می خجالت بودم کرده طراوت به که اعتمادی خاطر به او از…نگفتم چیز هیچ …اما من نگفتم

 .…طراوت …حق با او بود

 هب سبزت نگاهِ …یدی که حالم ،حالِ هر روز نیستوقتی به دنبالم آمدی و سوار ماشینت شدم با نگاهِ اول فهم 

 دلم؟ عزیز شده چیزی:ماند خیره چشمانم

 …نگاهم را از نگاهت دزدیدم:نه

 بگی؟ خوای نمی …ـــ اما مطمئنم یه چیزی شده

 …شده حرفم یکی با …نگاهم را به بیرون دوختم:چیز مهمی نیست

چون محال بود که به ذهنت برسد که آن یک نفر تارخ بوده  …چه می توانستم بگویم؟تو این را باور می کردی؟

 باشد.

 ـــ سر چی عزیزم؟

 …ـــ سر یکی دیگه از بچه ها

 …و چون دیدی برای توضیح کامال بی میل هستم به حال خودرهایم کردی

 …طراوت با تماس و خواست می خانه به رسیدن دلم. …گردش هروزه را نخواستم

 داغ نوشیدنی یک خوردن و …گل خریدن…خواست می مرا با گردش دلت. …هر روز بودی اما تو سر خوشتر از

 .شاپ کافی یک در

 نمی طراوت.نبود خوش…هیچ …حالم…می دانستم همه را برای عوض کردن حال و هوای من می خواهی.اما من

 …او و. بودم کرده اطمینان او به من. …بشکند را نمکدان و بخورد نمک توانست

 .شود من عشقِ عاشقِ نداشت حق …و حق نداشتنه ا

******* 

 …شماره اش را که گرفتم، تا بخواهد گوشی را بردار حرص خوردم

 خیلی مایل بودم بدانم چرا و چگونه؟

 اگر می خواست در این خانه عاشق شود،مگر شایان یا رامین نبودند؟چرا تو؟

 ید مکث کرد:سالم شهرزاد.گوشی را خودش برداشت.صدای سالم گفتنم را که شن

 ـــ بهتری؟

 ـــ بهترم؟ منظورت چیه؟

 …ـــ داداشتو دیدم

 آره؟…با کمی مکث گفت:پس باالخره بهت گفت

 تونستی؟ طراوت؟چطور چرا:گفتم عصبی لحنی با …چه خونسرد و بی تفاوت

 ـــ معلومه داری چی می گی؟مگه چکار کردم؟

 ردی؟ـــ پس برات عادیه؟از منم شرم نک

 ـــ شهرزاد؟! چی داری می گی؟
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 ـــ طراوت چطور تونستی عاشق نامزد من بشی؟

 نا باوری اش را با خنده ی کوتاهی نشان داد:چی؟! شهرزاد؟!

 گیج شدم .منظورش چی بود؟یعنی حرفم را قبول نداشت؟

 …برادرش های گفته از …نفسم گرفت. شروع کردم به صحبت

 بیا …بزنم حرف باهات تونم نمی اینطوری من ببین …شاید باورت نشه اماو او بود که گفت:شهرزاد 

 …االن همین…خونمون

 .شدم گیج حسابی طراوت بزن حرف …ـــ نمی تونم بیام 

 …باشه راحت خیالت …نداشته حقیقت حرفاش که بگم تونم می فقط …ـــ حق داری شهرزاد

را باید به من دروغ بگوید؟آن هم در مورد خواهرش؟!در مودرد واقعا نمی دانستم حرف کدام را باور کنم .تارخ چ

 نامزد من؟! چه منظوری می توانست داشته باشد؟

******* 

 ـــ مطمئنی حالت خوبه؟مشکلی نداری؟

 …ــ آره مامان خوبم

 …ـــ صفا هم نگرانت بود

 …ــ نه مامان چیزی نیست،سرم درد می کنه بخوابم خوب می شم

 دانستم می.داشتم دوست را اش مادرانه های نگرانی.…در چهره اش موج می زد که اتاقم را ترک کردهنوز نگرانی 

 ما که بود این غمش و هم ی همه…دهد می دست او به بدی حال باشیم،چه ناراحت و هم در کمی ما از یکی اگر که

 …ببریم لذت زندگی از و باشیم راضی

 ه سقف چشم دوختم.با رفتنش باز روی تخت دراز کشیدم و ب

 .کرد می ام کالفه این و رسیدم، نمی جایی به…حرفهای تارخ و طراوت را در ذهنم مرور کردم

 .…باید صبر می کردم تا فردا طراوت به مدرسه بیاید و همه چیز را برایم تعریف کند

***** 

 …اب ندادجو…گرفتم تماس او با خانه به برگشتن محض به.نیامد مدرسه به هم امروز …نه

 …از روز قبل آرامتر شده بودم و دیگر زیاد به این موضوع فکر نمی کردم

 اما همچنان کنجکاو بودم بدانم اوضاع از چه قرار است.

وقتی که مادر گفت خانواده ی مهال فردا به خانه ی جدیدشان نقل مکان می کنند ،خیلی خوشحال شدم.حالم بهتر از 

رداشتم و همان طور که با پوست آن را می خوردم به سراغ شهره رفتم.در حال درس ب یخچال از را سیبی…قبل شد

خواندن بود کمی سر به سرش گذاشتم.و او با شیطنت گفت:چیه ؟کبکت خروس می خونه؟خبر رفتن مهال جون بهت 

 رسیده؟

 …خندیدم:چی از این بهتر؟با وجود او دوست نداشتم برم خونه ی عمه

 …میاد بدم ازش چقدر دونی نمی. …رــ آره منم همین طو

 …شیرین هم به ما پیوست:داره بوی غیبت میاد

 …خندیدیم . او گفت:بحثو عوض کنین منم باشم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

6 9  

 

 گفتم:بحث شیرین غیبتو دلت میاد عوض کنیم؟

 …به شوخی اخم کرد.شهره گفت:من فردا امتحان دارم خیلی خوشحال می شم تشریفتونو ببرید بیرون

 وبیدم:دخترِ بی ادب،با خواهر های بزرگترت اینطور باید حرف بزنی؟به بازویش ک

 …من اتاقِ بریم بیا …شیرین خندید:ولش کن شهرزاد

 چشم غره ای به شهره رفتم و با شیرین همراه شدم.

 …گفتم:راستی عکسهای جدیدتو نشونم ندادی

 ــ بشین االن میارم.

 عکس های زیبای او و رامتین شدم. آلبومش را به دستم داد و من مشغول تماشای

 رامتین همیشه اخمو و جدی،چه عاشقانه شیرین را می خواست.این در همه ی عکس ها کامالً مشهود بود.

 …ــ شیرین جون

 ــ جونم؟

 ــ چقدر رامتینو دوست داری؟

 …زیاد خیلی …ــ خب

 ـــ مثالً اگه چند وقت نبینیش دلت واسه اش تنگ می شه؟

 بگم؟ چی …سؤاالی سخت می پرسیاخندید:

 و من گفتم:من که صفا رو یه صبح تا ظهر نبینم دیوونه می شم.

 همیشه با او راحت بودم و از ابراز احساساتم نزد او خجالت نمی کشیدم.

 …لبخند زد: اون هم همین طور دوسِت داره

 و داشته باشم.دوباره به آلبوم نگاه کردم:چقدر دلم می خواد یه آلبوم مثل مالِ ت

 …ــ خب این که کاری نداره

 .…ـــ فکر می کنم بزاریم واسه ی بعد از عقد بهتر باشه

 …ــ چه فرق می کنه شما که دیگه به هم محرم هستین

 …مادر شیرین را صدا کرد و گفت که رامتین آمده،گل لبخند بر لبان خوشرنگش نقش بست

 …را یکبار باز و بسته کرددر آینه نگاهی به خودش انداخت،موهایش 

 .کرد ترک را اتاق و خندید.شه می زده ذوق دیدنت از که برو …گفتم:خوشگلی آبجی

پس از دیدن چند عکس آخر آلبوم را سر جایش گذاشتم.یکی از روسری های شیرین را سرم کردم و از اتاق خارج 

 شدم.

 رامتین با دیدنم تبسم کرد و سالمم را پاسخ داد.

 ر آنها نشستم ، ساعتی به آمدن تو مانده بود.در کنا

 تلفن که زنگ خورد،چون من نزدیکتر بودم گوشی را برداشتم.ــ بله؟

 …اما جوابی نشنیدم.بار دیگر گفتم:بفرمائید

 اما مثل اینکه طرف مزاحم بود.نگاه رامتین بالفاصله به من جذب شد.

 .نداد جواب…گوشی را گذاشتم و گفتم :مزاحمه
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 …تی بار دیگر صدای زنگ تلفن بلند شد،رامتین گفت:بذار من جواب بدموق

 …بی خیال کنار رفتم تا او جواب بدهد

 . نداشتیم مزاحم ما …رامتین هم که گوشی را برداشت از آن طرف کسی جواب نداد و مادر متعجب گفت : عجیبه 

 "شاید اشتباه می گیره  "رامتین گفت

 "آدم بی کارم زیاده  "ه شیرین برای او پوست می کند و در همان حال گفتم نگاهم به میوه ای بود ک

به اتاقم رفتم تا کمی درس هایم را مرور کنم . تا وقتی تو آمدی دیگر کاری نداشته باشم و با خیال راحت در کنارت 

 بنشینم .

 و …داشت حرف نمی زد  می بر را گوشی کس هر که …اتفاق عجیب آن شب باز هم همان مزاحم تلفنی بود 

 . کشید پریز از را تلفن ی دوشاخه شایان آخر در و بود کرده خرد را همه اعصاب

 … بود عجیب برایم مهال ی خیره های نگاه …پس از شام همه برای شب نشینی در خانه ی شما دور هم جمع شدیم 

 یپوزخند با او و …ه به او دقیق می شدم آگا خود نا که بود داشته نگه خود در حرفی یا حسی چه نگاهش دانم نمی

 بر بحث اتفاقا آنشب.  خواندم می نگاهش از را خاصی برق حسادت حس از جدای من و.  گرفت می بر من از نگاه

 و بودند راضی دارند ای خانواده چنین اینکه از خانه های مرد ی همه … شد فامیل دختران وقار و حجاب موضوع سر

ران خانه افتخار می کردند و مهال بود که با نیشخند گفت : اما به نظر من که هر کی چادر می دخت و همسر وجود به

 … نباشه توش حرفی تا کنه استفاده کنه می که کارهایی پوشوندن برای رو چادر ممکنه …پوشه که قدیسه نیست 

دنبال آن چشم هایش را به  به که هایش حرف از را بدی حس من … من اما …همه با این حرف او موافق بودند 

 تقداس پشت را خطایم کدام من اما ؟ باشد من به منظورش توانست می یعنی …سوی من می گرداند دریافت کردم 

 با تیح کسی با آن به راجع توانستم نمی که بود حسی آن و ؟ بزند حرفی چنین بخواهد که بودم کرده مخفی چادرم

ن و حساس خواهی خواند چرا که حرف مهال درست بود و از این گذشته تا به بدبی مرا دانستم می که کنم صحبت تو

 آن روز کسی از من خطایی ندیده بود که بپذیرد مهال با توجه به آن ، این حرف را زده است .

با اینکه دلم از حرف هایش و حالت نگاهش به آشوب افتاده بود اما سعی کردم با خوش بینی خودم را فریب دهم . 

 .نکنم خراب را بودنم تو کنار در …او فکر نکنم و بیش از این شبم را  به

**************** 

طراوت به مدرسه آمد اما اصال حرفی در آن مورد نزد و من هم که حرفش را پیش کشیدم با ناراحتی گفت : خواهش 

 به روزم دو این. …ن مادرم هستم نگرا االن منم..  گفته دروغ تو به تارخ..  کن باور حرفامو …می کنم شهرزاد 

 .… بده خیلی حالش … نیومدم او خاطر

 : گفت پرسیدمکه را این دوباره ؟ گفت می دروغی همچین من به تارخ باید چرا …سر از حرفهایش در نمی آوردم 

 … دونم نمی من کن باور

 ؟ چیه کارا این از منظورتون بگو ؟ ندونی ممکنه مگه …عصبانی شدم 

 گاهی … داره روانی مشکل … تارخ راستش:  بود دستش لرزان انگشتان به نگاهش …ا پایین انداخت سرش ر

 … کنه می چیکار داره فهمه نمی. … میشه اینطوری

 …ناباور چشم به دهان او دوخته بودم : چی ؟؟؟؟؟؟ آخه چطور ممکنه ؟ بهش نمیاد 
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 باید خودش حرف حرف …من یکی خیلی ازش می ترسم  میشه بد حالش وقتی کن باور اما …ــ به ظاهر که نه 

 .… باشه

 "… که اونه نگران هم مادرت حتما … متاسفم … بد چه" شدم ناراحت …اخم هایم در هم رفت 

 ببخش منو … خوره می اونو غصهی … آره "سرش را تکان داد و اشکی که در چشمانش جمع شده بود فرو ریخت 

 " … نیست خوب حالم..  شهرزاد

 حس کنارم در را مریم حضور … کشید خود دنبال به را نگاهم …این راگفت و از روی نیم کت بلند شد و رفت 

 " بود چش شفیقت رفیق " کردم

 را فحر ی ادامه اینکه برای و "..  خوشه نا کم یه اینکه مثل … بود مامانش ناراحته … بگم چی "شانه باال انداختم 

 " کالس بریم باید االن …آب بخوریم  بریم " شدم بلند نگیرد

 . دبو سخت حرف این باور ؟ باشد نداشته روانی تعادل تارخ بود ممکن چطور …اما همه ی فکرم پیش طراوت بود 

************** 

 

امتحانات را پشت سر گذاشتم و چون همیشه بهترین نمرات را کسب کردم و دانش آمز ممتاز شدم . به خاطر دارم 

 آن از اول ی رتبه عنوان هم بار این دانستی می که دادی نشان و …ز شنیدن این خبر چقدر خوشحال شدی که ا

 … باشه خوشگلم خانوم مبارک:  آویختی گردنم به خودت بود زیبایی بند گردن که را ات هدیه … ست خودم

 … رفتنت دانشگاه انشااهلل

اده ی عمویت به خانه ی خود رفته بودند و دغدغه ام برای رو خانو …آن روزها همه چیز به روال عادی می گذشت 

 ائمشد نبودن و رفتن به بود هرچه اما آمد می تان خانه به مهال البته …به رو شدن با مهال کمتر از پیش شده بود 

 . بودم وار امید

گوشه گیر و حتی  و منزوی … حرف کم …در مدرسه هم همه چیز خوب بود و فقط طراوت دیگر مثل سابق نبود 

 و پدر های نگرانی و برادرش حالی بد به خودش و …چند بار هم مشاور با او صحبت کرد اما فایده ای نداشت 

 .…روز آن مثل … آمد نمی مدرسه به هم ها روز خیلی و.  داد می ربطش مادرش

 …آن روز 

 ماشینت و شدم خارج مدرسه از وقتی …دم بو ندیده آنگونه را تو وقت هیچ …هنوز هم از یاد آوریش تنم می لرزد 

 … نبود عاشق نگاهت … نبودی همیشگی صفای اما.. دادی پاسخ را سالمم..  آمدم طرفت به خوشحالی با دیدم را

:  دش جاری زبانم بر سوال این اراده بی … شد سرازیر قلبم به ترس … بارید می نگاهت از که بود خشم ی شراره

 ؟؟ جون صفا شده چی

 چی از … یواشتر:  گذاشتم دستت روی را دستم …آنکه پاسخم را بدهی به سرعت سرسام آورت افزودی  بی

 ؟ هستی عصبانی

 ؟ بود شده چه آخر …با نگاهت که دیگر سبز و آرام نبود قالب تهی کردم 

 …ا لب بگشایی نمی دانم مرابه کجا می بردی ؟ هر کجا که بود مسیر خانه مان نبود . ترجیح دادم سکوت کنم ت

 

 کردی؟ تا من با آنگونه که بودی تو…هنوز باورم نمی شد
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 من و گفتند می بد موردش در همه که طراوت؟آن ؟چرا جرم کدام به بود؟آخر ممکن چگونه …اشکهایم روان بود 

 .…ومن کردند نگاهش بد چشم به همه.…سوخت اش تنهائی حال به دلم

نیم کت نشسته بودی و سرت را در میان دست هایت گرفته بودی نگاه کردم.و  به تو که آنقدر داغون وخراب روی

 من که.گوید می دروغ طراوت که کنم ثابت نتوانستم من …کرد خیس را صورتم و …شکهایم بی مهابا فرو چکید

 .…بکشد روغن و رنگ تابلو برایم او تا بدهد تارخ به که ام نداده او به عکسی

 ماقتیح چنین توانستم می چطور من. …داشتی دوستش خیلی تو که عکسی. …ی حجابم راآن هم آن عکس زیبای ب

 دهم؟ انجام را

 .…بودی داده را قولش تارخ به که همون…چرا طراوت در چشمان نگاه کرد و گفت که تو عکس را به من دادی؟

 …یبد وحالِ حس چه. …بود شده آور خفقان هوا چقدر …سنگینی حرفهای چه. …خدای من

 …فشارد می را قلبم هم هنوز…نگاه ناباور تو هنوز هم دلم را می سوزاند

 ..…فکر کردن به آن دقایق و ثانیه های شوم حالم را بد تر از بد می کند

 وقتی مقابل خانه ی غریبه ای ماشین را خاموش کردی متعجب به طرفت برگشتم:اینجا کجاست صفا جون؟

 .…م دوختی :تا چند دقیقه ی دیگه معلوم می شهنگاه سراسر خشمت را به چشمان

 و اشاره کردی پیاده شوم.

 کردی؟ نمی پاک کوچکم قلب از را دلهره و گفتی نمی چرا.آوردم نمی در عجیبت عصبانیت …سر از کارهایت

 .…بی حرف پیاده شدم و تو هم

 قبل از اینکه زنگ را بزنی گفتم:نمی خوای بگی اینجا کجاست؟

 زدی:می خوای باور کنم نمی دونی؟پوزخندی 

 بهت زده گفتم:منظورت چیه؟

 به و شنیدی می هم تو را صدایش شاید…کوبید می تند تند قلبم در شدن باز تا …جوابم را ندادی و آیفون را زدی 

 …آوردی نمی خودت روی

 …در که باز شد به درون رفتی و نگاهی به من انداختی: بیا تو

 …جان کم و سست گامهائی با …م به دنبالت روان شد

خانه ای بود با حیاطی بزرگ و زیبا که من با آن حالی که داشتم زیاد برای کنجکاوی و نگریستن به اطراف حوصله 

 غریبه نم برای کامالً آنجا…کردم نگاه تو به هم باز.…رفتیم بود حیاط آخر که سنگی ساختمان سمت به…نداشتم

 …بود آشنا نا و

 …ای بگی صفا؟حالم خوب نیستــ نمی خو

 ایستادی.با نگاهی نا آشنا زل زدی به صورتم: چرا اونوقت؟فکر نمی کردی بفهمم آره؟

 …دست های یخ کرده ام را به سویت دراز کردم و دستت را گرفتم:از چی حرف می زنی؟من که سر در نمی یارم

خ زده ام برداشتی و به پشت سرت نگاه ی دست از نگاهت.…صدای باز شدن در ساختمان را هر دو شنیدیم

 …کردی

 خبر چه فهمیدم نمی چرا …بود گردش در طراوت و تو بین گردانم سر نگاه …و من از دیدن طراوت جا خوردم

 است؟



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

7 3  

 

 نه از چهره ی خونسرد طراوت چیزی دستگیرم شد،نه از اخمهای ِ در هم تو.

 معلومه تو کجائی طراوت؟ اصالً اینجا چه خبره؟ …مقابل طراوت ایستادیم.سعی کردم لبخند بزنم:سالم

 طراوت اما نگاهش را از من گرفت و به تو دوخت.

 فقط.…خودمان ی خانه شبیه چیزی…بود مجلل و زیبا هم ساختمان درون. …اشاره کردی به ساختمان وارد شوم

.ظاهراًطراوت تنها بود.گفتم :نمی …نمانده خاطرم به زیادی چیز دانم نمی.…نه خودمان ی خانه و بود دوبلکس آنجا

 خواید بگید چی شده؟

 .…دستم را گرفتی: با من بیا

 …و مرا به دنبال خود کشیدی.. به سمت پذیرایی

 .…بده توضیح برام …و مقابل یک تابلو ی بزرگ ایستادی و بر سرم فریاد زدی:خوب نگاه کن

 شدوست که همان.…رست شبیه به همان عکی زیبایمد…بودم من اینکه … من خدای …نگاهم را به تابلو دوختم

 .…تابلو این اما … داشتی

 ممکنه؟ چطور اما …گیج و گنگ نگاهت کردم:چی رو توضیح بدم؟این تصویر منه

 !چرا؟ بگو …فریادت تنم را لرزاند:تو باید بگی

 .…خبرم بی من تو جون به. …اشک به چشمانم دوید:چرا چی؟من خبر ندارم

را گرفتی:شهرزاد این تابلو از روی عکسی گرفته شده که توی آلبومِ تو،توی کشوی میزت، توی اتاقت بود  شانه هایم

 …و االنم هست

 .…دادم عکسو من …من یعنی …وحشت زده از آنچه از زبان تو می شنیم گفتم:منظورت چیه؟

 اون فردای تو و …تو نقاشی کنها چهره بدی عکس خواسته ازت …ـــ آره طراوت می گه تارخ از تو خوشش اومده

 .…ببره واسش تا بهش دادی عکستو روز

 با چشمهای ناباور و از حدقه بیرون زده به طراوت نگاه کردم:آره طراوت؟! تو اینها رو به صفا گفتی؟!

 .…طراوت با بی خیالی نگاهم کرد:آره چون دلم واسش می سوخت

 چطور:زدی فریاد هم باز تو … تو اما …اید در خواب بودمش. …کردم می نگاهش مات و زده بهت …جا خوردم

 !بکنی؟چرا؟ غلطی همچین تونستی

 .…نداشتم ایستادن توان …زانوهایم می لرزید

تو همچنان کوبنده و بی رحمانه ادامه دادی:این بود جواب اون همه اعتمادم؟که عکس بی حجابتو بدی دست یه 

 غریبه؟!

 .…ندادم عکسی من …یبر زمین نشستم:اشتباه می کن

 ـــ پس این تصویر از کجا اومده؟اون عکس که همین یک ساعت پیش دیدم چرا از آلبومت بیرون اومده؟

 .…کن باور حرفامو.…صفا دونم تونمی عزیز جون به …اشکهایم روان بود:من نمی دونم

ندگی نیست که بخواد تو رو ز مرد تارخ …اما طراوت بی رحم گفت:من دلم می خواد زندگی گرمی داشته باشی

 .…گفتم صفا آقا به دلسوزی روی از من.…فریب بده و زندگیتو خراب کنه
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 هب و گرفتم طراوت دهان از چشم. … بودم شده شوکه …بهت و ناباوری برای حالت آن لحظات من خیلی کم ست 

 گه می وغدر این … صفا. … جون صفا:  خاستم بر سختی به … نگریستم بودی شکسته و رفته فرو خود در که تو

 … برداشته آلبومم از رو عکس خوابید مون خونه که شب همون خودش حتما … نه نه … شاید …

 اون … بودم خونه االن من ؟ گذاشت سرجاش و گردوند بر چطور. …با نگاهی ابری به چشم هایم دقیق شدی 

 …ه گردوند بر تو به را عکس خودش گه می طراوت … بود جاش سر عکس

 ؟ نه منو حرفای … اما کنی می باور نشناسو نمک ی دختره این حرفای … تو …ــ یعنی 

 …ــ من چیزی که می بینم رو باور می کنم 

دوباره نگاه پر از بغضم را به طراوت دوختم : آره طراوت ؟ اینطوریه ؟ حاال می فهمم چرا همه ازت متنفر بودند و به 

 … نداشتم خبر من و بود محض حماقت واقعا تو با دوستی …کردند  من به چشم یه ابله نگاه می

 ارخت … گفتم نامزدت به که دلسوزیه روی از واقعا من اما …نگاه سردش را به چشمانم دوخت : تو اینجور فکر کن 

گاهت  و بی گاه های دیدار و ها رفتن بیرون این اما هستی خوبی دختر خیلی بااینکه تو … بده فریب رو تو خواد می

 .…با تارخ باعث می شد که زندگی خودت 

 … کردی می باور نباید …وحشت زده بو تو نگاه کردم 

 دیدار تارخ با من. … شو خفه:  نواختم صورتش به را بود دستم توان در که محکمی سیلی …به سوی طراوت رفتم 

 ؟ رفتم بیرون اون با من ؟ داشتم

 خیانت درد … بود کمتر که من دل درد از دردش مطمئنا اما …گذاشت  ضربه جای …دستش را روی صورتش 

 … دوست ظاهر به البته … دوست یک از دیدن

 ؟ دنبالمون اومد نمی تارخ ؟ کردیم نمی فرار مدرسه از اومد نمی دبیر که آخر زنگای بار چند …ــ آره 

 …چیزی بود که می خواستی حس کنم  از تر دهنده آزار سکوتت …نگاه ترسانم باز هم به سوی تو برگشت 

 … کنی می باور گوید می نارفیق طراوت که را چه هر …نگاهت می گفت که باور می کنی 

ــ تو نبودی که می گفتی خونواده ام با رابطه ی من و تو مخالفت می کنند و تو به خاطر تارخ نمی تونی دست از این 

ونوادت خسته شدی و از اینکه با پسر عمه ات نامزد کردی دوستی بکشی ؟ نمی گفتی از سخت گیری های خ

پشیمون شدی ؟ نمی گفتی حست به اون مثل وقتیه که بچه بودی نه چیز دیگه ؟ تو حتی می گفتی رامین بیشتر از 

 … مراقبمه اون از بیشتر …صفا دوستم داره 

 دیده به را ات طوفانی نگاه …تو ایستادم  روی روبه ؟ حد چه تا وقاحت و پستی …قلبم داشت از سینه بیرون می زد 

 ؟ کنی نمی باور که تو:  گفتم دوختی ام

 …ــ اگه تو نگفتی این حرفا رو از کجا می دونه ؟ بهم ثابت کن دروغ می گه 

 .… نزدم بهش رو حرفها این هرگز من … دونم نمی من ؟ چطوری …ــ اما 

 …ش زدمپوزخندت دلم را به درد آورد : پس حتما من به

 …ــ پس اگه اینطوره منم باور کنم که طراوت عاشقت شده ؟ تارخ می گفت که طراوت عاشق نامزدت شده 

 فریادت خاموشم کرد : مگه تو واقعا با او رابطه داشتی ؟ کی همچین حرفی به تو زد ؟ چرا به من نگفتی ؟

تارخ ارتباط داره ؟ تارخ برای سرد کردن رابطه طراوت هم از فرصت استفاده کرد : حاال باورت شد که من می گم با

 …ی شما این حرفو بهش زده 
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 …ــ همه اش دروغه 

 دیگر … انداختم سر بر و برداشتم افتاد که را چادرم … دوخت هم به را لبهایم …سیلی محکمت خاموشم کرد 

 سعی یخیل …وختم : بیچاره مریم د طراوت به را ام نشسته اشک به نگاه ؟ کردی نمی باور وقتی گفتم می چه باید

 . فهممش می حاال … بشه تو با ام دوستی مانع کرد

راه بیرون را در پیش گرفتم . شکست خورده و ناالن از این همرو شدن راه بیرون را در پیش گرفتم که به دنبالم 

راوت دیگر راجع به من چه ط ها حرف آن جز دانم نمی من البته ؟ کردی باور چرا … بود گرفته تو از دلم …آمدی 

 …حرف هایی به تو گفته بود که به یکباره آن همه عشق جایش رابه بد گمانی و نفرت داد 

 خواستم از ماشینت بگذرم که با خشونت بازویم را گرفتی و پرتم کردی به درون ماشین .

و آن هم تو ؟ این من و توئه  بودم من این … نبود کردنی باور … پیچید ماشین فضای در هقم هق …بغضم ترکید 

 …با هم غریبه ما نبودیم 

 اشکی که از چشمت چکید را پاک کردی : آخه چرا ؟ چرا لعنتی ؟ چی از عشق و محبت واست کم گذاشته بودم ؟

 … گفت دروغ اش همه کن باور … صفا دروغه:  کردند می تار برایم را تو …اشکهایم دیدم را 

 …اون چیزایی از خونه و خونواده می دونست که جز تو کسی نمی تونه واسش گفته باشه  ــ چرا باید دروغ بگه ؟

 … کن باور حرفامو کنم می خواهش …ــ به جون تو من نمی دونم صفا 

 تتحال آن دیدن از دلم … بود رو به رو به نگاهت …دستت را کالفه در میان موهایت فرو بردی و به عقب کشیدی 

 مردم بهتر از آن بود که تو را در آن حالت ببینم . می … شد می ریش

 درون به و شدی پیاده …وقتی گوشه ای نگه داشتی فهمیدم حالت خراب تر از آن ست که فکرش را می کردم 

 جیح تر … دوختی زمین بر چشم و گرفتی دستهایت میان در را سرت … نشستی نیمکت اولین روی … رفتی پارک

 ؟ کنی باور باید را غریبه یک حرفهای چرا..  بیایی خودت به …ی کمی فکر کنی تنهای در بگذارم دادم

 … نکردی روشن را ماشین اما نشستی فرمان پشت … بودی شده آرامتر نظرم به …دقایقی بعد آمدی 

 ؟ نخواستی خودم از چرا ؟ کنه نقاشی واست دادی عکستو که شد چی …به طرفم چرخیدی : خب ؟ از اول بگو 

 …ات نگاهت کردم : من که گفتم م

 خوشم ردیک فکر چرا ؟ دادی عکستو چی واسه … بگو راستشو …عصبی و بی حوصله گفتی : اونایی که گفتی رو نه 

 … کنه نقاشی واسم حجابتو بی عکس دیگه مرد یه اینکه … چی اونم ؟ کنی پرایزم سور میاد

 …ــ صفا من عکسمو به هیچ کس ندادم 

 شده دزدیده اتاقت از طراوت توسط و اطالعت بدون اگه عکست …تابلو از روی عکس تو کشیده شده ــ اما اون 

 یعنی ؟ چی یعنی این … کردم پیدا میزت کشوی تو اونو و رفتم من ولی ؟ درسته باشه شده گور و گم باید االن بود

 . جاش سر برگردوندیش خودت

 …هش می کنم باورم کن خوا … نبوده من کار …ــ من نمی دونم چطوری 

 فریاد زدی : آخه چطوری ؟ هان ؟!

 … داشتی را خودت باور … زدی می را خودت حرف تو ؟ کنم ثابت میتوانستم چطور …در خود مچاله شدم 

 دوباره گفتی : چند بار باهاش بیرون رفتی ؟

 . دانستنم نمی من و بودی رحم بی چه …فقط نگاهت کرم 
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 … شون خونه تو … طراوت بدون ؟ شدین هم تنها …باهم  وقت هیچ …ــ باهم 

 هسین … داد می خرابت حال از نشان عمیقت دم … آوردی کم نفس …برایت سخت بود بر زبان راندن آن کلمات 

 … بود تنگ من چون ات

 که آنجا ات …چشم هایم را بستم بر روی این حقیقت تلخ که تو دیگر به من اطمینان نداری و تا کجا پیش رفته ای 

 متس به دستم… گذاشتم سر پشت را سختی دقایق چه … بود کننده دیوانه … من خدای..  آه … تارخ با … مرا

 … ندادی جوابمو … جات سر بتمرگ:  کرد میخکوب جا بر مرا فریادت که رفت دستگیره

را داری همچین سوالی از چ … متنفرم ازت … شو خفه …دلم می خواست خون ببارم به جای اشک : خفه شو صفا 

 من می پرسی ؟ خجالت نمی کشی ؟

 …و گریه امانم را برید 

  
 

 تفاوت بی زود خیلی اما … کرد دلواپس … نگران را نگاهت ای لحظه غمگینم های چشم …اشک های روانم 

 … گرفتی را نگاهت

 … دشهرزا گرفته خیلی دلم …ی شه ــ تا بهم ثابت نکردی همون شهرزاد پاکی که بودی هستی دلم ازت صاف نم

 .… بشی مرتکب رو اشتباهی چنین نداشتم توقع … داشتم اعتماد تو به من

 … زدی خیابان در چرخی هدف بی …ماشین را به حرکت در آوردی 

 گبر و شاخ بهش و بشنوه چیزی کسی خواد نمی دلم … مونه می تو و من بین موضوع این …ــ اشکاتو پاک کن 

 . بشه بدتر هست که اینی از اوضاع و …ک کالغ چهل کالغ کنه ی و بده

 کنم درک را حالت و حس توانستم می … سوخت می تو حال به دلم.. شد شدید ام گریه …این حرف را که زدی 

 . ام کرده خیانت تو به من کنی فکر اینکه … است شکسته چقدر ات مردانه غرور اینکه …

 . کنی آرامم نتوانستی و نخواستی حتی …آن بودی که فکرش را می کردم رنجیده تر و بد بین تر از 

 هب چگونه که ماندم من … تو نزد شده له غرور با ماندم من …وقتی آرام شدم مرا به خانه رساندی و بی حرف رفتی 

 . نیست بیش دروغی طراوت های حرف ی همه کنم ثابت تو

************ 

 … نبودی مهربان تو دیگر … نبود عاشقانه و شاعرانه خلوتمان دیگر …ان روز شروع شد قهر پنهانی من و تو از هم

 نبرند موضوع به پی بقیه اینکه برای بود اجباری … نبود عاشقت قلب و تو خواست به ها خلوت آن دیگر … دیگر

 . گرداندی می بر سکوت در و رساندی می مدرسه به مرا سکوت در …

 تاب … شد می خراب حالم طراوت دیدن با …فرو رفته روز به روز حالم بدتر می شد  من هم ساکت و در خود

 نآ گویی باز به قادر من ولی آمده سرم بر چه که پرسید می مدام و بود نگرانم خیلی مریم … نداشتم را دیدنش

 … خوردم ضربه طراوت از چگونه اینکه … نبودم خیانت سنگین حجم

 که کنی رو به رو کسانی با مرا خواستی می هم باز …تارخِ تازه از سفر برگشته برویم  آن روز قرار شد به دیدن

 . بودند نیاموخته دروغ جز چیزی
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 ریدیگ وقت هر از تر دقیق نگاهت …رو به رویی با تارخ با آن نگاه های مشمئز کننده لرز به اندامم انداخته بود 

سان از اینکه نکند او هم حرف های طراوت را تکرار کند که اگر تر و بیتاب من و … کاوید می را وجودم … بود

 . ماند نمی دلت به من از محبتی و مهر دیگر …اینگونه می شد 

 بر طرفم به … کردم بند بازویت به را دستم ورود از قبل … نیاوردم تاب بار این من و …بازهم خانه ی طراوت 

 نندک خراب زندگیمونو خوان می … گن می دروغ همش اینا …گردیم  بر بیا خدا رو تو:  گفتم ملتمسانه … گشتی

 … صفا کنم می خواهش …

دستت را با خشم کشیدی : اگه مشکلی نیست چرا می ترسی ؟ بیا بریم بذار به منم ثابت بشه که تو راست می گی 
… 

 …و مرا با خود به درون خانه کشاندی 

و من بیاراده نگاهم به سویی که تابلو را قبال دیده بودم کشیده شد که پوزخند این بار طراوت تنها نبود . تارخ هم بود 

 … شکستمش برداشتمو و برگشتم روز همون …زدی : دیگه نیست 

 اینکه با …نگاهت کردم . من خبر نداشتم اما حس خوبی به من دست داد که دیگر اثری از آن تابلو وجود ندارد 

 . داشت ادامه هنوز ها ماجرا

 …طراوت بی حجاب و آزاد مقابل تو حاضر شد . تارخ نگاهش را از من جدا نمی کرد 

 حواسم … نگاهم ی همه اما گویی می چه کنم درک بتوانم که بود این سعیم ی همه …شروع به حرف زدن کردی 

 … گوید می چه و کند می باز لب کی که بود تارخ به

 وقتی لب گشود نفس در سینه ام حبس شد .

 شد نمی باورم … دیدم رستوران تو هم با رو شما اینکه تا …ــ من نمی دونستم شهرزاد خانوم نامزد توئه آقا صفا 

 … بکنه عالقه ابراز ای دیگه مرد به راحتی به بتونه باشه داشته نامزد که کسی که

ه دختری ساده و بی پیرایه ب راحتی به توانست می چطور ؟ رحمانه بی اینقدر چرا ؟ گفت می چه داشت …خدای من 

 چون من چنین تهمتی روا دارد ؟

 … خودم چشمان با … دیدم را شکستنت… بود گفته طراوت که چیزهایی ی همه … از …از رفت و آمدمان گفت 

 … باشد دروغ ها حرف آن بودی امیدوار هم هنوز تو

ید باور می کردم که با تارخ رابطه ای داشته ام که اما ظاهرا نبود و با آن قاطعیتی که آن ها می گفتند خود من هم با

 .…ندارم خاطر به ای ثانیه حتی …اینک چیزی از آن 

 این ممه.  بگوید را راستش که نکردم التماس هم تارخ به حتی دیگر …بی حرف بر خاستی .. و من هم به دنبالت 

 . نباید که را آنچه کردی باور تو که بود

 را بودنت … داد می آرامش من به وجودت هم هنوز … داشت اهمیت چه …به کجا می بردی نمی دانم مرا با خود 

 ..… بود کرده را جانم قصد گویی که غضبناک حضور این حتی … داشتم دوست دنیا در چیز هر از بیش

 

ت کوتس … برد خواهی کجا به مرا دانستم نمی هنوز …آن قدر سرعتت زیاد بود که می ترسیدم تصادف کنیم 

 زخم دانستم می … آورده غرورت و تعصب روز به چه تارخ های حرف شنیدن دانستم می …سوهان روحم بود 

 … تبرئه را خود و بود کرده متهم مرا رحمانه بی آنگونه تارخ… نکنی باور را هایم حرف داشتی حق … ای خورده
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متاسف بود و پشیمان از اینکه چرا به چشم خریدار مرا  داشتم نظر او به هم باز تو با بودن نامزد وجود با من اینکه از

 تو به نم فهمیده وقتی اینکه … گفت ام تلفنی تماس از آید می یادم. … دارم نامزد من دانسته نمی او …نگریسته 

فن تل اب من که داد خواهد نشان بگیری را مان خانه تلفن پیرنت اگر که کرد ادعا حتی و نداده را پاسخم دیگر محرمم

 …همراه او تماس گرفته ام . حرف هایش گرچه ادعایی دروغین بیش نبود اما نگرانم کرده بود 

 زندگی کسی خانه آن در …وقتی دیدم مقابل منزل پدر بزرگ و مادر بزرگ پدری ات نگه داشتی تعجبم بیشتر شد 

گ و مادر بزرگت بود و متعلق به پدربزر یادگار چون زدید می سر آن به مرتب تو خود یا عمومصطفی اما کرد نمی

 های ازخانه مهال مادر اما کنند زندگی آن در که بود داده پیشنهاد مرتضی عمو به هم بار چند آمد یادم …پدرت 

 این به مردن فکر وقت لحظه آن خب …خواستند می شیک و مدرن ای خانه.  آمد نمی خوشش سنتی و قدیمی

 . نبود چیزها

 ه چی اومدیم اینجا ؟واس …به طرفت برگشتم 

 …با همان عصبانیت پیاده شدی و ماشین را دور زدی و به طرف من آمدی و در را باز کردی : بیا پایین 

 .. ترسیدم می تو از …با تعلل پیاده شدم 

 …در را به شدت به هم کوبیدی . به سمت خانه رفتی . در را باز کردی و به طرف من بر گشتی : بیا برو تو 

 … آخه …صفا ــ 

 با یک قدم بلند خودت را به من رساندی : چیه ؟ از بودن با من می ترسی ؟ .. . هان ؟

 . برنجم تو از خواستم نمی نکنم فکر آن به بود بهتر …این کالمت منظور بدی در خود نهفته داشت 

که فکرش را می کردم  چه از بیش …کردم حس را دستت گرمای حال این با …از روی چادر بازویم را گرفتی 

 عصبی بودی .

 …مرا تقریبا به درون حیاط هل دادی و در را پشت سرمان بستی 

 …وحشت زده به سویت برگشتم 

 … نداشتم را ات تیره چشمان به نگریستن توان دیگر …از چشمانت خشم و غضب می بارید . خودم را جمع کردم 

 . غریبه ی غریبه … بودی مهربان نا

پایین انداختم . نزدیک شدنت را حس کردم . از کنارم گذشتی و به سمت ساختمان راه افتادی . چاره ای جز سرم را 

 آمدن به دنبالت نداشتم.

 … کهنگی بوی … داد می آن به شبیه چیزی یا… نم بوی خانه …در را باز کردی و وارد شدی و من هم در پی ات 

 … تنهایی غبار

 …اما همه جا تمیز بود 

 . کردم نگاهت …در را بستی 

 به سویم آمدی : بشین .

 آن … کردم گم را پایم و دست.  چشمهایم به خیره نگاهت …نشستم و آمدی روبه رویم نشستی . زانو به زانویم 

 . بود خوشایندم نا لحظات آن در اما داشتم دوست همیشه گرچه را نزدیکی

 رخ رو می شناسی ؟تا کی از … کن تعریف واسم اولش از …ــ خب 

 ؟ شنیدی نمی تو و گفتم می باید بار چند …کالفه شدم 
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 … بزنم تاریخ که نبود مهمم … ندیدمش بیشتر بار چهار سه من …ــ نمی دونم 

 …فریادت وجودم را لرزاند : خفه شو 

ه بخوای منو اونک بی … تمسخر بی …و در پی آن سیلی محکمی به صورتم زدی و ادامه دادی : راستشو بگو 

 نهات هم با ؟ رفتی خونش به باهاش تو ؟ زد موردت در حرفایی چه دیدی … میشم دیوونه دارم شهرزاد …بپیچونی 

 ؟ بودین

 شدی؟ بین بد من به اینطور کی تو …دلم به حال خودم سوخت 

ه ؟ من می تونم با هر آر ؟ شناختی اینجور منو تو: نبود مهم اما سوخت می صورتم …باید از خودم دفاع می کردم

 کسی باشم ؟

 …فریاد می زدی 

 …ــ اما اون حرفایی می زنه که نمی تونم باور کنم که تو بی گناهی 

 ــ این دیگه مشکل خودته ..

 اهاشب بشه معلوم مو بگیرم تونو خونه تلفن پیرنت اگه … نیست این من جواب …ــ جواب من این نیست شهرزاد 

 ن ؟ها ؟ چی گرفتی تماس

 اشکهایم روان شد :

 ــ یعنی واقعا فکر می کنی این کارو کردم؟

 ؟ خوامب رو تو جز به میشه مگه … ریختی هم به اینقدر چرا … کالفگیت برای بمیرم …دستت را در موهایت بردی 

 … اگه احوالت به وای …ــ شهرزاد همین فردا این کارو می کنم 

 کهآن …دگانم نشسته بود را پس زدم : اگه آرومت می کنه این کارو بکن اشکی که از دیدن آشفتگی ات در دی

 ؟ ست باک چه محاسبه از است پاک حساب

 …خیره نگاهم کردی : شهرزاد بیچارت می کنم اگه 

 ؟ نبود اینجوری واگه … کن بیچارم …لبخند زدم تاشاید آرام شوی : باشه 

 بیعص اونقدر کردی می وانمود …نوز از من نا امید نشده بودی ه …نگاهت که به تردید نشست کمی آرام گرفتم 

 … هستی

 … گرفتی هایم اشک از نگاه…دستم را روی دستت گذاشتم اما پس کشیدی و دلم را شکستی 

بر خاستی : نمی تونم باور کنم همه اش دروغه .. آخه چرا باید همچین کاری با من و تو بکنند ؟ سر چی ؟ تو که به 

 …د نکردی طراوت ب

 بد ههم خالف بر که او … بود زده خنجر من به پشت از اینگونه اینکه از بودم حالی چه دانی نمی و …حق با تو بود 

 . بودم گرفته را طرفش … بودم نکرده باور را بودنش

 … ذارم نمی …به طرفم برگشتی : شهرزاد نمی ذارم دورم بزنی 

 یمعنای چه غرور داشتم دوستت …نستم آرامت کنم ؟ غرورم را کنار گذاشتم نگاهم را به زیر آوردم .چطور می توا

 ردمک حلقه کمرت دور به را دستهایم … نخواستی تو اما … داشتم آغوشت به میل … ایستادم رویت به رو ؟ داشت

 … کنم می دق دارم … کن باورم … صفا کن باورم:  نهادم ات سینه بر سر و
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 ؟ شوی آرام توانستی چگونه دانم نمی تند آتش آن با …مشی که من از آن می ترسیدم آرا …باالخره آرام شدی 

 و گرفتی هک کردم می فکر خودم با گاهی و.  نه یا گرفتی را تلفن پرینت که نگفتی حتی … نیاوردی رویم به دیگر

ن همه بد بینی را بکنی آ جبران خواهی می … کنی اطمینان من به خواهی می و بوده دروغ چیز همه که شدی متوجه

 آن در عشق اما بود مهربان … داشت ربط نگاهت به که چیز یک … نبود درست میان این در چیز یک اما …

 . دلخوری نوع یک..  بود شده کمرنگ

 آن شب در اتاقت با لحنی سرد که باورش برایم سخت بود گفتی : اگه ازت بخوام درستو ادامه ندی چی می گی ؟

 یره ماندم به چشمان زیبایت : یعنی چی ؟بهت زده خ

 …نگاهت را به چشمانم ثابت کردی : یعنی متوجه نشدی ؟ دلم نمی خواد درس بخونی 

 …ــ آخه چرا ؟ تو که مخالف نبودی 

 خونه از بیرون ذارم نمی من بری دانشگاهم خوره می دردت چه به … بدی ادامه خواد نمی دلم …ــ حاال مخالفم 

 … کنی کار

 در سکوت چشم به دهانت دوختم . چرا چنین چیزی را از من می خواستی ؟

 ــ چیه ؟ هنوز نفهمیدی ؟

 ؟ چیه دلیلت بدونم خوام می …ــ نفهم نیستم 

 . بفهمی راحت توانی می نباشی خنگ اگه البته …ــ دلیلش به خودم مربوطه 

 رکتش کنکورم توی خونم می درسمو من …مهم نیست  ناراحت شدم از توهینت با لجبازی گفتم : پس دلیلت واسم

 . کنم می

 پوزخند زدی : می تونی این کارو بکنی اما باید قید زندگی با منو بزنی .

 ار حرف این توانستی می چطور … خواهمت می چقدر دانستی می تو … بودی شده رحم بی چه …تنم گر گرفت 

 ه نبود .منصفان این ؟ بیاوری زبان بر راحتی این به

 نگاه سنگینت هنوز خیره مانده بود به من : خب ؟ نگفتی ؟

 از جا برخاستم : خواهش می کنم درک کن ..من به درسم عالقه دارم .نمی تونم ترکش کنم .

 بی احساس نگاهم کردی : یعنی قید منو می زنی ؟

چارگی گفتم : چرا اینقدر سخت می  بی با.  بود خواستی در چه این.  شناختمت نمی…خدایا چقدر غریبه بودی 

 گیری ؟ دیوونه شدی ؟

 .. بدی جواب بهم داری وقت فردا تا …با بد جنسی گفتی : تازه چشمام باز شده 

 ؟ بدم چی مو بابا مامان جواب … کردم قبول که گیرم …بر گشتم و در کنارت نشستم : آخه 

 . بده منو جواب …ــ جواب اونا با من 

 …شک در چشمانم نشست : اینطور که نمیشه .. ال اقل بذار امسال تموم بشه از ناچاری ا

 … ری نمی دیگه فردا از …ــ همین که گفتم 

 .. باش منم فکر به …دستم را روی دستت گذاشتم : خواهش می کنم صفا 

 …ــ به فکر هر دومونم 

 ــ آخه چه نفعی داره مدرسه نرفتن من ؟
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 مانم : نمی دونی ؟ می خوای برات توضیح بدم ؟باز هم خیره شدی به چش

 نمی.  دارد ربط لعنتی اتفاق آن به هست چه هر دانستم می … بشنوم چیزی خواستم نمی …اشک هایم چکید 

 . خوام می ازت چرا متوجهی خودت … خوبه:  گفتی که رفتم در سمت به.  کنی خوردم این از بیش خواستم

 …ترک کردم  بی آنکه پاسخت دهم اتاقت را

 خرابم حال متوجه که نبودند پدرت یا عمه و … بودند عمو منزل همه که خوب چه …اشکهایم همچنان روان بود 

 می رفک که بود آنچه از تر پر دلم بود فایده بی اما بزنم پس را هایم اشک کردم سعی … رفتم حیاط به.  بشوند

 ؟ کجا تو مهری بی تاب و کجا من.. کردم

 ستم به خانه ی عمو بروم . با آن همه اشک بی پروای بی اراده می رفتم چه کار !نمی خوا

قبل از اینکه از پله های خانه مان باال بروم رامین را که از خانه شان خارج شد دیدم . رو گرفتم که صدایم کرد . پای 

 سست کردم . صدایش را شنیدم : مگه نمیای ؟

 … دارم درس …نگاهش نکردم : نه 

 با کمی تامل خودش را به من رساند : شهرزاد ؟

 به طرفش برگشتم . متعجب چشم به صورتم دوخت : چرا گریه می کنی ؟

 و خودش جواب داد : خب .. شاید با صفا حرفت شده .. آره ؟

 …سرم را پایین انداختم : ببخشید من حالم خوب نیست 

 نمی ؟ مگفت می چه …ها باال رفتم و نگاه او را به دنبال خود کشیدم  و از او فاصله گرفتم و با گامهایی سریع از پله

 ؟ کرد می باور که … بزنم حرف تو رحمی بی از توانستم

 گوش … کردم رها آرام را خاموشم هق هق.  کشید دراز تخت روی کنم روشن را چراغ آنکه بی …به اتاقم رفتم 

 … صدایم از شد پر اتاق

چار با تصور اینکه ممکنست مادر باشد با همان حالت درازکش گوشی را برداشتم و سعی کردم تلفن که زنگ زد به نا

 صدایم را صاف کنم : بله ؟

 ؟ بود چی واسه اشکا اون ؟ آخه بود شده چت …ــ شهرزاد دلم نمی خواد تو زندگیت دخالت کنم اما نگرانتم 

.. کاش می توانستم از او کمک بخواهم .. در این صورت تو صدای رامین را که شنیدم اشکهایم باز هم باریدن گرفت 

 . شدی می شاکی حتما …را چه می کردم 

 بیچاره من .

 … فکرمی به که ممنون..  نباش نگران …ــ نه رامین چیز مهمی نیست 

 ــ مطمئن باشم ؟ کمکی از دستم بر نمیاد ؟

 … بزند توحرف با تونست می شاید …دودل شدم 

 … من … ــ رامین

 … افتاد دستم از تلفن گوشی… آمدی درون به … پریدم جا از …در اتاقم به شدت باز شد 

 با نگاهی مشکوک جلو آمدی : با کی حرف می زدی ؟

 خما که شنیدی را رامین صدای حتما … برداشتی را گوشی و آمدی جلو ؟ بود کاری چه این …زبانم بند آمده بود 

 اری داری ؟ک ؟ تویی رامین:  کردی
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 . ممنون نه … کنم می حلش اما شده حرفمون..  آره … ندارم حال گه می …کمی سکوت : نه 

 گوشی را محکم کوبیدی : رامین خان بدون شما تاب نمیارن ؟

 ؟ بود رامین به بینی بد نوبت دیگر حاال …با ناباوری و بهت نگاهت می کردم 

 … االنم … ندادم جوابشو پرسید …گریه می کردم  ــ این چه حرفیه ؟ منو تو حیاط دید که

 یم بد وگرنه بزنه سرم به این ز بیشتر نذار … ندیدی منو روی اون هنوز تو شهرزاد …ــ غلط کردین هر دو تون 

 . بینی

 دبای کجا از و چطور دانستم نمی که او … بود شده تنگ آرامم و خوب صفای برای دلم …با حسرت نگاهت کردم 

 ره پیدایش کنم .دوبا

 عروسی صفر و محرم ماه از بعد خوام می..  بدی ادامه درستو خوام نمی من…رو به رویم ایستادی : ببین شهرزاد 

 ؟ فهمی می … خودمون زندگی خونه سر بریم … بگیریم

ه گناهکارم ه کنمیش دلیل این اما گناهم بی کنم ثابت نتونستم من ؟ شدی تلخ اینقد چرا … صفا فهممت نمی …ــ نه 

 و تو هر طور که بخوای با من رفتار کنی .

 ؟ نه یا زنی می درستو قید …عصبی به میان حرفم آمدی : جواب منو بده 

 … نه:  گفتم.  کردم می پوچی احساس ها آن بدون.  بودم ام مدرسه و درس عاشق من …انصاف نبود خواسته ات 

 … زنم نمی قیدشو

 ؟؟ــ پس قید منو می زنی ؟

 نمی کدومتون هیچ از …ـ نه . چرا این جوری منو سر دوراهی قرار می دی ؟ من هم تو رو دوست دارم هم درسم رو 

 .. گذرم

 ــ حتی به خاطر من ، آره ؟

 … نکن اذیتم … بیارم تاب رو تو مهری بی تونم نمی من …ــ صفا خواهش می کنم با من اینطور تا نکن 

 موحرف … کنی جبران واسم رو اشتباه این که خوام می و دارم دوستت متاسفانه و …دارم من دیگه به تو اعتماد ن

 بهت خوام می فقط نیستم غیرت بی من … نذاری پا میشه مربوط تارخ و طراوت به که جایی به دیگه و کنی گوش

تونم ساده ازت  نمی … بذار اسمشو خوای می هرچه دونم نمی … شیطنتات … سالت و سن خاطر به ، بدم فرصت

 و ناولی بگم اینم البته که …بشم خیال بی و ازش بگذرم که نیست دوروز و روز یه من عشق ی قصه …بگذرم 

 می منو که خوامت می همونقدر منم … شهرزاد بیار دست به دلمو … ازت دلگیرم بدون… هست فرصتم آخرین

 دم .ببن چشم اشتباهت روی یکبار تونم می که عزیز اونقدر … خوای

 . نیست گی می تو که اونطور موضوع که خداشاهده …ــ اما صفا 

 . بشنوم یا بزم حرفی موردش در خوام نمی هم دیگه.  گذرم می که گفتم …اخم کردی قسم نخور 

 ندارم و نداشته بیخبر خدا از برادر و خواهر اون به ربطی من نگرفتم تماس … من …بر آشفتم : اما من کوتاه نمیام 

 … بشه روشن باید موضوع این … …

 صد یهدر حتی خواد نمی دلم ؟ گن می چی بشنون اگهبقیه کنی می فکر ؟ بشه ریزی آبرو خوای می …ــ بس کن 

 . کنند فکر … نباید که اونطوری تو مورد در

 …ــ اما این حق منه 
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وش کنی و هرچی می گمو بی چون و چرا فرام چیزو همه بهتره … بدی ادامه خوام نمی …این بار فریاد زدی : ببین 

 قبول کنی ..

 بغض آلود گفتم : هرچی به جز رها کردن درسم و نرفتن به مدرسه .. خواهش می کنم صفا .. تو که اینطور نبودی .

 .. ذاری نمی مدرسه تو پاتو دیگه فردا از …بلند شدی : همین که گفتم 

یستی : خوشم نمیاد به رامینم نزدیک بشی .. یا بذاری بهت نزدیک به سمت در رفتی و در همان حال به سویم نگر

 ؟ خاطرخواهته گفت بهت که نرفته یادت …بشه 

 ؟ نداشتی باورم چرا ؟ کنم دفاع خودم از گذاشتی نمی چرا …حرفهایت روی قلب کوچکم سنگینی می کرد 

یز و هر کس دردنیا دوست داشتم چ هر از بیش را تو من… تحصیل ترک …چاره ای جز پذیرش حرفت نداشتم 

 عالقه و داشتن دوست به خللی این اما … گرفتی می من از را آرزویم … کردی می اشتباه داشتی تو…صفای خوبم 

 . کاش … دانستی می کاش … کرد نمی وارد تو به ام

********************** 

را به ناچار خودم را به مریضی زدم تا مادر در ایم  اول روز …هرچند سخت بود اما پذیرفتم و دیگر به مدرسه نرفتم 

 مورد چیزی نپرسد .

یادم می آید باز هم آمدم و به تو التماس کردم که اجازه دهی به مدرسه بروم اما آنقدر تلخ و بد اخالق بودی که 

 نتوانستم بیش از چند دقیقه تحمل کنم آن همه بی مهری را .

 هاینک با …و من باز هم توانستم از زیر بار جواب دادن به دیگران شانه خالی کنم خدا رو شکر که فردا جمعه بود 

 بگیرم را اشکهایم جلوی توانستم نمی شدم می تنها وقت هر … داشتم دلشوره من اما من با بقیه جواب بودی گفته

 ر بدم می آمد .بیشت طراوت از نسبت همان به و … شد می تنگ دیگرم دوستان و مریم و مدرسه برای دلم …

 تو ام که ظاهرا اصال برایت مهم نبود من چه حالی دارم خودت را به بی خیالی زده بودی .

 …نمی دانستم قرار است چه جوابی به پدر و مادرم بدهی .. اگر حقیقت را از نظر خودت به آن ها می گفتی چه 

 ده بودی .. نباید مرا اینگونه می سوزاندی .ش متوجه بد را چیز همه تو … نبود انصاف … نبود انصاف این …نه

با شنیدن صدای دراتاق با عجله اشکهایم را پاک کردم و رو به پنجره ایستادم . فکر می کردم شهره باشد اما عطر 

حضور تو را حس کردم . برنگشتم . اشکهایم دوباره تا لب پلکهایم آمده بود . ایستادنت را درست پشت سرم حس 

 می دستهایت را بر شانه هایم .گر و …کردم 

 ــ شهرزاد ؟

 . نداشتم را چشمهایت به کردن نگاه تاب …صدایت پس از مدتها مهربان بود . مرا آرام به سوی خود برگرداندی 

 . کنم نگاهت آنگونه نداشتم دوست من و بود گالیه از پر نگاهم.  بودم دلخور

 یدند را پاک کردی ..دستت را باال آوردی و اشکهایی که بی هوا چک

 ــ نگام نمی کنی ؟

.  کردم نگاه مهربانت چشمان به ناگزیر …سرم را بیشتر پایین انداختم . چانه ام را گرفتی و سرم را باال گرفتی 

 … لرزید سنگین بغض آن از ام چانه..  من و زدی رویم به محوی لبخند

 . باش آروم…در آغوشم کشیدی : آروم گلم 
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 شنواز را موهایم.  گرفت باریدن بیشتری سرعت با اشکهایم …ه عادت همیشه دور کمرت حلقه کردم دستم را ب

 ؟ کنی می گریه چرا:  کردی

 سرم رابیشتر در سینه ات پنهان کردم : خیلی دلم گرفته .

 بوسه ای بر روی سرم نشاندی .

 ــ فردا با این چشمای پف کرده چه جوری می خوای بری مدرسه ؟

 شنیدن این حرف سرم را به سرعت بلند کردم : چی ؟ با

 لبخندت مهر تاییدی بود بر آنچه گفته بودی و من شنیده بودم .

 ؟ برم ذاری می …ــ یعنی 

 خندیدی : مگه همینو نمی خوای ؟

 .…ــ خب معلومه که می خوام اما تو گفتی 

گاهت را در چشمانم دوختی : همین که قبول کردی سر شانه هایم را که در دستان گرمت داشتی آرام فشردی و ن

 . کنم امتحانت خواستم می …نری واسه من کافیه 

 ناباور به دهانت چشم دوخته بودم .. دوباره هجوم اشک را در چشمانم احساس کردم .

 ــ راس می گی یا اذیت می کنی ؟

 ا شرط داره .ام.  گم می راست. …دوباره خندیدی : آی قربون این چشمای حیرون 

 . انداخت چنگ قلبم به نگرانی … دلشوره …شرط ؟ باز هم دلم به هم پیچید 

 ــ چه شرطی ؟

 اخم به چهره ات بازگشت : دور این دختره رو خط قرمز بکشی . باهاش همکالم نشی .

ام حتی نگاهش کنم خو نمی که میاد بدم ازش اونقدر من..  همینطوره االنم همین..  نیست مشکلی اینکه …ــ خب 

 چه برسه به اینکه بخوام هم حرفش بشم .

 …لبخند کمرنگی زدی : بسیار خوب . از فردا می تونی بری .. ولی وای به حالت شهرزاد ببینم یا بشنوم که 

 . دم می قول …به میان حرفت آمدم : مطمئن باش 

 تو که روز چند این..  ام خسته خیلی …می رم  دیگه من خب …موهایم را به هم ریختی : امیدوارم همینطور باشه 

 تمادر اومدم که االنم.  باشم خونه تو زیاد خواستم نمی همین واسه … بودم ریخته هم به حسابی بودی خودت الک

 . شدی اذیت خیلی که فهمیدم نخوردی شامم و اتاقی تو گفت

 جونم .. قربونت برم .خوشحالی ام را با بوسیدن گونه ات نشان دادم : خیلی خوبی صفا 

 … مهر پر …دوباره در آغوشم کشیدی 

  
***************** 

  
 دوباره روزهایم شاد شد . نگرانی و غصه از دلم پر کشید . دوباره نگاهت عاشقانه شد .
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 افقط نمی دانم چرا هرگز نخواستی بیش از آنچه خودت فهمیده بودی برایت توضیح دهم . نخواستی حرفهایم ر

 یا دهش عوض من به نسبت نظرت …بشنوی . و این کمی دلگیرم می کرد . از اینکه نمیدانستم واقعا چه در سر داری 

 ؟ نه

حتی یرای رفتن و آمدن هم مرا آزاد گذاشته بودی . تنها به مدرسه می رفتم و می آمدم . و البته سر قولم بودم . به 

ه او هم به طرفم نمی آمد . مریم هم تعجب کرده بود و مدام می طراوت حتی نگاه هم نمی کردم و عجیب بود ک

 … دنکر سبک این از بیشتر خودشو همین واسه …گفت خودش فهمید که مایل به ادامه ی دوستی یا او نیستی 

 . آورد می یادم به را بودم گذرانده که بدی روزهای. …من اما دلیل این سکوت و دوری را خوب می دانستم 
  
  

*********** 

امتحاناتم که تمام شد زمزمه ی عروسی رامتین و شیرین و البته من و تو هم بلند شد . مادر مخالف بود . نمی خواست 

هر دو دخترش را با هم به خانه ی بخت بفرستد . اما تو بودی که اصرار می کردی . و همچنین مادرت . من اما واقعا 

م . دلم می خواست با خیال آسوده فقط به کنکور فکر کنم . همه ی همکالسی آمادگی شروع زندگی مشترک را نداشت

هایم خودشان را برای آن روز آماده کرده بودند .. من هم آمادگی داشتم اما حرف های درون خانه ذهنم را به خود 

بی نهایت می خواستم مشغول می کرد . .. من نمی خواستم به آن زودی از خانه ی پدرم بروم . هرچند با تو بودن را 

 …اما 

پدر حرف آخر را زد . توافق شد که بعد از کنکور در این رابطه حرف ها زده شود . قرار ها گذاشته شود تا من هم با 

خیالی آسوده تر به درس هایم برسم . مادرت ناراضی بود که آن هم با کمی شیرین زبانی و خوش فرمانی از خود 

 …راضی کردم 

 ز باالی حرف پدرم حرف نمی زدی . پس می توانستم حواسم را به درسم بدهم .تو ام که هرگ

در آن روزها زن عمو می خواست رامین را راضی کند کهبه خواستگاری مریم بروند اما رامین نمی پذیرفت . گویی 

جهاتش عادت کرده بودم فعال خیال ازدواج نداشت . همچنان در هم و دلگیر بود . اما می دانستم هوایم رادارد . به تو

 توانستم می..  میشود خوب چه کند ازدواج مریم با رامین اگر کردم می فکر همیشه و.  هم هایش تلخی و اخم به …

 .. . شد می بهتر هم این از مان رابطه … راببینم مریم همیشه

 

************** 

  
.  مدآ نمی چشمانم به خواب …نستم چه در پیش دارم شبی که فردایش امتحان داشتم آرام و قرار نداشتم . نمی دا

.  مانداخت ساعت به نگاهی … کنی آرام مرا حرفهایت با تو.  بیایم اتاقت به داشتم دوست.  خواست می را تو دلم

 به نگاهی و ایستادم پنجره پشت حال این با … بودی رفته و بودی گفته بخیر شب پیش ساعت یک.  بود دیروقت

 . بودی بیدار.  نشست لبانم بر لبخندی دیدنت از …ختم اندا اتاقت

تو مرا ندیدی چون چراغ اتاقم را خاموش کرده بودم . از اتاق خارج شدم و آرام و بی صدا از خانه خارج شدم . خودم 

 را به پنجره ی اتاقت رساندم اما قبل از اینکه صدایت کنم موبایلت زنگ خورد . این وقت شب ؟؟؟
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 مهمکال باید … کشیدم عقب را خودم … رفت هم در هایم اخم جمله اولین شنیدن با. … دادی پاسخ …ل اندکی تام

 . دادم می گوش مهال با را ات

 چی شده مهال؟ چرا گریه می کنی؟ 

 .……ـــ 

 .بیام موقع این تونم نمی نه. …ــ خواهش می کنم بس کن

 .……ـــ

 .…نه االن پیشم نیستـــ ای بابا چه ربطی به شهرزاد داره؟ 

 ..…ـــ 

 ای؟ بچه مگه …مهال بردار دست …دیگه بسه خب خیلی. …ـــ نه

 ………ـــ

 .دیگه جاست بی خواستت. …ـــ چرا نمی فهمی؟ نمی تونم

 ..…ـــ

 .میام. …باش آروم باشه گم می …باشه …ـــ خیلی خب 

 رفتی ؟ چطور؟کجا؟!! می …با شنیدن جمله ی آخرت قلبم به تندی شروع به تقال کرد

 آماده بکنم را تصورش آنچه از زودتر. …درختان زیر های سایه قسمت ترین تیره تا. …خودم را عقب کشیدم 

 ..…زدی بیرون خانه از و شدی

 جون؟ صفا:کردم صدایت اراده بی کامال …از مقابلم که گذشتی بی اراده

 کنی؟ می چکار اینجا …تماشایی بود:تو دیدنم از خوردنت جا…ایستادی و مردد به پشت چرخیدی

 ؟شبی نصف ری می کجا:بزنم لبخند کردم سعی صورت هر به …نمی دانم ظاهرم حال درونم را چگونه نشان می داد

 .بود این مهم. …بودی می صادق تو فقط …نبود مهم بود که چه هر. …چقدر دلم می خواست صادقانه بگویی

 ؟به من نزدیک شدی:چرا نخوابیدی

 کنی،اما آرومم اومدم.داشتم نیاز بخشت آرام حرفهای به. …چرا جوابم را نمی دادی؟نفس گرفتم:خوابم نمی برد

 .شدم مزاحم …اینکه مثل

 لبخند زدی:مزاحم چیه؟چرا اینجوری حرف می زنی؟می خوای بریم یه دوری بزنیم؟

 !!کردی؟ می چه را مهال پس. …نا باور خیره ات ماندم

 قابلم تکان دادی:کجایی شهرزادم؟دستت را م

 به خودم آمدم:نگفتی کجا می خواستی بری؟

 .رم نمی …ـــ مهم نیست

 !گفتی؟ نمی را حقیقت چرا …دلم لرزید

 بری؟ خواستی می کجا شبی نصف بگو.. …ــ اما برای من مهمه

 اخم کردی:یعنی چه؟منظورت چیه؟

 این وقت شب می خواستی کجا بری که نمی خوای بگی؟ بدونم خواد می دلم. …ـــ منظورم واضحه صفا

 ـــ خب ته تهش یعنی تو به من شک داری؟
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 .بود آموخته خوب را دلبری که او از. …به تو نداشتم اما از مهال می ترسیدم

 گی؟ نمی چرا.. …ـــ جواب من این نیست

 .…ـــ نمی گم چون تو باید به من اطمینان داشته باشی

 رفتی؟ می کجا بگو. …کن خوبم. …بده حالم. …د مطمئن باشم؟االن پر از حسهای بدمـــ چرا بای

 کردم؟ …نکردم خطا پا از دست االن تا که من.…ـــ این حس رو خودت باید از خودت دور کنی

 .رفت نشانه را قلبم که گزنده ای طعنه. …آه،لحنت طعنه ای تلخ در خود نهفته داشت

 دم نمی تو به رو حق این من اما …مه ممکنه این حس بدبینی رو نسبت به بقیه پیدا کننبه چشمهایم خیره شدی:ه

 .…کنم استفاده سوء اعتمادت از نشده حاال تا چون

 حرفهای خاطر به تو اما. …وقت هیچ. …اخمهایم در هم رفت و چانه ام لرزید:منم از اعتماد تو سوء استفاده نکردم

 ..…هنم کرده بودیج برام رو زندگی دیگه نفر دو

 از بارها.…داد نشونم تلفنشو پرینت تارخ. …بود منطقی چون کردم باور حرفشونو. …ـــ اونا مدرک داشتن علیه تو

 ..…بود شده گرفته تماس باهاش شما ی خونه

 بهت زده تکرار کردم:از خونه ی ما؟پس چرا تا االن چیزی نگفتی؟

 خواستم …روی خطای تو چشم می پوشم.گفتم برام جبران کن به گفتم…ـــ شهرزاد نصف شبی دست بردار

 .دارم دوسِت که اینه خاطر به همش.…بدم فرصتت

 این به امشب؟چرا بود؟چرا چه من از تصورت.…دردی که به قلبم نشست،با جمله ی آخری که گفتی تسکین نیافت

 هآنگون را ذهنم چرا …ت کشیده بودمزحم برایش همه آن که دارم؟امتحانی امتحان صبح فردا من که نکردی فکر

 !!!ریختی؟چرا؟ هم به

 …بزنم حرف نتوانستم…خوردم فرو را بغضم …اشکهایم را پس زدم

 روغد آن توانستی نمی تو…هرگز.…شدی نمی گذشتهِ  صفای آن هرگز دیگر تو …نگاهم را از چشمانت گرفتم

 …توانستی نمی …موش کنیفرا را داشتی باور و بودی شنیده من ی درباره که را هائی

 .…برو بری خوای می جا هر االنم. …نه یا کنی باورم که نیست مهم دیگه. …بغض آلود گفتم:باشه

 به سمت خانه مان راه افتادم.

 .…ـــ صبر کن

 پشت به تو ایستادم.

 .…ـــ نمی خواستم منتی بزارم یا طعنه بزنم

 ..…شش دستِ من نبود گفتم:مهم نیستبی آنکه به طرفت برگردم، با صدائی که ارتعا

  
 و را وابمخ تخت..  خواست می را اتاقم دلم …با گامهایی سریع پیش از اینکه حرف دیگری بزنی از تو فاصله گرفتم 

 … کند خفه خود در نبودم کنترلش به قادر دیگر که را امانم بی ی گریه صدای که را بالشم

 بر وت حرفهای اولین شنیدن با که بغضی … گرفت باریدن اشکهایم …فل کردم خودم را به اتاقم رساندم. در را ق

 روی را خودم.  آمد می باال سختی به نفسم که بود شده سنگین چقدر دقیقه چند آن در بود انداخته چنگ گلویم

 به به راحتیغری دو آن و تو که غروری برای..  گریستم خود دل برای … بردم فرو بالشم در سر و کردم رها تختم
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 به و ودیب نشسته قضاوت به بشنوی مرا های حرف بخواهی آنکه بی …شکسته بودید و پا بر آن گذاشته بودید 

 منت داشتی حق..  ای گرفته اش نادیده و ای بسته خطایم بر چشم که کنی می لطف من به داری خودت خیال

هستم .. تصورت این بود که فریب تارخ را خورده ام  وفادارت چگونه نبودت و بود در که دانستی می چه تو بگذاری

 ….. با اوتماس تلفنی داشته ام .. و چه خوب که تو زود متوجه شدی و مانع از عمیق شدن فاجعه شدی 

آه .. من چگونه می توانستم به تو ثابت کنم که آنگونه که شنیده ای و دیده ای نیست ؟ چگونه وقتی که حتی دلت 

 کاری دیگر …مورد حرف بزنیم .. تو قضاوت کرده بودی و تصمیم نهایی را صادر کرده بودی  نمی خواست در آن

 .. آمد نمی بر من دست از

 ی شماره …همه ی بهت و ناباوری ام از این بودی که گفتی تارخ پرینت تلفن را به تو نشان داده .. درست بوده 

 ی روحم هم از این ماجرا خبر نداشت ؟حت که من ؟ بود ممکن چطور آخر اما … مان خانه تلفن

 …از این ها گذشته فکر توجه تو به مهال داشت دیوانه ام می کرد 

 من از هم سراغی حتی تو که بود سخت چقدر …آنقدر گریه کردم که چشمهای پف آلودم به سختی باز می شد 

چه امید عبثی که فکر می کردم به خاطر  … شدی خارج خانه از عمویت ی خانه به رفتن خاطر به که دیدم..  نگرفتی

 …من نخواهی رفت 

 کنم ثابت وت به که بودم می راهی دنبال به باید …تا صبح چشم بر هم نگذاشتم .. حرفت خیلی برایم گران آمده بود 

 ؟ راه کدام اما.. کنی می اشتباه

.. می ترسیدم با دیدن سر و صورتم پی به مادر که برای بیدار کردنم برای نماز به اتاق آمد خود را به خواب زدم 

حالم ببرد . پتو را روی سر کشیدم و با تکان دستش حرکتی به خود دادم و با صدای خفه ای گفتم : باشه مامان خانوم 

 .. بیدارم االن پا میشم .

 … داشتم نیاز آن به چقدر و …نماز که خواندم آرام گرفتم .. آرامشی عجیب 

 …و دیدن چشمانم فکر کردم بهتر است برای خواباندن پف چشمانم از یخ استفاده کنم با نگاه در آینه 

 نستمدا می هرچند شدم آماده رفتن برای و خوردم مسکنی …کمی بهتر شد اما سردرد بدی گریبانم را گرفته بود 

 . داشتم را آرزویش شدکه نخواهد آن نتیجه و رفت خواهد هدر زحماتم ی همه که

 دیدنم لبخند زد: دیشب خوب نخوابیدی نه ؟مادر با 

 …با دستپاچگی گفتم : استرس داشتم 

 … نخوابیدی که معلومه …ــ قربون چشات برم 

 لقمه ای را که در نایلون پیچیده بود به طرفم گرفت : خدا بههمراهت .. مواظب خودت باش .. برو که صفا منتظرته .

 …تو اتاق بودی اومد و رفت پرسشگر نگاهش کردم . که گفت : االن 

 . نداشتم ای چاره ظاهرا اما …دلم نمی خواست با تو رو به رو شوم . از تودلگیر بودم 

 چادرم را پوشیدم و از مادر خدا حافظی کردم .

در حیاط منتظرم بودی . با شنیدن صدای پایم به طرفم برگشتی . سیزی چشمانت طراوت بهار را در خاطر زنده می 

 . لبخند زدی : صبح به خیر خانوم گل .کرد 

 نتوانستم لبخند بزنم بی حس و حال تر از آن بودم که حرکتی به لبهایم بدهم . از کنارت گذشتم : صبح به خیر .

 در اتومبیل هم لب از لب نگشودم .
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 ــ خانومم با من قهره ؟

 من دلگیری ؟جوابت را ندادم . دستت را روی دستم گذاشتی : آره خوشگلم ؟ از 

 رو گرداندم و به بیرون چشم دوختم .

 مثل باییزی همه آن به بتوانم که آن از بیشتر …چه صبح پاک و زیبایی بود اما دل من در آن لحظه خیلی گرفته بود 

 . بود هم در هایم اخم.  بزنم لبخند همیشه

 ــ شهرزاد ؟

 خیلی دلگیر بودم . اما … داشتم دوست را صدایت لحن …چشم هایم را بستم 

 ــ جواب نمی دی خانومی ؟

 . کشیدم بیرون دستت زیر از را دستم … دهم جواب خواستم نمی…نه 

 . زدم می حرف تو با اونطوری نباید. …ــ بابت دیشب معذرت می خوام 

 .…حاال که زده بودی 

 …ــ نمی دونم چرا اونجوری برخورد کردم 

 دی از اینکه من بفهمم برای دیدن مهال می روی .. همین عصبی ات کرده بود .اما من می دانستم .. می ترسی

 نفس عمیقی کشیدم و دوباره به تصاویری که به سرعت از قاب پنجره می گذشتند نگاه کردم .

 …ــ مهال حالش خوب نبود 

 به طرفت برگشتم : واسه اینکه حال اون خوب نبود حال منم گرفتی ؟

 …به خود گرفت : مجبور شدم برم  نگاهت رنگ سرزنش

 نکنه که کردم فکر این به بس از شدم خسته … گذره می چی واون تو بین نیست مهم دیگه …ــ واسم مهم نیست 

 … ببری یاد از منو که … بشی عاشقش که کنه کاری

 ؟؟ رو تو اونم ؟ ببرم یاد از:  داشت شیطنت رنگ نگاهت …نگاهم کردی 

 از بحص تا که کردی کاری … بشه کم استرسم تا پیشت اومدم:  شوم نگاهت محو نخواستم …بود خنده ات چه زیبا 

 … نیومد چشمام به خواب پریشونی

 دوباره دستم را گرفتی و نوازش کردی .

 …ادامه دادم : خیلی برام عجیبه که تو با اون تعصبت چطور وقتی بهت ثابت شد که من با تارخ 

 هربار اما … رفتم پیش نخواستنت مرز تا بارها..  بود سخت خیلی …: تونستنش راحت نبود  دستم را آرام فشردی

 چه هک ببرم یاد از نتونستم..  کنم فراموش رو خواستنت نتونستم … شد می مانع قوی حس یه … دونم نمی …

 اشتباهی که کردی رو ببندم چشم بخوام خودم اینکه نه … نشد … کردم می شماری لحظه داشتنت برای روزهایی

 نمی.. بود هم من از اشتباه شاید … بدم فرصت خودم و خودت به شد باعث ناب و خالص عشق همه آن … نه …

 … دیگه یکی به و بشی دور من از تو زمان از برهه یک در شد باعث که لنگید می کارم کجای دانم

 …من  برای شنیدنش که بود سخت همانقدر تو برای گفتنش …نفس گرفتی 

ــ شهرزاد من به خاطر سن وسالت که ممکن بود هرکس دیگه ای هم که جای تو بود چنین اشنباهی کند از تو 

 گذشتم .. این دید حالم را بهتر می کرد .. راحت تر می تونستم با موضوع کنار بیام .
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با همه ی کم سن و سالیم ..  من…بار دیگر اشک به چشمانم هجوم آورد و سوزشی بی امان را به چشمانم هدیه کرد 

 با همه ی بی تجربگی و خامی ام آن اشتباهی که تو از آن حرف می زدی را مرتکب نشده بودم .

 ذهنت از رو همه …دهان گشودم به اعتراض که دستی به صورتت کشیدی : دیگه در موردش حرف نزنیم عزیزم 

 . کنم نمی فکر بهش دیگه هم من … کن پاک

 فکر نمی کنیم .. خب ؟نگاهم کردی : 

 یدنشن به حاضر دیگر و زنی می را خودت حرف چرا بگویم و بزنم فریاد توانستم نمی چرا …به خودم پوزخند زدم 

 … بیاورم در اشتباه از را تو اینکه برای بیهوده تالش از خسته … بودم خسته اما ؟ نیستی

 

********** 

رایم غریبه بود .. هیچ کدام را نمی شناختم .. همه به من دهن کجی می همانطور که حدس می زدم همه ی سواالت ب

 .. خواندم می را مطالب آن که بود بار اولین برای انگار … نداشتم ذهن در را کدام هیچ جواب گویی …کردند 

رج کرده خ برایش که رفاقتی از حالم …دیدن طراوت و یاد آوری خاطرات بدی که با او داشتم مزید بر علت بود 

 بودم و خنجری که از پشت زده بود به هم می خورد .

 مانآس تا زمین خواستم می که چه آن با نتیجه دانتستم می اما بودم شده بهتر کمی …تا لحظه ی آخر نشستم 

 . خواهدداشت تفاوت

 گرفتم . لبخندت رابی وقتی از حوضه ی امتحان بیرون آمدم تو را در انتظار دیدم . نگاه خسته و عصبی ام را از تو

 پاسخ گذاشتم . پرسیدی چطور بود ؟

ــ شاید اگه دیشب برای دیدن تو نمی اومدم رتبه ای رو به دست می آوردم که آرزوشو داشتم .. اما همه چیز با یه 

 …دلتنگی مزخرف به هم ریخت 

 سوار شدم .

 سکوت کردی . فهمیدی بیش از آنچه نشان می دهم خراب و پریشانم .

تا خانه برسیم تو نیز ساکت ماندی و من چقدر از این بابت ممنونت بودم . در حال پیاده شدن گفتم : می خوای بری 

 خونه ی عموت ؟

 ــ خونه ی عموم ؟ نه .. چطور مگه ؟

 …ــ فکر کردم مهال حالش خوب نشده داری می ری عیادتش 

 بینم کن رصب:  گرفتی را بازویم.  بودی هم عصبی …. اما آمدی  در را محکم کوبیدم . فکر نمی کردم به دنبالم بیایی

 ؟ هان ؟؟ من به راجع کنی می فکر چی تو ؟ گی می خودت واسه چی

 حالم هک زنه می زنگ بهت شب نیمه وقتی کنم فکر باید جوری چه …بازویم را با خشم از دستت کشیدم : تو بگو 

 …ی راه می افتی میش بلند خواسته خدا از ام تو و نیست خوب

 گفت یم دیشبم … ناراحته قلبش اون …نگاه همیشه آرامت به تالطم نشته بود : فکرتو با این چیزا مسموم نکن 

 … بیمارستان بردمش..  کنه می درد قلبم

 ــ چرا تو؟ پدر و مادرش کجا بودن ؟

 …ن ــ دلش نمی خواست اونا متوجه بشن .. می دونی که چقدر روی سالمتیش حساس



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

9 1  

 

 پوزخندی زدم : پس تو دایه ی دلسوز تر از مادر شدی واسش ..

 عصبی شد : شهرزاد در مورد من اینطوری فکر نکن .. هم خودت زجر می کشی هم اوقات منو تلخ می کنی .

 ــ چرا نباید چیزی رو که با چشم خودم میبینم باور کنم ؟

 …می سوزونم فکر می کنی از روی عالقه این کارو می کنم  ــ چون برداشتت غلطه .. تو میبینی که من براش دل

 … شدی پشیمون بدونم اگه اما دارم دوست من..  من …کلید انداختم و در را باز کردم : غیر از اینم نمی تونه باشه 

 …برجستگی رگ گردن و پیشانی ات نشان از عصبانیت می داد : بس کن شهرزاد .. داری اون روی منو 

 چیکار می خوای بکنی ؟ بذار رک و پوست کنده بهت بگم .. اگه دختر عموتو می خوای همین فردا می تونیم ــ مثال

 …صیغه رو باطل کنیمو 

آنقدر محکم به دهانم کوبیدی که به عقب پرت شدم .. نتوانستم تعادلم را حفظ کنم .. و اگر رامین از خانه بیرون 

 .…ربی به در بر خورد می کرد نیامده بود معلوم نبودم سرم با چه ض

 و هتب با رامین و شد پشیمانی از پر تو نگاه …از اینکه او ناخود آگاه مرا آنگونه در آغوش گرفت شرمگین شدم 

 … کرد رها مرا آرام ناباوری

 به آنی صورتش از خشم گلگون شد : معلومه چیکار می کنی ؟ چرا دست روش بلند کردی ؟

 مربوطه ..اخم کردی : به خودم 

 ــ به هردلیلی حق نداری دست روش بلند کنی ..

 ــ رامین دخالت نکن .. زنمه هر طور که بخوام باهاش برخورد می کنم ..

 در کمال ناباوری دیدم که رامین یقه ات را گرفت : تو غلط می کنی دست روش بلند کنی ..

از یقه ات جدا کردی : گفتم این فضولیا به تو نیومده توام مثل من از این حرکت او مبهوت شدی با ضرب دستش را 
… 

 وحشت زده به بازوی رامین آویختم : رامین تو رو خدا بس کن ..

 فریادت وجودم را لرزاند : دستتو بکش لعنتی .. کی می خوای یاد بگیری چطور باید رفتار کنی ؟

 دستم خود به خود عقب کشیده شد ..

 بیرون آمد .. خدا رو شکر که رامتین هم

 ــ اینجا چه خبره ؟ چرا داد و بیداد راه انداختین ؟

 … گذرم نمی ازت ساده …رامین در صورتت براق شد : به هر حال یه بار دیگه ببینم 

 و با گامهایی عصبی از ما فاصله گرفت .. سوال رامتین بی جواب مانده بود که تو گفتی : چیزی نیست داداش ..

 .. رسم می حسابت به بعدا …ن دوختی : برو تو نگاهت را به م

 … بود گرفته بدی ضربان …از آن همه خشم ترسیدم .. تازه درد لبم را حس می کردم 

 با همان حالت شوکه به درون آمدم .. صدای رامتین را میشنیدم : رامین چیکار کرده بود ؟

 …ــ دخالت بی جا 

 عجیب برایم خیلی رامین رفتار …یدم تا از آن همه التهاب کم شود پاش صورتم به آب مشتی …لب حوض نشستم 

 . گذشتی نمی موضوع این از راحتی این به تو … کرد نمی رفتار آنطور کاش.  بود
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 ــ سر چی اونطور زد تو صورتت که نزدیک بود باسر ..

 . نکن بد من خاطر به خودتو تو …ــ خواهش می کنم رامین 

 …نم به صورتت ــ نمی تونم ببی

 … داره دوستم چقدر که دونی می …ــ من مقصر بودم .. حق داشت عصبانی بشه 

 … نیستم مطمئن دیگه …ــ نه 

 ؟ داشت تصوری چنین چرا …دلم از این کالمش فرو ریخت 

 ــ چرا مطمئن نیستی ؟

 … اما …چشمان سیاهش را از نگاهم گرفت : نمی خوام نگرانت کنم 

 وونم می کنی رامین .. چیزی می دونی که من نمی دونم ؟ــ داری دی

 . دارم هواتو خودم …اخمی که ابروهایش را به هم گره دادهبود باز کرد و لبخند زد : نه عزیزم 

 . دهد انتقال من به را داشت قصد که آرامشی حس آن نتوانست …اما لبخندش کامال مصنوعی بود 

بهم نمی گی ؟ چی شده که اینجور فکر می کنی ؟ تو که اونقدر مطمئن بودی که به  …رو به رویش ایستادم : رامین 

 …خاطرش 

 … بخشم نمی خودمو وقت هیچ …رو گرفت : که کاش پس نکشیده بودم 

 .…دوبار رفتم رو به رویش : خواهش می کنم 

 پایین انداختم . را سرم و شدم شرمگین اش خیرگی از که نگاهی …دوباره نگاهش را در چشمانم ریخت 

 ــ من نمی دونم بین تو و صفا چی گذشته .. اما همینقدر می دونم که اون عشق و عالقه ی همیشگی بینتون نیست ..

نفسی که سنگین شده بود را بیرون فرستادم . کاش می توانستم برایش درد دل کنم .. اما از تو می ترسیدم و از 

 …رخ برود تا سراغ به اینکه از …رامین بیشتر 

 ــ نمی خوای بگی چی شده ؟

 …سکوتم را که دید گفت : به هرحال همیشه روی کمک من حساب کن 

 لبخند کم جانی روی لبهایم نشست : تو اینقد خوب بودی و من نمی دونستم ؟

 . نبود خنده که بود وقت خیلی هایش خنده … همیشگی های خنده آن از نه …خندید 

 . دارم کار بیرون…د برم ــ خب من دیگه بای

 . داداش داری هوامو اینکه بابت …ــ ممنون 

 … نمیشه باورم هنوز که من به لعنت:  شد غمگین …نگاهش به یکباره رنگ عوض کرد 

 . خواست می خودش که آنطور نه اما…رفتنش را نگاه کردم . دلم برایش می سوخت . دوستش داشتم 

********* 

من و تو بود . تویی که آنقدر بد اخالق شده بودی که به سختی می شد تحملت کرد . البته فقط  حرف بر سر ازدواج

 بی و اهگ های گردش از دیگر … گذراندی می بیرون را وقتت بیشتر.  خنده صد و بودی لب یک بقیه با …برای من 

برای بیشتر بودن با تو خودم را  بخواهم دیدم نمی دلیلی و بودم دلگیر … نداشتم هم اعتراضی.  نبود خبری گاه

 . بود همان اوضاع دادی می اهمیت هایش خواسته و مهال به وقتی تا …بیش از آن تحقیر کنم 

 توی اتاقم بودم که تلفن زنگ خورد . ظاهرا کسی نبود که گوشی را بردارد .بی حوصله جواب دادم : بله ؟
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 ؟ کمی سکوت بود و بعد صدای یک مرد : شهرزاد خودتی

 ؟ شما. …متعجب و کنجکاو گفتم : بله 

 …ــ تارخم 

 شنیدن این نام تنم را لرزاند . خواستم گوشی را بگذارم که حسی مرموز دستم را از رفتن باز داشت

 با لحن تلخی گفتم : دیگه چه خوابی برام دیدی ؟

 … ــ می دونم از من دلگیری عزیزم .. اما من در این مورد بهت توضیح می دم

با عصبانیت گفتم : چرا ؟ چرا می خواستی وجهه ی منو پیش همسرم خراب کنی ؟ چه هیزم تری به تو و اون 

 خواهربی معرفتت فروخته بودم ؟ من کی به تو عکس دادم که واسم تابلو ..

 . دم می توضیح بهت ببینمت بذار …حرفم را قطع کرد : می دونم .. هرچی بگی حق داری 

 کی با تو تماس گرفتم : چطور اونطوری صفا رو فریب دادی ؟ــ بهم بگو 

 ــ تو به من مهلت بده ..

 سکوت کردم .

 ــ می تونی بیای بیرون ؟

 ــ که چی بشه ؟ یه ننگ بزرگ تر رو روی پیشونیم بزنی ؟

 …ــ شهرزاد آروم باش 

 اینجا دیگه …نفرم .. هم تو هم طراوت مت ازت:  شدم تلختر …همه ی بدخلقی های تو در آن لحظه به یادم آمد 

 . بگم صفا به مجبورم وگرنه نگیر تماس

گوشی را گذاشتم . چقدر پررو بود که چنین درخواستی داشت . از شنیدن صدایش با آن لحن صمیمی حس بدی 

 … بودم نفرت از پر …داشتم 

 .باید به تو می گفتم .. دیگر نمی گذاشتم که برایم درد سر درست کند 
 

 یرمبگ تماس تو با خواست نمی دلم که بودی اخالق بد آنقدر اما بودم نگران …ساعت از زمان آمدنت گذشته بود 

 … شنیدم را ماشینت صدای که بود نه به نزدیک ساعت … نبود خبری اما ، کردم نگاه اتاقم ی پنجره از بارها …

. . نداشتم سینه رادر ها حرف آن داشتن نگه تاب دیگر … شدم خارج ازاتاقم و کردم سر را ام روسری. نماندم دیگر

 اما … شدم ها پله سرازیر و شدم خارج مان خانه از … بزند ام پیشانی بر را دیگر ننگی مهر تارخ گذاشتم نمی دیگر

که با  ای رهمنظ به شدم خیره. … ایستاد باز رفتن از پاهایم شد باز حیاط در و گذاشتم حیاط سنگفرش بر پا همینکه

 دیدنش قلبم را فشرد .

 را دستش آرام باشی من متجه آنکه بی تو و … شده حلقه بازویت دور مهال دست که دیدم …تو با مهال وارد شدی 

 که شدم حال بد و عصبی آنقدر.  خودتان ی خانه سمت به راافتادی به کنارش در آرام و … کردی باز بازویت از

 نه تداش اخم نه … بود آرام ات چهره …روی پله ی اول نشستم. باز هم با او بودی  همانجا.  بایستم سرپا نتوانستم

 … کنایه و طعنه

 نکند دیگر جایی در قلبت برایم نمانده باشد ؟

 ــ شهرزاد ؟
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 به رامین نگاه کردم که به طرفم می آمد . به فاصله ی چند قدم از من ایستاد : باز چی شده ؟

 ی نیست .نگاهم را دزدیدم :چیز

 ــ پس چرا بغض کردی ؟

 یعیطب هم اش نگرانی … بود طبیعی …یعنی مرا اینقدر خوب می شناخت ؟ خب از بچگی با هم بزرگ شده بودیم 

 .. مرا که دانستم می بود

 انمد نمی که انداختی فاصله همه این خودت و من بین چطور …اما تو چرا ؟ تو که بهتر از هر کسی مرا می شناختی 

 چگونه باید آن را پر کنم ؟

 . نکن من درگیر خودتو …آهم را فرو خوردم : مهم نیست رامین 

 ؟ شده چی بگو …نفس عمیقی کشید : من خیلی وقته درگیر توام 

 …شرمگین شدم از صراحت کالمش : منتظر صفا بودم 

 …پوزخندی زد : که دیدی با مهال خانوم تشریف آورد 

 ندی که زده بود گفتم : تو که می دونی چرا می پرسی ؟با اخم به خاطر پوزخ

 . بزنی حرف برام مشکالتت از خودت خواد می دلم …ــ دلم می خواد بهم اعتماد کنی 

 نکنی تدخال من کار تو قدر این و باشه خودت کار به سرت بهتره …برخاستم : اما من دلیلی برای این کار نمی بینم 
… 

 همیشه موضعم در مقابلش عوض شد .به همین راحتی ، مثل 

 …اخم کرد : اگه شدنی بود که نیاز به گفتن تو نبود 

 ؟ کنی می باز براش رو راه چرا …راه پله ها را در پیش گرفتم که گفت : بیا برو خونه ی عمه 

 . نکن خالی رو میدون راحتی این به …نگاهش کردم که ادامه داد : نکش کنار 

 . زد نمی حرفی موردش در چرا دانم نمی اما.. بودم مطمئن …انست که من نمی دانستم او چیز هایی می د

 ــ رامین تو چی می دونی ؟

بهمن نزدیک تر شد : مهم نیست من چی می دونم مهم اینه که به حرفم گوش کنی . اگه زندگیتو می خوای بی خیال 

 … تونه می مهال …نباش 

 ی دانم که دلش نیامد جمله اش را کامل کند .نگاهش غمگین بود و مهربان .. م

 سرم را پایین انداختم .

 هرکس … بزنی جا نباید خوای می هم واقعا دونم می که خوای می رو صفا با زندگی اگه …ــ محکم باش شهرزاد 

 . صفا حتی … کنه اشتباه ممکنه

 من هب را بدی حس …هشداردهنده بود  …وقتی رفت نفس حبس شده ام را بیرون فرستادم .. جمالتش سنگی بود 

 . کرد القا

 … غرور ؟ کردم می چه را غرورم. …حرف هایش را قبول داشتم اما نتوانستم به سمت خانه تان قدم از قدم بردارم 

 … زنیم می دری هر به آن حفظ برای هم باز خوریم می آن از ناپذیری جبران های ضربه ها وقت خیلی اینکه با

ی خاطر غرورم بی خیال دختر عموی زیبایت که تاآن وقت شب با تو بود و حال با هم به خانه بازگشته من هم برا

 از آزردگی دل هم و … ببینی مرا شاید تا محبت گدایی نیامدم و کردم حفظ را غرورم ماجرا این از …بودید شدم 
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تی این رنجش های مداوم می تواند چه بالیی دانس نمی گویا و آزردی را دلم دیگر بار … افزودم احساساتم به را تو

 بر سر دلم بیاورد .

 

 شهرزاد آماده ای ؟

صدای شهره بود که به همراه ضرباتی که به در میزد این جمله را به زبان آورد . تعجب کردم و در همان حال بلند 

 شدم در را باز کردم : مگه قراره کجا بریم ؟

چشمان درشتش را درشت تر کرد : نوز آماده نیستی ؟ مگه قرار نیست بریم شهر متعجب به سرتاپایم نگاه کرد . 

 بازی ؟

 حوصله نداشتم : شهربازی ؟ کی گفته ؟

 ؟ نگفت بهت مگه صفا. …ــ وااا 

 . نداشتی را ام حوصله دیگر که بود وقت خیلی … بودی نگفته …نه 

 ــ حوصله ندارم .. خوابم میاد .

 میاد ؟ چیزی شده ؟ــ این موقع خوابت 

 . بگذره خوش..  برید شما …ــ نه 

 به درون اتاق آمد . مرا خوب میشناخت . دردم را می دانست : به خاطر مهال ؟

 …ــ شهره حوصله ندارم 

 ــ اونا که حتما میان .. می خوای تنهاشون بذاری ؟ که چی بشه ؟

 لب تخت نشستم : نمی دونم .

 …وری شدی ؟ تعجب می کنم از تو کنارم نشست : چرا اینج

 .. عجبم در خودمم..  آره:  سنگین و عمیق …نفس کشیدم

 ــ چرا عقب کشیدی ؟

 …ــ نکشیدم .. فقط خسته ام 

 . ها بشی خیالش بی نمیشه …ــ در عشق صفا به تو شک ندارم اما 

 فهمیده و عاقل . چه … کوچک ی شهره بود شده بزرگ چه …نا خودآگاه لبخند بر لبانم نشست 

 . کنم چیکار دونم نمی واقعا اما …ــ می دونم عزیزم 

 ــ اجازه نده پای مهال به زندگیت باز بشه .

 بآ آورد خود از که چاهی از خوش که بودم کرده پیدا اعتقاد این به …هم عقیده بود با رامین . اما من نمی توانستم 

ه مهال نه صد نفر بهتر از مهال نمی توانند تو را از من جدا کنند.. من غرورم ن باشی دار وفا من عشق و من به اگر تو …

 را به بازی نمی گرفتم . من خودم را به تو تحمیل نمی کردم .

 . بکشی پس پا ذارم نمی من..  بیای باید تو …بلند شو آماده شو 

خواهر خوشگلم برم . صفا اونقدرام بی دست به گردنش انداختم و بوسیدم صورت دوست داشتنی اش را : قربون تو 

مرام و بی وفا نیست .. اگه ازش دوری می کنم به خاطر اینه که یه خورده ازش دلگیرم . قول می دم اینم زود برطرف 

 بشه .
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 . بودم دلگیر …آماده شدم . بااینکه بی حوصله بودم 

 ه پاسخ دادند و تو حالم را نیز پرسیدی : خوبی ؟هم را سالمم…در حیاط با رامتین و شیرین و شایان ایستاده بودی 

 نبودم اما سر تکان دادم : خوب خوب .

 رامین هم آمد . نگاهم را به خود جلب کرد اما مرا نگاه نکرد . شاید به حرمت تو .شاید هم دلخور بود .

 فرانک و بهارک هم آمدند و تو دم پنجره ی اتاقت رفتی : اومدی مهال ؟

 یمیت صدایت برای او فشرده شد .قلبم از صم

 صدایش را شنیدم : اومدم عزیزم .

 …من نه .. همه شنیدند .. لحظه ای سکوت و رامین بود که جو را عوض کرد : خب .. بریم ؟ دیر میشه ها 

 به طرف ما برگشتی . نگاهت به من بود اما من رو گرفتم و به دنبال بقیه روان شدم .

 …. آمدی  کنار ماشینت ایستادم

 سر زهنو …رامین گفت با دوتا ماشین بریم .. نمی خواد همه ماشینا رو بیاریم . می دانستم که با او حرف نمی زنی 

 . رامین هم تو هم …بودید سنگین

 سوار شدیم . شایان جلونشست و من و شهره و مهال هم عقب .

 . خندید می و گفت می تو با …طب قرار می داد بقیه هم با ماشین رامتین . مهال مثل همیشه فقط تو را مخا

ــ کاش هر هفته یه همچین برنامه ای بذاری با هم بریم بیرون ..همه اش تو خونه ایم دلمون می گیره . نظرت چیه 

 صفا ؟

ه ن شهره با آرنج به پهلویم زد . اخم هایم در هم بود . تفریحی که با مهال باشد مگر می تواند به من خوش بگذرد ؟

 انیمهرب و محبت ی همه …..نمی خواستم لحظه های با تو بودن را با چون اویی تقسیم کنم .تو فقط سهم من بودی 

 . کردی نمی دریغش من از کاش.  بود من سهم ات

 …شهره گفت : خودشون که بیشتر شبها بیرون می رن .. به فکر ما نیستند که 

 …ی جواب مهال را هم ندادی . ترانه ای که دوست داشتم را گذاشتی از آینه نگاهمان کردی و حرفی نزدی . حت

 … قلبها سلطان …صدای عارف 

 که وقتی. . بودی مهربان که وقتی …اشکی که به چشمهایم نشست اختیارش با من نبود . به چندی قبل سفر کردم 

 .بی چون و چرا باورم داشتی .. نبود بازجویانه و دقیق اینقدر من به نگاهت. … نداشت معنا برایم تردید

 !!! هم هنوز … بودی من مال هم هنوز تو …نگاه نمناکم را به بیرون دوختم . نمی خواستم گریه کنم 

************ 

 ــ نمی یای چرخ فلک سوارشی ؟

 ــ می دونی که حالم بد میشه .

 ــ مهال گیر داده .. بیا بریم .

 …برو اخم کردم : اگه اینقدر مهمه خب 

 ــ بدون تو ؟

 ــ ظاهرا از من عزیزتره که می گی حالت بد شد مهم نیست بیا به خاطر او بریم .

 ــ چرا الکی جو می دی ؟ من نگفتم ..
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 ؟ دونستی نمی مگه …ــ اصال نباید پیشنهاد می دادی 

 . چقدر تلخ شده بودم . دست خودم نبود ..نمی توانستم توجهات تو رو به مهال ببینم

 دستم را گرفتی .. باشه نمی ریم ..اینکه دعوا نداره .

 بکنی خوای می کار هر:  کشیدم را دستم.  داد می زجرم این و …نمی دانم چرا فکر می کردم مرا تحمل می کنی 

 .بکن

 راهم را سد کردی : می خوای برگردیم ؟

 پوزخند زدم : مهال خانومت رو چیکار می کنی ؟

 …اسم مهم تری بدونم داری اذیت میشی ــ تو از همه و

 حرفت را قطع کردم : می دونم حوصلمو نداری .. چرا نقش بازی می کنی ؟

 اخم کردی : منظورت چیه ؟ کی مجبورم کرده که نقش بازی کنم ؟

 … که … دونم می فقط …بغضم آب شد و در چشمانم نشست : نمی دونم 

 ر نگاهم کردی : خب ؟نتوانستم جمله ام را کامل کنم . منتظ

 نگاهم را از نگاه دقیق و کنجکاوت گرفتم : تو دیگه منو دوست نداری .

 پوزخندی زدی : خوب از کی به این نتیجه رسیدی ؟

 و ودب خودش. …قبل از اینکه حرف بزنم .. نگاهم به تارخ قفل شد . اوکه لبخند برلب داشت و برایم سر تکان داد 

 … دیگر جوان چند

 سم که پی او رفت حرفم را فراموش کردم . او اینجا چه می کرد ؟ یعنی حضورش اتفاقی بود ؟حوا

 ؟ شده کم عالقم کنی می فکر چرا …ــ منتظرم 

 حضور تارخ عصبیم کرده بود . تنم یخ کرده بود .

 نبودنش باعث شد نفسنگاهم را دنبال کردی و من وحشت زده دوباره به مکانی که تارخ ایستاده بود نگاه کردم .. 

 ؟ بود توهم:  کردم اشتباه یعنی … نبود …سنگین شده ام باز سبک شود 

 دوباره برگشتی و نگاه مشکوکت را به چشمانم دوختی : االن خوبی ؟

 ؟ داشت نمی بر سرم از دست کابوس این چرا …خوب نبودم 

آلود رو به دختر عموها گفت : شماها هم می  وقتی مهال دید که به خاطر من نمی خواهی او را همراهی کنی اخم

 ترسین ؟ خنده داره اگه بگین آره .

 . داره ترسم خداییش …شهره گفت : آره منم می ترسم 

من جواب ندادم . و شهره لبخند زد . او نمی ترسید به خاطر من آن حرف را زد . و تو هم که بی حوصله جواب 

 ی : هرکه می خواد بره بهتره بره و زود برگرده .ندادی و به سمت نیمکتی به راه افتاد

من و شهره هم به تو پیوستیم . کنار تو روی نیمکت نشستم . نگاهی به من انداختی و لبخندی کم جان برلبهایت 

 نشاندی : االن راضی شدی ؟

 …ــ اگه خودتم راضی باشی آره 

که حواسش به بچه ها بود که سوار چرخ و فلک می  اخم هایت در هم رفت و بلند شدی . نگاهی به شهره انداختم

 شدند : کاش تو هم رفته بودی .
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 نگاهش را متوجه من کرد : می دونی که از مهال خوشم نمیاد .

 حواسم را دادم به واکنش تو از شنیدن این جمله .

 نگاه تندی به شهره انداختی : چرا خوشت نمیاد ؟ چه هیزم تری بهت فروخته ؟

 داری ات حالم گرفته شد : تو چرا جوش می زنی ؟ کیه که از مهال خوشش بیاد ؟ از طرف

 . خوره می هم به هاش جلفبازی از حالم …شهره خندید : همینو بگو .. دختره ی نچسب 

 بی توجه به ناراحتی من گفتی : کدوم جلف بازی ؟ چیکار کرده که اینجوری در موردش حرف می زنین ؟

تم : اوه ببخشید جناب .. . رگ گردنتون چرا زد باال ؟ یعنی خودت نمی دونی ؟ رفتارشو نمی بینی ؟ با لحن تلخی گف

 …اگه یکی از ما اینجوری آویزون یه پسر نامحرم می شدیم 

ــ اون به خاطر شرایط و محل زندگیش و تربیتش اینقدر راحته ؛ نباید فکر کنیم منظور داره .. از این گذشته تو 

 رد بدی فکر باید … آره رامینم با و نه هم تنها من با …قبل ازاینکه به من محرم بشی همین طور بوی خودت هم 

 ؟ کردیم می موردت

 ؟ شناختمت نمی چرا پس ؟ توبودی این …حجمی از ناباوری به نگاهم هجوم آورد 

اینقد تلخ شده بودی ؟ من این حرفت برایم خیلی گران آمد . رفتنت را در پس هاله ای از اشک نگاه کردم . چرا 

 همه فاصله ی بینمان را تاب نمی آوردم .

 ــ چرا جوابشو ندادی ؟ نذار خردت کنه .

 از رسمت می …پلک زدم و به اشکهایم که تمنای باریدن داشت مهلت چکیدن ندادم : چی باید می گفتم ؟ می ترسم 

 . کردن عوض رنگ این

 ونستم اینقدر بی عرضه ای .ــ تقصیر خودته شهرزاد .. نمی د

 با کالفگی گفتم : خب می گی چیکار کنم ؟

 ــنباید بذاری به مهال نزدیک بشه .. این دختر با عشوه هاش می تونه هر کسی رو از راه بی راه کنه .

 . دارم اعتماد بهش من …ــ هرکسی رو به جز صفا 

 ــ واقعا اعتماد داری ؟!!!!

 … من … ریخت جانم به بدی درد چه …ادن پاسخ به این سوال دچار تردید می شدم . تردید اولین بار بود که در د

 نه …من خدای.  باشم داشته توانستم می که حسی بدترین … بودم شده مردد داری دوستم صادقانه اینکه در من

دلم می  فکری به حال زار و دانستی می بگویم آنکه بی..  دانستی می کاش.  کنم تحمل توانستم نمی دیگر را این …

 کردی . گفتنش .. بر زبان راندش دیگر سخت بود وقتی که راه انکار در پیش می گرفتی .

با بستنی برگشتی. همانها که دوست داشتم . همانها که توی سرمای زمستان خوردنش خیلی بهم مزه می داد و تو این 

 آن خوردن هوس هرکس اینکه با گرم هوای آن در …بار  این اما …را می دانستی و همیشه هم برایم می خریدی 

 . گرفتم دستت از را آن اکراه با.  بود تلخ کامم.  نداشتم آن به میلی من کرد می را

 کنارم نشستی : چرا نمی خوری ؟

 ــ سرم درد می کنه .. نمی تونم بخورم.

 چه راحت شده بود برایت اخم کردن به من : بنداز تو اون سطله .

 انداختم . با خشم هم انداختم : من می خوام برگردم .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

9 9  

 

 بی تفاوت گفتی : بذار شایان بیاد می گم ببرتت .

این دیگر نهایت بی رحمی بود . شهره گفت : چرا عین بچه ها رفتار می کنین ؟ صفا می بینی شهرزاد عصبیه چرا 

 اذیتش می کنی ؟

وبه خودت داری می بینی چه بهونه های بی خودی می گیره . خیر با همان اخمهای در هم گفت : چیکارش کردم ، خ

 سرمون یه شب اومدیم بیرونا .. .

 ــ حاال واجب بود مهال هم بیاد ؟

 ــ شما چیکار به اون دارین ؟

 …ــ می دونی که شهرزاد خوشش نمیاد 

 ــ خب همین دیگه .. می گم چرا خوشش نیاد ؟

 توجه کنم ؟ مگه پسر عموم نیست ؟ــ تو خوشت میاد من به رامین 

چشمهایت پر از خشم شد : می دونی که موضوع تو و رامین فرق می کنه پس حرف بیخود نزن . از این گذشته من 

 کی بهش توجه کردم ؟

 …ــ دیگه می خوای چیکار کنی ؟ دختره ی پررو 

ادش نمی خوام بهم بخنده و بگه نامزدت امله می داره..  کردی زهرمون رو تفریح این کافی ی اندازه به …ــ بس کن 
… 

 شهره با لحنی تند گفت : خیلی بی جا کرده همچین حرفی بزنه .. تو باید بزنی تودهنش .

 دوباره برخاستی : جواب حرف حق که تو دهنی نیست .

ی آنکه ی می گفتی بچشمانم بار دیگر پر از اشک شد . دیگر نمی توانستم تحمل کنم . هرچه می خواستی با بی رحم

 بدانی چه برسر دلم می آوری .

چند بار صدایم کردی اما دیگر پاسخت را ندادم. با گامهایی سریع از تو و شهره فاصله گرفتم و خودم را در میان 

سیل جمعیت گم کردم . می خواستم به سمت ماشینت بروم و آنجا منتظر بمانم تا آرامتر شوم .. کمی فکر کنم و تو 

 . دیدم می تار را جا همه و بود اشک از پر چشمانم …برئه کنم را ت

 ؟ شده چی عزیزم … شهرزاد:  گفت متعجب و گرفت را بازویم که مردی …آنقدر که ندانسته به مردی تنه زدم 

 !!!نبود توهم پس … تارخ هم باز …خدای من .. همین را کم داشتم 

 دستم را با خشم کشیدم : به من دست نزن .

 . ندارم باهات کاری …دستهایش را باال آورد : باشه .. باشه .. آروم باش 

 نفسهایم سنگین شده بود . غصه دار بودم و تارخ عصبیم کرد .

 خواستم از او بگذرم که راهم را سد کرد : نمی خوای بگی چی شده ؟

 …می بیبنی همه ی خشمم را بر سر او خالی کردم : از جلو چشمام دور شو ..وگرنه بد 

 …ــآخه نگرانم کردی 

 رفتیگ ازم خوشمو روزهای …پوزخندی زدم : بمیری باایننگرانیت که همین تو بودی که زندگیمو به گند کشیدی 
… 
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این را گفتم که ای کاش نمی گفتم . از او دور شدم . اما هنوز گامی برنداشته بودم که صدای خشمگین تو را شنیدم 

 دهز وحشت.. .  افتاد می سختی دعوای حتما..  من خدای …تو را دست به یقه با تارخ دیدم  … برگشتم عقب به …

 امآر مگر خشم از پر عاصیِ چشمان آن با تو اما..  نکنی دعوا که دادم قسمت گرفتم را بازویت و دویدم سویت به

 ؟ بودی شدنی

واست توضیح دهد اما محکم بر دهانش کوبیدی .. تارخ سعی می کرد دستت را ازیقه اش باز کند اما شدنی نبود .. خ

 دلم خنک شد اما ترسی که بر جانم ریخته بود مانع از لذت بردن از این حس خوشایند می شد .

 …رامینهم آمد .. دوستان تارخ هم 

 آنقدر اشک ریختم و التماس کردم که رهایش کردی .. با سر و صورت خونی .

 تماشای صحنه ی تئاتر آمده اند .مردم هم که بیکار گویی برای 

.  دندش متفرق کم کم مردم گرفت پایان دوستانش و تارخ رفتن با که دعوا.  بود وحشتناک خیلی …چه اوضاعی 

 : گفتم بغض با.  حالت آن در دیدنت از شد خون دلم.  آمد می خون ات بینی و دهان از و بود شده پاره لباسهایت

 . بشور صورتتو بریم

 …را پس زدی و از من گذشتی . شهره با بغض نگاهم کرد : آخه سر چی شد ؟ اینا که رفیق بودن دستم 

رامین هم مقابلم ایستاد : تارخ بهت حرفی زد : حوصله ی جواب دادن نداشتم به دنبالت به راه افتادم . کنار شیر آب 

ستمالی را از کیفم بیرون آوردم و نشستی صورتت را آب زدی و حتما زخمت به سوزش افتاد که اخم کردی . د

 . خوره می هم به ازت حالم …طرفت گرفتم زیردستم زدی : گمشو از جلو چشام دور شو 

 دیگر مهم نبود که کجا هستیم . دلم از غصه می ترکید اگر باز هم نمی گذاشتم اشکهایم ببارند .

 روز آن …اما مقابل دیگران با من حرف میزدی سه روز از آن شب وحشتناک گذشته بود . با اینکه سرسنگین بودی 

 آنقدر دانستم می رفتی و رساندی بازار به رفتیم می بیرون خرید برای که را مادرت و مادرم و من خودت هم

 دیکر می فرار من از قتی و … جا بی تلخی و کنایه و زبان زخم با نسوزانی را دلم و بمانی توانی نمی که دلخوری

 .…خواهی رابطه مان تیره نشود .. شاید تو هم مثل من میترسیدی از این فاصله ای که  می که میدانستم

 بی را هایش حرف …بودم مغازه بیرون تنها … ریخت می هم به روانم و روح دیدنش با که او بازهم …بازهم تارخ 

 .…اضافه کرد  هم آخر در.…… گفت می نباید و گفت می که آنچه به سپردم گوش حرف بی من و زد پرده

 ــ اگه کاری که می گمو انجام ندی برات گرون تموم میشه .

 با خشم به چشمان وحشی و گستاخش خیره شدم : هیچ غلطی نمی تونی بکنی .

 پوزخند زد : می خوای عملی نشون بدم ؟

 …ــ برو هر کار می خوای بکن 

 دختر با یبذار که بهتره داری دوستش اگه …م گفت صفاجونت خاطر واسه … نگفتی که نگی …ــ پشیمون میشیا 

 … باشه خوش عموش

 ــ تو به اون حسادت می کنی .. داری می میری از حسادت بیچاره .

 … دونه نمی قدرتو اما … داره رو تو چون..  توئه با حق …ــ آره 

 ــ برو و دست از سر من بردار وگرنه بد میبینی .

 گه بهش عالقه داری قید زندگی با اونو بزن .ــ برای آخرین بار می گم . ا
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این را گفت و نگاهی به پشت سرم انداخت و بالفاصله از من دور شد . به پشت چرخیدم و مادرم و عمه را که در حال 

 . دیدند می را او حتما وگرنه نبود سمت این به حواسشان …صحبت به سویم می آمدند دیدم 

 ندچ با. …د . جسارتش ترس به دلم انداخته بود . اگر بالیی بر سر تو می آورد با حرف هایش عصبی ام کرده بو

 های خرید ی ادامه برای شدم همراه عمه و مادر با دیگر بار.  آورم دست به را ام خونسردی کردم سعی عمیق نفس

 .… جهیزیه

 …با خونسردی آن حرف ها را زد  آمدم بیرون که مغازه از.  نشد متوجهش مادر …تارخ را بیرون از مغازه دیدم 

 دوست مرا بگوید توانست چطور … شد می گرفته حالم هم آوریش یاد از آه… اینکه … شوم جدا تو از که این

 مطمئنم اما هم از بودیم دلگیر که درسته ؟ بلرزد ها حرف این شنیدن با که ندارم دلی دیگر دانست نمی ؟ دارد

 حتی هم آن که … بخواهی خودت اینکه مگر …ه از تو دست بر نمی داشتم ک من. است هم گیر هم هنوز دالمون

 . لرزاند می را تنم فکرش

. … راچ دانم نمی اما …آن شب می خواستم از تهدیدات تارخ بگویم .بگویم که فکری به حال دل پریشانم بکنی 

به هم خورد و مجبور شدی  پدرت حال شب آن.  آمد نمی پیش موقعیت بزنم حرف خواستم می وقت هر … نمیشد

به خاطر درد زیاد معده اش با او به بیمارستان بروی . منتظرت ماندم تا بیایی اما آنقدر از پیاده رفتن و خرید با مادر 

وعمه خسته شده بودم که نتوانستم بیدار بمانم . این بود که به محض دراز کشیدن روی تخت از خستگی نفهمیدم کی 

 …خوابم برد 

 که رفتمگ را تو سراغ …بیدار شدم صبح شده بود و تو رفته بودی . برای احوالپرسی پدرت به خانه تان آمدم وقتی 

 . ای رفته کارت سر به شدی بیدار دیر دیشب و بودی خسته اینکه با گفت مادرت

ارخ در گوشم تکرار ت های حرف مدام …ماندم و در کار های خانه به او کمک کردم .اما نمی دانم چرا دلم شور میزد 

 .… توانستم نمی نکنم فکر آن به و شوم خیال بی خواستم می هرچه …میشد 

وقتی تماس گرفتی و گفتی آماده شوم حس عجیبی به من دست داد . خیلی وقت بود که برای ناهار یا شام بیرون 

را به تو بگویم . لباس  هایم حرف ی همه بتوانم که بود خوبی موقعیت.  شدم خوشحال خیلی. …نرفته بودیم 

پوشیدم و منتظرت ماندم . رامین در را باز کرد و به درون آمد با دیدنم لبخند خسته ای زد و سالمم را پاسخ داد : 

 خوبی ؟ جایی می خوای بری ؟

 …ــ صفا میاد دنبالم بریم ناهار 

 زم .عزی بگذره خوش …دستی به موهایش کشید و نگاه از من بر داشت :به سالمتی 

 ؟ گذشت تارخ و صفا بین چی نگفتی بهم اونشب:  برگشت اما …از کنارم گذشت و به سمت خانه شان رفت 

 ــ میشه جواب ندم ؟

 درست مقابلم ایستاد : مزاحمت شده بود ؟

 …ــ رامین نمی خوام در موردش حرف بزنم 

وق اتومبیلت را که شنیدم با خوشحالی گفتم : ب صدای …باز هم از نگاه خیره اش معذب شدم و از او فاصله گرفتم 

 .خداحافظ … میرم دیگه من.. …صفا اومد 

 با عجله از حیاط خارج شدم در حالی که هنوز سنگینی نگاه حسرت زده اش را بر خودم احساس می کردم .

 ی کردم .با عجله از حیاط خارج شدم در حالی که هنوز سنگینی نگاه حسرت زده اش را بر خودم احساس م
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 ــ سالم .

 با لبخندی محو پاسخم دادی : سالم . خوبی ؟

 در رابستم : خوبم .

 تخود بود بهتر …بی حرف دیگری به راه افتادی . با اینکه دلم شنیدن صدایت را می خواست اما سکوت کردم 

 . سخت خیلی … بود سخت من برای کردن شروع نبود که هم بهتر … کنی شروع

 …ــ شهرزاد

 عشق همه آن بود کجا.. کرد یخ دستهایم … لرزید دلم. …عشق و بی قرار همیشگی را در صدایت حس نکردم 

 ؟؟؟

 نگاهت کردم .به رو به رو چشم داشتی : راجع به اون شب توضیح می خوام.

 کند برایچه خوب که باالخره به من هم فرصت حرف زدن می دادی . کمی مکث توانست حالم را بهتر کند و کمکم 

 حرف زدم تمرکز کنم .

 .…دار ارتباط تارخ با هنوز من که اینه تصورت که دونم می …ــ زودتر از این منتظر بودم که توضیح بخوای 

 ورممنظ … ذاشتم نمی ت زنده که بود اینطور اگه ؟ چی یعنی ارتباط …فریادت خاموشم کرد : درست صحبت کن 

 را به خودش اجازه داد دستتو بگیره ؟؟چ ؟ گفت می بهت چی اونشب که اینه

 ازم …متعجب به صورت قرمز شده از خشمت دیده دوختم : من نمی دونم چرا به خودش چنین اجازه ای داد 

 … بود کرده تعجب دیدنم از … ناراحتم چرا … شده چی پرسید

یانه ی بی رحم دلم دست و پایش بازجو نگاه آن با …دقیق شدی به عمق چشمانم . شاید باور نداشتی حرف هایم را 

 . دهم ادامه نتوانستم…را گم کرد 

 ــ همین ؟ تو گفتی و منم باور کردم .

 و من بین دوباره خوای می …دردی محسوس رادر قلبم حس کردم : چرا نباید باور کنی ؟ من دارم راست می گم 

 ؟ بکشی بینی بد و شک بلند دیوار خودت

 یقدر به دیوار این …ا بیرون دادی : دردم اینه که نمی تونم این دیوار رو خراب کنم نگاهت را گرفتی و نفست ر

 .… که شده بلند

به طرفم برگشتی : می دونم توام زجر می کشی .. می دونم واست سخته .. اما می خوام بدونم راضی هستی به موندن 

 ونم شایدم خوب شدم که این بستگی داره به رفتار توکنارم ؟ به اینکه یه عمر با بد دلی و بدبینی ام بسازی ؟ نمی د

 می … بکنی سعیتو ی همه باید … کنی جلب شدمو سلب اعتماد … بذاری مرهم رو شده چرکین دل این باید تو …

 ؟ نشی خودت و من زجر باعث تونی می ؟ کنی آروم رو ناآروم منِ..  رو شده حساس منِ تونی می ؟ تونی

داشتم . کاش در خانه بودیم .. در اتاقت .. یا اتاقم ..نمی دانم جایی که می شددر آغوشت فرو چقدر به آغوشت نیاز 

 را لعنتی بغض این توانستم می وقت آن …روم سر بر سینه ات بگذارم و نوای قلبت را به گوش بسپارم و آرام گیرم 

 درد ایتبر …کردم بهراحتی آب کنم  می سنگین را نفسم و انداخت می چنگ گلویم بر گاه بی و گاه بود مدتی که

 که موقعیت این در توانستم می چطور اما … تهدیدش از..  اش عالقه ابراز از..  تارخ های حرف از..  بگویم دل

 باور ردیگ.. شد می تر خراب هم این از حتما اوضاع ؟ بگویم تارخ از کنی می شکایت ات دلی بد و آرامی نا از لینگونه

ه ی دیدار های من باتارخ کامال اتفاقی است که البته هر کس دیگر هم که بود باور نمی کرد .. و من هم که کردی نمی
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خودم می دانستم که تارخ چون دیوانگاه دست از کارو زندگی کشیده و مدام منتظر است که مناز خانه خارج شوم تا 

 با من و …میشه حواسش به من است ه بودد گفته خودش … دازدنا دلم به طوفان و بیاید…به سراغم بیاید 

 تصور از … نه …و بیاید جلو … باشد اطراف همین اکنون هم نکند گرداندم چشم ارداه بی هایش حرف آوری یاد

 … افتاد می اندامم بر رعشه اش دوباره دیدن

 … خوام می من که باشی همون تونی می که بگو …دستم را گرفتی : بگو شهرزاد 

. … نمیشه که شه نمی گاهی چرا دونم نمی فقط …م : به جون عزیز خودت که همه ی سعیم همینه بغضم را فرو داد

 ینا تنهایی به تونم نمی من و کنه می زیاد رو تو و من بین افتاده ی فاصله که میاد وجود به اوضاعی چرا دونم نمی

 شقتع و تویی ذکرم و فکر ی همه …ارم نمی تاب تو بدون من … صفا دارم نیاز تو کمک به من..  کنم کم رو فاصله

 متون نمی.. یعنی … خوام نمی رو تو جز به من … دنیامی ی همه هم باز اما شدی مهر بی خیلی روزا این که تویی …

 . وجودم با شده عجین عشقت … بخوام

 … تو اینکه فکر از … تلخم که دونم می…دستم را نوازش کردی : می دونم عزیزم 

 … شهرزادم …ی گفتی : گفتنشم سخته با لحنی عصب

 ؟ تمداش را نگاهت در غم همه این تاب مگر. شد اشک از لبریز چشمانم خیست نگاه دیدن با …به طرفم برگشتی 

 . دارم دوستت:  فشردی را دستم.  انداختم پایین را سرم

افتاده بود با همین جمله محو می  جانم به که تردیدی این …من هم همین را می خواستم .به خودم که مطمئن بودم 

 حملمت تونی می ؟ بمونی گندم اخالق این با من با خوای می …شد . دستم را بوسیدی : چیزی تا عروسیمون نمونده 

 ؟ کنی

 . باش مطمئن عشقم و من به فقط … مونم می که معلومه:  احساس از پر هایی اشک …اشک هایم بارید 

 حس چه … شد سرازیر وجودم به آرامش از موجی …که در آن مدت می دیدم  لبخندت زیباترین تصویری بود

 . خوبی

 هم نارک در … هم از دلخوری بی … فاصله بی تو و من هم باز شد می یعنی …مقابل رستوران همیشگی نگه داشتی 

 ؟ بگذرانیم روز

س دم .. ممکنه مامان تماس بگیره دلواپاز خیابان گذشتیم و به سمت رستوران رفتیم که گفتی : اخ .. گوشیمو نیاور

 …بشه .. بمون االن میام 

 به من متس به که کردم نگاه تو به دوباره.  بود شلوغ انداختم رستوران درون به نگاهی …به سمت ماشینت رفتی 

ا دپی آن به بدی حس … شد جلب آمد می سمتت به سرعت به که ماشینی به نگاهم چرا دانم نمی. … افتادی راه

 .… و برسی که بود نمانده چیزی دیگر …کردم 

 مبهوت و مات … تو متری چند پرتاب آن..  وحشتناک صدای آن. …خدای من .. آنچه که می دیدم را باور نداشتم 

 .… ردک فرار بود زده که ماشینی. … کنم حرکت جایم از توانستم نمی … بودم مانده خیره خونت به غرق پیکر به

 هک هایی جمله … شد شلوغ اطرافت زدن برهم چشم یک در …ل آن لحظات و دقایقم را توصیف کنم نمی توانم حا

 هب آوردم در حرکت به اجبار به را ام شده سنگین جسم.. … آمدم خودم به..  کرد می بدتر را خرابم حال شنیدم می

 … شد نمی باورم …. خدای من  رساندم تو به را خودم و.  زدم پس لرزانم دستان با را جمعیت سیل … تو سوی
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 تحیرم و باور نا. … افتادم زمین بر کنارت …نماند تنم در ایستادن تاب دیگر … لرزید زانوانم ؟؟؟ بودی تو این

 ؟ عزیزم تویی این … صفا:  آوردم زبان بر را نامت

 .… کن نگام..  نگرانم من صفا. … بریم پاشو. …تکانت دادم : چشماتو باز کن صفا 

 ستی بازویم را گرفت : چه نسبتی باهاش داری ؟د

سرم گیج می رفت چهره ها و صداهای متفاوتی را می دیدم اما نمی توانستم نگاهم را یک جا متمرکز کنم همه ی 

 .… کنی باز چشم تا کنم صدایت که بود این سعیم ی همه. …نگاهم به تو بود 

 …صدایی گفت : بیچاره چقد جوونه 

 …بود ؟ اما من جوابش رادادم : اون خوب میشه .. زندست  نمی دانم که

 …ودب فایده بی اما… دادم تکانت پیش از تر زده وحشت ؟ گفتند می چه ها آن …ناله ام به جیغ و فغان تبدیل شد 

..  زنه یم قلبش:  شنیدم را قلبت ضعیف صدای گذاشتم ات سینه بر سر … کردی می حرکتی نه گشودی ی چشم نه

 داراست می گم .. یکی زنگ بزنه به اورژانس ..خ به

 …و دست یکی را گرفتم : خواهش می کنم .. تماس بگیرید .. حالش خوب میشه 

 …دوباره سر بر سینه ات نهادم .. حق با من بود .. درست می شنیدم 

 آنقدر فشار عصبی ام زیاد بود که دیگر نتوانستم سر از سینه ی پهنت بردارم .

 لبق صدای. … گویند می چه دهم تشخیص توانستم نمی دیگر …م کم به همهمه ای مبهم تبدیل می شد صداها ک

 . کرد می آرامم که بود تو

 همانطور … اول مثل درست … شود درست خواست می چیز همه تازه. … نبود ممکن. …تو مرا تنها نمی گذاشتی 

 .… شد خراب چطور نفهمیدیم و بود که

************* 

 فکر و ماندم خیره ؟ بود شده چه. …چشم که گشودم نگاهم به چهره ی نگران . چشمان سرخ مادرم خیره ماند 

 فاقیات چه گفتم خودم با باز و کردم نگاه دستش درون تسبیح به ؟ است کرده گریه چرا مادر ؟ هستم کجا کردم

 ؟؟؟ افتاده

 شست . به من نزدیک شد : قربونت برم مادر .. حالت خوبه ؟نگاه او که متوجه چشمان بازم شد لبخند بر لبانش ن

 .… من ؟ شده چی … خوبم:  بود گرفته صدایم …بد نبودم 

 ؟ مامان کجاست صفا!!!  صفا:  زد فریاد را تو وجودم ی همه یکباره به … تو …به یاد آوردم 

 یک دنیا غم و نگرانی در نگاهش نشست : خوبه عزیزم نگران نباش ..

گر می شد نگران تو نباشم ؟ من تو را در آن حال دیده بودم . تن و بدنم سست و کرخت بود اما به خودم حرکت م

 دادم و خودم را از تخت کندم : می خوام ببینمش .. کجاست :

 سعی کرد مرا آرام کند : آروم باش عزیزم .. حالش خوبه ..

 .…ــ نه مامان .. خوب نبود .. من دیدمش که 

 تشوراس خدا رو تو ؟؟ زندست..  اون … اون … مامان:  نشست ام سینه بر کوه سنگینی به بغضی …م گرفت نفس

 ؟ ست زنده..  بگو

 …دخترم این چه حرفیه می زنی .. معلومه که زنده است .. خدا رو شکر که به خیر گذشته « سعی می کرد آرام باشد 
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 می..  کنم نمی باور:  بگوید هم دروغ بود ممکن …من خاص بود  مادر اهل دروغ گفتن نبود اما آن شرایط برای

 … ببینمش خوام

 نسنگی نفسم … نبود مهم اما بود عمیق سوزشش … کندم دستم از را سرم …و خودم را از تخت پایین انداختم 

سوزش دستم  هم کردم می فکر نفسم به هم خوبی تو که دیدم می اگر..  نبود مهم هم آن آمد می سختی به و بود

 … لحظات آن اما … کردم می هم گریه بدم حال برای شاید …

 تهوع حالت..  دیدم می تار …مادر به نا چار بهدنبالم دوید .. از اتاق خارج شدم .. همه چیز دور سرم می چرخید 

 .… برم طرف کدوم ؟ کجاست:  تار و آرام نا تصویری. … کردم نگاه او به … داشتم

 ؟ شدی بلند چرا …نوم ــ ای وای خا

صدای پرستار بود و مادر چقدر از دیدنش خوشحال شد و اورا به یاری طلبید : نمی تونم آرومش کنم .. کمکم کنید 

 …رنگ به رو نداره می ترسم حالش به هم بخوره 

 ؟ گین نمی بهم چرا ؟ کجاست صفا:  بدی حال و حس چه …دهان خشکم را گشودم 

 … بود فریاد شبیه … شکست را بخش سکوت …تگی اش چقدر بلند بود صدایم با همه ی گرف

پرستار دستم را گرفت : آروم گلم .. باشه .. می ریم ببینش .. اما اول باید یه فکری به حال دستت بکنم .. ببین چه به 

ن یسنگ نفسم … شد بیشتر ام سرگیجه. … خون همه آن … شد کشیده دستم پشت به نگاهم …روزش آوردی 

 … برگرداندند تخت به مرا …تر .. نتوانستم خودم را نگه دارم .. در حال سقوط بودم که او و مادر نگهم داشتند 

 چرا نمی زارین ببینمش ؟ مامان تو رو به جون شایان راست بگو .. زنده ست ؟

 به هوش بیاد .. کنیم صبر باید … کردن عملش پیش چندساعت …لبخند زد : به جون خودت به جون شایان آره 

 متبر می االن …پرستار در حال پانسماندستم گفت : ببین با خودت چه می کنی .. اون حالش خوبه خدارو شکر 

 … ببینیش تونی نمی نزدیک از اما..  ببینش

 به چشمانم نگاه کرد : االن خوبی ؟

 … خوبم کنید باور … خوبم:  دادم تکان سر اما نبودم خوب اصال …نبودم 

 هخف داشتم … زدم چنگ مادر بازوی به …اما نفسم دست خودم نبود .. رفت و هرچه تقال می کردم بی فایده بود 

 … شدم می

 …به سرعت ماسک اکسیژن را برایم آورد و روی دهان و بینی ام گذاشت 

 … نه بهتر که شد می بدتر..  بود همین حالم دیدم نمی را تو تا اما …بهتر شدم 

آرام گرفتم و توانستم کمی آب میوه بخورم و سرگیجه ام رفع شود و نفسم جا بیاید مرا به دیدن تو آورد وقتی که 
… 

 تمهربان قلب داد می نوید من به که دوختم مانیتوری به چشم …با دیدنت اشک هایم بی مهابا از چشمم روان شد 

 .… تپد می منظم و آرام چه

 .…: خدایا شکرت در میان اشک لبخند بر لبانم نشست 

 چشمان زودتر هرچه که گشودم دعا به لب. … خدا از تمناهاداشت بودنت برای دلم …و باز هم اشک بود و اشک 

 … بگشاییی دنیا این روی به را زیبایت
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 عاد … مامان کن دعا:  رفتم آغوشش در …سینه ی پر مهر مادر جای امنی بود که این بغض شکسته کامال آب شود 

 …من بدون صفا می میرم ..  کن

 بشوی دار خچر صندلی اسیر همیشه هم شاید یا و …بدترین خبری که می توانستم بشنوم این بود که تو برای مدتی 

 … یبایست پاهایت رو توانی نمی فعال که داد می نشان معاینات. …کرد شوکه را همه که بود هولناکی ی ضربه …

 … نتوانی هرگز دیگر هم شاید

از همه بیشتر بهت زده و ناباور بودی . هنوز هم که نگاهت را به خاطر می آورم وقتی که در مورد مشکلت خودت 

 نا های امید. …حرف می زنی همه ی وجودم می سوزد .. درد در تنم می پیچد و چشمانم لبریز از اشک می شود 

 توانستم می چگونه …نگاهت گرفت  غم از دلم … کردم گریه برایت مهابا بی و دیدم چشمانت رادر شده امید

 . توانست نمی کس هیچ که من نه ؟ توانستم می اصال ؟ دهم ات تسلی

 که کرد می کاری هر … بود نگران خیلی مادرت … زدی نمی هم غذا به لب …آن روزها خیلی تلخ شده بودی 

 دتهام..  میشد من دامن به دست عمه … بود فایده بی اما یابی باز را ات رفته دست از توان و بخوری غذا کمی شاید

 نمی..  شد نمی عایدم چیزی فریادت جز اما دهی راه خلوتت درون به مرا که کردم می خواهش اتاقت در پشت

 !!! من حتی … کس هیچ زند هم به را اتاقت تلخ خلوت کسی خواستی

گران . دیگر خنده و خوشی از ن و زده ماتم همه … دلدگیر … سرد … زشت … سیاه … بد …روزهای بدی بود 

 …خانه هامان رفته بود 

 صدای … ندانستم را قدرشان که هایی روز. …تو حیاط نشسته بودم و به روز های خوش گذشته فکر می کردم 

 و کردم درراباز..  رفتم در گشودن برای کردم می مرتب را ام روسری که حالی در و برخاستم شد بلند که در زنگ

پشت در اخم هایم در هم رفت . او بود که خیلی وقت ها باعث شده بود تا قدر بودن در کنار تو را ندانم  مهال ازدیدن

 .. لحظه هایی که می توانست سفید و روشن باشه خاکستری کرده بود .

دم که وب پشیمان چقدر من و …سالمش را به سردی پاسخ دادم و کنار رفتم تا وارد شود . تو او را هم نمی پذیرفتی 

 فکر می کردم او را به من ترجیح می دهی .

 در حالی که به سمت خانه تان می رفت گفت : امروز چطور بود ؟

 …ــ مثه هرروز 

 لمد … بود کرده هوس را تو با زدن حرف دلم … بود گرفته دلم خیلی …دوباره برگشتم و لب تخت نشستم 

 اه سبزت !نگ در شدن غرق … خواست می را نوازشهایت گرمای

صدای مهال را میشنیدم که به در اتاقت می زد : یعنی چی که خودتو حبس می کنی ؟ با این کار می خوای چیو ثابت 

 کنی ؟ این اتفاقی که افتاده رو از چشم ما میبینی ؟

 . داشت می بر دست و شد می خسته باالخره هم او …مثل همیشه مهر سکوت برلب داشتی 

 اب … آمد درون به شایان و شد باز در بعد لحظاتی …ر قفل در حیاط نگاهم را متوجه در کرد صدای چرخش کلید د

 . داداش سالم:  خاستم پا به دیدنش

 ؟ نشستی اینجا چرا …لبخند خسته ای زد : سالم عزیزم 

 … بود گرفته خورده یه دلم …ــ همینطوری 

 ست ؟اشاره کرد بنشینم و خودش هم کنارم نشست : بهتر نی
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 . میشه خوب کی دونم نمی … داغونه خیلی …سرم را با افسوس تکان دادم : نه 

 . بیاره بدست شو روحیه که بگذره زمان خیلی باید … نداده دست از رو چیزی کم …ــ سخته واسش 

 ــ کاش می اومد تو جمع .. کاش حرف می زد ..

شد .. اما خب واسش سخته که فکر کنه همه بهش ترحم می ــ اگه می اومد که خیلی بهتر بود روحیه اش عوض می 

 کنن .

 رو میبره هرچی گه می عمه … زنه نمی هم غذا به لب …ــ نمی دونم تا کی می خواد خودشو اون تو حبس کنه 

 . گردونه می بر نخورده دست

 .. بپذیره منو شاید رم می االن …نفسش را بیرون فرستاد : حق داره به هم ریخته باشه 

 . نکرد باز درو کرد کا هر …ــ مهال هم هست 

 بردار مسر از دست گفته بهش مستقیم صفا بار چند …نگاهش را به چهره ام ثابت کرد : عجب رویی داره این دختر 

 … نیست کن ول اما

 دادم . نمی آزارت آنقدر.  بودم فهمیده زودتر کاش …شنیدن این کالم اشک را مهمان دوباره ی چشمانم کرد 

 …شایان به خانه تان آمد و من به خانه ی خودمان 

 . کرد می آرامم کمی آن به نگریستن …به اتاقم رفتم و آلبوم عکس هایمان را بیرون آوردم 

 هنوز هم نمی خواد اتاقشو ترک کنه ؟ نمی خواد کسی رو ببینه ؟ 

 به. … نگرانشم خیلی … منو حتی …و ببینه ر کسی خواد می نه میاد بیرون نه … همونطوریه. …ــ نه مریم 

 … شده الغر که بس کنی می تعجب ببینیش … خوره می غذا کم یه مادرش اجبار و التماس

 عوض هوایی و حال یه هم … اینجا بیا پاشو گم می …ــ متاسفم عزیزم ..نمی دونی چقدر غصه ی تو رو می خورم 

 . میام بیرون تنهایی از من م کنی می

 ماحت … شده تنگ واست دلم:  گفتم …وقت بود او را ندیده بودم و دلم با شنیدن صدایش هوایش را کرد  خیلی

 . میام

 شایان در خانه بود . به اتاقش رفتم : داداش میشعه منو برسونی خونه ی مریم ؟

 کتابی که در دست داشت را بست و نگاهم کرد : االن ؟

خیلی وقته ندیدمش .. هم اینکه پوسیدم تو خونه .. صفا هم که خودت می دونی  …نگاهی به ساعتم انداختم : آره 

 …نمی خواد 

 سر تکان داد : باشه عزیزم . برو حاضر شو می رسونمت .

دلم می خواست قبل از رفتن به تو بگویم .. اما می دانستم پذیرایم نخواهی بود . پس به عمه گفتم که با شایان به 

 .دیدن مریم می روم 

***** 

 توانستم می.  داد می من به خوبی حس او با زدن حرف …مثل همیشه دیدن مریم وجودم را از آرامش لبریز کرد 

 … ام شبانه های گریه..  هایم غصه از … بگویم او به تو برای ام دلتنگی از … کنم دل درد راحت

 چقدر سبک شدم از حرف زدن با او .
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 قدم یک لمد بود وقت خیلی …اید . مریم خواست با آژانس تماس بگیرد اما نپذیرفتم شایان نتوانست به دنبالم بی

 … بودم کرده دریغ من و خواست می را طوالنی و ساده زدن

 از مریم و مادرش خداحافظی کردم و به راه افتادم .

دیگر این امکان وجود  شاید که آوردم یاد به وقتی … خواست می را تو با زدن قدم دلم …به تو فکر می کردم 

 … دبو آور زجر نبینم ایستاده را تو زیبای قامت اینکه …نداشته باشد خانه ی چشمانِ غمگینم پر از اشک شد 

 !! تو و من آرزوهای مثل … کرد می غروب که خورشیدی …نگاهم به آسمانی بود که رفته رفته تیره تر می شد 

 …آرام به کنارم آمد  یک خیابان مانده به خانه ماشینی با سرعت

 …ــ شهرزاد 

 خانومی سالم:  داشت لب به لبخند … برگشتم سویش به اراده بی …شنیدن صدایش پاهایم را از حرکت باز داشت 

. 

 . نبود ایستادن وقت …بی آنکه جوابش را بدهم به راه افتادم 

 ــ بیا سوار شو برسونمت .

 …دار نبود : وایسا بداخالق کارت دارم بر سرعت گام هایم افزودم . اما دست بر

 …من با او کاری نداشتم .. مانند همیشه 

 …ــ شهرزاد با توام 

 عابری که پیاده از کنارم می گذشت نگاهی به من و او انداخت : مزاحمه خوشگله ؟

 اخم در هم کشیدم .همین را کم داشتم : نه بیشتر از شما ..

 خندید : جونم .. چه زبونی ..

 …تارخ پیاده شد : حرف دهنتو بفهم مرتیکه .. خانوممه 

 منبود کدام هیچ دلواپس … کنم تماشا و نماندم …و با او دست به یقه شد که پسر مزاحم از در عذر خواهی در آمد 

.. 

هم آمد : این  با گامهایی سریع خودم را به پیاده رو رساندم و به راهم ادامه دادم .. اما دقایقی نگذشته بود که باز

 …وحشی بازی ها چیه در میاری ؟ می گم بیا سوار شو نمی خورمت که 

 تونم نمی.. متنفرم ازت ؟ خوای می جونم از چی …با خشمی مهار نشندی به سویش برگشتم : شرتو کم کن عوضی 

 ؟ فهمی نمی چرا… خوره می هم به ازت حالم..  ببینمت

 هات دارم .پیاده شد : آروم باش ..کار مهمی با

 …و در همان حال به من نزدیک شد : بهتره با من راه بیای وگرنه بد میبینی 

 سر که الییب میخوای نکنه:  گفت که گذشتم کنارش از و زدم پس را او و …ــ بهت گفتم هیچ غلطی نمی تونی بکنی 

 ؟ بیارم خونوادتم اعضای ی بقیه سر رو آوردم عزیزت نامزد

 بر متشس به ناباور و زده بهت ؟ شنیدم می چه من خدای …ید تا توانستم گفته اش را هضم کنم چند ثانیه طول کش

 … بود خونسرد کامال چشمانش … گشتم

 ؟ گفتی چی …چی تو …تو 
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 که یچیز اون به اگه … افتاد روز اون به من خواست به صفا …لبخندی مرموز برلب نشاند : درست شنیدی عزیزم 

 … آقاجونت شایدم …بعد از اون نوبت شایانه  نکنی عمل گم می

 ؟ ترس یا بود نفرت از … شد خشک دهانم … بترساند مرا خواست می فقط…حرفهایش برایم قابل هضم نبود 

 باختن وقت لحظه آن در اما نماند ایستادنم نای … کرد سرازیر وجودم به عظیم ضعفی بود که هرچه … دانم نمی

 …اختم ب می را خودم نباید نبود

 … پستی دروغگوی یه تو …صدایم می لرزید : دروغ می گی 

 موندی تو که شد چی دونم نمی …به من نزدیک شد : چرا باید دروغ بگم ؟ اون روز داشتید می رفتید رستوران 

 ودب وقت خیلی وگرنه … شد جور خود به خود میخواستم که موقعیتی … برگشت ماشینش طرف به صفا و اونور

 …فرصت بودم که شرشو کم کنم  منتظر

 ؟ بکنی کاری همچین که باشی رذل اینقدر باید چرا … کنم نمی باور … نه …ــ نه 

 هیچ هک اون تنها نه..  نمیشی صفا زن تو. …نگاهش ترسناک بود .. دل در سینه ام فرو ریخت : برای بار آخر می گم 

 صفا هک دیدی … قبل بار مثل …حرفتو باور نمی کنه  کسی چون … بمونه خودمون بین این بهتره … من جز کس

 .… رو تو نه کرد قبول منو حرفای

 …این دفعه جوری رسوات می کنم که از خونه پرتت کنن بیرون 

 … رفت کی نفهمیدم.  نکنم سقوط تا گرفتم رو پیاده دیوار به دست … داد دست من به بدی حال چه …خدای من 

 ودب سالی میان زن که دست صاحب به زده وحشت …ر بازویم نشست مرا از جا پراند ب که دستی … بود بد حالم

 … وای:  رفت می پایین و باال شدت به ترس و هیجان از که گذاشتم ام سینه ی قفسه بر دست و کردم نگاه

 حالت …م لبخندی مثل همان ها که همیشه بر لبان مادرم بود به رویم زد : ترسوندمت عزیزم ؟ معذرت می خوا

 ؟ نیست خوب

 …به زحمت پاسخش را دادم : خو .. خوبم خانوم 

 ؟ طرفاست این تون خونه …ــ اما رنگ خیلی پریده 

 …به اطراف نگاه کردم . دیگر چیزی نمانده بود برسم : نه .. خوبم . آره نزدیکه 

ز خیابان گذشتم و وارد کوچه شدم ا چطور ندانستم …و به راه افتادم . صدایش در گوشم پژواک وحشتناکی داشت 
… 

 ودهگش رویم به در تا کشید طول کمی …فقط اتاقم را می خواستم . نمی دانم کلید به همراه داشتم یا نه اما در زدم 

 . رفتم حال از در شدن گشوده با که دانم می فقط … کرد باز را در کسی چه نیست یادم … شد

********** 

 قشنگت چشای قربون …شد که به این حال افتادی ؟ مادرت بمیره از بس غصه خوردی  ــ آخه قربونت برم چی

 … نگرانی از مردم..  مادر کن باز چشماتو بشم

 هب عجیب نیرویی نشاند ام پیشانی بر که ای بوسه گرمی. …این صدای پر مهر مادر بود که گوشم را نوازش داد 

 … بود نگرانم …چشم گشودم  اما..  گیج و بودم خسته کرد تزریق وجودم

 …ــ مامان 

 . زد می موج آن در دلواپسی دنیا یک …نگاهم در چشمان به اشک نشسته اش گره خورد 
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 …اشک هایش فرو ریخت بر صورت سفید و دلنشینش و لبخند بر لبان زیبایش نشاند : الهی قربونت برم مادر 

 ؟ خوبه حالت

 ؟ مامان کنی می باز رو پنجره …ی گرمه خیل " بود گرمم …تمام تنم می سوخت 

 برخاست : باشه عزیزم : تا االن تب داشتی .. مردم تا این تبه پایین اومد . هنوزم یه کم داغی .

پنجره را گشود و هوای تازه به درون آمد با عطر شب بوهای حیاط . نفس عمیقی کشیدم و به آسمان تاریک شب 

 می جونم آقا به باید …. باز هم یاد حرف های تارخ افتادم . اگر راست می گفت  چشم دوختم . چقدر دلم گرفته بود

 ؟ کرد می من مورد در فکری چه اونوقت … گفتم

 .…تارخ گفت اینبار طوری رسوایم می کند که 

 . توانستم نمی..  توانستم نمی من … آمد می بدم خودم از … بودم ضعیف چقد …اشک در چشمهایم حلقه بست 

ادر به کنارم آمد : چی شده بود مادر ؟ نمی دونی وقتی رامین تو رو با اون حال و روز آورد تو خونه چه به روز من م

 …اومد 

 پس رامین در را برایم باز کرده بود .. او بود که از سقوط کردن نگهم داشته بود .

 . رفتم حال از که شد چی نفهمیدم …ــ سرگیجه داشتم 

 نمی دیگه بعد به این از اما … نداری رو به رنگ ؟ شدی ضعیف چقد دونی می …ی خوری عزیزم ــ بس که غصه م

 … که توام بره می بین از خودشو داره اونجور که صفا … نمیشه درست چیزی که نخوردن غذا با..  ذارم

ورده حالت به هم خ شنید وقتی از کشت خودشو …اشک هایش را گرفت و بلند شد : برم بهش بگم که حالت بهتره 
… 

 نکهای با ؟ بودم عزیز برایت هم هنوز یعنی ؟ گذشته مثل ؟ بودی من نگران تو …دلم از شنیدن این کالم لرزید 

 .. دیدنش برم خودم بذارین:  نشستم شدم بلند اما نبودم خوب

 کمکم کرد از تخت پایین آمدم . ــ االن خوبی ؟

 . نباشید نگران …ــ خوبم 

 …ه ساعت انداختم از یک گذشته بود نگاهی ب

 .…صدای ضرباتی که به در خورد مادر مرارها کرد و در را باز کرد . آقا جون بود : حالش چطوره 

 با دیدنم که سر پا ایستاده ام لبخند بر لب نشاند : خدارو شکر خوبی عزیز دلم ؟

 ــ خوبم آقا جون .. ببخشید همه تونو نگران کردم ..

 … شد راحت خیالم …چه حرفیه دخترم : خدا رو شکر ــ این 

 اینکه از یدترس می …پیشانی ام را بوسید و اتاق را ترک کرد . پدرم تکیه گاه محکمی بود اما من زبان گفتن نداشتم 

 به من هک کنی می فکر این به فقط دانستم می که تو به مخصوصا … زده من به را ها حرف آن تارخ کنم ثابت نتوانم

 . دلخواهانه مالقاتی یعنی …دیدن مریم نرفتم و برای دیدن تارخ رفته ام 

مادر تا خانه ی شما به همراهم آمد . از دم در عمه را صدا کرد و او هم که ظاهرا بیدار بود فورا با نگرانی بیرون آمد : 

 …چی شده محبت .. شهرزاد

 قربونت برم خوبی االن ؟ …با دیدنم نفس راحتی کشید : تو که مارو کشتی مادر 

 ؟ چطوره اون … صفا …ــ خوبم 
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 … اتاقشه تو … بیابروتو..  دلواپسته خیلی …لبخندی بر لبانش نشست : باالخره سکوتشو شکست 

 وجودم پر از هیجان دیدنت شد !!!

 یین مادر .بفرما:  شنیدم را صدایت تا گذشت طوالنی چندان نه لحظاتی …در اتاقت را زدم و منتظر ماندم 

در را آرام باز کردم و وارد شدم . پایین تختت نشسته بودی و به آن تکیه داشتی . با ورودم سر بلند کردی و از 

 … دش اشک از لبریز من اختیار و اراده بی چشمانم دیدنت با … نداشتی را دیدنم انتظار گویا …دیدنم جا خوردی 

 یزن تو چشمان …به تو نزدیک شدم .. آرام مقابلت نشستم  … شدم گم نگاهت سبز جنگل در … بودم دلتنگ

 یم ام چانه.  داد نمی زدن حرف ی اجازه که بود سنگین آنقدر بغضم.  انداختم پایین را سرم.  داشت اشک درخشش

 . بیازارم را خاطرت و کنم گریه مبادا تا گرفتم دندان به لب.  لرزید

 !تلخ سکوتی از پر … حرف بی …شم کشیدی دست پیش آوردی و آرام و بی حرف در آغو

 ! نبود آسان دیگر هایم اشک کنترل …سرم را روی سینه ات گذاشتم 

. …بوسه هایت بر موهایم و نوازش دستانت شنیدن نفس های گریه آلودت ، بغضم را می شکست و آب می کرد 

 . زیبایی همین به … سادگی همین به.  شدیم آرام اینگونه

دستهای حلقه شده ام به دور کمرت را آرام باز کردی و مرا از خود کمی دور کردی و به صورتم خیره  دقایقی بعد

 ماندی : دردت به جونم چت شده بود ؟ خدارو شکر که خوبی !

 خودت مواظب چرا شم فدات …اشک هایم را پاک کردی : نمی دونی چه حالی شدم وقتی شنیدم حالت بد شده 

 الغر شدی ؟ پای چشمات گود افتاده .. اینقد چرا ؟ نیستی

 دوباره چانه ام لرزید . بغضم به این زودی ها سبک نمی شد .

 بار دیگر اشک هایم را پاک کردی : االن خوبی قربونت برم ؟

 ار دستهایت.  داشتم نیاز وجودت عطر و تنت گرمای به …سرتکان دادم و دوباره سرم را در سینه ات پنهان کردم 

 سختی خیلی مدت این دونم می … شی سبک کن گریه …وردی و دور شانه ام حلقه کردی : آروم جونم آ باال

 .… عزیزم آروم … منه تقصیر همش … کشیدی

 نفس عمیقی کشیدی : امروز رفتی دیدن مریم ؟

 ــ اوهوم .

 ــ باهاش دردودل کردی ؟

 سرتکان دادم که آره .

 ادی ناراحت شدی و از حال رفتی ؟ــ واسه همین که یاد غصه هات افت

 … بود زیاد ناراحتی از …سرم را عقب تر کشیدم : آره 

 . بود کرده ام دیوانه تارخ …دروغ نبود حرفی که گفتم 

نتوانستم لب باز کنم و از تارخ بگویم .. ترسیدم از اینکه حرفم را کامل باور نکنی و فقط قسمتی را باور کنی که من با 

 …داشتم و به دلخواه خودت پردازش کنی و آنطور که دلت می خواهد قضاوت کنی نه آنطور که باید  تارخ دیدار

 نمی فکر وقت هیچ!  ترسیدم می بگیرم قرار عدالتی بی مورد هم باز اینکه از من!!!  گذشته اتفاقات مانند درست

 ! بیاورم زندگیم و خودم سر بر چنین بستن فرو لب و ترس این با کردم
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******** 

 غمی آن امنته بود گشته باز ات چهره به گذشته طراوت …حالت خیلی بهتر بود . رنگ و رویت حسابی باز شده بود 

 دیدنت بود آور زجر.  ریخت می جانم به را درد. … فشرد می و لرزاند می را دلم زد می موج قشنگت چشمان در که

 عمل با بود گفته دکتر که بود این به امیدت تنها …می کردی  عادت آن به کم کم که حالتی …دار چرخ صندلی بر

 اتوانن و حس بی هم کامل پاهایت … بیاوری دست به کامال دوباره را پاهایت توانایی که ست ممکن دیگری جراحی

 که اندیشه این با آگاه خود نا که زدی می حرف موردش در شوق با آنقدر گاهی … بود امیدواری جای این و نبود

 … شدم می نگرانت..  لرزید می تصور این از وجودم و آمد خواهد روزت به چه نشد نکرده خدای اگر …اگر نشد 

 !پیش از بیش

 … اگر … گرفت نمی دلم از را قرار و تاب اگر..  گذاشت می تارخ اگر …من هم از نظر ظاهری بهتر بودم 

ر می توانستم به دیدنش بروم ؟ چه بی رحم بود. دوبار چطو..  بودم کالفه …با شنیدن صدایش گوشی را گذاشتم 

زنگ زد از ترس اینکه مادر صدای زنگ تلفن را بشنود برداشتم و صدایش راشنیدم : نمیای بیرون ؟می خوای خودم 

 بیام دم خونه تون ؟

 از صدای عصبی اش ترسیدم . دیوانه بود و ممکن بود آبرویم را بریزد .

 هنمی هستی تا بیام ؟ج کدوم …ــ برو بمیر 

 . چپ سمت … تونم کوچه سر …ــ آهان .. حاال شد یه چیزی 

 …ــ آخه لعنتی به چه بهانه ای 

 … بترسی که نیست خونه تو مردی دیگه …دیدم که صفا و شایان و رامین رفتن بیرون 

 کتر برده بودند .ساعت مراقب خانه ی ما بود . شایان و رامین صفا را به د 42آه لعنتی مثل اینکه 

 ــ اگه شد میام ..

 ــ باید بشه .

 …با خشم گوشی را کوبیدم . خدایا 

مامان چند دقیقه پیش به حمام رفته بود . و شهره هم که کالس داشت و خانه نبود . از پنجره نگاهی به حیاط انداختم 

 . کردم می صبر باید … بود باغچه دادن آب حال در عمه …

 … نداشتم وقت بیشتر ربع یک شاید …تم .. باید تا قبل از آمدن مامان می رفتم و بر می گشتم به اتاقم رف

لباس پوشیدم و چادرم را در دست گرفتم و باز از پنجره حیاط را نگاه کردم . شیر آب را بست و مشغول جمع کردن 

چه حماقتی می کردم که نمی گفتم  … بود ریخته جانم به استرسی چه …شیلنگ شد . با عجله از اتاق خارج شدم 

 ! ردیک سلب را اعتمادم تو … انداختی دلم به را ترس این تو کنم می فکر و … نداشتم اعتماد ام خانواده به که …

 رآنقد قلبم …با رفتن عمه به درون خانه تان با عجله در حالی که حواسم به خانه ی عمو هم بود از خانه خارج شدم 

 آن انتظار بیرون زدنش از قفس سینه ام را داشتم . هر که زد می تند

 … دیدم را ماشینش و پیچیدم …چادرم را بر سر انداختم و با گامهایی سریع به سمت چپ کوچه به راه افتادم 

 .… زد صفا به که بود ماشینی همان این … من خدای

راستش را باز کرد و اشاره کرد سوار شوم  سمت در و شد خم بود فرمان پشت که همانطور …با دیدنم سر تکان داد 

 …. مستاصل نزدیک شدم .. کنار ماشین ایستادم : کارتو بگو ..باید برم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

1 1 3  

 

 . بفرمایید … گیرم نمی وقتتونو بیشتر دقیقه چند …لبخند مرموزی بر لبانش بود : افتخار بدین خانوم 

 اینجا ؟ کشوندی منو چی واسه بگو …ــ نمی تونم و نمی خوام سوار شم 

 ــ اینجا بگم ؟ نمی ترسی کسی ما رو با هم ببینه ؟

 دلم می خواست به صورتش چنگ بزنم .. با خشم سوار شدم : حرفتو بگو زیاد وقت ندارم .

 ! بودی من با گم می …ــ نترس 

. …ال گره خوردخدای من !!!! با شنیدن صدایی که این جمله را گفت بهت زده به پشت چرخیدم و نگاهم در نگاه مه

 !!! کرد می چه اینجا او

 . عزیزم نگذره بد:  دوخت چشمم در چشم …لبهای سرخش به خنده ای موزیانه گشوده شد 

 ات بردم در ی دستگیره سمت به را دستم.  خورد می هم به ها آن هردوی از حالم …با نفرت به او و تارخ نگاه کردم 

 ؟ عزیزم دوست خوبی..  جون شهرزاد … سالم:  خندید دیدنم با …د افتا طراوت به چشمم که کنم باز را در

 …دوربینی که در دست داشت را به سمت تارخ گرفت : اینم عکسی که خواستی بگیرم 

 از … بیرون اومدی خونه از تارخ حرف به که عقلی کم تو …نگاهش را دوباره به من دوخت : من تقصیری ندارم 

 به ماشینش ازتون عکس بگیرم !! شدنت سوار وقت خواست من

خون در رگ هایم منجمد شده بود .چطور متوجهش نشده بودم ؟ آنقدر استرس داشتم که به هیچ چیز توجه نداشتم 

. 

تارخ دوربین را گرفت و نگاهی به من انداخت : چی شد عزیزم ؟ چرا اینقد ساکتی ؟ واسه اینکه با ما راه بیای چاره 

 ای جز این نبود !

 راوت هم سوار شد . کنار مهال نشست و به من چشم دوخت .ط

 ؟ گناه کدام ؟ جرم کدام به آخر …سرم گیج می رفت .. باورم نمی شد این اتفاقات در واقعیت رخ می دهد 

 صدایم گویی از ته چاه بیرون می آمد : آخه چرا ؟ مگه من چیکارتون کردم ؟

 تو یعنی!! ! نمیشه باورم من خدای …با اینا تو یه کاسست ؟ ادعاتم میشه که به سمت مهال برگشتم : مهال .. تو دستت 

 ؟ بکنی کاری همچین که پستی اینقدر

 وت به زیادی اون …به عقب تکیه داد و نگاهش را در چشمان مبهوتم ریخت : من باید صفا رو از اشتباه در بیارم 

 !!! غریبه مرد یه با رابطه برقراری. …جوابش می شه این  هم زیادی اعتماد … نیست خوب اصال این و داره اعتماد

 دگیزن احمق این از استفاده با خوای می و داری رابطه عوضی این با که تویی این … بفهم دهنتو حرف …ــ خفه شو 

 … گم می صفا به چیزو همه من..  برسی خواستت به تونی نمی.. ذارم نمی اما … کنی خراب منو

 تارخ با که دیدم ها بار منم …: می خوای اوضاع رو خرابتر کنی ؟ این عکسها شاهد خوبی هستن خونسرد خندید 

 !! که یادته. … دوستت ی خونه به رفتن ی بهانه به هم پیش وقت چند همین … چرخی می اونور اینور

 ودم !نمی دانم چرا مشاعرم خوب کار نمی کرد ..نمی توانستم درست جواب بدهم . غافلگیر شده ب

 …به تارخ نگاه کردم : با همه ی وجودم ازت متنفرم 

 . بینمت می فردا …در را باز کردم صدایش را شنیدم : به نفعته که نباشی 

 …مهال خندید : بهونه اش با من 
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 زا دیگر دقایقی … شنیدم را ماشین شدن روشن صدای … نداشت رفتن راه توان پاهایم …در را محکم کوبیدم 

 می نشد غیبتم متوجه کسی اینکه از دانم نمی اتفاقات این با.  رساندم خانه به را خودم زارم حال با …گذشتند  کنارم

 ! نه یا بگذارم شانس را نامش توانم

 یم دیوانه داشتم.  زد نمی حرف من با … بود شده گنگ انگار ذهنم که هرچند …فقط به فکر کردن نیاز داشتم 

گفتم یا نه ؟ آنوقت نمی گفتی چرا از اول نگفتی ؟ چرا برای دیدنش از خانه خارج شدی ؟  می تو به باید. … شدم

حرف مرا باور می کردی یا مهال ؟ مرا یا آن عکس ها ؟ راستی چرا به طراوت هیچ نگفتم ؟ چرا آنقدر احمقانه رفتار 

 کردم ؟

 …نم ک تحمل نتوانستم را اتاقم …روی پله ها به انتظار آمدنتان نشستم 

 موضوع …صدای صحبت مادر و زن عمو را که دقایقی پیش از کنارم گذشت و به خانه مان رفت می شنیدم 

 ایدب یا کنم می فکر چه به..  شنوم می چه دارم دانستم نمی که بود درگیر ذهنم آنقدر اما … بودی تو صحبتشان

 ؟ کنم چکار

 متت کشید : سالم .س به مرا پاهایم …وقتی رسیدید بی اراده بر خاستم 

 ؟ خوبی. …لبخند محوی زدی : سالم عزیزم 

 به شایان و رامین هم سالم گفتم و پاسخم دادند . پرسیدم : چی شد ؟

 . باشیم امیدوار باید …رامین گفت : خدارو شکر خوب پیش می ره 

 . کرده درک را ناخوشم حال که فهمیدم خوب …نگاهش خیلی دقیق بود 

 حال نیستی انگار ؟پرسیدی : سر 

 .. نیستن هم ها بچه … سررفته حوصلم …به رویت لبخند زدم : خوبم 

 شایان گفت : مامان اینا کجان ؟

 …ــ باال 

 به تو نگاه کرد : می ری تو ؟

 … مونم می …نگاهت به من بود : نه 

 …ــ خواستی بری صدام کن 

 ! فعال …رامین گفت : منم هستم 

 تو هب نحوی به بتوانم شاید … بود این فکرم ی همه. نکردم آن به توجهی اما …ا حس می کردم سنگینی نگاهش ر

 . بگویم
 

 می ومهج مغزم به بودی زده که حرفهایی گشودم می لب که همین. … بگویم تو به نبودم قادر طریقی هیچ به …نه 

 ی شد .م سنگین زبانم.  زد می لبانم بر سکوت مهر … هایت بدبینی … آورد

 

 ای ههفت سه شاید …روزها از پی هم می گذشتند و من متعجب از اینکه چرا تارخ مدتیست مرا به حال خود گذاشته 

 مین رویم به را داد می رنجم که موضوعی و بود زده خیالی بی به را خود هم مهال … نبود خبری او از دیگر که میشد

نکند همه ی آن اتفاقات در خواب و خیال برایم افتاده است ؟ نکند  کردم می فکر خودم با گاهی که طوری به آورد
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 که هب اما..  بگویم را دردم …کنم دل درد کسی با توانستم می کاش …مشاعرم را بی آنکه بفهمم از دست می دهم 

 ! ؟

ی کمتر باش سرگرم وقتی دانستم می … کشیدی می من از جدیدی ی پرتره داشتی …با تو در حیاط نشسته بودم 

 ! پذیرفتی اما بودی حوصله بی هرچند بودم خواسته تو از خودم …فکر می کنی و خودت را آزار می دهی 

 …ــ چهره ات گرفتست شهرزاد 

نگاهم را متوجهت کردم و لبخند زدم . حق با او بود . به این فکر می کردم که اگر این اتفاق نیفتاده بود االن سر خانه 

 دیم .و زندگی خودمان بو

 ! خوبم …ــ نه 

 ؟ بزنی حرف خوای نمی…ــ می دونم که نیستی 

 …آرام خندیدم : کارتو بکن صفا جون نذار ژستم خراب شه 

 ــ چرا با من غریبه شدی ؟

 … نه تو با اما میشم غریبه خودم با من ؟ حرفیه چه این …معترض گفتم : اِ

 ؟ بشی محرمم دوباره حاضری …دت صیغه که تموم بشه م … یعنی:  دنیا لبخند زیباترین …لبخند زدی 

 متعجب نگاهت کردم : منظورت چیه ؟

 …کالفگی را از نگاهت خوندم 

 … رو تو تونم نمی دیگه من …ــ ببین شهرزاد 

 اخمم بی اراده بود : چی می خوای بگی ؟

 نگاهت را از نگاه بی قرارم گرفتی : تو با من خوشبخت نمیشی شهرزاد .

 …دلم فرو ریخت 

 ــ یعنی چی ؟ چرا اینو گفتی ؟

 …با نگاهی خاص به چشمانم ادامه دادی : من نمی تونم تو رو پاسوز خودم کنم 

ــ صفا !!! این تویی که داری حرف از جدایی می زنی ؟ چطور می تونی اینقد بی رحم باشی که اینطوری تصمیم بگیری 

 ری ؟ هان ؟ چطور می تونی ؟بدون اینکه خواسته ی منو در نظر بگی

 . کردی نمی نگاهم و بود پایین سرت …وسایلت را جمع کردی و در کاور گذاشتی 

 …به کنارت آمدم پایین پایت نشستم و به صورتت زل زدم : صفا به چشمام نگاه کن و بگو که منو نمی خوای 

 نمی رو تو جز:  بود گرفته صدایت …ی بود خوددار اما اشک از لبریز … داشت طوفان چشمانت …نگاهم کردی 

 . مندار شدن خوب به امیدی دیگه که من..  خودت زندگی دنبال بری تو که دم می ترجیح وضعیتم این با اما!  خوام

 من که مثل تو خوددار نبودم . نمی تونستم اشک هایم را نگه دارم .

دکترت نمی گه اگه بری خارج و عمل کنی خوب ــ چی داری واسه خودت می گی ؟ یعنی چی امید نداری ؟ مگه 

 میشی ؟

 . بشم خوب نیست معلوم …نگاهت را دزدیدی : اونم پنجاه پنجاست 

ــ برا من که مهم نیست .. اگه من به این روز افتاده بودم دیگه منو نمی خواستی ؟ ولم می کردی می رفتی دنبال 

 زندگی خودت ؟ آره ؟
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 . گم می خودت خاطر به …به حرفام فکر کن .. من  …رو گرفتی : بس کن شهرزاد 

بغض تو سنگین تر از من بود ! آرام مرا پس زدی و کاور را روی پاهایت گذاشتی و چرخ های ویلچرت را چر خاندی 

 مرا و ماندی می حرفت روی اگر.  تلخی لحظات چه … بود روان همچنان هایم اشک …و به سمت خانه تان رفتی 

 نمی وبخ زمان آن تا اگر …ه باید می کردم ؟ چند وقت بیشتر به پایان زمان صیغه باقی نمانده بود چ خواستی نمی

 ضعیتتو خاطر به که بودم نکرده فکر این به ای ثانیه حتی من.  لرزید می تنم بودن تو بی فکر از من خدای … شدی

 . کنم فکر خودم به و کنم رهایت

************* 

 سرحال نیستی ؟ــ چیه شهرزاد ؟ 

 به چشمان سیاهش نگاه کردم . مثل همیشه آرام بود اما پر از حرف .

 ــ خوبم .

 ــ بگو چی شده ؟

 … نمونده بودن حال سر واسه جایی …سرم را پایین انداختم : حال و روزمو که میبینی 

 ! داغونی خیلی دیگه امروز اما …لبخند محوی زد : آره 

 … بزنم حرف او با کمی توانستم می شاید …آمد  چقدر به نظرم مهربان

 . بشم داج ازش که بهتره …نتوانستم لبخندش را پاسخ دهم اما گفتم :رامین ، صفا فکر می کنه به خاطر وضعیتش 

 ! همینه مرامش …نگاهش خونسرد بود سر تکان داد : اگه همچین حرفی نمی زد تعجب می کردم . 

. از این اخالقش خوشم می آمد . پشت سرت بد نمی گفت . حتی وقتی که می خواست به  او هم از تو تعریف می کرد

 من گوشزد کند که حواسم را در مورد مهال بیشتر جمع کنم .

 . بمونه حرفش رو ترسم می …با یک عالم غصه تو دلم گفتم : حاال می گی چیکار کنم ؟ می شناسیش که 

 …هردوتون واسم عزیز هستین .. هردو تونو دوست دارم نفسش رو بیرون فرستاد : چی بگم که 

 …ــ دارم دیوونه میشم ..من نمی تونم 

 دوستت..  بخواد تو از اینو داره حق اون ؟ گرفتی می تصمیمی چه …اخم هایش در هم رفت : خودتو بذار جای اون 

 . واسش مهمه آیندت … داره

 تو هب االن اون … میشه نابود … بازه می روحیشو …جدا بشی  ازش …اما اگه حرفشو تو این وضعیت قبول کنی 

 همیشه عیتوض این ممکنه اینکه … باشی چیز همه فکر به باید البته … کنی ثابت بهش خودتو بایداالن..  داره نیاز

 … ونبم تونی می اگه ؟ چرخداره صندلی اسیر که کنی زندگی مردی با عمر یه تونی می … بمونه قی با همینجوری

 نبالد بری کنی گوش حرفش به االن همین که بهتر همین بزنی کوفت سر و بزنی جا و بشی خسته خوای می اگر

 . خودت زندگی

 ! محال …نه . محال بود از تو دست بکشم 

 …از وقتی که قرار شده بود با عمه و پدرت برای مداوا به خارج از کشور بری دلهره داشتم ..نمی توانستم آرام باشم 

 باید ؟ بود چه چاره اما … شد خواهم دلتنگت که دانستم می …دلم نمی خواست لحظه ای نگاهم رااز تو بگیرم 

 … شوید سفر راهی زودی آن به و شود راه به رو ها کار ی همه کوتاه مدت آن در شد نمی باورم… کردم می تحمل

 … بود منتظره غیر برایم
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 من خوشبختی به … کردی می فکر من به خودت از بیشتر…ت مانده بودی از تو کمی دلگیر بودم ..هنوز سر حرف

 ؟ دید نخواهم هم را خوشبختی رنگ … نیستم هیچ تو بی من که دانستی نمی مگر آیا اما..
 

******** 

 رفتهگ رفتنت از دلم.…نبود خودم اختیار به اشک همه آن باریدن.. …با چشمانی گریان سوار ماشین آقاجونم شدم

ود.فقط به این امید که روزی بتوانی روی پاهایت بایستی ته دلم آرامشی را احساس می کردم که سر پا نگهم می ب

 .…بیاورم تاب را ندیدنت و نبودن توانستم می امید این به. …داشت

ی م مدتی از بعد که کن فکر این به. …مادرم هم اشکهایش را پاک کرد و نگاهی به من انداخت:گریه نکن عزیزم

 .…تونه با پای خودش صحیح و سالم برگرده

 باید االن تو …شه می خوب حتماً.…دخترم کن توکل خدا به …و آقاجون هم ادامه ی حرفش را گرفت:خدا بزرگه

 ..…داره نیاز تو محبت و بودن به زمانی هر از بیشتر اون. …کنی ثابت صفا به را محبتت

ور هست چرا نپذیرفتی که عقدمان رسمی شودچرا نخواستی من هم در این و من به این فکر می کردم که اگر این ط

 سفر طوالنی همراهت شوم؟!!

 .…تره راحت خیالم اینطوری.. …از افکارم جدا شدم مادر گفت:خوبه که سیمین هم همراهشون رفت

 حسرت پر آهی. …ردبه خانه رسیدیم .چراغهای خاموشتان خیلی توی ذوق می زد.حال گرفته ام را گرفته تر می ک

 .شدم روان مادر و پدر دنبال به و کشیدم دلتنگی از پر و

 .گفتم سالم و کردم سست پا دیدنش با.بود رامین …صدای باز شدن در ساختمان خانه ی عمو را شنیدم

 رفتن؟ …ـــ سالم

 سر تکان دادم و سوزش اشک را در چشمانم حس کردم.

 .…ـــ امیدوارم به سالمت برگرده

 اشکهایم را مهار کردم:امیدوارم.

 …صدایم پر از بغض بود پر از غم

 فکر هم بدی چیز هیچ به. …بخواب برو …کمی این پا و آن پا کرد می دانست حالم خوب نیست:خیلی خب 

 .کن فکر خوب اتفاقهای به. …نکن

 حال صحبت نداشتمزیر لب گفتم: شب بخیر.

 ـــ شبت بخیر.

 .…تا از تیر رس نگاهش خارج شدمومثل همیشه ایستاد 

 ..…دقایقی بعد من بودم و تنهائی و سکوت اتاقم که با هق هق آرام گریه ام شکسته می شد

****** 

 آن…ذشتگ نمی من برای که بودند بسته سنگینی ی وزنه زمان پای به نبودنت با انگار. …روزهای خیلی سختی بود

 …مه ی وجودم پر از بی قراری بوده..…گذشت نمی انتظار از پر تلخ روزهای

 امشیآر.…گرفتم می آرام کمی شنیدم می را صدایت وقتی..…فقط شبها رأس ساعت وقتی که تماس می گرفتی

 ..…کند گریستنم از خسته چشمای مهمان را راحت خوابی توانست می که ژرف
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استی به زودی تحت درمان قرار بگیری خو می اینکه …خبرهای خوبی را که می شنیدم امیدم را دو چندان کرده بود

 .بود ِتلخم روزهای آن شیرینِ رؤیای این.…گشتی می باز زودی به و شدی می خوب تو.…دلگرمم ساخته بود

 در غرضی که هائی محبت.…رامینِ همیشه مهربان بیش از هر زمانی به من محبت می کرد.و حواسش به من بود

 .…کردم نمی حس آن پشت

 .…اد و سعی می کرد که غم نبودنت را برای لحظه ای هم که شده از یادم ببرددلداریم می د

یکماه گذشت. در ظاهر همه چیز به خوبی پیش می رفت.و قرار بود روز بعد اولین عمل جراحی را در خارج از کشور 

 طور همین …خانوادهِ  اعضای ی همه که من تنها نه.…نداشتم قرار و آرام.زد می شور دلم.…به روی تو انجام دهند

 .…عمو ی خانواده

 را نجرهپ بود سرد هوا اینکه با …استرس از پر …بود بد خیلی حالم.…تا صبح نتوانستم چشم بر روی هم بگذارم

 ارسیگ دیدن از. …بود نشسته ِتخت روی.…افتاد رامین به نگاهم…بود ستاره از پر تیره آسمان …کردم باز

 !!کی؟ از.…کردم تعجب تویِدستش

 …شدم خارج اتاق از ورچین پا و آرام.…نگاهی به ساعت انداختم از دو گذشته بود

 . بشین بیا:  گفت برگردد آنکه بی …پشت سرش ایستادم 

 . گذاشت آن بر پا و انداخت را سیگارش …بی حرف به کنارش رفتم و با فاصله نشستم 

 ــ از کی تا حاال ؟

 به سمت باغچه پر ت کردخم شد فیلتر له شده را بر داشت و 

 …ــ از وقتی که امیدم نا امید شد 

 ــ درد ی هم ازت دوا می کنه ؟

 ــ درد من دوا نداره !

 لحنش عصبی بود اما صدایش آرام .

 رو از او گرفتم .. از آمدنم پشیمان شده بودم .

 ــ خوابت نمی بره ؟

 . نگرانم …نگاهم به موزاییک های کف حیاط بود : نه 

 ــ منم !

 ــ یعنی چی میشه ؟

 نفس عمیقی کشید : چی بگم .. هر چی خدا بخواد !

 … کنه می دق صفا …ــ اگه نشه 

 . نزن بد نفوس …ــ امیدوارم بشه 

 سردم بود .

 . بشه صبح زودتر کاش. …ــ دست خودم نیست .. همش فکرای بد تو ذهنم نقش می بنده 

 نظر مریم دوستت رو در مورد من می دونی ؟ دستش را در موهایش فرو برد :

 ؟ مگه چطور …از سوالش تعجب و بی اراده نگاهش کردم : مریم ؟ نه 

 …ــ مادرم اصرار داره 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

1 1 9  

 

 …ــ مریم فوق العادست 

 …نگاهش را در چشمانم ریخت : اما اونی نیست که من می خواستم 

 …سرم را پایین انداختم : باهاش خوشبخت میشی 

 …وشبختی بعد از اونی که دوستش داشتم و از دست دادمش دیگه واسه من تموم شده ــ خ

 کالفه می شدم وقتی اینگونه شاکی بود . وقتی مرا نمی فهمید .. وقتی برای احساسم ارزش قائل نمی شد .

 بر خاستم : بهتره بیشتر بهش فکر کنی .

 ــ من فقط به یه نفر فکر می کنم .

 ــ شب بخیر .

 . بودم نیامده کاش …جوابم را نداد 

بی سر و صدا به اتاق بازگشتم . و از پنجره نگاهش کردم . عمیقا در فکر بود . دلم برای او می سوخت اما کمکی از 

 دستم بر نمی آمد .

 روی تخت دراز کشیدم و منتظر رسیدن صبح شدم .

********** 

 ها هثانی پای … گذره می کند زمان چرااینقدر دانستم نمی …رفتم از شدت گریه و استرس زیاد داشتم از حال می 

 … بود شده سنگین

 دمش مصطفی عمو تماس منتظر و شدم آرام کم کم …تنها چیزی که توانست آرامم کند خواندن آیه های قرآن بود 

 .… یا بوده آمیز موفقیت عمل اینکه خبر … عمل اتاق از آمدنت بیرون خبر …

گ تلفن تمام تنم لرزید همه ی قوایم به تحلیل رفت . نتوانستم گوشی را بردارم .. اگر خبر های بدی می با اولین زن

 …شنیدم 

 پدر گوشی را برداشت و مادر با نگرانی در آغوشم کشید : حالت خوبه شهرزادم ؟

 …همه ی حواسم به پدر بود 

 خبر عنیی این …اشک هایم بی اراده باریدن گرفت وقتی لبخند را بر لبهایش دیدم و خدارو شکر گفتنش شنیدم 

 .… شنید خواهم را خوبی های

 …پدرت می گفت تا اینجا که دکتر ها راضین و باید منتظر باشیم تا نتیجه را ببینیم 

 نمی خوام به آن دقایق سخت و طاقت فرسا فکر کنم که هنوزم که هنوزه آزارم می دهد .

را در باره ات شنیده بودم هنوز استرس داشتم و تا از نتیجه ی عمل مطمئن نمی شدم  آن شب بااینکه خبر های خوبی

 حالم خوب نمی شد .

********* 

شنیدن این که به زودی با پای خودت بر می گردی همه را خوشحال کرده بود .. اینکه دوباره می توانیم تو را صحیح 

 …و سالم ببینیم 

دی زیبا و شنیدنی ترش کرده بود احساسی عجیب و دلنشین به من دست می داد از شنیدن صدایت که موجی از شا

 هم شما نزد به مادرش و پدر و مهال آمدن حتی که بودم خوشحال آنقدر … کرد می مضاعف را ام دلتنگی …
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را  قولش من به همیشه که را عشق از ای خانه … کردیم می ازدواج زودی به و آمدی می تو … کرد نمی ناراحتم

 ! خیلی..  بود زیبا خیلی … داشتم سر در زیبایی روئیاهای چه که آه …داده بودی بنا می کردیم 

 ! افتاد عقب آمدنت تاریخ اینکه تا …همه چیز خوب بود .. خیلی خوب 

 ؟ بود هشد چه یعنی … گرفت را وجودم نگرانی …وقتی گفتی معلوم نیست کی بر گردی چیزی در دلم فرو ریخت 

 می کاش … کردی می پنهان من از را چیزی …داد می بدی گواهی دلم …لحن عمه و پدرت سرد شده بود  چرا

 !! را چیزی چه دانستم

 ودیز به مادرت و پدر که نگفتند من به … زد نمی حرفی کسی اما …این نیامدن برای دیگران هم تعجب آور بود 

 … گردند می باز تنها

*********** 

 ای ظهلح ناباورم نگاه … دهم نشان صحیحی العمل عکس نمتوانستم که آنقدر …تو مرا شوکه کرد  آمدنشان بدون

 بود شده چه … آمد می مشکوک نظرم به چیز همه چرا … شد نمی جدا گرفت آغوش در سردی به مرا که عمه از

 ؟ بودم خبر بی آن از که

قلبم فشده می شد .. برای هزارمین بار از خودم پرسیدم نگرانی را کم کم در چهره ی مادر می دیدم و بیش از پیش 

 یعنی چه شده ؟ ! چرا عمه و عمو چیزی نمی گویند ؟ چرا ؟!

 ــ شهره تو چیزی نمی دونی ؟

 ــ در مورد چی ؟

 …نمی دانست .. واضح بود .. اگر می دانست نیازی نبود من بپرسم 

 چرا چهره ی پدر و مادرم آنقدر گرفته بود ؟

 مامان چیزی شده ؟ ــ

 حواسش به من نبود .. دوباره صدایش کردم ..تکانی خورد : جونم ؟

 ــ به نظرت عمو و عمه یه جوری نشدن ؟

 ؟ مگه چطور …شده بودند و او هم این را قبول داشت .. از نگاهش خواندم : نه 

ر نگشته ؟ چرا باید اونجا بمونه ؟ چرا چند ب باهاشون صفا که چی یعنی..  نگرانم من مامان …ــ نمی دونم .. انگار 

 وقته درست با من حرف نمی زنه ؟ سواالمو جواب نمی ده ؟

حلقه زدن اشک را در چشمانش به وضوح دیدم .. دیدم که در پس لبخندش می شکند : این فکرا چیه می کنی دختر 

 …؟ از دلتنگی زیاده که 

 اون چیه ؟ …ــ مامان یه چیزی رو از من پنهان می کنی 

 …رو بر گرفت : بلند شو .. این فکرای بی خود چیه ؟ چرا باید چیزی رو ازت 

 … رفت خانه آشپز به و شد بلند … دهد ادامه نتوانست …بغض بر صدای مهزبانش نشست 

 دلهره ام شدید شد .. به دنبالش رفتم : چی شده مامان ؟ جون شایان بگو چی شده ؟

 …بغضش شکست 

 ؟ شده چی بگو …ویش ایستادم : مامان دلشوره داره منو میکشه رو به ر

 … ندارم خوردنتو غصه لحظه یه تاب که بگم چی …چشمان اشک آودش را به چشمانم دوخت : قربونت برم 
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 تنم سرد شده بود او چه می دانست ؟ !

 . … ونا بدون چه اون با چه …ه توئ خوشبختی مهم..  گرفته تصمیمو اون چی برای نیست مهم اصال ببین …ــ صفا 

 ؟ او دونب … من خوشبختی ؟ صفا تصمیم …باید کمی تامل می کردم تا ذهنم پردازش کند آنچه را که شنیده بودم 

 ؟ نبود درکش به قادر ذهنم که بود ای معادله چه این نه!! 

 رگ !!م تلخ حس یعنی بودن تو بی … عنوان هیچ به …من بی تو بودن را نمی خواستم 

 

 شده عوض من با ازدواج به راجع نظرت بودی گفته اینکه از..  بودی زده پس مرا اینکه از …پدر خیلی عصبانی بود 

 … نداشت را انتظارش کس هیچ و بود بعید تو از کار این اینکه از …

 …که تو مرا نخواهی  نبود باور قابل..  نه ؟ بود ممکن چطور …من هنوز هم در بهت وناباوری دست و پا می زدم 

 مه آن … کرده رنجیده من از را دلت داشتی من از که بینی بد و شک:  کرد می ممکن را ناممکن این چیز یک فقط

 … ی وسیله به

 نگاهم اشکبار چشمان با …باید منتظر می ماندم .. عمه می گفت خواهی آمد .. او هم از روی پدر و مادر شرمنده بود 

 …فهمیدم سردی اش از چه روست  می تازه و کرد می

 … طپید می هنوز که بود عار بی چه و بود زار دلم کار واپسی دل همه آن با …تحمل آن روز ها دیگر کار من نبود 

 … بود وار امید هم باز خواهیش نمی بودی گفته اینکه با

 … نگرانشم خیلی … چشه دونم نمی …ــ هر کار می کنم زیر بار نمی ره 

و بود که این حرف ها را می زد . مادر بااین حال خرابش و آن همه دلنگرانی مثل همیشه سنگ صبور او هم زن عم

 …بود 

 ــ مگه نگفتی داره راضی میشه ؟ !

ــ چرا .. نمی دونم چرا دوباره بد اخالق شده جرات ندارم باهاش حرف بزنم .. بد عصبی میشه .. می گه اسم زن 

 …ن نیار گرفتن و ازدواج برا م

 شده پشیمان مریم خواستگاری به رفتن از چرا..  چیست دردش دانستم می من فقط شاید …منظورش به رامین بود 

 شود نمی سرش منطق که هم دل … ست دل کار..  نیست آدم خودِ دست که عشق … سوخت می برایش دلم …
… 

 یدنش گریزان بودم .شن و خواندن از که هایی حرف …نگاه آن روز هایش حرف ها داشت 

 . ببینم نگاهش در را ای باره دو امید ترسیدم می …نمی توانستم بااو رو به رو شوم 

 …کاش می توانستم با او حرف بزنم .. اما حالم آنقدر خراب بود که نتوانم دیگری را دلداری دهم .. آرامش دهم 

 چه … بدی های روز چه …م را هم پاسخ نمی دادی های تلفن که بود مدتی …اما من خودم به آرامش نیاز داشتم 

 ! بدی های روز
 

********** 

 که درآنق … بودم دلتنگت چقدر … زد می شور دیدار این برای دلم چقدر …یکماه باالخره گذشت و تو بر گشتی 

را  به سختی خودم .. بود شده تنگ قلبت بخش آرام نوای شنیدن برای دلم..  روم فرو آغوشت در هوا بی خواستم می

 .. نبود راحتی کار که هایم اشک داشتن نگه دیگر اما …نگه داشتم 
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 زیر ار سالمم.  لرزید نگاهت سردی از تنم … بکشم پس اراده بی که بود کرده تغییر آنقدر نگاهت..  آه …نگاهت 

. همه ت گوسفند قربانی کردند .برای … گرفتند بر در بها گران نگینی چون را تو خانه اهل ی همه..  گفتی پاسخ لب

 شکا..  شدم دلگیر …خوشحال بودند از آمدنت و بیشتر از همه من .. اما ! اما این دلم تاب نمی آورد بی تفاوتیت را 

 . بردم پناه اتاقم تنهایی به و نشست چشمانم به

 باشند .جایی که نگاه نگران پدر و مادرم و نگاه ترحم برانگیز رامین شاهد بد حالی ام ن

 . آوردم نمی تاب را سردی این من..  لرزیدم می …اشک هایم همچنان می بارید 

 …ــ شهرزاد 

 زا پر نگاهش …صدای رامین بود .. سراسیمه بر خواستم و در حالی که اشک هایم را پاک می کردم در را باز کردم 

 … بود نگرانی

 از او هم خجالت می کشیدم .

 ــ کاری داری ؟

 داری با خودت چیکار می کنی ؟ قایم شدن که دردی رو دوا نمی کنه ..ــ 

 دوباره اشک هایم روان شد : چرا .. حس حقارتمو کم می کنه ..من نمی تونم اونجوری ببینمش ..

 …ــ باید دالئلشو بدونی .. اینقد خود خوری نکن 

 … این از بیشتر خوام نمی.. بده حالم …ــ نمی تونم 

 ریم .. اینجوری دلم پیش توئه .ــ بیا ب

 ! مهربانش دل برای … گرفت ام گریه او برای بار این …بیچاره او 

 …شرمگین رو گرفتم : رامین به فکر منه بیچاره هم باش .. تو دیگه با من اینطور تا نکن 

نم درک کنم چرا همچین تو نمی..  فهمم امانمی..  کنم کاری تونستم می کاش …ــ من که همه ی فکر و ذکرم تویی 

 … زنم می حرف باهاش فرصت سر.  بریم بیا …کاری کرده 

 ــ هر چی که بشه من هستم ..روی من حساب کن .

 …ــ رامین تو رو خداتنهام بذار .. داری حالمو بدتر می کنی 

 درکم می کرد .. مثل همیشه ! بی صدا همانطور که آمده بود رفت .

 .…ومن مادرم و ماند پدرم …خلوت شدهمه رفتند و خانه تان 

 به رو سکوت در چایش نوشیدن از پس پدر اینکه از اما …پدر و تو بین اینکه از…دلم مثل سیر و سرکه می جوشید

 …کنیم زحمت رفع هم ما:گفت مادر و من

 آورد؟ میان به حرفی بودی گرفته که تصمیمی مورد در نداشت قصد یعنی.…متعجب به او خیره ماندم

 گاهمن هم یکبار حتی بودم آنجا که مدتی تمام.…بودی نشسته آلود اخم و زیر به سر …نگاهم به سوی تو چرخید

 !خیلی …بود گرفته خیلی دلم…بودی نکرده

 نگاه. …بی حرف برخواستم و با آنها همراه شدم.برای بدرقه نیامدی فقط به ادای احترام مقابل پدر و مادرم ایستادی

 هب را نگاهت لحظه آخرین نه اما…خواستی نمی هم هنوز.…شقم را به زحمت از رویِ دلنشینت گرفتمعا و قرار بی

 می دیگر.دانستم نمی را آن علت که دلخوریِ.لرزاند را وجودم آن دلخوریِ رنگِ که نگاهی.…دوختی چشمانم

 .افتادم راه به و انداختم زیر به سر.کنم نگاهت توانستم نمی هم خواستم
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 پس مرا اینکه بود؟دلیل شده چه …بود کرده ام دیوانه…این مدت این سوال چون خوره مغزم را خورده بودهمه ی 

 مدل چقدر.…بود کرده ام کالفه ها ندانستن من؟این دنبالِ به اش بدگوئی داشت؟به ربط مهال به!بود؟ چه زدی

 .خواست می را دور چندان نه روزهایِِ  آرامش

****** 

 …ردمک می نگاه اتاقت ی پنجره ی کشیده ی پرده به و بودم ایستاده پنجره پشت…گریزان بود خواب از چشمانم

 …دلگیریِ  شب چه

 روزگارِ مثل …ِمن هوای و حال مثل…بود ابری آسمان. …پنجره را باز کردم. بوی باران مشامم را نوازش داد

 .من آرزوهایِ مثل …من

ی این سه روز و چهار شب نخواسته بودی ببینی ام.از هر غریبه ای  همه. …چهارمین شبی بود که برگشته بودی

 نظر از ظاهراً که چند هر…شد می تمام تو و من محرمیت ی صیغه مدت دیگر ی هفته یک…غریبه تر شده بودی

 .…بود شده تمام تو

هایِ طعمِ نوازششنیدم؟ نمی نزدیک از را قلبت آرام طپشهایِ صدایِ گاه هیچ دیگر یعنی…اشک در چشمانم نشست

 .…دستانِ گرمت را نمی چشیدم؟نگاهت را که تنها حس می کردم مالِ منست

 .!!خواستم می را تو من …اشکهایم چکید

 را امن این شاید.…بودم دلتنگ من …من…فهمیدم نمی را حالم …نبودنت در کنارم پریشان و آسیمه سرم می کرد

 …نهاد غمناکم احساس بر بشود

 دور هب که جایی. …شد کشیده رامین همیشگیِ جایگاهِ سویِ به نگاهم اراده بی…ا به حال بازگرداندبویِ سیگار مر

 !مهربان ِاین دردهای دیدنِ بود آور درد چه…شد می سیگارش همدم و. نشست می دیگران چشمانِ از

 خواستی می اگر.…هیبخوا مرا شاید که بود دلم در امیدی سوی کور هنوز اما…کاش می توانستم به نزدش بروم

 …خواستم نمی را این هرگز من و.…نابخشودنی بود خطائی رامین نزد رفتنم

 و بستم را پنجره و دادم تکان سری.دیدم را شد ام متوجه که را او نگاه و بستم را پنجره…اشکهایم را پاک کردم

 .کردم می درک خوب را حالش.…رفتم کنار و.کشیدم را پرده

***** 

 ..…کرد می صدا را تو. …پدر گوشهایم را تیز کردمبا صدایِ 

 شت این پنجره ها دل می گیره 

 غم و غصه ی دلو تـــــو می دونی

 وقتی از بخت خودم حرف می زنم

 چشام اشک بارون می شه تــــــو می ونی

 عمریه غم تودلم زندونیه

 دل من زندون داره تـــــو می دونی

 ی دیگههر چی بهش می گم تو آزاد

 می گه من دوست دارم تــــو می دونی

 می خوام امشب با خودم شکوه کنم
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 شکوه های دلمو تو می دونی

 بگم ای خدا چرا بخت من سیاست

 چرا بخت من سیاست تــــو می دونی

 پنجره بسته میشه شب می رسه

 چشام آروم نداره تو می دونی

 اگه امشب بگذره فردا میشه

 یشه .. تــو می دونیمگه فردا چی م

 ……عمریه غم تودلم زندونیه 

 

 فریدون فروغی

 

 بدنم در سالمی جای … کرد می درد تنم تمام …اشک هایم را پاک کردم و سعی کردم خودم را کمی جا به جا کنم 

ین بار حقیقت ا اینکه از. … سوزد می دلم و لرزد می تنم خوردم پدرم از که هایی کتک آوری یاد از. … بود نمانده

 نه..  بود لاص که داشتید باور را هایی عکس همه. …را گفته بودم .. فریاد زده بودم بی گناهم اما کسی نپذیرفته بود 

 قسم و گفتم هرچه … کرد سیاه را روزگارم ها عکس همان با که او … بود مهال دست که هایی عکس … شاپ فتو

حرفم را باور نکرد .. البته حق هم داشتید که باور نکنید من احمق  کسی بود ماشین توی هم خودش او که خوردم

 بودم که این حرفهای مسخره اما حقیقی را بر زبان می آوردم آخر که باور می کرد من راست می گویم ؟ !

 خودش به هایم عالقه ابراز از …تارخ هم مانند دفعه ی پیش محکومم کرد .. اینکه من هم مایل بودم که با او باشم 

 وت خصوص به و ام خانواده … همه چشم از مرا توانست که هایی دروغ … شد می گفته نباید که حرفهایی. …گفت 

 تیح و گرفتی مسخره به بوده تارخ و مهال سر زیر هم کردنت تصادف اینکه مورد در را حرفهایم حتی … بیندازد

 چرا نخواستم تارخ مجازات شود ؟ نزدم حرف وقت هیچ چرا نبودم تارخ با اگر که کردی محکومم

 … کنی باور مرا درصد یک فقط خواست می دلم خب اما … گفتی می راست را همه …همه ی حرفهایت به حق بود 

. … دوید ذهنت و قلب در کجا از بینی بد این ی ریشه دانم نمی..  میشناسی خودم از بهتر مرا شد می ادعایت که تو

 ! افسوس. …م گرد بر گذشته به شد می کاش

 تا روزدی از … اجباری تنهایی به. … کردم می عادت تنهایی این به داشتم …به تاریکی پشت پنجره نگاه کردم 

 کتک من خاطر به که او بیچاره … کند می صدایم و میاد در پشت گاهی از هر که هست رامین فقط … تنهام االن

 … خورد

 بر … کردم مرور ذهنم در را ها صحنه ی همه بار هزارمین برای. …طاقباز دراز کشیدم و چشم به سقف دوختم 

 … را خانه به آقاجون توو گشتن

 سراسیمه شهره و شایان و مامان و من …کرد می صدایم خشمی چه با …از صدای فریاد آقاجون به خودم لرزیدم 

 ارهپ هایت لباس..  بود خونین صورتت و سر..  بودی هم تو..  شدیم جمع سالن در

 ضیح تو من از … کرد پرتاب صورتم در را ها عکس پدر … شد آوار سرم بر دنیا ی همه زدنی هم به چشم در …

 !!! بود شده تمام چیز همه … کاوید را نگاهن نگاهم … بودم زده وحشت … بود آمده بند زبانم … خواست
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 …همان وقت که آمدنت را به تعویق انداختی  …مهال همان وقت که به دنبالت آمده بود مرا از چشمت انداخته بود 

 راچ اینکه..  بود خواسته جواب تو از پدر. … شدی منصرف من با ازدواج برای تصمیمت از گفت عمه که وقت همان

 نصب و اصل به..  من قار و و متانت و سنگینی به دختری ؟ خواهی نمی را بوده محرم بهت سال یک که را دختری

 بودت انداخته روز آن به پدرم که بودی رفته طفره حقیقت گفتن از زهم با ظاهرا …رو داری من آب به..  من داری

 ترین ناک وحشت بود که هرچه دانم نمی … بودی زده من مورد در که تلخی حرفهای شنیدن از هم شاید …

نگ نگاهشان چگونه ر اینکه دیدن … ام خانواده چشم از افتادن بود سخت چه … سیاهترین. … بود عمرم لحظات

 کاری چه دیگر خب..  کرده تایید را مهال و تو های حرف هم او و زده حرف تارخ با که گفت پدر …عوض می شود 

 و … جراحت و زخم از پر..  میشد کبود و سیاه خوردم می کمربند با که هایی ضربه زیر تنم!  ؟ بود ساخته من از

 اش هرفت دست از آبروی برای پدر …از زیر دستان پدر بیرون بکشد  مرا و بیاید جلو که کرد نمی جرات کس هیچ

 کرد معل قد پدرم مقابل که بود رامین و … رفتی و گرفتی رو … بگیرد آرام تا بکشد مرا خواست می … زد می زار

و ا اما … کرد بلند دست هم او روی..  جوشید می فشان آتش موج چون پدر … کرد مقاومت توانش ی همه با.. 

کوتاه نیامد .. به هر طریقی بود مرا به اتاقم برد . در رابست و مادر توانست کمی پدر را آرام کند .. مادر هنوز می 

 … دانند نمی ها آن که داند می چیزهایی گفت می …خواست طرف مرا بگیرد اما نعره ی پدر به هوابرخاست 

 روزت به چه ….. کنارم نشست : قربونت برم الهی  خواباند تخت روی مرا رامین …تنم داغ بود و می سوخت 

 ! ؟ آوردن

 …اشکهایش روان شد که با عجله پاک کرد 

 … زخمات …ــ باید ببرمت درمانگاه 

 .… هایش محبت و ها دلسوزی این بود دلنشین و زیبا چه … لرزید می دستهایش …بغض داشت 

 …اهش کرد فایده نداشت پدر اجازه نداد مرا به در مانگاه ببرد .. هرچه خو

 این که دردی … هست جا من برای زیرزمین توی فقط بمانم خواهم می اگر گفت …پدر مرا از خانه بیرون کرد 

 چههر مادر.  بود ریخته تنم به لگد و مشت و کمربند ضربات که بود دردی از بیشتر خیلی دوخت جانم به حرف

 رو معموال و بود شده شوکه که هم شایان. …رد بی فایده بود ک گریه هرچه شهره … نداشت فیده کرد التماس

 .… زد نمی حرف پدر حرف

 اشتد می نگهش تمیزش وسواس با مادر همیشه که بزرگی زمین زیر …با همان تن پر از ضرب و جرح رفتم پایین 

و فرشهای قدیمی  پیش سال چند های خواب رخت … افتاده مد از های ومبل قدیمی وسایل از بود پر انتهایش …

 … مربا بزرگ های شیشه و سرکه و ترشی های خمره …

 .…سیر و 

 فقط..  بود هم شهره..  انداخت خواب رخت برایم …رامین تنهایم نگذاشت .. با عجله یکی از فرش ها رو پهن کرد 

 ت ..ریخ می اشک صدا بی و حرف بی و بود نششسته کنارم..  بکشم دراز کرد کمکم.. کرد می گریه

 … برگردم تا بمون …رامین گفت برم پماد و گاز استریل بگیرم زخماشو پانسمان کن 

 ار در و آمد خودش پدر …اما همین که رفت فریاد پدر بلند شد او را صدا می کرد .. به ناچار برخاست و رفت باال 

اختم . چرا فراموش کرده بود خون شن نمی را مرد این من خدایا..  کرد بارم آمد در دهانش از چه هر و کرد قفل
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خودش است که در رگهای من جاریست .. من همان بودم که همیشه می گفت به وجودت افتخار می کنم .. چطور مرا 

 …به حرف های تو و مهال فروخته بود ؟ چطور مرا باور نکرده بود و شما را 

 .. زد در به بار چند …رامین آمد 

 .. بدم مسکن بهش خوام می کنین باز …کردین ؟ ــ عمو چرا دیگه درو قفل 

 ــ رامین تو کاری که به تو مربوط نیست دخالت نکن ..

 …ــ باز کن عمو .. حالش خیلی بده 

 …ــ به جهنم که بده .. بذار صبح جنازش رو از اون تو بکشم بیرون ..دختری که مایه ی ننگه همون بهتر که بمیره 

 …د .. کاش آن حرف ها را نمیشنیدم کاش رامین ادامه نمی دا

صدای رامین را این بار خطاب به تو شنیدم : کدوم گوری هستی صفا ؟ بیا ببینم چه غلطی کردی که با این دختر 

 اینجوری تا می کنند ؟

 …و صدای تو 

 ــ به تو ربطی نداره .. تو فضولی نکن ..

 ی که ..گفت عمو به چی..  نامرد …ــ می دونی که ربط داره 

 …فریادت به هوا برخاست : گفتم به تو مربوط نیست 

..  لرزید تنم و شنیدم را عمه و عمو زن فریاد صدای … گفتین راه بی و بد هم به …خدای من دست به یقه شدین 

 … کرد می نگرانم فریادش صدای … بود عصبانی هنوز رامین … آمدند کردنتان جدا برای پدر و شایان

 نمی خواستیش غلط کردی صیغش کردی ..ــ تو که 

 …پدر با خشم گفت : تو چرا جوش می زنی ؟ تو که خبر از چیزی نداری 

ــ از چی خبر ندارم عمو ؟ شما شناختی که از دخترتون داریدو می ذارید پای حرفای این عوضی هوس باز که به 

 می ظلم شهرزاد به دارید …به خودتون بیاید خاطر دخترعموش داره پشت پا به همه چیز می زنه ؟ !!! عمو جون 

 … کنید

 ناو به برسه چه دارم اطمینان چشمام از بیشتر صفا به من …ــ رامین برای آخرین بار می گم .. تو دخالت نکن 

 ..… اال اله ال. … ی دختره

 رامین گفت : لیاقت تو همون دختر عموته صفا نه شهرزادی که از گل پاکتره !

عد رامین با پادر میانی مادرش کوتاه آمد و شنیدن صدای به هم کوبیده شدن در حیاط نشان از رفتنش می لحظاتی ب

 .…داد 

 سنگین حرف پدرم از خواستم نمی.. بیاید وجود به درگیری من خاطر به خواستم نمی …کمی خیالم آسوده شد 

 . آوردم نمی تاب را هایش حرف شنیدن … بشنوم

 … انداخت م وحشت به مرا …در سکوتی سنگین فرو رفت . چه سکوت تلخی  دقایقی دیگر خانه

 

*********** 

 رامین برای چندمین بار پشت در آمد : حالت خوبه شهرزاد ؟

 .…صدایم به زحمت از گلوی پر از بغضم بیرون آمد 
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 .…ــ خوبم را مین 

 ــ شام خوردی ؟

 … آره:  گفتم اما … بودم نزده آن به لب. …آورده و رفته بود انداختم نگاهی به ظرف غذایی که کنارم بود و مادر 

 .… خوردم

 …ــ بیا این پمادو بگیر بذار رو زخمات 

 …جوابش را ندادم . بغضم سنگین بود 

 ؟ ترسی نمی تاریکی از ؟ کردی چراخاموش چراغو … توام با …ــ شهرزاد 

 تعفون اگه نکرده خدا..  نگرانم …خواهش می کنم ازت .. بیا بگیر  سکوتم را که دید دوبار صدایم کرد : شهرزاد

 … کنه

 … خوره نمی بر دنیا جای یچ بهه من نبودن ؟ هستی کی نگران … برو کنم می خواهش …ــ نمی خوام رامین 

 … میشه درست چی همه..  بیا …ــ نگو قربونت برم .. پاشو بیا عزیزم 

نقشه ای که مهال برای زندگیم کشیده بود ؟ چه می دانست از عشق و احساس سرد  از دانست می چه او …نمی شد 

 شده

 ی تو ؟ !! از دل شکسته ی من ؟ از زندگی بنا نشده ای که خراب شد ؟

 بینش کشیدم خودم سمت به را در …آنقذر اصرار کرد که به سختی بلند شدم و به سمت در قفل شده به راه افتادم 

 شد : خوبی عزیزم ؟ خم افتاد فاصله

 … اینجا نیا دیگه …ــ خوبم .. رامین برای خودت دردسر درست نکن 

 …ــ فقط تو واسم مهمی شهرزاد .. به خاطرت هر کاری می کنم 

 … بزن صورتتم رو … کن استفاده …بعدهم پمادی که در دست داشت را از الی در به طرفم گرفت : بیا 

 … کنم جبران هات خوشی تو امیدوارم …تو خیلی خوبی رامین  …بغضم را فرو خوردم : ممنون 

 …ــ رامین داری اون روی منو باال میاریا 

 .. نیا دیگه و برو کنم می خواهش:  گفتم نگرانی با …صدای پدر رعشه به اندامم ریخت 

 .…از در فاصله گرفت : اینجا سرده عمو .. سرما می خوره 

 به تو چه ؟ مگه نمی گم دخالت نکن ؟ ــ به درک که سرما می خوره

 …ــآخه عمو ببخشید اینو می گم.. دارید اشتباه می کنید 

صدای پایین آمدنش از پله ها را شنیدم : ببین پسر .. من اون چیزی رو باور دارم که با چشم خودم دیدم .. اون 

 …که طرفشو بگیری  داری اصرار اینقدر چرا تو فهمم نمی …چیزی رو که با گوش خودم شنیدم 

 …ــ عمو می دونم که به خاطر صفاست که 

 ــ رامین دیگه اینجا نبینمت ..

 …ــ اما 

 فریادش تنم را لرزاند .

 …ــ همینکه گفتم 

 رامین سرش را پایین انداخت .
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د در را باز کر … کشیدم دراز جایم سر رفتم دلهره با و کشیدم عقب را خودم…پدر نگاهی به در زیر زمین انداخت 

 هم باز بیرون رفت حرف بی …و چند لحظه بعد کلید برق را زد و همه جا روشن شد . نگاهم را از نگاهش گرفتم 

 .… کرد قفل را در

 نزمی زیر آن از..  کرد النه دلم در ترس رفت فرو سکوت در خانه وقتی …دیگر از رامین خبری نشد . از هیچ کس 

 نوزه که عاری بی دل چه … بود تنگ برایت دلم … خواستم می را تو …ا می خواستم ر اتاقم… ترسیدم می بزرگ

 … طپید می برایت

 : شنیدم را رامین آرام صدای … نشستم خوذد می در به که ضرباتی صدای با …اشک هایم بی وقفه می بارید 

 ؟ بیداری

 بیرون تاریک بود .نمی توانستم ببینمش .

 . ــ پاشو بیا کارت دارم

 ــ برو رامین .. خواهش می کنم ..

 . رم می زود …ــ بیا عزیزم 

 هخون از … بگیر اینو بیا:  آورد درون به را دستش و داد هل کمی را در …تن کوفته ام را از جا کندم و بر خاستم 

 .. بخوابی بتونی و نترسی که زنم می حرف باهات اونقدر..  گیرم می تماس باهات

 …ی تلفن همراهش انداختم و اشک در چشمهایم حلقه زد نگاهی به گوش

 …ــ بگیرش 

 …گرفتم ..از تنهایی می ترسیدم 

 .…بی حرف دیگری رفت و مهربانی اش اشک بر چشمانم نشاند 

 داشتم زنیا او با زدن حرف به واقعا …سر جایم بر گشتم . زیاد نگذشته بود که گوشی در دستم لرزید . رامین بود 

 …راری ارتباط را زدم : الو برق …

 صدای آرامش در گوشی پیچید : همه خوابن مجبورم آروم صحبت کنم ..

 .… تونم می چطور …ــ ممنونم رامین 

 ؟ نمیشه سردت تو اون.. .  نیست جبران به نیاز …بغضم را که دید آرام گفت : آروم باش 

 لحاف ضخیمی به رویم انداخته بودم ..

 …می ترسم رامین  … فقط …ــ نه 

 پشت نم..  نباش نگران االنم … پیشت بیام شد می کاش:  داد بیرون حرص با را نفسش …سکوتش سنگین شد 

 … هست بهت حواسم..  هستم اتاقم ی پنجره

 لحنش را عوض کرد : خب بگو از چی حرف بزنیم تا حالت خوب شه ؟

 …: از بچگی هامون بگو  بود نشسته آن بر بغضی عجب …چقدر گلویم درد داشت 

 .…ــ باشه .. هرچی تو بگی 

 از … از..  خانوادگی مسافرتهای از. …شروع کرد به حرف زدن .. از شیطنتهایی که با همداشتیم .. از دعواهامون 

 آنقدر … هایش حرف … صدایش بود بخش آرامش چه … کرد جدا دردم از پر حالِ زمان از مرا و گفت چیز همه
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 و..  مبده را جوابش توانستم نمی …م های خسته ام گرم خواب شد . دیگر فقط صدایش را می شنیدم چش که گفت

 . برد خوابم کی نفهمیدم

**************** 

 نگاهی با و برداشتم..  کشیدم راحتی نفس رامین گوشی دیدن با و …با لرزش چیزی زیر تنه ام وحشت زده نشستم 

 گوشی ساعت به نگاهی … بود ظهر به نزدیک شاید …. نگاهی به بیرون اناختم  دیدم را عمو نام اش صفحه به

 .… شد قطع تماس تا ندادم جواب. … بود گرفته را اش گوشی بودو آمده کاش … بود گذشته ده از … انداختم

ه فتادم کا هایش اشک یاد به. … بود آورده مادر حتما ؟ بودم نشده متوجه چطور… افتاد صبحانه سینی به نگاهم

 رفتهگ نگاهش حزن از دلم چقدر … داشت مهربانش نگاه در که بغضی …شب گذشته موقع آوردن شام ریخته بود 

 . بود

 و کبود بودم کرده صورتم حایل که دستهایم پشت … کرد می درد بدنم چقدر …کش و قوسی به تنم دادم 

تحقیر نشده بودم . اشک هایم را پس زدم . چشم  اینقدر عمرم به … گرفت بغضم دیدنش با. … بود شده خونمرده

 اهینگ … در پشت رفتم و شدم بلند … بستم دوباره و کردم باز را موهایم …هایم از گریه های دیشب می سوخت 

 … اومدم:  شنیدم را صدایش زود خیلی … کردم صدا را مادرم … کوبیدم در به..  نبود کس هیچ انداختم حیاط به

 …ی خوام برم دستشویی .. درو بازکن م:  گفتم …آمد 

 اخم هایش در هم بود : در بازه !

 بیرون در از خورد صورتم به سردی هوای … کردم باز را در و بردم دست..  نکردم امتحانش چرا …تعجب کردم 

 … زد را چشمهایم نور رفتم

 مادر در سکوت نگاهم می کرد . گفتم : اجازه هست بیام باال ؟

ینش به ساختمان باال دوخت و دوباره به من نگاه کرد ک آقات خونست .. اینقدر به هم ریخته بود نتونست نگاه غمگ

 … بود بیدار صب خود تا …بره !

 خیلی … بود کرده بد من به او اما …قلبم فشرده شد از ناراحتی و زجر کشیدن پدری که عاشقانه دوستش داشتم 

 به و دمکر سکوت …را بیشتر از من نگه داشته بود .. برایم آبرو نگذاشته بود  مهال و تو دروغ های حرف حرمت!  بد

 . نخوردی شامم … بخور..  آوردم صبحونه واست:  شنیدم را صدایش … رفتم حیاط ی گوشه دستشویی سمت

 . بودم دلگیر هم او از ؟ بود نکرده مادری برایم دیشب چرا …جوابش را ندادم 

 هب اینکه از قبل … کرد صدا را عمو زن … اخم با … گرداند بر رو اما شد متوجهم …دیدم وقتی برگشتم عمه را 

 به.  ببینم باشد هم او نگاه در بود ممکن که را بدی حس تا نکردم نگاهش… آمد بیرون هم عمو زن برسم زمین زیر

ود فتی روشنی که کنار بسترم بن بخاری به افتاد نگاهم و … خورد دماغم به نفت بوی … بستم را در و رفتم درون

 ینکها … داشتم نیاز هایش مادرانه به ها این از بیشتر من..  بود رنگ کم خیلی … خواستم نمی را ها محبت این. …

 . بزند آقاجونم و تو رفتار بر تاییئد مهر سکوتش با نه … کند دفاع من از … بایستد همه مقابل در

 … فشرد می را دلم هایش کبودی …بخاری گرفتم دستهای سرخ شده از سرمایم را روی 

 تو زا دلم چقدر … کشیدم دراز جایم سر دوباره …گرسنه بودم اما از غصه و بغض چیزی از گلویم پایین نمی رفت 

 . بدهم توضیح درست نگذاشتی که بودی رحم بی چقدر.  بود گرفته

 .…آهی از دلم باال آمد : کاش مهرت از دلم بره صفا 
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 در … خواهرانه محبت و مهربانی دنیا یک با …ظهر فقط فکر کردم و از بخت سیاهم گالیه ! تا اینکه شهره آمد تا 

 … کرد گریه و کشید آغوشم

 بیشترست شما ی همه از معرفتش کردم می حس تازه من و …نوازش کرد زخم های تنم را و بی صدا اشک ریخت 

 …محبت می کند  منت بی چگونه … است رامین شبیه چقدر …

 …اشک هایش را پاک کردم و صورتش را بوسیدم : گریه نکن عزیزم .. ناراحتم می کنی 

 از فتمگر آتیش.…. کرد می رفتار تو با اینطوری جون آقا نباید …ــ دارم دق می کنم شهرزاد .. تو حقت این نیست 

 بایدن بازم …ند ؟ اصال تو اشتباه کردی کرد باور چرا ؟ شناختند نمی رو تو مگه … کردند سکوت بقیه اینکه

 … اینطوری

 مین فکر این به دیگه … بسه برام گناهم بی من دونه می خدا که همین. …در آغوش کشیدمش : آروم باش عزیزم 

 … کردند تحقیر چرا..  کردند باور چرا که کنم

 در که فهمیدید می خودتان باید …ی زدم واقعا هم داشتم به همین نتیجه می رسیدم .. دیگر حرفی در این باره نم

 … کنید می اشتباه موردم

شهره تا وقت ناهار کنارم ماند . و پس از آن مادر صدایش کرد . رفت باال و دقایقی دیگر برای من هم ناهار آورد و 

ببینم خواهش کرد که بخورم .و در حالی که سینی صبحانه را دست نخورده باال می برد گفت : به جون شهره 

 …نخوردی دیگه نه من نه تو 

 را ظرف درون بوی و رنگ خوش غذای از قاشق چند اجبار به … بود داده آرام من به وجودش …برایم عزیز بود 

 … گذاشتم زانو بر سر..  را سینی زدم کنار.  خوردم شهره خاطر به فقط هم آن … نداشتم اشتهایی اما … خوردم

 یاد با تو بودن هایم به خیر!! برای این دلتنگی دیگر نمی توانستم اشک هایم را نگه دارم ! ….  خیر به گذشته ایام یاد

 چطور … آوردم تاب چطور دانم نمی..  ماه یک …شمارِ روز های تلخ و سیاه طرد شدنم از خانواده به سی رسید 

 !!! نخواستنت … نبودنت … ندیدنت … کردم عادت

 و بود شهره دمم هم تنها … بودم رفته همه یاد از …ر کسی به من سر هم نمی زد آنقدر کمرنگ شده بودم که دیگ

 برای … کار خطا یک..  گناهکارم یک من که دانستند می همه دیگر حاال … آمد می بدشان من از همه … رامین

ی تو که وقت … نداشتم ای گالیه کسی از دیگر … باشم داشته حضور جمعشان در خواستند نمی دیگر که بود همین

عاشقم بودی به اصطالح وپدرم که جگرگوشه اش بودم مثال ، با من این طور رفتار کردید دیگر از که می توانستم 

 گالیه داشته باشم ؟

 و یسان شد … کردم خو آن به کم کم ترسیدم می که اول شبهای خالف بر …دیگر از تنهایی هایم هم نمی ترسیدم 

 که رآنطو … کند عادت من به ترسیدم می …امین را نگرفتم . اصرارش را رد کردم ر تلفن گوشی دیگر … مونسم

 رفک!  نباید که آنچه به هم هنوز آری. … هم هنوز نفهمم و عار بی دل … داشتم اعتماد که خودم به وگرنه.  نباید

 . بود شده کشیده گند به که عشقی به..  تو به … بود شده تمام که آنچه به … کرد می

 واهمنخ سرکشی که هستم آرامی زندانی بودند دانسته …دیگر مثل روز های اول در را بر روی من قفل نمی کردند 

 نمی عوض دنیا با را آنجا هم هنوز من 1 ندارد رفتن برای جایی زمین زیر همان جز که کسی بی زندانی … کرد

 از دلم اینکه با …کنارشان سپری کرده بودم  رادر عمرم های روز بهترین که بودم هایی آن ی همه کنار … کردم

 !بود گرفته تان همه
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 … کند پنهان من از را آن خواست می اما دیدم نگاهش در را دردی …شهره دلگیر بود اما لبخند بر لب داشت 

 ؟ شهره شده چیزی:  آوردم زبان بر را سوالم … شدم دقیق نگاهش به کمی

 ؟سعی کرد بخندد : نه بابا چی بشه 

 ــ اما تو ناراحتی !!

 ــ نه من خوبم .

 . گرفتم دلشوره..  بدونم بگو…ــ خوب نیستی شهره 

 …مادر صدایش کرد .. راضی از این به نام خوانده شدن برخاست : من برم 

 دستش را گرفتم .. همیشه آنقدر می ماند و نمی رفت که مادر چند بار صدایش می کرد ووقتی که عصبانی میشد به

 …رفتن رضایت می داد اما آن لحظه ظاهرا از خدا خواسته بود 

 …ــ شهره بگو چی شده بعد برو 

 . رفت و کشید را دستش … اما..  شد گشوده هم از گفتن برای لبهایش …به چشمانم نگاه کرد 

 یعنی چه شده بود که اینقدر بی قرار بود ؟

 در که او..  آورد غذا برایم شایان …از او خواهم پرسید .. امانیامد فکر کردم وقتی برایم ناهار می آورد به اصرار 

 نآمد انتظار به من و رفت و گذاشت را سینی حرف بی!!  مادر مثل درست..  بود کرده اختیار سکوت مدت آن تمام

 … ماند در به هایم چشم شهره

 …ر از خشم پ..  بود واضح صدایش …عصر باصدای رامین خودم را به پشت در رساندم 

 .. کنی می غلطی چه داری دونی نمی که توسرت خاک …ــ لیاقتت همونه 

 …شنیدن صدایت دلم را لرزاند 

 ــ مواظب حرف زدنت باش .. متوجه باش چی داره از دهنت بیرون میاد ..

 … متاسفم برات … شدی چی بودی چی …ــ تو الیق درست حرف زدن نیستی 

 …به سینه می زنی ــ تازگیا خیلی سنگشو 

 …ــ بیچاره نمی دونی داری چه بالیی سر خودت میاری .. از خر شیطون بیا پایین 

 …ــ من نمی خوام آبروی خودمو ببرم .. نمی تونم 

 … کارو این نکن. … نیست کنی می فکر که اینطور که دونی می خودتم …ــ صفا 

 .. بکن کارمو بار …ــ رامین لطفا دخالت نکن 

 …ـ صفا داغون میشه .. بی معرفت اقال یه مدت ـ

 نمی دانستم از چه حرف می زنید و برای چه رامین اینقدر عصبانیست .

 …با آمدنت به سوی زیر زمین بی اراده عقب کشیدم .. به همان گوشه ای که جای همیشگی ام بود رفتم 

 

م آورد یا نه ! می لرزیدم پاهایم یارای ایستادن نمی دانستم پس از آن مدت حضورت را آن همه نزدیک تاب خواه

 … آمدی درون به … گشودی را آن تامل کمی با …نداشتند . نشستم و چشم به در دوختم 

 … بودم دلتنگ چه …رایحه ی خوش همیشگی ات را بی اراده با نفسی عمیق به عمق جانم کشیدم 
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 یم کاش …رسوایی ام را داشت !! دست بر سینه نهادم  قصد تند هایی طپش با دلم …نگاهت در نگاهم قفل شد 

 … کنم کم اش وقفه بی های کوبیدن از توانستم

 رپ آغوش به میل چقدر … گرفتی قرار مقابلم.  خاستم بر … سرد نگاه همان … خیره نگاه همان با …جلو آمدی 

 ! بودند گرفته من از ستم و اجبار به که آغوشی … داشتم را ات گذشته مهر

 ی همه … کرد می سرمستم حضورت خوش بوی!  بود نمانده بینمان ای فاصله …گام باقی مانده را من بر داشتم 

 تکمر رادور دستم..  کنی می موردم در فکری چه نبود مهم برایم.  بود قلبت آرام نوای دلتنگ … رفت ها دلخوری

آید چقدر مبهوت شدی ؟ بی حرکت ماندی ؟  می یادت … گذاشتم ات سینه بر سر!  ؟ هست یادت … کردم حلقه

 اشک هایم روان شد و پیرهنت را خیس کرد ؟ !!!

 …بغض داشت خفه ام می کرد 

 …ــ صفا جونم 

 ! کردم حس خوبی به را این لرزید می دستت …نشستن دستهای سردت را بر بازو هایم حس کردم 

رام مرا از خودت جدا کردی . نگاه اشک آلوده ام را به آ فشاری با … نداشت را همیشگی نوای …قلبت آرام نبود 

 سر و گرفتی نفس… چرخید صورتم اجزای روی نگاهت …چشمانت که در آن لحظه به سیاهی می زد دوختم 

 . کشیدی پس را دستهایت … گرداندی

 .…ــ شهرزاد 

 بر جای ماندم . برای چه آمده بودی ؟

 .. خیلی ام سخته ..اصال نمی دونم چطور باید بگم .. بزنم حرفو این که سخته برام …ــ من 

 …به طرفم برگشتی 

 وت با تونم نمی اما … اما … داشتم تو به که حسی یعنی عشق از تصورم …ــ تو اولین و آخرین عشقم می مونی 

خوشبختت  ی تونمنم … کنم محبت بهت باید که اونطور تونم نمی دیگه ها بینی بد این با..  گرفته ازت دلم … باشم

 تصمیم نهمی واسه. … باشم داشته بهت رو گذشته اعتماد تونم نمی. … بمونم سقف یه زیر تو با تونم نمی …کنم 

 .… که گرفتم

 …نگاهت را در چشمانم ریختی 

 ـــ من نمی تونم با تو ازدواج کنم .

ز زبان خودت چیز دیگری بود .. سنگین چون ا شنیدنش.  کردم یخ هم باز اما …این را که از خیلی قبل شنیده بودم 

 کوه آوار شد بر سرم .

 …اشکهای جمع شده در چشمانم فرو ریخت ! عقب کشیدم 

 .…ــ االن هم اومدم بهت بگم 

 عشق از مهمتر زندگی تو من برای ممنطق …سرت را پایین انداختی : فکر می کنم مهال به من و تفکراتم نزدیکتره 

 … گفتم بهت زودی اون به که کردم اشتباه …نوز بچه ای شهرزاد ه تو … عالقست و

 یادت رفته بود که من بودم که اول اعتراف کردم !!!

ــ با اون همه عالقه ای که بهت داشتم تو .. یه انتخاب اشتباه بودی .. من و تو نمی تونستیم کنار هم خوشبخت بشیم 

از اعتماد .. و تو این مدت مهال ثابت کرده که می تونه همون باشه که  پر زندگی یه ….. من یه زندگی آروم می خوام 
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 و عشق نه..  منطقه روی از مهال با من ازدواج … مونی می عشقم آخرین و اولین تو..  گم می بازم. …من می خوام 

 . عالقه

 ؟ بود ممکن چطور … نه. … که کنم باور شد می مگر. …نگاه مبهوتم به تو خیره ماند 
 

 …رفتی !!! به همین راحتی حرف هایت را زدی و رفتی ! صدای شکستن دلم را که گوش فلک را پر کرد نشنیدی 

 … نشنیدی را خودم در فروریختنم صدای

 بودی من صفای ؟ بیاورم تاب توانم می چگونه خدایا … افتادم زمین بر کوه یک سنگینی به. …زانوهایم تاب نیاورد 

دی ؟ آنقدر بی رحمانه ؟ من انتخاب اشتباهی بودم ؟ چرا اینقدر دیر فهمیدی ؟ چرا وقتی که ز را ها حرف این که

 …روحم دیگر از آن خودم نبود ؟ چرا پیش از پیوند روحم با روحت نفهمیده بودی ؟ !! خدایا ..من طاقت ندارم 

هنوز هم دلم از یاد آوری  … کنم توصیف را بدم حال توانم نمی…یکی از سخت ترین شب های عمرم بود آن شب 

 اش می گیرد .

 قرار که مردی برای..  پدرم … خدایا.  پدرم … و … عمو و مادرت و پدر با …همان شب به خواستگاری مهال رفتی 

 اندازه و حد بی بغضم!  شکست مرا کردی من با تو که کاری از بیشتر این و رفت خواستگاری به شود دامادش بود

 خدا!  خواست می را زدن فریاد و آسمون زیر صدا با ی گریه دلم …رفتن از خانه را می خواست  بیرون دلم … بود

 … بگذارم بیرون خانه از را پایم توانستم نمی… بودم زندانی من اما … خواست می خواندن فریاد با و دل ته از را

 ! بودم زمین زیر در ماندن به محکوم من

 د با گریه راه آمده را برگشت .شهره آمد . حال خرابم را که دی

 فتنر صدقه قربان به..  شیرینت های حرف به..  ات عاشقانه های نگاه به …تمام مدت که نبودید به تو فکر کردم 

 … هایمان آشتی قهرو … مدرسه از بعد هرروزه گردشهای..  مان دونفره های خلوت به. … گاهت بی و گاه های

 …ود که چون چشمه ای می جوشید و خیال خشک شدن و بند آمدن نداشت ب اشک.… روئیاهایمان از گفتن

 فقط!  ودب من تصور هم شاید … بود گرفته تان چهره … بود اراده بی در پشت آمدنم …دیر وقت بود که برگشتید 

 ! بود خوشحال … زد می لبخند که بود مادرت

 ورچط را بعدش به این از!  شد چی کردم می فکر چی … به قامت بلند و آراسته ات نگاه کردم و آه از دلم برخاست

 ؟ توانستم می اصال ؟ بیاورم تاب

 . بود رامین … بودم نشسته تاریکی در و بودم بیدار …نیمه شب بود که در آرام باز شد 

 ــ هنوز بیداری ؟

 رسیدم .صدایم گرفته بود . به حضور گاه و بی گاهش عادت داشتم . از وجودش در خلوتم نمی ت

 بی آنکه چراغ را روشن کند جلو آمد : بیدارت کردم ؟

 ؟ بره می خوابم مگه …ــ نه 

 ؟ چطوری …باز هم جلو آمد و در کنارم با کمی فاصله نشست . : تا دیر وقت مغازه بودم .. تا همه بخوابن دیر شد 

 ! دردی چه …بغض پیچید در گلویم 

 ــ می بینی که ! داغونم .

 .…به چشمان درشتش که در فضای کم نور حالت خاصی پیدا کرده بود انداختم : رامین من خیلی بد بختم نگاهی 
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 اشکم که روی گونه هایم روان شد از درد بغضم کم شد و نفسم باال آمد .

 …چشم او هم درخشید 

 … داد دست از رو تو که اونه بخت بد …ــ اون لیاقت تو رو نداره شهرزاد 

 … بودم کالفه …ت : دلم همش پیش تو بود نفس گرف

 … بمیرم خواد می دلم … رامین سوزه می دلم …ــ رفتن آقاجون دیگه بیشتر نمک رو زخمم پاشید 

 حال..  کنم می درک خوب حالتو… عزیزم باش آروم:  نشست دستم روی گرمش دست …هق هقم را خفه کردم 

 .… منه پیش سال یک

 …؟ دارم دق می کنم ــ حاال من چیکار کنم 

 …ــ شهرزاد 

 دستش می لرزید .

 ! دیگه وقت هر از بیشتر!  دارم دوست رو تو هنوزم من …ــ من 

 می.  امینر کن بس:  کشیدم را دستم … بود محال!  نه …نه ! این بدترین حرفی بود که می توانست بر زبان بیاورد 

 … نکن تکرارش دیگه … نمیشه که دونی

 بازم منو پس می زنی ؟ ــ چرا ؟

بغض این بارم سنگین تر بود : بحث پس زدن نیست .. شرایط منو تو خونواده ی خودمو و خودت خوب می دونی .. 

 … کنند نگام نیستند حاضر خانوادت که دونی می …می دونی که تو فامیل دیگه آبرویی برام نمونده 

 ــ من به اونا کاری ندارم ..

.. اما می دونی که همش بسته به اوناست .. از اینا گذشته من تازه سیاهِ از دست دادن عشقم را  ــ تو اینو می گی

 .…پوشیدم .. تازه امروز باورم شد که 

ــ شهرزاد .. االن حالت خوب نیست ..نباید بهت می گفتم .. اما دیگه طاقت نداشتم .. از عصری که صفا بهت گفت می 

 کوتاه بار این اما..  ببخش منو ….  نگم که نتونستم اما …کلنجار می رم که بگم یا نگم  خواد چه غلطی بکنه با خودم

 باش هداشت دوستم گم نمی.. ببین… نداری قبول منو..  نداری محبت بهم هم ذره یه دلت ته بدونم اینکه مگر نمیام

 ! همین …لم می خوامت د ته از که..  دارم دوستت که کنی باور خوام می فقط..  باش عاشقم گم نمی..

 دنیش … توانستم نمی اما … بودم کرده باورش قبل خیلی از..  داشتم باور …می لرزیدم .. چه اعتراف صادقانه ای 

 . بتوانم که نبود

 ــ خواهش می کنم تنهام بذار رامین .. من خودم به اندازه ی یک کوه درد و غم تو دلم هست تو دیگه بد ترش نکن .

 خوام می رو تو پاکی و وفا من … هایی بهترین الیق تو …ر سکوت خیره ام ماند : من می خوام کمکت کنم لحظاتی د

 . ندید کس هیچ که چیزی.. 

 بودن عشق تو به صفا احساس …بلند شد : برای یک بار هم که شده به من فکر کن نه به عشق از دست رفتت 

 لش پاک شد !د از مهال اومدن با که بود هوس یه..  شهرزاد

 … داشت حقیقت اما بود سخت پذیرفتنش و شنیدن هرچند …حق با اوبود 

 دیبو شده وجودم از جزئی تو ؟ نکرد فکر تو به شد می مگر…رفت و من بر خالف خواسته اش به تو فکر کردم 

…. 
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ین . شاید آن شب اول… دهم ادامه توانستم نمی … خواستم نمی را زندگی دیگر تو بدون …در بسترم دراز کشیدم 

بار بود که به خودکشی فکر می کردم . آنقدر خودم را باخته بودم که ذهنم به این سو کشیده شد که اگر من نباشم 

 خیلی تاز مشکالت حل خواهد شد .. آری ..نبودن من به کجای دنیا بر می خورد ؟ !!!

  
 قطف …از بین بردن خودم به چیزی فکر نمی کردم  آنقدر احساس حقارت و تنهایی وجودم را گرفته بود که جز به

 زنده تو بدون خواستم نمی … نداشتم دادن ادامه توان دیگر … بدهم نجات رنج و درد این از را خودم خواستم می

 … باشم

 سه هر های چراغ … حیاطرفتم به و کردم روشن را بخاری … بود سرد خیلی …صبح برای نماز بیدار شدم 

 کردم رمگ را دستهایم..  لرزیدم می..  گشتم بر و گرفتم وضو …وش بود .. هنوز کسی بیدار نشده بود خام ساختمان

 . بستم قامت نماز برای بعد کمی و …

 چشمانم از اشک …نمازم که تمام شد با اندیشیدن به کاری که می خواستم بکنم بغضی سنگین راه نفسم را گرفت 

ی ماندم و ادامه می دادم ؟ خدایا شاهدی که با من چه رفتاری دارند .. اون از خانوادم م باید چه برای واقعا.  شد روان

 هدیگ..  بهتره خودمم برای..  بودنمه از بهتر براشون نبودنم که دونم می خدایا. ….. اینم از عشقم .. مثال همسرم 

ا همش دیروز ..همون وقتی که صفا ام… داشتم آرزوهایی چه که دونی می … کن راحتم و ببر منو..  کشم نمی زجر

 هترینب کنم می فکر … جون خدا ببخش منو. …اون حرفا رو بهم زد تو دلم دفنشون کردم و به سوگشون نشستم 

 . کنم می کارو

 …سجده امو جمع کردمو و 

 … باشیو داشته آرزو دنیا یک … سخت خیلی. …سخت بود 

 ! انجامش برای بودم مصر اما..  نداشتم را توانش من …رزید ل می هایم دست …اشک هایم همچنان روان بود 

 قعمو آن تا. … آمد نمی سراغم به کسی ده ساعت تا معموال … بود خوبی وقت …تیغ را روی رگ دستم گذاشتم 

 دفنم که جانی بی پیکر. … کردند می پیدا را جانم بی پیکر دیگر ساعت پنج … بود شده تمام چیز همه دیگر

 .…از دست رفته ی دختری بود که تا آخرین لحظه به عشقش پایبند بود و به جرم خیانت  آرزوهای

 از … خون فوران و سوزش… فشردم رگم روی را تیغ سردم و لرزان دست با!. خیلی …خدا یا خیلی سخت بود 

ا خیس عرق سرم آن در … کشیدم دراز. … رفت سیاهی چشمهایم زیاد حجم آن با رگم از خون شدن روان دیدن

 یم اشک خودم زار حال به همچنان … بود گرفته گُر بدنم. …شده بودم و نوای طپش قلبم سکوت را می شکست 

 اشتمد که آرزویی آخرین..  دلتنگتم هرزمانی از بیش کردم احساس … بودی کرده له پا زیر که دلی برای..  ریختم

 .…یه ی آرزوهام محال بود و به دور از ذهن بق مثل هم این اما … دهم جان تو آغوش در که بود این

 می اما.. بود گرفته خوابم …کم کم گُرگرفتگی ام جایش را به بی حسی می داد و سردی .. بدنم سرد می شد 

 بود فتهگر خیلی دلم … مشترکمون های خاطره یاد به … کنم فکر تو به لحظاتمو آخرین و بمونم بیدار … خواستم

 ! صفا

. . توصیف غیرقابل حالتی … داشتم عجیبی حال … غریبی حس چه. …م طلوع می کرد و من غروب خورشید کم ک

 1 نبود مشخص حال و حس یک دانم نمی… خدا از شرم … زیاد اندوه با توام پشیمانی

 چشمهایم به روی صبح بسته شد !!!
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 تو ای ساغر هستی به کامم ننشستی

 ندانم که چه بودی ندانم که چه هستی

 در بزم من شکسته ای در کام او نشسته ای

 نوشی تو بر سنگین دالن زهری به کام خستگان

 من همان اشک سرد آسمانم نقش دردی به دیوار زمانم

 بی سر انجامو بی نام و نشانمچون غباری به جا از کاروانم

 تنها ترین تنها منم سرگشته و رسوا منم

 شقانآه ای فلک ای آسمان تا کی ستم بر عا

 بشنو تو فریاد مرا آه ای خدای مهربان

 عشق تو خوابی بود و بس نقش سرابی بود و بس

 این آمدن این رفتنم رنج و عذابی بود و بس

 ای فلک بازی چرختو نازم بی گمان آمدم تا که ببازم

 .…ای دریغا که شد چشم سیاهی قبله گاه منو روی نمازم 

 ……تو ای ساغر هستی 

 امروز؟ همین باید چرا…خدایا؟.…ن یار نبود .شهره قبل از رفتن به مدرسه به من سر زده بودشانس با م

از دیدن من در آن حالت و غرق در خون شوکه می شود.با صدای جیغ بلندش همه سراسیمه به زیر زمین می 

گفت تو از دیدنم در آن  می شهره.…ندارم یاد به را اتفاقات این از کدام هیچ و. …نبودم هوش به دیگر من.…دوند

 گریه پروا بی و.…گرفتی آغوشم در.…زدی زانو کنارم…حالت فریاد می زدی که یکی به اورژانس زنگ بزنه

 شده شد، می نباید آنچه.نداشت لطفی برایم دیگر آمدم هوش به اینکه از بعد حرفهایش شنیدن.…کردی

 تو رامین، گفت می شهره..…ا همان روز قبل کشته بودیمر تو واقع در.…بودی گفته را گفتی می نباید آنچه..…بود

 به خودت را همه…بگذریم.…نامرده توئه تقصیر که زده می نعره وار دیوانه.…شده گیر در تو با.…زده پس را

 گریسته زارم حال برای … داشتند دل در ازم که نفرتی وجود با همه.…پدرم بغض و مادرم اشکهای…داری خاطر

 خود سزِ از.…گفتی دروغ را همه که گفتی می و آمدی می اگر حتی.…چیز برایم مهم نبو هیچ دیگر.…بودند

 .…شد نمی دوا من از دردی دیگر…نه…غرور و خواهی

 رب غمی بار هم.…وقتی دیدم که زنده ام هم نفس راحتی کشیدم که می توانم توبه کنم و از خدایم عذرخواهی کنم

 شما بمانم و حقارت و نادیده شدن و بد نامی را تاب بیاورم. میان در هم باز چگونه که نشست دلم

 چند فتنگ به مرا اصرار به که بود شهره فقط.…نداشتم زدن حرف به میلی دیگر.…سکوتی عجیب مهمان لبهایم شد

 رفتار دیدن با.…کوچکم خواهر بود مهربان چه.…بود راضی هم همین به اما… تلخ چند هر.…داشت می وا جمله

که عاشقش بودم،روز به روز بیشتر قدر شهره را می دانستم.کاش به اندازه ی ارزنی محبت و معرفت شهره  شیرین

 .…را داشت

وقتی به خانه برگشتم با پدری خشمگین روبهرو شدم که بی آنکه به بدحالی و ضعفم توجه کند مرا به باد کتک 

 رد مرا پیش از بیش.…ر خودش و ابرویش بودفک به هم باز.…!ببرم؟ را ابرویش خواستم می چرا که …گرفت
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 آخر به برایت دنیا کنی می حس که بگیری قرار مشابه شرایطی در نکند خدا.…است آسان گفتنش.…شکست خود

 .…شود می تار و تیره چشمانت پیش چیز همه … رسیده

 رب را ام وغصه غم ی همه.…یبرد اتاقم به و دادی نجات او وعصیان خشم دست از مرا تو…اینبار تو به دادم رسیدی

 :کردم خالی تو سر

 .…ببینمت خوام نمی دیگه…برو.…بدبختیامی ی همه باعث تو…ـــ ازت متنفرم

 و من. …ندیدنت؟ خواستن و من…اما خدا می داند که با گفتن هر کدام از این کلمه ها وجودم لبریز از درد می شد

 !!تو؟ به پرخاش و من…تو؟ از تنفر

 .…ن و آرامت دلم را به درد می آوردنگاه محزو

 .…داغونه که بینی می …نکن اذیتش…شهره گفت:برو بیرون صفا

 کمد و میز.…شکستم را آینه.…آوردم هجوم اتاقم وسایل به دیوانگان چون..…بی حرف رفتی و بیشتر آتشم زدی

 نگران.…دوید اتاق به مادر.…بگیرد را جلویم کرد می سعی و کرد می گریه شهره.…ریختم هم به را چیز همه و

 آرامم مهرش پر ی سینه.…کرد گریه و گرفت آغوش در محکم مرا.…بزند کتک مرا هم باز پدر که بود این

 !بود؟ کرده سکوت چرا.…بودم دلخور او از اما…کرد

 پخش و شکسته وسایل کردن جمع به شزوع صدا و سر بی دو هر.…پیچید اتاق در ام گریه هق هق…او را پس زدم

 نمی آرامم هم آن چند هر خواست می گریه فقط دلم.…انداختم تخت روی را خودم.…شده ی کف اتاق کردند

 .…کرد

 .…ریختم می اشک صدا بی و آمد نمی در صدایم دیگر.…وقتی رفتند من هم آرام شده بودم

 مأنوس آنجا دیوار و در.…بودم گرفته انس زمین زیر همان به من…از اینکه زندانم عوض شده بود زجر می کشیدم

 .بود هایم درد و غم

 !خواستم نمی را تو اتاق روی روبه اتاق این دیگر…رفتم می باید…بلند شدم

 حرف نآ از شهره که خونی بستر آن از خبری.…بی سر و صدا رفتم پایین .بخاری را روشن کردم و کنارش نشستم

 آن از نگاه.…کرد پر را وجودم آور عذاب شرمی.…مانداخت ام شده پیچی باند مچ به نگاهی…نبود زد می

 !!شما ی همه از بزرگ ی گالیه یک از پر.…شد می بغض از پر وجودم.…گرفتم

 می ارک این عاقبت از…ترسیدم می.…اما هر چه بود دیگر نمی خواستم با دست خودم مرگ را بار دیگر تجربه کنم

 به باید چرا…چرا؟.…ازه چشمانم به رویِ حقیقت باز شده بودت.…بود آمده بدم همه از بیشتر خودم از.…ترسیدم

 .…تلخی احساس چه.…نادم.  بودم پشیمان!زدم؟ می کاری چنین به دست تو خاطر
  

 در زیر زمین به شدت باز شد .. از جا پریدم .. پدر بود که با عصبانیت وارد شد : با اجازه ی کی اومدی پایین ؟

 د می ترسیدم .. من که آب از سرم گذشته بود .. رو گرفتم و جواب ندادم .به خودم مسلط شدم . نبای

 !! ؟ اینجا بیای گفت کی …جلئ آمد : با تو ام 

 …نمی خواستم حرف بزنم . هنوز تنم از ضربه هایی که زده بود درد می کرد و قلبم از حرفهایش می سوخت 

 . برگرد تو اتاقت .باال سرم ایستاد و بازویم را گرفت : پاشو ببینم .

 به خودم کمی بیشتر جرات دادم و دستم را کشیدم .
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 … ببینم پاشو …فریاد زد : الل شدی ؟ گمشو برو تو اتاقت 

 با کالفگی گفتم : نمیام ..

 …خیلی عصبی شد : چی گفتی ؟ نمیایی ؟ مگه دست خودته ؟ پاشو اون روی منو باال نیارا 

 …حال خودم باشم  ــ نمیام آقاجون .. بذار به

با خشونت بیشتری بار دیگر بازویم را کشید و وادارم کرد بایستم . رو به رویش ایستادم اما نتوانستم به چشمانش 

 نگاه کنم .

 ــ نمیام اینجا راحت ترم .

 ؟ ام ساله چند و چندین آبروی به بزنی گند که بمونی بذارم…ــ می خوام صد سال سیاه راحت نباشی 

 …طمئن باش آقا جون اگه منو به زور ببری کاری می کنم که ــ م

 …چنان به دهانم کوبید که به عقب پرتاب شدم و سرم محکم به دیوار خورد و درد در سرم پیچید 

 .… سفید چشم کنم می درستت من اما کردی پاره افسار …فریادش تنم را لرزاند : تو غلط می کنی 

 و خونه اون از من.…مبهوتم فرو ریخت : نمیام .. اگه به زور ببری خودمو می کشم  اشک هایم از چشمان ناباور و

 … میاد بدم آدماش

 قبل از اینکه دو باره به سمتم هجوم بیاورد رامین سراسیمه وارد شد : چی شده عمو ؟ !!

دختر دخالت نکن ؟ باید  پدر نگاه پر عتابش را به او دوخت : تو اینجا چیکار می کنی ؟ چند بار بگم تو کار این

 …برگرده به اتتاقش 

 رامین نگاه نگرانش را به من دوخت : چرا اومدی اینجا ؟ تو حالت خوب نیست ..

 چی هواس…در میان گریه ی بی اراده ای که کنترل صهق هقم را هم نداشتم گفتم : واسه اینکه از همه شون بدم میاد 

 ارزش اینقدر برم دورو آدمای که فهمیدم تازه …ست به خودکشی نمی زنم د دیگه نترس ؟ بیام کی خاطر به ؟ بیام

 … بدم باد به دنیامو خاطرشون به که ندارن

 …عمو مسعود هم آمد .. حرفهایم را شنیده بود : بس کن دختر .. خجالت بکش .. داری با آقات حرف می زنیا 

 ور سختی بحران …عمو جون بهش فرصت بدین  …رامین با دلسوزی گفت : آقا جون شهرزاد حالش خوب نیست 

 … کنین درکش کنم می خواهش..  کرده نرم پنجه و دست مرگ با … گذاشته سر پشت

 …بعد هم کمکم کرد بلند شوم : بیا بریم صورتتو بشور 

 …پدرم را عمو مسعود برد بیرون . دستم را از دست رامین کشیدم : نمی خوام .. ولم کن 

 .… میاد خون داره …بشور بریم بیا …م شده ــ آخه لبت زخ

 رو لبم کردن کز کز تازه … کردم نگاه نشست انگشتم سر که گرمی خون به …دستم بی اراده به سمت لبم رفت 

 … شستم را صورتم سرد آب با و رفتم حیاط به.  داشت هم دردی و سوزش چه … کردم حس

 .…خیلی ضعیف شده بودم  …وقتی راه می رفتم پیش چشمهایم سیاهی می رفت

عمو و پدر لب ایوان خانه ی عمو نشسته بودند .. بی آنکه نگاهشان کنم به زیر زمین بر گشتم .. رامین حوله ام را به 

 …دستم داد : بیا گرم شو 

 … بزنند بهم بدتری انگ ترسم می..  نشستن بیرون…ــ برو رامین 

 برات جیگر می گیرم میارم .. …نگاهش پر از بغض بود : چقدر رنگت پریده 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

1 3 9  

 

 خودمو من.. اومد می سرت بالیی اگه شهرزاد:  اشک از پر و بود سرخ چشمانش.  کردم نگاهش متعجب …صدایش 

 … بخشیدم نمی

 … کنم جبران تونم می چطور دونم نمی…ــ تو چرا ؟ تو که جز محبت و معرفت واسه من چیزی نداشتی که 

 .…من برم یه چیزی بگیرم بیام .. زود بر می گردم دستی به چشم هایش کشید : 

 !! او بیچاره …رفت و نگاهم را به دنبال خود کشید 

 گرفت هلقم برایم و نشست کنارم … بودم گرسنه خیلی …بوی خوش جگر کباب شده اشتهایم را تحریک می کرد 

. 

 …خت لبخند کم جانی بر لبهای رنگ پریده ام نشست .. مرا به یاد تو اندا

 لقمه را گرفتم : ممنون .

 …ــ نوش جونت 

 … شدم خوردن مشغول و …لبخندش شرمگینم کرد . نگاهم را گرفتم 

 . داد دست من به شدن درک همه آن از خوبی حس چه و …در تمام مدت سکوت کرده بود 

 ــ خودت نمی خوری ؟

 …ــ نه عزیزم . سیرم .. برای تو گرفتم 

 ه من مزه نمی ده .ــ اما اینجوری ب

 …ــ نمی خورم شهرزاد .. می دونی که به هم ریخته باشم نمی تونم چیزی بخورم 

 الک وت رفت می..  میشد ناراحت که آمد می پیش حرفی تا..  بود شاکی او رفتار این از همیشه مادرش …می دانستم 

 .… زد نمی لب هم غذا به و خودش

 .…ناراحتیش به خاطر من بود 

 … بردن یاد از منو که دیگه ی اونا ی همه مثه..  شدی می خیالم بی کاش …متاسفم رامین .. همش به خاطر منه  ــ

 نگاه خیره اش را به عمق چشمانم دوخت : من بی خیال تو بشم ؟

 …لبخند تلخی زد : نمی دونی ..نمی تونی حالمو درک کنی شهرزاد 

 … ایستدن قلبت تا کشی می که ها همان …م روی دلت سنگینی می کند نفس عمیقی کشید مثل همان ها که وقتی غ

 .… که ها همان

 .…رامین غمگین بود و من دلم خیلی به حالش می سوخت .کاش راهی بود که بتوانم کمکش کنم 

 .… دیگه بار یه تونم نمی من …ــ رامین به نفعته که به گذشته ها فکر نکنی 

 …حرف بزنیم .. ادامه نده خواهش می کنم  ــ االن نمی خوام در موردش

 .…کالفه بود و این را خوب درک می کردم . اما کاری از دستم برای او بر نمی آمد 

 یم کنارم در ساعتی و آمد می روز هر …دیگر به اینکه کسی به آمدنش به نزد من چه نظری دارد برایش مهم نبود 

ه بود و دیگر کاری به من نداشت . مادر هم در سکوت می آمد و می رفت آمد کوتاه و برداشته دست هم پدر..  ماند

 . گذاشت می هایم درد روی درد. ….. اشک می ریخت .. کاری که دردی از من دوا نمی کرد 

 …عید ازراه رسید 
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م نستتوا نمی حتی … ها روز آن اما … شادابی و طراوت از پر حسی …همیشه چه حس خوبی به بهار و عید داشتم 

 می کنار شیرین هایم تلخی با … کردند نمی رهایم … بودند کنارم در چنان هم رامین و شهره …لبخند بزنم 

 .… آمدند

 ی همه شیرین … رفت نمی کار به دلش و دست مادرکه بیچاره …عمه و زن عمو خانه تکانی را شروع کردند 

 او از خیلی دلم…ود .. او هم دهان بینی بود چون بقیه ب شده سرد من با عجیب که او.  داد می انجام را کارهایش

 . بود گرفته

چقدر تشنه ی شنیدن در باره ی تو بودم .. اما نه شهره نه رامین هرگز حرفی از تو به میان نمی آوردند و من هم که 

 . پرسیدم نمی. …

 .… بودم تنها چقدر … بود گرفته دلم چقد …شب عید بود 

 رامین آمد .

 ال نو مبارک شهرزادم .ــ س

 ازهت که انگار..  زد حلقه چشمانم در اشک!!!  بود شده تحویل سال. …به شاخه گلی که در دستش بود خیره ماندم 

 … مطرودم و منفور حد چه تا کردم می درک

 جلو آمد . گل را به طرفم گرفت .

 . گم می تبریک رو نو سال …با دستی لرزان گرفتم : ممنون 

 …ایم چکیدند اشک ه

 !!! بودم تنها خیلی من.. نکردم مقاومت …در آغوش گرمش حل شدم 

 معذرت : کشید عقب سریع باشد بوده اش اراده بی کشیدن درآغوش این انگار …پیشانی ام را بوسید. و رهایم کرد 

 !! خوام می

 .…ودی ب او جای تو اگه … نداشتم او به خاصی حس هیچ اما من …با عجله رفت بیرون 

 .… گذشته سال. … شدم غرق تو فکر در و نشستم …یاد تو بی حس و حالم می کرد 

*************** 

 انگار ودب مرگم روز …بد ترین خبری که می توانستم بشنوم این بود که قرار ست در همان تعیالت عید عقد کنی 
… 

می ترسد از اینکه باز هم دست به دیوانگی بزنم  دانستم می …شهره از صبح آمد پایین .. با کتاب و دفتر هایش 

 … بود من تدریجی کشتن کردی می تو که کاری … کردم نمی فکر آن به دیگر واقعا من اما.…

 ؟ توانم می اصال ؟ بیاورم تاب چگونه … خدایا …جشن را در حیاط خانه برگذار می کردید 

صدایشان سوهان روح و اعصابم بود .. داشتم دیوانه می  سرو …از صبح همه در تکاپوی بر گذاری جشن بودند  

 را ریدیگ و کردی حذف زندگیت از مرا اینگونه اساس بی ی بهانه یک با راحتی همین به که شد نمی باورم …شدم 

 گفتی می که ای خانه..  برویم انتخابش برای هم با بود قرار که ای خانه … ات خانه در و دل در..  نشاندی جایم بر

 …باید به سلیقه ی من باشد چون من بیشتر وقتم را در آن خواهم گذراند 

 یادم از چرا یا خدا … و ها نوازش طعم …آه .. ای کاش ال اقل حرف هایت را فراموش می کردم .. محبت هایت 

 د !!!ندار تعلق … من.. به … دیگر که او ؟ کنم فکر او از غیر کسی یا چیزی به توانم نمی چرا ؟ رود نمی
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 .…همدم آن روزم اشک بود و آه 

 … بیرون بریم شو آماده پاشو:  شد می عصبی و دید می را حالم …رامین مدام به من سر می زد 

 . بذار تنهام …ــ نمیام 

 اهشخو … ببرم اینجا از رو تو بده اجازه کنیم می راضی آقاتو …ــ نمی تونی طاقت بیاری .. به خاطر خودت می گم 

 …نم ک می

 .…ــ گفتم نمیام رامین .. راحتم بذار .. بذار به درد خودم بمیرم 

 … ریم می …ــ بلند شو عزیزم 

 نمداغو..  بده حالم…با پرخاشی که اصال به اختیار خودم نبود حرفش را قطع کردم : چرا نمی فهمی ؟ می گم نمیام 

 … میرم می دارم …

 .… که عوضیه نامرده همین لیاقتت. …ایم دوخت : به درک که مُردی نگاه عصبی و پر از اندوهش را به چشمه

 رب سر. …دندان به هم سایید و حرفش را ادامه نداد و با عصبانیت ترکم کرد .. من نمی خواستم او را برنجانم اما 

 !!! ؟ شد می تمام سیاه های لحظه این کی … گذاشتم زانو

 … یاطح بندی ریسه برای …صندلی ها به رامتین و شایان دستور می داد صدای عمه را می شنیدم که برای گذاشتن 

 دونی نمی … زنه می بال بال کنده سر مرغ مثه مدام ؟ چشه پسر این نیست معلوم:  گفت می که عمو زن صدای و

 .… خورم می غصشو چقد

م این دختر بشه .. اصال خا نذار جوونه …صدای مادرت چون خنجر به قلبم فرو رفت : مواظبش باش مهوش جون 

 حواست هست چقد بهش سر می زنه ؟

 زن عمو : من بهش اعتماد دارم سیمین جون ..

 … اومد در آب از اینطوری اون وقتی …ــ من که دیگه به چشمم اعتماد ندارم 

ری وم .. دلگیدستم را روی گوشهایم گذاشتم .. خدایا کاش نمیشنیدم ..نمی خواستم بیش از این از آن ها دلگیر ش

 … برم و دور افرار جدید ی چهره دیدن با ها روز آن اما … بودم بیگانه نفرت با من. …بیشتر می شد نفرت 

 غروب بود که دوباره آمد .. هنوز مهمان ها نیامده بودند .

 نگاهش نکردم .

 آمد رو به رویم نشست : مثال االن قهری ؟

 ؟بی حوصله نگاهش کردم : قهر واسه چی 

..  ردک باز برایم هم کیک …از نایلونی که دستش بود آب میوه ای بیرون آورد و نی درون آن زد و به طرفم گرفت 

 … داشتم دوست که بود ها همان از

 ــ نمی خورم .

 خندید : واسه آشتی گرفتم .

 …پوزخندی زدم : پس خودت قهر بودی 

 …خنده اش هرچند واقعی نبود اما خب 

 …با آنکه بی میل بودم اما خنکی آب میوه باعث شد جرعه ای بنوشم گرفتم . 

 خودش هم مشغول شد : خیلی گشنم بود .. ناهار نخوردم ..
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 ــ چرا ؟

 ؟ خوری نمی چرا. …ــ اعصابم به هم ریخته بود 

 …ــ میل ندارم 

 . برگردوندی نخورده دست دیدم که ناهارتم. …ــ بی خود .. تا آخرشو می خوری 

 … کنه می خفم داره بغض …ــ چیزی از گلوم پایین نمی ره 

 …چشم هایش را به حالتی عصبی بست : شهرزاد دوباره شروع نکن 

 … رفت که جهنم به …نگاهم کرد : دنیا که به آخر نرسیده 

 . بگذریم. …ــ تو اینو می گی 

 نم .آب میوه را از دستم گرفت و به دهانم نزدیک کرد : خواهش می ک

 …چه اصراری 

 به ناچار گرفتم و به اجبار نوشیدم .

 مهایمچش..  میشه بد حالم داره زیاد عصبی فشار از کردم فکر خودم با …دقایقی دیگر حس عجیبی به من دست داد 

 .. . دید می تار

 …سرم را تکان دادم : چرا اینجوری شدم 

 رخوت و سستی به من دست داد .به رامین نگاه کردم نگاه آرامش با من بود . حس 

 پرسید : خوبی ؟

 …ــ نمی دونم 

 صدایش … بود فایده بی ماندن بیدار برای مقاومت … کردم پیدا خوابیدن به عجیبی میل …زبانم سنگین شده بود 

 .… خودتو اینطوری.  شدم مجبور..  عزیزم ببخش منو:  شنیدم را

 ت مطلق فرو رفتم . !!!سکو و تاریکی در. …دیگر نفهمیدم چی شد 

 …چشم گشودم.چند ثانیه وقت الزم بود تا بتوانم موقعیتم را درک کنم.و به یاد بیاورم که

 آمد؟ نمی صدایی هیچ چرا پس.…تو عقدِ جشنِ.…سکوت و سکونِ خانه

رده ب ابمخو چطور …بود سنگین سرم.…نباشد کس هیچ رسید می نظر به.…انداختم بیرون به نگاهی.…بلند شدم

 بود؟!

 یک.…بود مشهود کامال جشن اثربرگذاری آری.شدم متوجه بیرون به نگاهی با.…برخاستم و به سمت در رفتم

 .…باشکوه جشنِ

 چرا من.…حیاط به هم ریخته بود . حتما همه آنقدر خسته بودند که نتوانسته بودند بیدار بمانند و حیاط را تمیز کنند

 ندارم؟! خاطر به هیچ بودم؟چرا خوابیده

 …آمدم می در گیچی حالت آن از تا زدم می صورتم به آبی باید …رفتم بیرون

 یاد به را لحظه آخرین…با دیدن رامین که جای همیشگی نشسته بود و سیگار می کشید، پای سست کردم

 …آن نوشیدن برایِ اصرارش…شدم متوجه … آه…آبمیوه آن.…آوردم

 شده تمام چیز همه یعنی…بود اختیار بی چشمانم درونِ اشک جوششِ..…ختمنگاه دوم را دقیق تر به حیاط اندا

 !ساعته؟ چند خواب یک ی راحتی؟اندازه همین بود؟به
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 !کردم؟ می باور باید یعنی…بی حس و حال رویِ اولین صندلی نشستم

 .…چانه ام لرزید و بغضم شکست

 !نفهمیدم که رامین کی متوجه ام شد و به سویم آمد:شهرزاد؟

 .رسید می نظر به نگران و دستپاچه.…دیدمش می تار اشک دریاِ آن پشت از …سرم را باال گرفتم

 ـــ خوبی؟

 کنم؟ باور و ببینم …پلک زدم تا اشکها پس روند:چرا نذاشتی بیدار بمونم؟

 …ـــ بلند شو بریم تو

 …ــ دلم می خواست می دیدم چطور

 …موند دلم به همیشه برایِ…ست داشتم تو لباسِ دامادی ببینمشبغض نمی گذاشت حرف بزنم:رامین من دو

 ـــ بس کن عزیزم.

 …نمیاد باال نفسم…شم می خفه دارم:بود پیچیده عجیبی دردِ که همانجا. …دستم را رویِ گلویم گذاشتم

 …شی می بهتر.…نگران تر از پیش گفت:بیا یه آب به صورتت بزن قربونت برم

 …خواهم نمی صفا بدون رو زندگی این من خدایا…بلندم کردو بازویم را گرفت و 

مرا کنار حوض نشاند و با عجله شیر آب را باز کرد و دستش را زیر شیر گرفت و مشتی آب به صورتم پاشید:االن 

 .…بخور آب یکم.…بهتر می شی

 …پریشان تر او اما بودم بهتر…لیوانی را از رویِ میزی برداشت و پر کرد وبه لبهایم نزدیک کرد

 !نباش نگران …آب را نوشیدم و نفسم آزاد تر شد:خوبم

 .…چرا با خودت این کارو می کنی؟اون اگه لیاقت تو رو داشت

 ــ رامین چکار می کنی؟چرا نمیای بخوابی؟

 صدایِ زن عمو بود.رامین با عجله از من فاصله گرفت:االن میام.

 ی به من انداخت:معلومه اینجا چه خبره؟چته تو؟روسری اش را مرتب کرد و جلوتر آمد.نگاه

 .داشت سرگیچه کم یه…رامین گفت:چیزی نیست

 …که دونی می خودت بشی رامین خیال بی بهتره.…ــ ببین شهرزاد من حوصله ی دردسر ندارم

 رامین با لحنی عصبی حرفش راقطع کرد:مادر؟! چی داری می گی؟شهرزاد بی خیالِ من بشه؟

 …تونه می رامین کنی می فکر اگه …باشم گفته شهرزاد…نزنــ تو حرف 

 چیه؟ حرفها این …رامین باز هم به میان حرفش آمد:بس کن مادرِ من

 .…کشم نمی دیگه …خدایا دیگه بسمه

 بی آنکه حرفی بزنم بلند شدم و به سمت زیر زمین به راه افتادم..

 .…حت شدصدایِ رامین را شنیدم:چرا این جوری حرف زدی؟نارا

 .…خوندی کور بگم بیفتی،باید دامش تو بسته گوش و چشم ذارم می کردی فکر اگه …ــ خب بشه

 آنشب کهاین.…بودم اطرافم متوجه بهتر…نشستم جایم سر…بشنوم چیزی خواستم نمی …رفتم تو و در را بستم 

 .…بوده خبر چه بیرون آن
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 تمام باالخره.…شود آب دادم اجازه سنگین بغض آن به.…دمزانوهایم را بغل کردم و سرم را به دیوار تکیه دا

 کردی،آشیان خرابش خودت که من عشقِ از پر آشیانِ رو توانستی چطور …مهال آه…رقیبم مالِ شدی تو.…شد

 وایخ نمی منو بودی گفته که عزیزم؟تو بود ای عجله چه آمد؟صفا دلت چطور ام؟ شکسته دلِ هایِ ویرانه بسازی؟رو

 صاف توئه.…بسته پشت از رو شیطان دستِ مهال.…بدبخت کردی؟مهال اونی نیست که تو تصور می کنی خودتو چرا

 !رنگ؟ هزار خطِ هفت مهالیِ و کجا ساده و

 می انتخاب نباید را مهال اما…،قبول ازم بودی شده چرکین دل …قبول خواستی نمی منو …آه چرا من به تو نگفتم

 به ؟کیگفتم می چطور آخر اما…نگفتم که کردم بد تو به من.…و را تاب بیاوریا با زندگی توانی نمی تو.…کردی

 .…خوردم دهانی تو فقط کردم باز دهان داد؟تا زدن حرف مهلت من
 

 سخت خیلی اینکه با مدت آن در..  نزدم دم اما.. سوخت دلم …یک هفته ی خیلی تلخ گذشت .. کنایه ها شنیدم 

 خوشی ی همه که..  شد تمام چیز همه که …رم شده بود که دیگر برای من نیستی باو..  بودم آرامتر اما گذشت

 کم باید روز به روز و خاطره یک شدی که کنم قبول باید که … بودم تو با تو که بود سالی یک همون من زندگی

 ..… بشی تر رنگ

یر زمین در حیاط را گشودی و به درون ز از شدنم خارج با.. …اولین بار بعد از ازدواجت با مهال بود که می دیدمت 

 یم..  گرفت خود به باوری نا و بهت رنگ نگاهت تا کشید طول ای ثانیه.. … کرد تالقی هم با نگاهمان …آمدی 

 و بودی حال سر خیلی من عکس بر … نشست ام چهره به که بود اخم … شده داغون و درب خیلی ظاهرم دانستم

 .… بودی رسیده خودت به هم خیلی

 و مگرفت می رو و کردم می اخم دیدنت با که بود بار اولین برای.  گشتم بر درون به حرف بی و …رو بر گرداندم 

 … ببینمت خواستم نمی

دلم می خواست بر سر دلم فریاد بکشم .. چرا تند می طپید ؟ چرا با من راه نمی آمد ؟ چرا هنوز به خاطرت آنطور 

 بی تابی می کرد ؟

 ؟ مهال دنبال نرفتی مگه ؟ مادر اومدی تنها …ت را شنیدم : اِصدای مادر

 .. رم می دیگه ساعت یک داره کار گفت …صدایت را پس از مدتها شنیدم : چرا مادر 

 .…ــ خب می موندی با هم می اومدین 

 …ــ یک ساعت دیگه می رم مادر 

 ود .. خوب می شناختم نوای دلنشین صدایت را !!!ب غمگین … نبود هم معمولی..  نبود حال سر …صدایت شاد نبود 

 … کنمن فکر تو به توانستم می کاش ؟ تو برای خوردن غصه به چه مرا دیگر …قلبم فشرده شد اماا بی خیال شدم 

 جشن مراسم برای.. .  بودم دلتنگشان چقدر!!!  بابا حاجی و جون عزیز نمیشد باورم من خدای …صدای زنگ در و 

 می صبر ایدب ام دلتنگی ی همه با … رفتم می استقبالشان به تا نبودی حیاط در تو کاش. …بودند و اکنون  نیامده تو

 . کردم

 شنیدمو می را تان همه بش و خوش صدای …با گذشت چند دقیقه هر کس که در خانه بود دور آنها جمع شدند 

 …د گرفتن را سراغم دو هر وقتی خوبی حس چه … خوردم می حسرت چقدر

 …صدای دستپاچه ی مادر را شنیدم : االن می گم بیاد 
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 یرونب تو وجود با خواستم نمی من …و صدای دمپایی هایش را که تند تند سنگفرش حیاط را طی می کرد شنیدم 

 . بیایم

 .…برگشتم سر جایم . در را با عجله باز کرد : شهرزاد 

 . آورد زبان بر را نامم مدتها از بعد …عجب 

 …نگاهش کردم . هم دلتنگ بودم .. هم دل آزرده 

 … جون عزیز و بابا حاجی …ــ بیا ببین کیا اومدن 

 …تلخ بودم 

 ــ من بیام چیکار ؟ می خوای همه از منِ جذامی فرار کنند ؟

 … مادر حرفیه چه این..  آمد تر جلو …نگاهش رنگ تعجب گرفت 

 خوب را پس زدم . : نمیام . مادر !!! چقدر به دلم نشست . اما آن حس

 ــ نمیای ؟ یعنی چی ؟ مگه میشه ؟

 …ــ چرا نشه ؟ این همه مدت شده االن نمیشه ؟ بگین شهرزاد مرده 

 …نگاهش پر از اشک شد : جواب آقاتو خودت باید بدیا 

 ..…ندی باال آوردم ــ چرا باید جواب بدم ؟ اصال چرا می خواین نقش بازی کنین ؟ باالخره که می فهمن من چه گ

 در و بروند باال به کرد تعارف مادر …بی حرف برگشت . عزیز و حاجی بابا به خانه ی ما می آمدند یادت که هست 

 … بفرمایید شما.. میادش االن گفت گرفتند می را سراغم دیگر بار که پرسششان جواب

 ستم چه عکس العملی نشان خواهم داد.دان نمی …می دانستم پدر که آمد مجبورم خواهد کرد بروم باال 

************* 

 . بود پدر …در زیر زمین که باز شد نگاهم را ازروی کتاب شعر فروغ که عاشقش بودم برداشتم 

 هیچ نگفتم . حتی سالم .

 دوباره نگاهم را روی کتاب انداختم : چرا نیومدی باال ؟

 ــ برای چیباید بیام ؟

 ــ پاشو بریم .

 نمیام .ــ 

 … بریم شو بلند …ــ اون روی منو باال نیار 

 پدر برایم دیگر … بود کرده دریغ من از بود وقتی دیر اما.. خواست می را هایش مهربانی دلم …نگاهش کردم 

 !!! نبود

پر می  اباب حاجی و عزیزجون دیدن برای دلم …کتاب را بستم و برخاستم .. نه اینکه بترسم که عصبانی شود .. نه 

 زد . نمی خواستم هنوز نرسیده درگیر مشکالت من شوند.

 ؟ فهمیدی …ــ الم تا کام در مورد اتفاقات اخیر حرف نمی زنی 

 سر تکان دادم . بی حرف از کنارش گذشتم و زود تر از او رفتم باال .

 … شهرزادم:  خاس بر ناباوری و بهت با که بود جون عزیز …باورودم همه ساکت شدند 

 ! عزیزجون سالم:  گرفت بغضم…صدایم لرزید 
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 … بودم محبت ی تشنه چقدر …چه آغوش مهربانی خدایا 

 الغر اینقدر چرا اومده روزت به چی …در آغوشش حل شدم . مرا محکم به خود فشرد : قربون قدو باالت مادر 

 ؟ نمونده روت به رنگ ؟ شدی

 …عزیز خوبم  لبخندی پر درد بر لبانم نشست : چیزی نیست

 داشت خاصی عطر.  داشتم دوست همیشه را تنش بوی …از آغوشش بیرون آمدم و در آغوش حاجی بابا فرو رفتم 
… 

او هم موشکافانه نگاهم کرد و رو به مادر گفت : چیزی رو از ما مخفی می کنین ؟ این دختر کجا و شهرزاد شاد و 

 سرحالم کجا ؟ چی شده ؟

 . تره سرحال شما و من از االنم …نیست آقاجون پدر وارد شد : چیزی 

 سرم را پایین انداختم . نگاه ها برایم شکنجه بود !

 …عزیز جون هردو بازویم را گرفت : ببینمت مادر 

 نتوانستم نگاهش کنم . اشک داشت چشمانم .

 . صفاست با نامزدیش خوردن هم به خاطر به …پدر گفت : نگران نباشید 

 گاهش کردم . چه می خواست بگوید ؟بی اراده ن

 

 حاجی بابا ناباور تکرار کرد : به هم خوردن نامزدیش با صفا ؟ !!! چطور ممکنه ؟ !!!

 پدر لبخند خونسردی زد : بله آقاجون .. وقتی نمی تونن با هم کنار بیان چرا باید به اجبار با هم باشن ؟

 ن با هم کنار بیان ؟حاجی بابا دقیق به او نگریست : یعنی چی نتون

 داره مردم جوون دیدم االنم..  کرد قبول که بود من از اشتباه …ــ دختر من هنوز وقت شوهر کردنش نبود آقا جون 

 .. سالمت به رو ما و خیر به رو تو گفتم میشه بدبخت

 تو چطور تونستیــ منصور باور کنم که حقیقت فقط همین چیزیه که داری می گی ؟ این دخترمثه شمع آب شده 

 بینشون جدایی بندازی ؟

 رو به شهره گفت : صفا رو بگو بیاد ببینم .. یعنی اونم به همین راحتی پا پس کشید ؟

 …ــ ای بابا آقا جون شما هنوز خستگی راه به تنتونه .. واسه صحبت در این باره وقت بسیاره 

 یگرد را دیدنت من …نگینترو چشمانم پر اشک تر شهره برای صدا کردنت رفت و دل من بی تاب شد .. بغضم س

 . مردم می دلتنگی از اگر حتی خواستم نمی

پدر چه غیر منصفانه قضاوت می کرد !!! البته از دید خودش راست می گفت .. کسی که سروگوشش می جنبد و با 

ود .. ه باید تربیت بشتاز …داشتن نامزدی مثل صفا بازهم چشمش به دنبال دیگریست وقت شوهر کردنش نبوده 

 ؟ کرد می بدبخت خواهی خود با باید را مردم جوان چرا گفت می راست. …درس نجابت و وفا را فرا بگیرد 

 !!! کند رسوایم قلبم صدای ترسیدم می …کنار عزیز جون نشستم اما همه ی حواسم به ورود تو بود 

 … خدایا …شنیدم  می وضوح به را صدایش …آمدی و ضربان قلبم به اوج رسید 

 ما دیوانه حضورت عطر که همین … نکنم جدا قالی جان بی گلهای از را نگاهم کرم سعی …با ورودت سالم گفتی 

 . آوردم نمی تاب را این از بیش!  بود کافی بود کرده
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 در کنار آقا جون نشستی : با من کاری داشتین حاجی بابا ؟

 به اون همه عالقه پشت پا زدی و پس کشیدی ؟ــ تو با شهرزاد چه مشکلی داشتی که 

 حاجی بابا یعنی شما هم مثل من در مورد احساس صفا اشتباه کردین ؟ متوجه نشدین که عاشق نبود ؟!!

 …با مکث کوتاهی گفتی : من مشکلی نداشتم حاجی بابا 

 این نگاهم دیگر به خواست من توجه نداشت که به سوی تو برگردد یا نه !

 موضوع چیه ؟ ــ پس

 ! خواست اینطوری خودش …ــ از خودش بپرسید

 خدای من ! باورم نمی شد.

 حاجی بابا به من نگاه کرد : درسته شهرزاد ؟ تو اینطور خواستی ؟

 …من که قرار بود الم تا کام حرف نزنم . به پدر نگاه کردم 

 …ــ آقا جون من توضیح می دم اما به وقتش . بذارید برای بعد 

 … افتاده اتفاقی چه بدونم باید …ــ من نمی تونم شهرزادمو تو این حال و روز ببینم 

 شهرزاد..  نداره ای فایده دیگه … کرده عقد عموش دختر با که هفتست یک صفا …ــ همه چی تموم شده آقا جون 

 … نداره سودی دیگه هم پشیمونی ندونست رو صفا قدر

 م .. اما مگر می شد ؟ می توانستم این همه بی انصافی را تحمل کنم ؟قرار بود الم تا کام حرف نزن

 اشک هایم را پس زدم : کی گفته من پشیمونم که برام سودی داشته باشه یا نه ؟

 ؟ گی می داری چی:  معمول حد از تر باز پدر چشمای…بهت و تعجب را در وجود همه تان حس کردم 

م قراره با چه آدم بزدلی زندگی کنم .. یکی که گناه خودشو گردن یکی دیگه ــ خیلی خوشحالم که زود متوجه شد

 .. شد جدا ازش راهم که خوشحالم …می ندازه . .یکی که بلد نیست قضاوت کنه و به نفع خودش حکم می کنه 

 ؟ زنی نمی حرف و میشی خفه نگفتم مگه.. گستاخ …پدر بر سرم فریاد زد : خفه شد 

 که هر چی دلتون خواست بارم کنید ؟ ــ چرا خفه بشم ؟

 ؟ شده چی بگو..  جان بابا بگو..  موندم غافل هام بچه از چقدر خدایا …حاجی بابا گفت : آروم باش عزیزم 

 …نفس گرفتم 

 .…حاجی بابا دیگه هیچی مثه گذشته نیست 

 …اشک به چشمهایم دوید : حاجی بابا من طرد شدم .. به جرم نکرده 

 …گذاشت حرف بزنم بغض نمی 

 … کس هیچ …ــ کسی اجازه نداد من حرف بزنم 

 …پدر با عصبانیت گفت : االن بلبل زبون شدی ؟ ساکت شو 

 …رو به حاجی بابا و عزیز جون گفت : یه لحظه بیاین تو اتاق 

 …از بقیه هم عذر خواهی کرد و رو به من گفت : پاشو بیا ببینم 

 ! کردم نمی پیدا شنوایی گوش دیگر …یزدم دیگر هیچ وقت نمی توانستم آخرین فرصت بود اگر حرف نم

 . رفتیم آقاجون اتاق به …توام آمدی 

 …آقا جون نگاهی به تو انداخت 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

1 4 8  

 

 ؟ اومد پیش چی بینتون بگو ؟ نخواستیش چرا بگو …ــ بگو صفا 

 م زدی را از دهان خودت بشنوم .. .پدر به که حرفهایی خواست می دلم خیلی. …چشمهای نمناکم را به تو دوختم 

 …سرت را پایین انداختی 

 جیگر رو دندون خیلی من بابا حاجی راستش …ــ همه می دونن که چقدر برام عزیز بود .. خودشم می دونه .. اما 

 … دادم فرصت بهش..  کنه می چیکار داره بدونه … بشه اشتباهش متوجه کردم صبر … گذاشتم

 هب نبودنت در اینکه حتی..  بودی شنیده مهال از که را چه هر …هرچه که در موردم فکر می کردی همه را گفتی .. 

 . گفتی تو که چه آن به کردن فکر از آید می شرمم.… و ام رفته تارخ ی خانه

ه حال ب تا کی از منصور کاریه چه این:  شد مانعش بابا حاجی که..  آورد هجوم سمتم به …گفتی و پدر به خشم آمد 

 دست رو دخترت بلند می کنی ؟

 …آقا جون گریه کرد !! وای صفا خیلی درد آور بود که به خاطر من اشک بریزد 

 یاینجور که گذاشتم کم براش چی..  کنه می داغونم شنوم می موردش در که حرفایی این …ــ آقا جون برام سخته 

 … داشتم بهش امیدها من ؟ کنه می بازی آبروم با

 یا پدرم به خاطر من اشک می ریخت .. به خاطر من !!! خدا

 عزیز جون ناباور تکرار کرد : خدایا .. چی می شنوم .. چطور باور کردین بچم همچین کارایی کرده ؟ !!!

 لیاقت تو …با خشم به طرفت برگشتم : برو بمیر صفا .. برو که ازت متنفرم .. لیاقتت همون مهالست که هزازرنگه 

منو نداشتی .. منو پیش خانوادم خراب و بدنام کردی پیش خدا هم می تونی ؟ هیچ وقت نمی بخشمت .. هیچ  صداقت

 وقت !!

 اشک هایم روان شد .. اعتراف سختی بود ..که دیگر تو را نخواهم .. از تو متنفر باشم .

..من روحمم خبر نداره از  بود دروغ که شاهده خدا … بود دروغ شنیدین چی هر …ــ حاجی بابا .. عزیز جون 

 …حرفایی که این می زنه 

 پدرم گفت : اگه راست می گی چرا همون وقت که گفت لب باز نکردی ؟ االن چرا باید حرفاتو باور کنم ؟

 دلم شکست : مگه گذاشتین حرف بزنم ؟

 …ته بودی ــ صفا بیخود حرف نمی زد .. من خودم عکسایی رو دیدم که با اون پسره تو ماشینش نشس

 ــ آره بودم اما آیا همه ی قضیه رو می دونین ؟ مهال خودشم اونجا بود ..

 …تو ناباور و عصبی گفتی : دروغ می گی .. می خوای خودتو تبرئه کنی پای اونو وسط نکش 

 نگاهت کردم : به راستی که نمی شنانختمت .. ادامه دادم :

 یبرس بهش تا گم نمی بهت و دونم می چیزایی …اونوقت مهال رو نشناختی ــ تعجبم از اینکه این همه ادعا داری و 

 … نداره سودی پشیمونی دیگه اونوقت …

 . چسبه نمی بهش ها وصله این که دونی می …عصبانی شدی : حرف بی خود نزن 

 ینم ! .ن خوبی هاتو ببـ آره خب !! فقط به من می چسبید!! که خوبم چسبوندی ..منتظرم آقا صفا .. منتظرم که جواب ای

 ؟ آوردند سرت به چی …عزیز جون در آغوشم کشید : بمیرم برات مادر 

 .. حرف به نباید..  تره پاک گل از دختر این …نگاهی به پدر کرد : منصور ازت نمی گذرم اگه از دلش در نیاری 
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 گوش تا گوش سرشو باید …تلفن و آقا جون : اما مادر من می گم بادلیل و مدرک حرف زدند .. عکس و پیرینت 

 .. رو هرزه ی دختره بریدم می

 و صدای حاجی بابا بلند شد : بس کن منصور .. قباحت داره تو داری در مورد دخترت .. پاره ی تنت حرف می زنی ..

ام بیشتر چش از من.. … شده ثابت بهم … ننگه ی مایه …ــ آقا جون نمی خوام .. نمی خوام همچین پاره ی تنی رو 

 به این پسر اعتماد دارم ..

 عزیز جون : تو باید به دخترتم اعتماد داشته باشی .. صفا ممکنه اشتباه کرده باشه در موردش ..

تو با همان چهره ی اخم آلود گفتی : من اشتباه نمی کنم عزیز جون ..تا مطمئن نشدم حرف نزدم .. اصال نمی خواستم 

ین دایی با من چه رفتاری کردن ؟ منو کتک زد که بگو چرا بعد از یه سال دخترمو نمی بگم چرا نمی خوامش .. بپرس

 خوای .. مجبورم کرد بگم .. این طور نیست دایی ؟

پدر اشک هایش را پاک کرد : صفا مرد تر از اونیه که فکرشو می کنین ..آره نمی خواست حرف بزنه .. مجبورش 

ت و منو متوجه کرد که چه طور باید با این دختر رفتار کنم . من ممنونش هم کردم .. و چه خوب که همه چیز رو گف

 هستم ..

 !!! دیدم می پدرم از را گفتار و رفتار این وقتی شد می آوار سرم بر دنیا …آه 

  
سرم . عجیب نگاهی …نمی دانم چه چیز در این کالم نهفته بود که هم تو و هم پدرم نگاهتان را به چشمانم دوختید 

را پایین انداختم . دیگر وقتی برای خواندن حرف از نگاهم نمانده بود .. همه ی حرمت ها از بین رفته بود .. و مهم تر 

 ! نبودی من برای.. … من برای دیگر ام تو …

 حاجی بابا گفت : صفا اینقدر هول و دستپاچه بودی که فورا دختر عموتو عقدکنی ؟ این رسم مردونگی بود ؟ !!

بهت و تعجب در صدایت محسوس بود : اما حاجی بابا این همه بهتون توضیح دادم .. گفتم چرا به بن بست رسیدیم .. 

 …اونوقت شما 

 … نبودی عاشق چون …ــ تو به بن بست رسوندی این رابطه رو چون پای دختر عموت به زندگیت باز شده بود 

 .… بایستی زندگیت پای مردونه و مرد نتونستی

 … عصبانی آنقدر…اجی بابا رو اولین بار بود که به آن حال می دیدم ح

 …ــ ازت انتظار نداشتم صفا .. بیشتر از اینا ازت توقع داشتم 

 باید..  اندمم اما!  خواستم نمی..  ببینم را شدنت توبیخ و تنبیه خواستم نمی.. تابم بی دل..  دلم امان …نگاهت کردم 

 که به تو مربوطست بی تفاوت باشم .. به هر چه !!! چه هر به کردم می عادت

 خودشو ارک بازم داد نمی جواب نصیحت همه اون وقتی …کالفه و شرمگین گفتی : مثل اینکه مقصر شدم حاجی بابا 

 ؟ کردم می چیکار باید من گین می شما..  کرد می

نمی دیدم با من چنین بی مهر شوی .. چنین  خوابم به حتی ؟ بودی تو واقعا …خشم و غصه یکباره وجودم را گرفت 

 ! غریبه …بی وفا 

 بر خاستم : عذر می خوام : تاب بیشتر موندنو ندارم ..
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 مه عمو ی خانواده … شد دوخته من به همه نگاه …بی آنکه منتظر حرفی از جانب کسی باشم اتاق را ترک کردم 

 می را زمین زیر خلوت و سکوت فقط دلم …آن ها گذشتم  ی همه از توجه بی … پدرت و مادر همینطور..  بودند

 ! خواست

************** 

 ثلم حامی یک که بود خوبی حس چه …حاجی بابا با همه سرسنگین بود .. با هر کس که با من بی مهری کرده بود 

 یرد ..بپذ را همه شک ای ذره بی … بخواند چشمانت از را هایت حرف ی همه که یکی … باشی داشته او

 ..… برگرداند دلم به را آرام و قرار …حمایت های حاجی بابا دلم را روشن کرد .. دلی که می رفت تا سیاه شود 

 … من خودکشی جز شد باخبر قضایا ی همه از …مرا به اجبار به باال برگرداند .. دلش برای تنهاییم می سوخت 

 …خوب وگرنه ممکن بود مرا هم  چه و..  بزند حرفی مورد این در نکرد جرات کس هیچ

 …به هر حال آن روزهایم بهتر بود .. در میان آن همه روز سیاه و سفید آن روزها نعمت بزرگی بود برایم 

آنها نتوانستند با مهال رابطه ی خوبی برقرار کنند .. عمه هم از این موضوع دلگیر بود و می شنیدم که به عزیز جون 

دونه عروس منو تحویل نمی گیرین ؟ بهش بر خورده پیش صفا گریه کرده که چرا  گالیه می کند که چرا یه

 …پدربزرگ مادربزرگت از من خوششون نمیاد 

 …عزیز جون گفت : راستش سیمین من نمی تونم به کسی که جای بچم نشسته محبت کنم .. به دلم نمیشینه 

 مهال احتیر به توانستی چطور ؟ چه تو …سبت به من ن بود دلش در نابی محبت چه …چقدر دلم گرفت وقتی شنیدم 

 !!! ؟ من جای بذاری رو

 رامین … زدم می حرف ها آن با..  بودم خوب رامین و شهره با فقط …رابطه ام با بقیه کماکان همان بود که بود 

گاهی که می دم  همین برای … را هایش کالفگی … دیدم می را اش چهره گرفتگی وضوح به..  دیدنم آمد می کمتر

 … بودم کرده عادت پررنگش حضور به خیلی …در حیاط است به دیدنش می رفتم 

 گاهمن وقتی … اما.. پایین رفتم صدا سرو بی..  کردم حس را سیگارش بوی …آن شب هم داشت سیگار می کشید 

تی : که به باال برگردم گفاین از قبل … کاوید را سرتاپایم نگاهت … کشیدم پس پا اراده بی خورد گره نگاهت به

 صبر کن !!

 صبر کن !

 … هنوز دلم …پاهایم دیگر یارای رفتن نداشت . ایستادم .. بی حرف و بی حرکت . برخاستی و به سمتم آمدی 

 حظهل چند و دادی فرو را سیگار دود …مقابلم ایستادی ! کامی دیگر از سیگارت گرفتی و به چشمانم خیره شدی 

 !!! ؟ کشیدی می سیگار کی از …بیرون فرستادی  بازدمت با بعد

 ــ از مهال چی می دونی ؟

 پوزخندی که بر لبم نشست خیلی سریع اتفاق افتاد .. پیش از آنکه بخواهم فکر کنم . !

 ــ حاال نوبت مهال جونه ؟

 …ــ اون روز گفتی یه چیزایی می دونی 

 ه بگیرم .سعی کردم خونسرد باشم و طپش های دلم را نادید

 … نکنید موردشون در بد فکر … دونم نمی خانومتون مورد در چیزی من…ــ نه آقا صفا 

 یک کام دیگر و حالتی عصبی : پس چرا گفتی که ..
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 به میان حرفت آمدم : من غلط کردم !!!

 خندیدم .. تلخ !

به خاطر هفت خط بودنش .. منم به  اون … بود حقم منم البته …ــ حاال دیگه نوبت مهالست ؟ هرچند اون حقشه 

 خاطر حماقت و سادگیم !

 ؟ مهال از دونی می چی تو …ــ ببین با طعنه و کنایه حرف نزن 

 ! هیچی …ــ هیچی آقا صفا 

 …عقب گرد کردم که بر گردم باال .. تاب ایستادن در نزدیکی و نفس کشیدن در هوایت را نداشتم 

 …دستم را گرفتی : بین شهرزاد 

 ! کردم یخ …خون در عروقم از جریان ایستاد 

 بار .. نداریم که خوشحالم ام خیلی و …با خشم دستت را پس زدم : من و شما دیگه نسبتی با هم نداریم آقا صفا 

 ! بزنی دست من به دادی اجازه خودت به که بود آخر

 .…دیگر منتظر جوابت نماندم و برگشتم باال 

بودم اما خودم را دلداری دادم : از بار قبل که دیدیش حالت بهتره .. دیدی که دستو پاتو گم  پر از التهاب و هیجان

 کنی یم فراموشش داری … بهتره خیلی حالت االن تو..  آره … کنی گریه اینکه بدون جوابشو تونستی …نکردی 
… 

می شد ؟ اشکهای گرمم بر گونه های سردم  یعنی یا خدا..  کنم فراموشت بودم نتوانسته..  نبود بهتر حالم اما …اما 

 ؟ چیه درمانم ؟ شدم مبتال درد این به چرا … خدایا … خدایا …روان شدند 

 و گذاشتی آن بر پا و انداختی را سیگارت …از پنجره نگاهت کردم . کالفگی ات را خیلی خوب احساس می کردم 

 … رفتی تان خانه سمت به

 زا کمکی اما دانستم می …هال مثل خوره به جانت افتاده و وچقدر آزارت می دهد می دانستم این حس بدبینی به م

 … آمد نمی بر دستم

 روی تختم دراز کشیدم با اینکه می دانستم خواب به چشمانم نخواهد آمد سعی کردم بخوابم .

***************** 

 …ــ من می رم .. بذارید حال و هوایی عوض کنم 

ل سیاه حالو و هوا عوض نکنی .. من دیگه به تو اعتماد ندارم ..نمی تونم بذارم هر جا بری و هر کار ــ می خوام صد سا

 …خواستی بکنی 

 . رم می همراهشون من و نیست جا هر بابا حاجی ی خونه اما …ــ مهم نیست که اعتماد دارید یا نه 

می کنم .. یاد می گیری که نباید رو حرف من  پوزخندی زد : در اینکه تو سرخود شدی شکی نیست ..اما من ادبت

 حرف بزنی .

 این داد می حرصم چقدر … همیشه مثل. …نگاه از چهره ی عصبی پدر گرفتم و به مادر نگاه کردم . بی طرف 

 . حالتش

 .…به اتاق حاجی بابا رفتم . داشت نماز می خواند . صبر کردم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

1 5 2  

 

 نآ از دور … تو هوای از دور به. … باشم ام خانواده دوراز به …ن بروم می خواستم چند وقتی را با آنها به شهرستا

 هک ای هفته دو آن در … سرزندگی..  خواست می زندگی دلم … بودم شده خسته … بدبین و شک پر نگاهههای

باز  حد زیادی تا را نفسم به اعتماد کوتاه مدت همان در..  بود بهتر خیلی حالم بودند مان خانه جون عزیز و بابا حاجی

 … نبودم ناتوان و رمق بی آنقدر دیگر … بود شده باز جون عزیز قول به ورویم رنگ …یافته بودم 

 ؟ جون بابا داری کاری:  گفت کرد می جمع را سجاده که حالی در …حاجی بابا نمازش را خواند 

 ــ قبول باشه ..

 ؟ خب … کنه قبول خدا …ـــ ان شااهلل 

 … کنم می خواهش … بیام خوام می من اما …آقا جون می گن حق ندارم با شما بیام ــ حاجی بابا 

 ؟ خوبه … مونی می خودمون پیش اونجا رو رمضان ماه ی همه. …لبخند مطمئنی زد : تو رو با خودمون می بریم 

 … خدامه از که من …با خوشحالی گفتم : عالیه 

 خندید : االن خودم صحبت می کنم ..

 اطعق لحنی با بابا حاجی اما بود مخالف پدر.  شنیدم می را صدایشان …تاق رفت بیرون و من هم به اتاقم رفتم از ا

 برای حتی جا آن از رهایی رویای با شب آن … رفتم می خانه این از ها آن با که شد می خوب چه..  زد آخررا حرف

 نهات و …می رفتیم من خوشحال بودم .. خیلی زیاد  شهرستان به دیگر روز دو … رفتم خواب به روز چند و یکماه

 … بود رامین خبر این شنیدن از شد ناراحت که کسی

 ــ واقعا می خوای بری ؟ اونم تا آخر ماه رمضان ؟

 ! شدم دلگیر … شدم خسته اینجا از …ــ خب آره ..برم یه هوایی عوض کنم 

 ــ دلم واست تنگ میشه .

 .…شرم به نگاهم نشست 

 ــ میشه نری ؟!

 نگاه مبهوتم را به چشمان غمگینش دوختم : نرم ؟ !!!

 ! واسم سخته … کنم تحمل نبودنتو تونم نمی … بمون …کالفه و محزون بود : آره 

 ــ رامین !!

 …ــ شهرزاد 

 دستی به صورتش کشید : شهرزاد دلم واست تنگ میشه !

 وت…ست : رامین خواهش می کنم اینجوری نگو غصه م می گیره نش لبم بر کمرنگ لبخندی …باز هم همان جمله 

 وسهپ می دلم داره اینجا کن باور اما.. رم نمی بخوای اگه..  ببینم ناراحتیتو تونم نمی من و عزیزی خیلی من برای

 .… ندارم تو برای که هم ناراختی و تلخی جز … میشم داغون دارم…

 سر بهت خواب از قبل هرشب …..هرروز که از سر کار میام نبینمت  نگاهش را به چشمانم دوخت : خیلی سخته

 ودتخ مواظب. … عزیزم برو … قفسی تو که اینه عین اینجا گی می راست… گلم برو باشه..  باشه … اما … نزنم

 … باهات گیرم می تماس هرشب من … باش

 هداد قول خودم به اما.. وفا بی توی …بود  تو وفادار هنوز دلم… نه. … شد می کاش …به مهربانی اش لبخند زدم 

 !!!نماند هم اثری که طوری … کنم پاک کامال دلم از را عشقت بودم



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

1 5 3  

 

 

***************** 

.  دمش سوار کنم حافظی خدا شهره جز کسی از آنکه بی …چمدانم را حاجی بابا در صندوق عقب اتومبیلش گذاشت 

 که هم نرامی.  بودم دلگیر هنوز.. بود نکرده حمایتم باید که آنجا …ت گذشتم تفاو بی اما بود آلود اشک مادرم نگاه

 … نه که من ی بدرقه.. آمدید مان بدرقه برای همه … نمانده عمد به که دانستم می.. بود رفته زود صبح … نبود

 .… جون عزیز و بابا حاجی

 !!! نبودی پشیمان … نه. … نگاهت … گرفتی رو سریع …نگاهت را که حس کردم به طرفت برگشتم 

 . بود بهتر حالم و حس …به راه افتادیم . حس پرنده ی قفسی را داشتم که تازه آزاد می شود !!! نفس کشیدم 

 … کردم می فکر هایم بدبیاری به کمتر …بودن در کنار حاجی بابا و عزیز جون حال و هوایم را حسابی عوض کرد 

 ژرف آرامشی در خانه که لحظاتی …واره در تمام لحظات قبل از خوابم حضور داشتی هم اما … تو از جداییم و تو به

 وشیخ ایام و گذشته یاد که بود لحظات آن درست..  داشت بیشتری آرامش به نیاز ذهنم که وقتی … رفت می فرو

کی گریزی از تو  تا مرا دانستم نمی..  آزرد می و میسایید را روحم سوهانی چون. … داشتم دیگران و تو با که

 نخواهد بود ؟

 روز ها حاجی بابا به باغ و مزرعه می رفت و من و عزیز جون در خانه می ماندیم

 من به کم کم هم ها آن. …در کارها به عزیز جون کمک می کردم ..به اسب ها و مرغ و خروس ها غذا می دادم 

ن بسته ها ..درست بعکس ما آدمها که گاهی زبا کردند می درک را مهربانی معنای خوب چه …کردند می عادت

 .. دانیم نمی را هم قدر …دستی را که عسل به دهانمان می گذارد گاز می گیریم 

هوای پاک و سالم روستا خیلی با روحیه ی درب و داغانم سازگار بود .. اعصاب از دست رفته ام را به خوبی و به 

علی می رفتیم و آنجا هم دختر ها و نوه هایش حضور داشتندو با  حاج منزل به گاهی. .. …سرعت ترمیم می کرد 

 !! رفتم آنجا به که بود این اتفاق بهترین که بگویم خالصه …وجودشان سرگرم می شدم 

 عزیز و بابا حاجی بین دار معنا های نگاه شدن بدل و رد موجب هایش تماس …رامین هرشب تماس می گرفت 

 هنوز دانستند نمی…میدی در آن می درخشید ..اما آن ها که از دل من خبر نداشتند ا که هایی نگاه … شد می جون

 .… را تو هم

 در را آمد می بیرون دهانم از که چه هر گاهی. … رسوا دل این دست از …ای داد و فریاد از دست این دل بی عار 

ار خودم و روز های نیامده ای که ز حال به نشستم می غمگین و کرده بق بعد و … چه هر … کردم می بارت دلم

 عقل سر من اما بود دیوانه دلم… بودم مخالفش من و خواست می را تو دلم …امید ها برایش داشتم زار می زدم 

 ای شوم غالب دلم بر توانم می باالخره دانم نمی..  دانم نمی آه … تورا بود محال … بود محال دیگر. … بودم آمده

ز ذهنم پاک کنم یا نه ..آخر می دانی گاهی ذهنم هم بر خالف من با دلم هم نوا می شد .. بی ا را تو توانم می … نه

 می شدم می سوار بود بقیه از رامتر که را ها اسب از یکی که بود جا آن. …قرارم می کردند ..کالفه ام می کردند 

 می بر که هم وقتی …کرد  می خوب را بدم حال … داد می آرامش من به سواری. … دمن و دشت دل به زدم

 های زدن غر به کرد می درکم بیشتر بابا حاجی اما. … شدم می مواجه جون عزیز سرزنش و عصبانیت با گشتم

 شود می زنده و میرد می الل زبانم برگردم تا و شود می نگران برایم … هستم امانت او دست من که جون عزیز

 …فاقی نمی افته عزیز ات … باشه راحت دخترم بذار:  زد می لبخند



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

1 5 4  

 

 داخ به …دست به گردن عزیز می انداختم و صورت سفید و با نمکش را می بوسیدم : قربون اون اخماتون بشم 

 .… رم نمی دیگه نرو بگی شما اگه اما.. میام سرحال اصال.. کنه می خوب حالمو خیلی کاری سوار

 حاال به من قول دادی ؟ خنده اش می گرفت : من بگم نمی ری ؟ شیطون چند بار تا

 .…حاجی بابا می خندید : من از چشماش می خونم اینبارم آخرین بار نیست که قول بیخود می ده 

 ردهک روشن و شاد را روزهایم فقط بودن تو از دور.. بودند کرده آشتی لبهایم با دیگر بار هایم خنده …می خندیدم 

 .… آه و بود اشک ها شب. … ها شب اما بود

 … داشتند را هوایم چقدر …با آن ها حتی از بودن با پدر و مادرم هم راحت تر بودم 

بهرام هم زیاد به ما سر می زد ..تازه نامزد کرده بود و نامزدش را هم با خود می آورد دختر خوبی بود اما کم حرف 

 …و خجالتی 

 دست با …ی ماندیم تا حاجی بابا برگردد م منتظر افطار دم … داشت خاصی صفای چه …ماه رمضان از راه رسید 

 چه هایش محبت که راستی به و. … کرد می ما خرج که محبت دنیا یکد با … آمد می خندان لب با … آمد می پر

 … بودند بخش التیام

 … برداشتم را گوشی …با صدای زنگ تلفن به اتاق رفتم 

 ــ بفرمایید ؟

 .…ــ سالم 

 گرگون کرد !د را حالم …شنیدن صدایت 

 ــ خوبی ؟

 .…نه ..مگر می شد صدایت را بشنوم و خوب باشم ؟ آن هم بعد از ده روز ندیدنت 

باید درس هایی را که به خودم داده بودم به یاد می آوردم .. باید .. باید خونسرد می شدم یا حداقل نشان می دادم 

 …مهم نیست تو که نمی دیدیشان ..حسشان نمی کردی  کند یخ دستهایم حاال …..صدایم ..صدایم نباید می لرزید 

 … که تو..  نیست مهم بپرد هم رنگم

 ــ الو ..شهرزاد .. صدامو داری ؟

 … هم جون عزیز نیومدن هنوز بابا حاجی ؟ داری کار کی با…به خودم درس پس دادم : دارم 

 ــ با خودت !

 قرار های گذاشته ام ؟!!با من ؟ !! خدا یا چرا یادم نمی آید با خودم چه 

 با وجود اینکه حسابی هل شده بودم و حالم خیلی بد بود به خودم مسلط شدم .. به هر سختی که بود موفق شدم .

 ــ من ، باشما کاری ندارم !

 …عزیز جون را صدا کردم 

 …ــ عزیزجون .. تلفن 

 عزیز به اتاق آمد : کیه مادر ؟

 …شید ــ بردارید خودتون متوجه می

 …گوشی را از دستم گرفت .: الو 

 … رفتم حیاط به …نایستادم 
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 دلم … بود نهفته آن در عمیقی آرامش چه دوختم آسمان به را بغضم از پر چشمان نگاه …صدای موذن برخاست 

 !! راحتی همین به!!  بودی کرده دلتنگم.. خواست می گریه

 . !!!. تونم نمی چرا.. خدایا …اشک هایم فروریخت 

 این کاش … رفتم حوض سمت به وضوگرفتن قصد به و کردم پاک را اشکهایم …عطر یاس سپید فضا را آکنده بود 

 ؟؟؟ داشتی چکارم یعنی … بشود پاک ذهنم از سوال

 …کاش عزیز جون متوجه حال خرابم نشود ..باید تا قبل از آمدنش قامت ببندم برای نماز 

 کردیم می افطار همانجا و کرد می پهن عزیز هرغروب که زیراندازی روی ….در حیاط سجاده ام را آوردم همانجا .

 نم خدایا … دادم کف از را هایم اشک اختیار کردم شروع که همین اما … بگیرم آرام بلکه تا.. خدا به رو..  انداختم

ل من نیست ازیاد ببرمش . دیگه ما که حاال کن کمکم … ندازه می پا از منو عشق این … محتاجم حمایتت به.. تو به

 .…با شنیدن صدایش ..با دیدنش .. اینطور بیچاره نوشوم . دست و پای من و دلم نلرزد 

 ــ قبول باشه مادر !

اصال متوجه آمدنش نشده بودم . اشکهایم روی صورتم خشک شده بود حس بدی می داد اما سبک شده بودم و این 

 بهترین حس و حال بود !

 … کنه قبول خدا که شااهلل ان…ن ــ ممنو

 ــ واقعا با من کار داشت ؟

 …سرم را به جمع کردن سجاده ام گرم کردم : نمی دونم 

 کردن پنهان برایم بود الیم عذاب …چه خوب که حاجی بابا از راه رسید . حرف زدن در باره ی تو ررا نمی خواستم 

 . تفاوتی بی به کردنش تبدیل..  حس همه آن

شب زود تر از همیشه به رختخواب رفتم تا مبادا باز هم بحث تو پیش بیاید ..می بینی بود و نبودت برایم عذاب  آن

 شده بود !!

*************** 

 هب آبی و بردم اسطبل به را اسب … علی حاج ی خونه بود رفته جون عزیز …تازه از سوارکاری برگشته بودم 

 بل بر لبخند که او به ناباور …تم در را که باز کردم با رامین رو در رو شدم رف ساختمان سمت به و زدم صورتم

 ؟ اومدی کی ؟ تو:  ماندم خیره داشت

 نگاه عمیق و خندانش را به چشمهایم دوخت : سالم .

 … بودم نشده متوجه چطور …برگشتم و ماشینش را که در انتهای حیاط پارک شده بود نگاه کردم 

 مهمان لبم شد چه چیز بهتر از دیدن آن مهربان ؟خنده ای کمرنگ 

 … سالم…ــ ببخشید 

 نگاهش صورتم را کاوید : حالت چطوره عزیز دلم ؟

 می دانست شرمگین می شوم اما باز هم جلوی زبانش را نگرفت .

 … اومدی خبر بی چه …ــ خوبم 

 ــ اگه می گفتم می ذاشتی بیام ؟

 … بیاد بگم عزیزجون برم …که نذارم ؟ نگاهم را گرفتم : من چیکارم 



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

1 5 6  

 

 …ــ خودم تماس گرفت االن میاد 

 با هم وارد شدیم .

 ــ االن حالت بهتره ؟

 ! خیلی …ــ آره 

 …ــ خوشحالم 

 ــ روزه که نیستی ..

 … عیده شااهلل ان دیگه که هم فردا … کردم حرکت ظهر اذان از بعد …ــ چرا 

 ل باشه ..قبو.. اینطور که …ــ آها 

 … گم می ضعفت خاطر به ؟ نبود سخت واست تو …ــ ممنون 

 …ــ نه ..عزیز جون اینقدر بهم رسیده فکر کنم چند کیلو هم اضافه کردم 

 …خندید : خوشگل تر شدی 

 …اخم کردم : مثال روزه ای ؟ خودتو جم کن .. خجالت بکش 

 …ت تو اون خونه چقدر سخته ! داشتم دیوونه می شدم نبودن دونی نمی:  شد جمع اش خنده کرد مکث …خندید 

 ــ حاال هم به سالمت عقلت اطمینان ندارم ..

می دانست شوخی می کنم ..خیلی وقت بود پیش نیامده بود که خود واقیم باشم ..هرچند هنوز هم ..اما خب بهتر 

 بودم .

 … کنه می خوب حالمو ساعته نیم چرت یه …کنه  لبخندش را تکرار کرد : یه سره تا اینجا روندم .. سرم درد می

 . کنم می بیدارت افطار واسه.. برو …ــ باشه 

 …ــ از عزیز عذر خواهی کن 

 رب حضورش از که لبخندی.  بود داده من به خوبی حس بودنش … برد خودش با هم مرا نگاه …به سمت اتاق رفت 

 . بود اراده بی نشست لبم

 من هم دلتنگش بودم .

  
  

*********** 

  
 افطار برای … کردند استقبال حضورش از و …عزیز جون و حاجی بابا هم از حضور رامین خیلی خوشحال شدند 

 … داشت خود در تازه هایی حرف … نگاهش اما بود شده سرحالتر خیلی … کردم بیدارش

هم این عادت را ترک نکرده بودم که به جز سعی می کردم زیاد به حرف های نا گفته ی نگاهش فکر نکنم .. هنوز 

 !!! تو به لعنت آه..  نباید..  شوم خیره نباید …تو به کسی دیگر نباید فکر کنم 

 …بعد از شام برای آوردن چای به آشپزخانه رفتم اما صدای صحبت آن ها را می شنیدم 

 …حاجی بابا گفت : مسعو تماس گرفت 

 گفتن ؟رامین گفت : چیزی راجع به من 

 …… بگو تو رو بقیه. …ــ تقریبا همه چیزو 
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 و دیروز احساس شهرزادم خواستن..  نگرفتم تصمیم هوس و هوی روی از من … بابا حاجی …ــ واسه همین اومدم 

 که اینه واسه..  زنم می حرف پرده بی شما حضور در اگه خوام می عذر.. خوامش می که عمره یک..  نیست امروز

 اام داشتم قصدو این کنه خواستگاری ازش صفا اینکه از قبل من … بزنم دلمو حرف خوام می …حتم را باهاتون

 کردم اهاشتب متاسفانه که.. خوشش دل.. آرامشش..  بود مهم واسم خوشبختیش..  اونه پیش دلش که دیدم متاسفانه

یه کم بهتره اما نگاهش هنوز  روزش و حال دیدم امروز تازه … آورد سرش بالیی چه که دیدین.. … کشیدم پس

اون غم بزرگو تو خودش داره .. می گه خوبه اما می دونم نیست .. من می خوام از این حال و هوا درش بیارم . می 

 …خوام به سرزندگی قبلی برش گردونم . اما 

  
؟ اگه بهم اصرار کنند ؟ عصبی  آب دهانم را به زور فرو دادم .. رامین .. چرا چنین کرد ؟ خدایا .. حاال من چیکار کنم

 .…کرد می کارو این رامین نباید. …شدم .. سینی چای را رها کردم و همانجا تکیه به کبینت ها دادم و نشستم 

 …امایش واضح بود 

 حاج بابا پرسید : اما چی ؟ خانواده ات چی می گن ؟

صحبت کردم اما قبول نمی کنند اونام حرفای بقیه  ــ حاجی بابا تو این مدت که شهرزاد اینجا بود من مدام باهاشون

 …رو در موردش باور کردند 

 ــ خب ؟

 .…ــ راستش دیگه عقاید اونا واسم مهم نیست 

 … خاستم بر.  دادم می را جوابش خودم باید …نفس گرفتم 

  
ما سر به زیر انداخت:شهرزاد حت بر خاستم .با اینکه از حاجی بابا و عزیزجون خجالت می کشیدم رفتم.رامین با دیدنم

 .…حرفامو شنیدی

 .…ناراحت بودم از اینکه اینگونه بی مقدمه حرف دلش را زده بود

 نیست؟ منم نظر …نیست مهم برات ات خانواده نظر…ـــ آره شنیدم 

 نگاه ملتمسش را در چشمانم ریخت:هنوز هم مخالفی؟

 حاجی بابا گفت:بیا بشین دخترم.

 تم:نظرت در مورد حرفهای رامین چیه؟در کنارش نشس

 یه تونم ینم من…باشه داشته دردسر بی آرومو زندگی یه.…باشه خوشبخت که حقشه…ـــ به نظز من رامین بهتینه

 خوردم زندگی از که ای ضربه.…نیستم سابق شهرزاد اون دیگه من.…کنم فراهم براش وآرومو ال ایده زندگی

 کستهش وجود کنم نمی فکر … شکستم بد من.…ها روح و جسمم التیام پیدا نمی کنه حاال حاال که بوده کاری انقدر

 .…بکشه دوش به مشترکو زندگی یه مسئولیت بتونه ام

 ـــ شهرزاد تا هر وقت بخوای من صبر می کنم فقط بگو که می تونم امیدوار باشم.

حبت کنم.کف دستهایم خیس از عرق شده خیلی خجالت می کشیدم در این باره در حضور حاجی بابا و عزیزجون ص

 بود.بدنم گر گرفته بود.
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 همه و چیز همه به شدم بدبین من…ندارم قصد دیگه من.…باشی ات آینده فکر بهتره…ـــ خواهش می کنم رامین

 .…دم می آزار رو تو که دونم می.…کس

 .…بغضم گرفت:رک بگم؟!من هنوز مهر اون لعنتی رو به دل دارم

 شده رسوا دیگر بار یک.…د و اشکهایم چکید.با عجله آنها را ترک کردم و به اتاقم دویدمصدایم لرزی

 .…نکنند بیجا توقع تا بدانند تا بگذار.…بودم

 خودش به فقط چرا.…بودم گرفته آتش رامین حرفهای از من.…آن شب بیش از همیشه یادت سوهان روحم شد

 کرد؟ می فکر

 ……ودند بر آن دلِ زخمیِ سوختهخوب بود که اشکهایم التیامی ب

******* 

 ـــ شهرزاد بیداری؟

 .زد را چشمان خورشید نور…پلک های پف آلود و درد ناکم را گشودم

 .میام االن.…غلتیدم و پشت به پنجره با صدای کرفته ای گفتم:بیدارم 

 دم.به یاد کاری که شب گذشته انجام داده بود افتادم از دستش دلخور و عصبانی بو

 هنکرد بیدارم سحر چرا جون عزیز.…بودم گرسنه چقدر…انداختم سر به را شالم.  بستم را موهایم…بلند شدم

 !بود؟

 رختخوابم را جمع کردم و از اتاق خارج شدم.

 مشغول ور رفتن با گلهای گلدون بود.

 با دیدنم لبخند زد:سالم خانوم گل.

 ؟کجاست عزیز.…به سردی پاسخش را دادم:سالم

 .قبول طاعاتتون.…جلو آمد:عید شما مبارک خانوم

 به چهره ی خندان و مهربانش خیره ماندم عید؟!

 .…پس بگو چرا بیدارم نکرده بودند

 .قبول هم تو طاعت.…ـــ پس عیده؟! تبریک می گم

 …نخواستیم وروبوسی عیدی خوبه حاال…ابروهایش را باال انداخت:اوه چه بد اخالق

 .نکنی تکرارش بهتره.…این شوخی ها هیچ خوشم نمیادااخم کردم:از 

 .…بانو شه نمی تکرار…باز خندید:خیلی خب بابا

 .…نبودم راضی بودنش از دیگر…به سمت حیاط رفتم

 .بخوریم صبحونه بیا:زد صدا آشپزخانه از…دقایقی دیگر برگشتم

 کردم:نگفتی عزیز کجاست؟صورتم را خشک کردم و به او که مشغول شیرین کردن چایش بود نگاه 

 ایستادی؟ چرا … بیا.…ــ این همسایه شون کارش داشت گفت زود بر می گرده

کنار سفره ای که پهن کرده بود نشستم.نیم رو با روغن محلی و نانی که عزیز پخته بود با شیر گوسفند و پنیر محلی 

 .…و مربا

 .…ـــ چه خبره؟حاال رو دل نکنی با این صبحونه
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 .کن شروع.گذاشتم تو برا رو اینا …من که همین چایی واسم کافیهـــ 

 .…لقمه ای از نیم رو برداشتم:من یکی دو لقمه بیشتر نمی خورم

 ــ چای بریزم؟

 ــ خودم می ریزم .

 نگاهش سنگین شد:بابت دیشب ناراحتی؟

 .دیگر بودم ناراحت.…نداشت پرسیدن. …جوابش را ندادم

 رو اصف مهر چرا…کن فکر بیشتر کنم می خواهش…کنی درک منو حال تونی نمی تو.…شهر زادــ چاره ای نداشتم 

 داری؟ دلت به هنوز

 چرا می خوای با فکر کردن به او زندگی ِ خودتو منو نابود کنی؟دلت به چیِ اون خوشه آخه؟!

 بد نشود؟منقلب نشوم؟ من حال و بیاید پیش تو بحث شد می مگر.…دومین لقمه را که گرفته بودم رها کردم

 نمی یعنی…دارم خودم واسه دلیل یعنی نه گفتم.…ـــ بس کن رامین من خودم داغونم. هی بدبختیامو به یادم ننداز

 یگهد دفعه این.…بشم زده پس تونم نمی دیگه یعنی.…مدت یه بعد زنم می دلتو یعنی.…بشم زندگی زنِ تونم

 .…نده عذابم اینقدر.…رامین بردار دست خدا رو تو.…شم یه بار دیگهب دلبسته و وابسته خوام نمی.…نمیارم طاقت

 که بخشب…باش آروم…بگی تو چی هر باشه…با نگرانی به چشمهایی که می رفت تا بارانی شود نگریست:باشه

 .کردم ناراحتت

از دست دادن اون  بهت تو هنوز من اما.. تاکی دونم نمی …ــ رامین من نه می تونم نه می خوام که بهش فکر کنم  

 همه آرزو ام .. می فهمی ؟

 .. زنم نمی حرفشو فعال ببخش …لبخندش یک دنیا غم در خود داشت : می دونم عزیزم .. می دونم 

 اشک هایم تاب نیاوردند و چکیدند .

 خواهش میکنم …ــ نه .. نگو فعال .. من دیگه نمی تونم . همینکه بدونم تو امید داری بهم ..منتظری داغون می شم 

 …رامین برو دنبال زندگی خودت 

خودش را کنار سفره روی زمین جلو کشید و کنارم نشست دستش را با احتیاط باال آورد و اشک هایم را پاک کرد : 

 .. گم نمی دیگه باشه.…رامین بمیره که اشکتو در نیاره 

 سرم را عقب کشیدم : ببخش حالم خوب نیست !

 …ق برگشتم . اشکهایم بی مهابا می چکید . دل غمین بودم از روزگام بلند شدم .. به اتا

 …صدای زنگ تلفن که بلند شد با سرفه ای کوتاه صدایم را صاف کردم و گوشی را برداشتم 

 ــ بله ؟

 می خرد پاهاتو قلم جفت اومدی رامین با ببینم! خونه گردی می بر آقاجون همراه فردا …ــ گوش کن چی می گم 

 دبای دیگه رفتی کردی بهونه که هم کوفتیت هوای و آب … هست سرمون پشت حرف کلی همینطوری …م کن

 ! باشه شده عوض

 ! واستخ نمی دیگر مرا نکرده جرم به که پدری!  بود پدرم. …بغض چون سنگی سخت و سنگین بر گلویم نشست 

 یم می لرزید : من دلم نمی خواد برگردم .صدا … آمد نمی باال نفسم شد می این جز اگر …بغضم را آب کردم 
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 ات جون آقا به بده رو گوشی …همین جمله کافی بود تا فریادش به هوا برود : غلط کرد اون دل بی صاحاب موندت 

 تهگف … ها گردی نمی بر خود سر ی شازده این با شرایطی هیچ تحت … میام خودم داشت کار اگرم … بگم بهش

 ! باشم

 م .. بیام اونجا که ..ــ اصال نمیا

 … آقاجون بدا رو گوشی گفتم …ــ خفه شو 

 ــ آقا جون نیستن ..

 …اشکهایم را پاک کردم و به دست مهربان و گرمی که روی دستم نشست نگریستم 

. …عزیز جون بود گوشی را گرفت و مشغول صحبت شد و مرا در همان حال با دست دیگرش در آغوش گرفت 

ی گفتن تبریک عید تماس گرفته بود ! آنقدر بد با من صحبت کرد که نسبتم را هم با او فراموش کردم برا پدر ظاهرا

 چه رسد به تبریک عید !

نوازش های عزیز آرامم کرد .. وقتی گوشی را گذاشت دو دستش را قاب صورتم کرد و به چشمهایم نگاه کرد : نمی 

 خوای برگردی ؟

 ؟ باشه خوش کی به دلم انجا …ی گریه داشتم : نه چانه ام می لرزید ..هنوز هوا

 .. نداره قرار و آروم مادرت گفت می.. هستی شون گوششه جگر باشه هرچی …ــ دلتنگت هستند .. نگرانند 

 … ندهست خودشون آبروی فکر اونا.. باشه نگرانی از کنم نمی باور. … ام دلزده …سرم را عقب کشیدم : نه بی بی 

 ! من نه

 فردا بر می گردیم شهرزاد .ــ 

به رامین که در آستانه ی در ایستاده بود نگاه کردم . پوزخندی زدم : همه ی حرص و عصبانیت االن آقا جونم برا 

 .…این بود که با تو بر نگردم 

 …جلو آمد : آخه چرا ؟ مگه به من اعتماد 

 ــ به تو نه ! حتما به من نداره .. تو خودتو ناراحت نکن !

 …اخمهایش در هم گره خورد 

 …ــ واقعا که دیگه شورشو در آوردن 

 ..…عزیز جون گفت : بهشون حق بدین . تو االن از عالقت به شهرزاد براشون گفتی .. خب اونا هم 

 همهم براشون که چیزی تنها..  آبروشون سر … بگیرن سخت خوان می …ــ نه عزیز جون .. بحث این حرفا نیست 

 …نه شهرزاد مهمه نه من که اگه بودیم  وگرنه. …

 ؟ میای توام.  بیرون برم خوام می …نفسش را بیرون فرستاد 

 عزیز جون لبخند زد : می خوای بری ؟

 ــ نه عزیز حوصله ندارم .

 … بابا حاجی پیش رفتم شایدم …رامین گفت : پس من می رم یه کم قدم بزنم 

 …ه پشیمون شدم : منم میام .. اما حتما بریم مزرعه با تصور فضای سبز و هوای پاک مزرع

 تبسم بر لب نشاند : بریم !

 قطعا حالم بهتر می شد .
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************ 

نمی خواستم با هیچ کدام از آن ها رو به رو شوم . فقط و فقط دلتنگ شهره بودم . او را با همه ی محبتم در آغوش 

 ه بود .. چه خوب که اومدی ..گرفتم . گریه کرد : دلم خیلی هواتو کرد

 آغوش باز مادر را پس زدم . دلتنگ بودم اما هنوز رنجیده !

:  گفت جون آقا که افتادم راه زمین زیر سمت به و گذشتم ها نگاه ی همه از راحت …به هیچ کس سالم نکردم 

 … باال بفرمایید بدین افتخار..  نه اونجا

 …حاجی بابا گفت : راحتش بذار 

ا جون .. خواهش می کنم اینقدر لی لی به الالش نذارید .. این خودش داره ازمون سواری می گیره .. از این به بعد آ ق

 باید با هر سازش ..

 .. بذاری تنهاش نباید …حاجی بابا حرفش را قطع کرد : این دختر به حمایت تو که پدرشی نیاز داره 

 ! خودت اتاق تو …: عزیزم بیا بریم باال به زیر زمین رفتم اما مادر به دنبالم آمد

 عزیزم ؟ ! آه بر دلم نشاند .

 ــ نمیام .

 . بریم بیا …ــ خواهش می کنم وضعو از این بدتر نکن 

 ــ از این بدتر ؟ دیگه بهش چی می گن ؟ مگه ممکنه بدترم بشه ؟

 ــ لجبازی نکن می دونی که آقاجونت عصبانی بشه ..

 گ می زنه .. می دونم . واسم مهم نیست .. من از کسی نمی ترسم .ــ منو تا پای مر

 …ــ اگه از اول گفته بودی که چه مشکلی داری و این پسره 

حرفش را ادامه نداد : خب ؟ اگه می گفتم چی میشد ؟ دیگه فکر نمی کردین خودم می خوام ؟ حرفایی که االن زده 

 رو مطمئن باشید اون موقع هم می زد .

 .. اصال نداریم زندگی..  ریخته هم به چیز همه االن …به هر حال اوضاع اینقدر خراب نمیشد ــ 

 از ترس شما که اونقدری کنم می فکر هرچند …ــ االن می گی چیکار کنم ؟ گذشته رو که نمی تونم بر گردونم 

 رو تکرار کنم . اشتباه همین هم باز من شد می باعث مهمه تون واسه مردم حرف و دارید آبروتون

 …ــ تو اشتباه کردی باید قبولش کنی .. تاوان سختی هم پس دادی .. از این به بعد 

نگذاشتم ادامه دهد : تاوانم سخت نبود .. خوشحالم که اون لعنتی از زندگیم کم شد .. معنی عاشقی رو هم خوب 

 ! شد کم من زندگی از شرش که بهتر …فهمیدم 

..  اما گرفت می دلم هرچند. …بودم صفا ! دیگر از بد گفتن از تو نزد دیگران ابایی نداشتم دیگر دل به دریا زده 

 ! نبود گذشته سختی به دیگر

 ــ به هر حال من االن ازت می خوام بریم باال .. صدای آقاتو بیشتر از این در نیار .. اینقدر حرصش نده ..

 چمدانم را بر داشت : بیا بریم .

مرا تاب ایستادگی در مقابل مادرم نبود . نگاه غمگینش قرارم را گرفت .. او چرا باید این همه از دست بیش از این 

 منو پدر لجبازم بکشد ؟
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 ها آن بین… گذاشت نخواهم ان از بیرون را پایم ضروری مواقع جز که دانستم می اما …بار دیگر به اتاقم برگشتم 

 ! اصال یا …بیش از قبل به دیدنم می آمد و رامین کمتر  شهره که بود خوب چه و.  نبودم بودمو

 گونهآن مرا کام …دو روز بعد از بازگشتم بود که فهمیدم یک هفته ای می شود که به ماه عسل رفته اید ! ماه عسل 

 .… جدیدت عشق با خئدت و کردی تلخ

روز و شب تمرینم همین بود .. دیگر  .…کمی در نگه داشتن اشک هایم موفق تر بودم .. بس که تمرین کرده بودم 

 حرف خداحافظیتان مهمانی و مراسم از راحت.  شدم حالی چه درون از که نشد متوجه شهره …به یادت اشک نریزم 

 ! است نیاورده ابرویم به اخم اخبار این شنیدن که..  نیستی مهم برایم دیگر که بود خوشحال.  زد می

******** 

 …بیشتر سخت گرفت . آنقدر که  رامین به خانواده اش

 چند هر..  تر پاک گل از تو دختر داداش:  بود سخت خیلی عمو زبان از ها حرف این شنیدن خدا ای …آنقدر که 

 یبحث یا حرفی فردا خوام نمی میگه … نیست راضی مهوش اما کنم ناراحتت خوام نمی … که دونی می اینو خودتم

و گردون بشن .. داداش تو به رامین بگو .. تو آب پاکی رو روی دستش بریز .. ر هم از دوخانواده که بیاد پیش

 .…مطمئنش کن که دختر بهش نمی دی 

 رفتگ باریدن مهابا بی هایم اشک …این دیگر هرچقدر هم که تمرین کرده باشی شدنی نیست .. بحث غرورم بود 

 دست روی رو پاکی آب این از پیش خودم اینکه. …ما ا را گناهیم بی بزنم فریاد خواستم می..  شدم خارج اتاق از

 ..… اما ام ریخته رامین

 .… کنم بیان را ام لحظه آن حال نیستم قادر هنوزم …جمله ی پدر 

 موردش در چیزم همه..  داره قبولش جوره همه اون … خواستگاریش میاد داره تارخ …ــ شهرزاد خواستگار داره 

 … که شهرزادم … دونه می

 ستم را به چهار چوب در گرفتم که نیفتم .. شاید خواب می دیدمد

 باید فهمیدم که روز آن …چهار روز می گذشت .. آن روز که حرف های پدر و عمومسعود را در مورد خودم شنیدم 

های  حرف با را داشت من به که ای عالقه و عشق ی همه و منو پدرم فهمیدم..  افتادم پدر چشم از بد خیلی که بپذیرم

 شودب تارخ مثل مردی با ازدواجم به حاضر که آنقدر..  بگیرد نادیده مرا راحت خیلی توانست. …تو زیر پا گذاشت 

!!! 

 مادرم متوجه حال خرابم شد با نگرانی جلو آمد : چی شد شهرزاد ؟ .. خالت خوبه مادر ؟

 حر فها ؟ آن هم از زبان پدرم ؟ این شنیدن با شدم می حالی چه باید. …خوب نبودم .. داغون بودم 

 دستش را پس زدم .. بغضم ترکید : بغضم شکست صدای هق هقم به گوش پدر رسید.

 ـــ چه خبره؟چرا ننه من غزیبم بازی در میاری؟

 ضعو عقایدتونو شما شد باعث.…اشکهایم را پاک کردم:تارخ همون نامردیه که باعث شد من از چشم شما بیفتم

 شما حاال.…نبود دروغ جز که حرفهایی.…تون از من سلب شد به خاطر حرفهای صد من یه غاز اواعتماد.…کنین

 تون خونه تو رو آدمی همچین حاضرید یعنی…زنید؟ می حرف اومدنش خاستگاری مورد در راحت خیال با دارید

 بشه؟ تون خانواده از عضوی خواین می …بدین؟ راه

 خدای من یعنی این پدرم بود؟
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د و آرام نگاهم می کرد:کی گفت می خواد عضو خانواده ام بشه؟!میاد وصله ی ناجور زندگیمو واسه همیشه خونسر

 …می بره

 .…بهت زده و ناباور به او خیره ماندم.همه ی واژه ها از ذهنم گریختند

 !!باخت رنگ برایم پیش از بیش پدر ی واژه.…پدر

 و حس چه …بدی حال و حس چه…ینده پیش چشمم سیاه شدآ و زندگی.…شد زهر از تلختر کامم…نفسم گرفت

 !!حالی

********* 

 سیاه درون یدم می که داشت؟آنچه ارزشی چه.…جواهر ی جعبه یک با. …خودش تنها آمد با یک دسته گل بزرگ

 !یدبگو آخ وجدانش آنکه کرد،بی نابود را ام زندگی چگونه.…بود گفته موردم در که دروغهایی.…بود پلیدش و

 هیز چشمان که بفشارم را گلویش قدر آن…دلم می خواست به سویش هجوم برم و با دستهای خودم نفسش را ببرم

 .…زند بیرون حدقه از اش هرزه نگاه آن با

 !شود می راحت من شر از خودش خیال به زودی به که بود خوشحال چقدر. …پدر چقدر او را تحویل گرفت

از اتاقم بیرون آورد،با نگاهی خشمگین در چشمان تارخ خیره ماندم:تف به وجدان وقتی به زور و با تهدید مرا 

 .…بدی اجازه خودت به تونستی چطور.…نداشتت بیاد

 خوام می تصمیمی چه که ببینی و بشینی حرف بدون بهتره بشنوی خوای نمی بدترشو اگه …پدر فریاد زد:ساکت

 .…بگیرم واست

 .…ت هم بدتر کردینپوزخندی زدم:شما از عصر جاهلی

 بلند شد و با عصبانیت به سمتم آمد:خفه شو دختره ی گستاخ!

 ـــ خفه نشم چکار می کنید؟چرا فکر می کنید می تونید منو به اجبار به کسی که نمی خوام و ازش متنفرم بچسبونید؟

 …درد سیلی صورتم را سِر و بی حس کرد

 یم کوتاه آمدنم یعنی تباهی!بیا کوتاه خواستم نمی اما…وجودم می لرزید

 .…تارخ بر خاست:آقای نکویی! خواهش می کنم

مادر با سینی شربت از آشپزخانه بیرون آمد .با دیدن آن اوضاع با نگرانی گفت:خدا مرگم بده چی شده؟حاج 

 منصور!!

 پدر غرید:از جلو چشمان من دورش کن.

 …د به سویم آمد:بیا بریم اتاقتمادر سینی شربت را روی میز گذاشت و به من نگاه کر

 .…کنید بیرون اینجا از کثافتو این.…دستم را کشیدم:نمیام

 پدر بار دیگر دستش را باال برد که مادر مانع شد.

 .…تارخ با آن پوزخند موزیانه بد اعصاب و روانم را به هم می ریخت

 .…فریاد زدم:گمشو از اینجا بیرون

 گه اجازه بدین من با شهرزاد چند دقیقه تنها صحبت کنم؟ا …با آرامش گفت:آقای نکویی

 اش یپیشان بر عرق درشت های دانه.…کشید می زبانه چشمانش از خشم آتش…آقا جون دستی به صورتش کشید

 .…بود نشسته
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 باشه .. فقط چند دقیقه هرچند بعید می دونم قبال حرفاتونو با هم نزده باشید

ا کجا بودی اون موقع ؟ حواست که االن شش دونگ به منه کجا بود ؟ چرا متوجه نبودی گریه امانم را برید : پس شم

 دارم چه غلطی می کنم ؟

حرف های سنگین دلم را که بر زبان آوردم به اتاقم رفتم و در را قفل کردم . محال بود با او هم کالم شوم . هیچ کس 

که به در می خورد اعصابم را به هم ریخته بود داشتم دیوانه  هایی ضربه …نتوانست مرا مجبور به باز کردن در بکند 

 ! نبود مهم.. کشید نشان و خط برایم پدر!  رفت تارخ …می شدم .اما طاقت آوردم 

چندروز طول کشید تا دوباره جو خانه آرام شو .. تا کمتر طعنه و زخم زبان بشنوم . چقدر دلم هوای خانه ی حاج بابا 

 آن در ای لحظه وگرنه نداشتم اختیاری خودم از که افسوس. …ه بود .. آنجا که پر از صفا بود و عزیز جون را کرد

 … ماندم نمی خانه

 بر راحت و شکسته را دلی کنید فکر آنکه بی..  سرحال و شاد هردو …شنیده بودم که از ماه عسل بر گشته اید 

 .… که شد می باورم واقعا شاید …نتان را ببینم بود هم با خواست می دلم خیلی … ساختید خانه هایش ویرانه

 همه من!!  نبودی سرحال بودم شنیده که هم ها آنقدر اما …آن شب دیدم . با هم وارد شدید . شانه به شانه ی هم 

 اینگونه دلم یا باشد خودم ذهن ی ساخته اینکه نه!!!  داشتی غم … شناختم می خودت از بهتر را تو های حالت ی

 تا دگوین می که بودی همان تو لعنتی … دیدنت با ریخت فرو قلبم در چیزی … بودی غمگین تو ….. نه  بخواهد

 !!! اول عشق … ماند خواهد خاطرت و ذهن … دلت در ابد

 تشکس درونم در چیزی چندم بار برای!  نداشتی ریختن اشک ارزش …اشک تا لب پلک هایم جلو آمد اما نباریدم 

 .…ود باید می پذیرفتم که دیگر ب خط آخر دیگر …

 ! امید بی. …از آن پس روزهایم را خاکستری و بی رنگ می گذراندم 
 

************* 

 

سه ماه گذشته بود .. در این مدت من روی حرف خودم مانده بودم . تارخ را نمی خواستم . پدر اصرار و فشارش را 

ا کسی که آرزو هایم را بر باد می داد پیمان نمی بستم برای نابودیِ ب اما آوردم می تاب من اما …بیشتر کرده بود 

 بیشتر خودم !

 وشگ گفتند می موردت در آنچه به بخواهم آنکه بی …هنوز گاهی بی اراده با شنیدن نامت گوش هایم تیز می شد 

 !!! کردم نمی فکر تو به دیگر که من وگرنه دانم نمی را دلیلش..  دادم می فرا

 !!!؟ مهال شبیه تو ؟ بود ممکن چگونه …اینکه داری شبیه مهال می شوی برایم تعجب آور بود  شنیدن

 تو از بود که چه هر … اینکه. … روی می آنچنانی های مهمانی اینکه …اینکه به حجاب همسرت اهمیت نمی دهی 

 !!! شنیدنشان از بودم عجب در من و بود بعید

 توانستم می نه خواستم می نه … من اما..  رفتند می همه … بودند دعوت همه …آن شب عروسی دختر خاله ام بود 

..  درمپ چرا اصال..  گشتند می بر هم راضی و رفتند می قاضی به تنها پدرم چون اکثرا که شوم حاضر فامیلی جمع در

 ! بودی تر انصاف بی هم او از که تو..  تو مثل
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زور و تهدید پدر راضی به رفتن شدم نه نرمش و خواهش مادر . می رفتم چکار ؟  تنها ماندم ، بر خالف میل پدر. نه با

خودم را انگشت نمای خلق کنم که چه ؟ همین چهار دیواری هم از سرم زیاد بود با آبرویی که تو و پدرم از من 

 بردید . باغ رفتن و شرکت در عروسی دل خوش می خواست که من نداشتم .

 بود کرده را مریم با زدم حرف هوای دلم …فتنشان خانه در سکووتی عجیب و عمیق فرو رفت در خانه ماندم. با ر

 … احوالم و اوضاع از دانست می بیش و کم.  بودم دلتنگش خیلی …

 ارخت با که بود خدایش از یا بود کرده فراموش یا …شماره گرفتم . عجیب بود که پدر گوشی را جمع نکرده بود 

 به لبمق تن بر ذهنم در تاابد که بود دردی این و نداشت اعتماد من به او.. نه این … نه …یا اینکه  … و بگیرم تماس

 … ماند می یادگار

 … نشست چشمانم در اشک که شدم خوشحال صدایش شنیدن از آنقدر …گوشی را خودش برداشت 

 …ــ مریم جونم 

 …کمی مکث و بغضی که در صدایش نشست 

 شهرزاد ..تویی ؟ــ عزیز دلم .. 

 ــ خوبی ؟

 …صدایم می لرزید .. مدتها بود هم کالمش نشده بودم .. دلم برای دیدنش پر می کشید 

 ــ مگه میشه تو رو نبینم و خوب باشم ؟ تو چطوری ؟

 برایش را چیز همه. … بگیرم تماس تونستم که خوشحالم چقدر دونی نمی.. پره خیلی دلم …ــ چی بگم مریم 

 تمگف را چیز همه! کرد لعنت را تو … گفت بیراه و بد..  کرد گریه …کردم .. حتی ماجرای خودکشی ام را  تعریف

 و کشید می من از دست و شد می راضی رامین روزی شاید… را اش خواستگاری… را خودم به رامین ی عالقه جز

 کاشتم . هیچ نگفتم . می مهربانش دل در را بینی بد و شک تخم نباید.. رفت می خواستگاریش به

شاید یکساعت یا بیشتر بااو حرف زدم .. دلداری داد سرزنش کرد طعنه زد ..همه ی حرف هایش را دوست داشتم 

 ردک نمی سنگینی بردلم قدر این غم داشتم اگر که داشتم کنارم در هم را او کاش. … بود زیادش محبت از همه …

. 

تان بود و هوا رو به خنکی گذاشته بود و چه خوب بود نشستن در آن حیاط با تابس اواخر …پس از آن به حیاط رفتم 

 صفا بی آنکه زیر نظر باشی بی آنکه نگران باشی هر آن کسی از راه می رسد و حرفی بارت می کند .

 . شد می فرش خانوادگی های نشستن هم دور برای هم هنوز ها تخت …روی تخت دراز کشیدم 

 به که نبود خاصی چیز..  رفتند می رژه ذهنم در هم بر و هم در های فکر. …زن خیره ماندم  به ستاره های چشمک

 هب خوش گفتم خودم با. … گفت می دانشگاهش و درس از..  داشت پژواک گوشم در مریم صدای … کنم فکر آن

 درس … من. …ن م اما … بده ادامه بخواد که وقت هر تا رو درسش تونه می و شده دانشگاه وارد که حالش

 تگذش می اینا ی همه باالخره … شود سبک دلم تا کشیدم آهی!  بود هایم آرزو از یکی..  نبود آرزویم تنها خواندن

 .… هم من …

با شنیدن صدای چرخش کلید در قفل در حیاط بلند شدم نشستم . نگاهم به در بود که باز کردی و به درون آمدی 

 در و بستی سرت پشت را در!!!  تنها هم آن ؟ کردی می چه اینجا تو …اده ی من بود ار بی ام خیره و مات نگاه. …

 … آمدی جلو بود من به عجیبت نگاه که حالی
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 آه این دل لعنتی باز فراموشی گرفت !!!!

 تمومش می کنم اینبار

 نه درکم کن نه آرومم

 فقط حرفی بزن با من گل کم حرف و معصومم

 نه می تونم نه می تونی …نگو دل کندن آسونه 

 … دونی می نه دونم می نه …دارم می رم به جایی که

 چشام می سوزه از گریه منو دریاب داغونم .

 …… دونم می نه دونی می نه …دلیل این جدایی رو

 

 مجیدخراطها

خرگوشی که  مثل … بود نگاهت قفلِ هنوز نگاهم … ایستادی مقابلم آمدی …همانطور بی حرکت بر جا ماندم 

 . زد می تند تند قلبم. …افسون چشمانِ ماری شده باشد 

 ــ خوبی ؟

 خوبم ؟ !! آنقدر غافلگیر شده بودم که حال خودم را نمی فهمیدم !

 باالخره توانستم خودم را جمع و جور کنم : تو اینجا چیکار می کنی ؟!

 … ام شانه با مماس ات شانه … فاصله بی …کنارم نشستی 

همیشگی را از تنت حس نکردم ..تنت بوی غریبه را گرفته بود ! خودم را پس کشیدم که دستت را روی پایم  بوی

 … دارم کارت …گذاشتی و مانع شدی : بمون 

 !!؟ مشروب و تو … کنم می اشتباه حتما..  نه … نفست …نفسهایت هم 

 اخم کردم : می شنوم .

 …ــ یه سوال دارم 

 ــ بپرس .

 هنوزم منو دوست داری ؟ــ تو 

 از سوالت جا خوردم اما پاسخت را دادم : مگه فکر می کنی قبال داشتم ؟

 !؟ چشمانت سفیدی بود شده سرخ چرا …نگاه سمجت را به چشمانم دوختی 

 ــ نداشتی ؟

 پوزخندی زدم : اینطور می گن !

 ــ خودت چی می گی ؟ هنوزم ..

 .…دارم  نه و داشتم نه …ــ نه پسر عمه 

 ــ پس واسه همین بود افتادی پای تارخ و رفیقش شدی ؟

 و گرفتم آتش حرفت از من هم شاید… یکباره به هوا شد گرم چقدر. گرفت را حالم…حرفت خیلی سنگین بود 

 . سوختم

 …ــ حتما همین بوده 
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شده ات حرفام هنوز تموم نبرخاستم اما دستم را گرفتی و محکم کشیدی و مجبور به نشستنم کردی : بتمرگ سرج
… 

 مهم یماینجای تنها تو و هستند عروسی تو همه اینکه…دستم را با غیظ کشیدم : حرفات پشیزی واسم اهمیت نداره 

 … خوره می هم به دیدنت از حالم که اینه مهم..  نیست

 …ــ شنیدم می خوای زنش بشی 

 .…که کارای تو به من مربوط ــ به تو مربوط نیست که می خوام چیکار کنم همونطور 

 .…ــ اما من داغونم 

دهانم باز ماند . چه می شنیدم ؟ همان که حس می کردم اما زیاد باورش نداشتم ؟نه زیاد هم گرم نبود .. یخ کردم ! 

 ! کردی می دیوانه مرا داشتی…اصال ربطی به هوا داشت ؟ نه ..نداشت 

 .… کنم نمی تموم چرا دونم نمی اما …ه چیز بشی دارم جون می کنم ــ از وقتی شنیدم می خوای زن اون بی هم

 …چشمانم به سوزش افتاد 

 .… کنم می دق …ــ من نمی تونم ببینم یکی دیگه تو رو صاحاب بشه 

 واقعا نکند ؟ زدی می را ها حرف آن چرا ؟ بود ممکن چطور …باور کردن اینکه دارم درست می شنوم سخت بود 

 متوجه حرفهایت نبودی ؟!!! و بودی مست

 …دستت را دور شانه ام انداختی 

 …ــ نمی ذارم 

 دمکر می فرار …ترسیدم . من ! از تو ! خدای من کارم به کجا رسیده بود که باید از تو و آغوش امنت می ترسیدم 

…. 

 .…حرکتم را که دیدی محکمتر مرا به خود فشردی 

 ارسیگ و مشروب … و تو به کردن فکر شده خوراکم. …تو همین چند ماه مرد  ــ اون صفایی که می شناختی مرد ..

! 

حرف هایت شوک شدیدی به من وارد می کرد اما همچنان برای دور شدن از تو تقال می کردم : دیر متوجه شدی 

 .…..منم کم سختی نکشیدم ..دیدی که تا پای مرگ رفتم و برگشتم .. تو منو تباه کردی لعنتی 

 …انی ام را بوسیدی پیش

 …ــ هیچکی برام تو نمیشه 

 …اشک هایم روان شد .. با من چه می کردی ؟به سینه ات کوبیدم 

 …ــ ولم کن لعنتی 

 افتاد می داشت اتفاقی چه من خدای. … کرد می ام دیوانه هایت حرف … رسید نمی تو به زورم …رهایم نکردی 

 !!؟

 .…بشی ــ کاری می کنم که نشه مال کسی 

 .… و بودی هبیگان برایم تو اینکه از کشیدم عذابی چه … نیست گفتن قابل!  نگویم بگذار. …دقایقی بعد اتاقم و 

 … دارم یاد به هم آن از پس هایت خواهی عذر …هنوز هم اشکهایت را پس از التماس هایم را خوب به خاطر دارم 

 که به داد من برسد ؟ !!! نبود کس هیچ چرا!!!  کردی تباه پیش از بیش مرا
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 کی هبقی و بودی رفته کی دانم نمی. …می لرزیدم ..حالم خیلی بد بود .. . فشارم افتاده بود و چشمانم تار می دید 

 و سر به حالم دیدن با هم او و کرد صدا را مادرم … شد زده وحشت دیدنم با و آمد اتاقم به شهره ؟ بودند برگشته

 ییعن … کردی چه من با بگویم نبودم قادر …صورتش زد که چه شده ؟ چه بالیی به سرم آمده ؟ لب باز نکردم 

 ؟ بگویم سخن موردش توانستمدر می چگونه..  بودم نکرده باور هنوز

ه بود زیاد ترس از من ضعف نشد متوجه کس هیچ …آنقدر بدحال شدم که مادر و شایان مرا به درمانگاه رساندند 

 یم کابوس گذاشتم می هم بر چشم..  بود شده زخمی بد روانم اما..  شد بهتر کمی حالم سرم گرفتن با …است 

 .… دیدم

 آخر چطور توانستی ؟ !!

 حرف من با کرد نمی رغبت کس هیچ که بودم اخالق بد و عصبی آنقدر …روزگارم را از آنچه بود سیاهتر کردی 

 خودم زا …ی آمد .. نه اینکه مانند بقیه بشود ..بیچاره تحمل دیدن او را هم نداشتم نم اتاقم به دیگر شهره … بزند

 هک نبود مهم برایم.  ببینم خواستم نمی هم را او اما پرسید را حالم و آمد اتاق دم تا بار چند رامین … راندمش می

می گوید اصال راضی نیست .. می  مادرش که شنیدم می.. کند می تقال مادرش و پدر کردن راضی برای چطور ببینم

 …دانستم کم کم به من انگ دیوانگی هم می زنند .. اما دیگر هیچ چیز مهم نبود 

 پدرم و تو مخصوصا..  شما ی همه از. …همه ی وجودم پر از خشم بود .. خیلی دلم می خواست بتوانم تالفی کنم 

 از چه راهی ؟ ؟ توانم می چگونه کردم می فکر روز و شب … بگیرم انتقام

 از تو هم خبری نبود ..نمی دانم شاید هم تصور من بود که کمتر می آیی یا اینکه اصال نمی آیی!

شب ها هم که خواب نداشتم . همین که چشم می بستم در نظرم چن دیوی زشت و سیاه پدیدار می شدی و خواب و 

 …آرامش را از من می گرفتی 

د . رامین در حیاط بود .. این را از بوی سیگارش فهمیدم . پس از مدتها دلم آن شب هم خواب به چشمانم نمی آم

 کی بین.. من خدای:  زد لبخند ناباورانه دیدنم با …هوای حرف زدن با او را کرد . همه خواب بودند . رفتم پایین 

 … بشم فدات اینجا بیا!  اینجاست

 بی حرف با فاصله در کنارش نشستم .

 می کرد : بهتری عزیزم ؟ مشتاقانه نگاهم

 نگاهش نمی کردم : آره !

 …ــ خیلی نگران بودم 

 ــ ممنون .. تو همیشه به من محبت داشتی .

 ــ چرا تا االن نخوابیدی ؟

 …ــ خیلی وقته نمی تونم بخوابم 

 …ــ یعنی هنوزم بهش 

 …یوونه بشم از دستش ــ دلم نمی خواد بهش فکر کنم اونه که منو رها نمی کنه .. می ترسم د
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 … که کنم محبت بهت اونقدر تونم می اون از بعد. …ــ مادرم داره راضی میشه 

 خیلی رامین.. کشیدم نمی گند به را او زندگی هرگز من … نه …نگاهش کردم . چشمان سیاهش چه مشتاق بود 

 رگز خوب و رو به راه نخواهم شد !ه دانستم می که بود بیمار منه با بودن از بیشتر خیلی لیاقتش..  بود خوب

 .…ــ داری سعی بی خود می کنی 

 ــ چی ؟ !! هنوزم منو در حد صفا نمی دونی ؟

 .… بدم مثبت جواب بهت من داشت احتمال درصد یه اگه رامین … بشی مقایسه اون با که تو حیف …ــ نه 

 . رفت می آبرویم پیش از بیش. …ود ش درگیر تو با بود ممکن ؟ چگونه اما …کاش می توانستم بگویم 

ماه هنوزم نمی خوای باور کنی که اون دیگه بر نمی  6منتظر بود : خب ؟ چرا درست حرف نمی زنی ؟ بعد از گذشت 

 گرده تو زندگیت ؟

 … هم رو تو زندگی خوام نمی فقط. …ــ من همچین فکری نمی کنم . منتظر چنین اتفاقی نیستم 

 ؟ چیه اصلیت دلیل …یم می کنی ــ شهرزاد داری عصب

 …می خوای ثابت کنی بهش وفا داری ؟چه فایده ؟ اگه می خواست بفهمه که 

 …ــ نه .. چنین قصدی ندارم . اون واسه من مرده دیگه اسمشو نیار .. فقط بدون 

حمل بیش از ت دیگر من نه … آنوقت نه اما … شود می دلسرد حتما بگویم …کاش بگویم و خودم را راحت کنم 

 این را ندارم خدای من .

 برخاستم : هیچی ! حالم خوب نیست. فقط می خوام بهت بگم برو دنبال زندگیت .

 …ــ شهرزاد 

 ! نداشتی برایم بیچارگی و حالی بد جز که …با گامهایی سریع ترکش کردم . لعنت به تو صفا 

هر غم زده ی رامین را فراموش کنم اما آن هم باری ظا خواستم می …روی تخت دراز کشیدم و باز هم فکر کردم 

 شد سنگین بر روی شانه ی شکسته ی دلم .

 چشمهایم را بستم اما اشک هایم همچنان برای باریدن مصر بودند .

 برای اصرارش..  مرموزش های لبخند!  پررنگ و دقیق …تصویر تارخ از تی هزار توی پیچیده ی ذهنم باال آمد 

 . ازدواج

 .…قدر مقابل دیدگانم ماند تا آن

***************** 

 ـــ من موافقم .

همه با دهانی باز و چشمانی متعجب به من دیده دوختند . نگاهشان حیرت زده بود . حق هم داشتند . بعد از آن همه 

 …مخالفت 

ینکه ریم می آید حرف می زند ادقایقی پیش وقتی شنیدم پدر دارد در مورد تارخ و اینکه گفته بار دیگر به خواستگا

 با . شدم خارج اتاقم از.  نیاوردم طاقت دیگر. …اینبار باید به هرطریق شده شرم را از زندگیشان بکنم .. اینکه 

 تارخ زا انتقام برای باید … ازدواج این با بودم موافق.  کردم اعالم را نظرم بود رسیه ذهنم به پیش شب چند فکری

 . کردم می شروع

 در مشکوک نگاهم کرد : بازی جدیده یا واقعا ؟پ
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 . گم می خودش به که دارم شرط یه فقط باشید مطمئن …ــ نه .. واقعا می گم . خیلی فکر کردم 

 …ــ امیدوارم شرطت بچه گانه و به دور از ذهن نباشه 

 . حرفاست این و تحصیل ی ادامه درمورد …ــ نه .. شرط عجیب غریبی ندارم 

 ل شد . لبخندی بر لبهایش نشست : پس باالخره سر عقل اومدی .خوشحا

******** 

  
 شنیده.  بود تنها هم بار این. … خونسرد و مغرور ی چهره همان با.  همیشه از تر آراسته …تارخ بار دیگر آمد 

. من این را تازه … اش تنی نا خواهر و بود پدرش دوم همسر از طراوت … کردند فوت مادرش و پدر که گفته بودم

 می شنیدم .

 به اتاقم آمد . باید سر بعضی مسائل با هم به توافق می رسیدیم .

 از پنجره نگاهی به بیرون انداخت : عجب ویوی بی نظیری ! اونجام که اتاق نامزد سابقته !

 ــ نمی شینی ؟

 بیرون کشید و نشست : خب ؟ می به طرفم برگشت . لبخند گوشه ی لب نشاند و صندلی را از پشت میز تحریرم

 شنوم .

 ــ اول از همه می خوام دلیل اصلیتو واسه پا فشاری این ازدواج بدونم ؟

 گیرایی چشمات … وحشی و شرقی ی چهره یه …ــ از همون اولین باری که دیدمت از چهره ت خیلی خوشم اومد 

 متوجه دوباره داللیلی به اما …ی بی خیالت شدم دار نامزد فهمیدم که بعدم.  کرد خودش جذب منو که داره خاصی

 من الم چرا گفتم می … نکنم فکر بهت تونستم نمی … خیالتم بی که زدم می گول خودمو دیدم..  شد جلب بهت

 … بیارم دست به رو تو شده قیمتی هر به گرفتم تصمیم که بود این … نباشی

 شنیدن حرف هایش به نفرت ردون قلبم دامن می زد .

 ــ روی از هم پاشیده شدن یه زندگی چه قیمتی گذاشتی که فکر کردی قابل پرداخته ؟

 اما دیبو دار وفا بهش زیادی تو … نداشت رو تو لیاقت صفا بگم باید..  اما متنفر شایدم …ــ می دونم ازم دلخوری 

 خاطر به من …اد می کرد اعتم بهت باید بود عاشق اگه..  کرد باور منو حرفای راحت خیلی … نداشت باورت

 من برای این و بهش باشه دار وفا اینطور همسرش که مردیه هر آرزوی شدم مند عالقه بهت همه این وفاداریت

 ! مالکه مهمترین

 می وفا من از نیامده هنوز.  داشت توقعی چه …تمام بدنم از غم و خشم در حال عصیان بود .. از درون ویران بودم 

 ! خواست

 ه ی اون پرینت تلفن چی بود ؟ منکه با تو تماس نمی گرفتم ..ــ قضی

 … ادامش دم می ترجیح …ــ این بحثا هیچی رو عوض نمی کنه 

 با نفرت گفتم : اما من دلم می خواد بدونم چطوری این کارو کردی ؟

گرفت  ا با من تماس میشم ی شماره از نبود تون خونه توی کسی وقتی رفتید می نشینی شب به همه وقتی …ــ مهال 

…. 

 دستهایم می لرزید .. کاش بتوانم تاب بیاورم این همه صدررنگی و ریا را .



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

1 7 1  

 

 حس دونم می. …ادامه داد : کارم اشتباه بود .. می دونم اما پشیمون نیستم . تو برای من بیش از اینها ارزش داری 

ه ی بدی هامو جبران می کنم .. اونقدر خوشبختت می هم.  بدی من به فرصت یه خوام می ازت اما نداری من به خوبی

 …کنم که 

 . کردم می بازی خوب خیلی را نقشم باید …سواالت زیادی داشتم اما تا همینجا کافی بود 

 …ــ من یه شرط دارم 

 ابروی راستش باالرفت : شرط ؟

 چقدر دلم می خواست به چشمهای مرموز و نگاه موزیانه اش چنگ بیندازم .

 . نیست سخت خیلی …ــ آره 

 ــ خب ؟ می شنوم .

 ــ من می خوام درسمو ادامه بدم .. احساس بیهودگی می کنم .

 …لبخند برلبهایش نشست : همین ؟ اینو که خودم تصمیم داشتم بهت بگم 

 ــ پس موافقی ؟ !

 ــ چرا که نه ؟ من مانع پیشرفتت نمیشم .

 لبخندی ناخواسته بر لبانم نشست .

 حرفهای ناگفته ی دیگرم می ماند برای بعد .

  
  

 …شهرزاد .. خواهش می کنم با این تصمیم زندگیتو تباه نکن 

 … وقته خیلی. …ــ زندگی من تباه شده رامین 

 عجوالنه خوام می ازت اما … ذارمت می خودت حال به..  بردارم دست دم می قول منه خاطرِ به اگه …ــ شهرزاد 

 .…گیری ن تصمیم

 مخالفت و خودش فشاری پا و اصرار به گشت می بر تصمیمم از قسمتی …نمی توانستم بگویم به خاطر تو نیست 

 .… شنیدن طعنه و حرف بود سخت برایم … اش خانواده

 … خورم نمی تو درد به من..  منباشی نگران خواد نمی … کردی خستم …ــ رامین بس کن خواهش می کنم 

 …د ! اینو بفهم در میشم واست

 به وریاونج زندگیتو که رو غریبه یه که داری االنم …اخم آلود و غمگین گفت : تو هیچ وقت نخواستی منو ببینی 

 .… نشی پشیمون امیدوارم فقط..  بخوای تو چی هر … بگی تو چی هر!  باشه … دی می ترجیح من به ریخت هم

نشست زمزمه کردم رامین من لیاقتتو ندارم !تو بهتر از منو باید ترکم کرد .. برای غم نگاهش اشک در چشمهایم 

 ..…داشته باشی .. یکی مثل مریم که نه احساسش دست خورده نه 

******** 

 یادش … شده می گم نگاهت ی بیشه در که ها روز آن بخیر یادش …پوزخندی به سبز تیره ی چشمانت زدم 

 . داشتم دل به را حسرتش هم هنوز. …برای من بود  فقط زیبا چشمان این که ها وقت آن بخیر

 ــ چطور می خوای همچین غلطی کنی ؟
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 ! بود همین برای پوزخندم …حرفت را دوباره تکرار کرده بودی 

 ــ مگه همه ی غلطا رو فقط تو باید بکنی ؟

 ! بودی هایم شب کابوس هم هنوز … بودم کرده پنهان را ترسم …می ترسیدم از تو 

 اونوقت جوابشو چی می دی ؟ ــ

 …سخت بود بی پروا بودن .. اما وقتی چاره ای نبود 

 ــ مگه نمی دونسته من یکسال محرم تو بودم ؟

 .…پشت به تو ایستادم .. خجالت می کشیدم از نگاهت 

ها این وجود ر با منو که. … کنی جلوه نامرد نظرش در پیش از بیش تو شاید فقط. …ــ دیگه چیو باید جواب بدم 

 .…کردی ! البته من بهش می گم تو مست بودی و حال خودت نبودی 

 … بده فرصت بهم. …بازویم را گرفتی و مرا به سمت خودت گرداندی : ما هنوزم می تونیم برای هم باشیم 

 لعنت… بودم بسته دل تو چیه به من …شوک زده و عصبی خودم را پس کشیدم : باورم نمیشه اینقدر پست باشی 

 از من درد..  نیست کردی جسمم با روز اون که کاری از من درد.. … نکردی رحم بچگیم و سادگی به توکه به

 نه … من و بپاشه هم از من خاطر به دیگه زندگی یه که ؟ بدم بهت تونم می فرصتی چه … زدی روحم به که زخمیه

 .. خوره می هم به ازتون حالم …ا خودتون مقایسه نکن ب منو … نیستم ومهال تو جنس از..  نیستم اوناش از من.. 

 ــ معلومه اینجا چه خبره ؟

 ؟ داری خاطر به را نگاهش مشکوک حالت …مهال بود 

 ! راحت خیالت! بردارم نمیشم خم دوباره انداختم دور که رو ای مونده پس. …گفتم : نگران نباش مهال خانوم 

 وجود ودمب نتوانسته چرا بودم دلگیر خودم از …خواسته بودی فشرده شده بود ترکتان کردم . قلبم از فرصتی که 

 هک نبودی خوب آنقدر تو. … کردند می اشتباه موردت در همه که من تنها نه که هرچند … بشناسم را ات حقیقی

اید کرد و ب اشتباه همه از بیش پدرم. … کرد خطا به محکوم آنگونه مرا و پذیرفت را حرفهایت بسته چشم بشود

 .… ریخت را آبرویم که همانگونه …تقاص پس می داد ! باید تاوان دل شکسته ام را می داد 

**************** 

 .…ــ من نه خرید میام نه می خوام آرایشگاه برم نه 

 … میاد همرات مادرتم..  دنبالت میاد باش آماده …ــ تو خیلی بی جا می کنی رو حرف بزرگترت حرف بزنی 

 ؟ بگید زور من به باید همیشه چرا …ــ نمی خوام 

در حال پوشیدن کتش گفت : به فکر آبروی منم باش .. بیشتر از این نمی تونم بذارم یه الف بچه با آبروم بازی کنه 
… 

 . آمد خواهم در هم آبرویش خجالت از موقع به … نیست حرفی …آبرو ؟ باز هم دم از آبرو زد ؟ باشد 

 هم من و بود ساکت. پذیرفت چرا و چون بی همیشه چون هم مادر …فی نزدم و آماده ی رفتن شدم دیگر حر

 . نداشتم زدن حرف به تمایلی

 .…شهره ما را آماده دید : منم دوست داشتم بیام 

 . ده نمی اجازه آقات…مادر چادرش را پوشید : الزم نکرده ..برو بشین سر درست 

 ت چقدر با او بد رفتاری کرده بودم ..اما او همان بود که بود ! مهربان و دلسوز .مد آن در …بیچاره شهره 
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 می صورت که نیستم آن من دانست نمی.  شدم پیروز من باالخره اینکه یعنی لبخندش. …تارخ آمد . آراسته و مغرور 

 … کند

که برای خریرد جای خاصی مد نظرش  پرسید می را او نظر. …کنارش نشستم . با احترام با مادر بر خورد می کرد 

 یک.  دهم انجام تو با را ها خرید این داشتم دوست زمانی یک من …هست یا نه ..من اما هیچی برایم مهم نبود 

 .… زمانی

نفسم را بیرون فرستادم وشیشه را پایین دادم و به بیرون خیره ماندم .. تحمل دیدنش را نداشتم . برایم سخت بود 

 در هوای نفسهایش .نفس کشیدن 

 در طال فروشی سنگین ترین و زیباترین حلقه را انتخاب کرد : به نظرت چطوره ؟

 چه فرقی می کرد ؟

 ! عالیه …ــ قشنگه 

 …لبخندش را تکرار کرد : مبارکه 

 … شدم می انتخابش بدترین شاید.  بود کرده اشتباه من انتخاب در اما …زوج برداشت . سلیقه اش خوب بود 

 می انتخاب سریع خودش …لباس سفید را هم خودش پسندید می دانست تمایل چندانی ندارم به انتخاب و گردش 

 … کرد

 برد نمی من از دل اما قامتش به بود برازنده پوشید می که را کدام هر …در مورد کت و شلوار هم نظرم را پرسید 

 .… و بودی برده تو که آنگونه

 استمخو می بستنی من اما بود سرد … داد سفارش قهوه و کیک و بستنی …کافی شاپ برد  پس از خرید ما را به

 … بکاهم درونم گرمای تااز

 مادر برای شستن دست هایییش رفت .

 نگاهش را به چهره ام دوخت : راضی هستی از خریدی که کردیم ؟

 .. کشیدین زحمت خیلی …ــ چرا که نه 

 و مروک دیگر. … نکشیدم پس اما دستش کف گرمای از شد چندشم …تم گذاشت دستش را پیش آورد و روی دس

 ! بود بس بودن خجالتی

 دستم را نوازش کرد : احساس می کنم خوشحال نیستی .

 …ــ بگم هستم دروغ گفتم 

 . فراموش هامو بدی و کنی می عادت من محبتای به کم کم …ــ بهت حق می دم 

مگر می شد به غیر از تو به کسی راحت لبخند زد ؟ یاد نگرفته بودم ..اما می گرفتم .. سعی کردم لبخند بزنم اما 

 نتبهلع..  شد درد از پر وجودم …سعی خودم را می کردم ! تو را در ذهنم بیش از پیش شکستم و به تارخ لبخند زدم 

 !!! تو

 … نیستم ای کینه زیاد منم …ــ امیدوارم . 

وام .. اینم اون که هیچ وقت اسم صفا رو به زبونت نیاری .. می دونم ممکنه بهش فکر کنی .. ــ فقط ازت یه چیز می خ

من نمی تونم دخلی تو تصور و فکر کردنت داشته باشم .. فقط می خوام اسمشو نیاری و منو هیچ وقت با اون مقایسه 

 نکنی ..
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ر نمی کنم .. امیدوارم توام اونقدر خوب باشی که باید اعتمادش را جلب می کردم : من به کسی که لیاقتمو نداشت فک

 .…به خودم اجازه ی مقایسه ی تو و اونو با هم ندم 

 …لبخندش را باز هم تکرار کرد و به عقب تکیه داد : خوبه !!! امیدوارم لیاقتتو داشته باشم 

از من سواری گرفته بودی و  تو … دوختم شدنم آب حال در بستی به و گرفتم تارخ نگاه از را نگاهم …مادر آمد 

 من می خواستم از او بگیرم ..این قابل قیاس نبود !!

**************** 

در آینه ی قدی آرایشگاه به خودم نگاه کردم و چشمانم لبریز از اشک شد ..باز هم حسرت های دلم باال آمد و 

. …وقت گریه و نشون دادن ضعف نیست  االن گفتم خود با.. زدم پس را هایم اشک اما. …مقابل دیدگانم نشست 

 تفاوت بی که وقت چند همین مثل باید … بشه کردنم بازی نقش متوجه نباید.. … ایستاده انتظارم به بیرون دشمن

 .… بدم ادامه دادم نشان راضی و آروم و کردم رفتار

چند روزی بود که بی آنکه  …آرایشگرآخرین بار صورت و موهایم را چک کرد و شیرین کمک کرد شنلم را بپوشم 

به روی خودش بیاورد با من چگونه رفتاری داشته صمیمیت از سر گرفته بود .. اما دیگر برای من شیرین نبود نه 

 خودش نه محبت هایش .

 … بود زیبا چه!  عاشقانه و نم نم … بارید می باران …از آرایشگاه که خارج شدم سوز سردی به صورتم خورد 

 وقعیت نبودم و می توانستم تنها باشم و کمی قدم بزنم .م آن در کاش

 مقلب ی گوشه در را لباس این در تو دیدن حسرت هنوز اما..  بود اش برازنده خیلی دامادی شلوار و کت …جلو آمد 

 . کردم می حس

 …ــ سالم 

 دسته گل را از دستش گرفتم : سالم .

 به … بود پدر خواست. …یش بی سر و صدا به هم محرم شده بودیم پ روز. …به رویم لبخند زد و دستم را گرفت 

 ! آبرویش خاطر

 …ــ مبارکه شهرزادم . تو بی نظیری 

 یلمف زندگیم لحظات بدترین از بردار فیلم … شدم سوار و گشود را ماشین در …لبخندم سرد بود و بدون احساس 

 …ر می کرد . لبخند های زورکی حالم را به هم می زد ماندگا و همیشگی برایم را ها لحظه بدترین … گرفت می

 نهانپ مصنوعیم لبخند پشت را خشمم ی همه اما … بزنم چنگ صورتش به بلندم های ناخن همان با خواست می دلم

 . بگویم را حقیقت وقتی شد خواهد دیدنی اش قیافه حتما … گرفتم می خوب را حالش شب آخر … بودم کرده

 همه … بودند خودمان فامیل اکثرا … داشتند دعوت زیادی مهمانان …زرگ بر گزار می شد جشن در تاالری ب

 … ات خانواده و تو حتی..  بودند

وارد شدیم .. می دانستم حرف هایی را که تا آن لحظه پشت سرم گفته می شد را ممکن است ال به الی صحبت 

 م بی تفاوت بگذرم .میهمانان بشنوم .. در نگاه هایشان بخوانم ! می خواست

 !!! گذشت می خوش شاید … نبودم جشن آن عروس من کاش …جشن با شکوهی بود 
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 هب چیز هیچ..  نبود مهم … دیدم را دیدم می نباید که را هایی نگاه …حرف هایی را که نباید می شنیدم را شنیدم 

یستم .. بیچاره من و آرزوهایم .. بیچاره گر می خون صدا بی خودم برای دل در!  نبود مهم من شکسته دل ی اندازه

 … بود تو با وفایش هم هنوز.. …دلم که چقدر تو را می خواست .. بچاره احساسم که هنوز هم به تو 

 … من به بود شده خیره سکوت در مهال … گرداندم حاضرین روی را نگاهم …در جایگاه مخصوص جای گرفتیم 

 ! عروس مثال منِ از بیشتر …چقدر هم به خودش رسیده بود  !!! بارید می تکبر و غرور نگاهش از

 … نگاهش غم. … اما.  بود شده زیبا چه.  آمد جلو …نگاهم را گرفتم و چشمانم در چشمهای طراوت خیره ماند 

 . بودم ندیده اینگونه را او!  عجیب خیلی!  بود عجیب

 مقابلم ایستاد : تبریک می گم .

 . ببخش هام بدی ی همه خاطر به منو:  کشید آغوشم در …گشوده نشد  لبهایم برای گفتن حرفی

 . دارم بختی خوش آرزوی برات..  باشه مبارک:  گفت تارخ به رو و کرد رهایم …بی حرکت ماندم 

 ؟ بود ناراحت چی از:  م کرد نگاه تارخ به …جعبه ی هدیه را داد و رفت 

 …ــ از تو خجالت می کشه 

 کرد به صورتم : خیلی خوشگلی !!! نگاهش را خیره

 ! شد چندشم..  نشدم خوشحال …خجالت نکشیدم .. دلم نلرزید 

 …لبخند سردی زدم : می دونم 

 … شیطنتم عاشق من …خندید : شیطونی نکن که واست بد می شه ها 

 لبخندم را جمع کردم : منم اونقد شیطونتم که می دونم از دستم عاصی میشی .

 …رفت : خیلی خوشحالم که تو رو دارم .. دیشب از شوق داشتنت خوابم نمی برد دستم را گ

 بر عکس من .. از غصه ی حضورش تو زندگیم خواب به چشمانم نیامده بود .

.. خورد می هم به هم خودم از حالم … بود زهر چون کامم …لحظه به لحظه ی آن شب برایم پر از تلخی بود 

 میک …روغگو .. نمی دانستم وقتی حقیقت را بفهمد چه عکس العملی نشان خواهد داد د یک … شدم می بد داشتم

 . بودم نگران

 تداف می اتفاق که هرچه …بی صبرانه منتظر بودم جشن به پایان رسد و همه چیز را بگویم و خودم را راحت کنم 

 های رفک آه. …من می گفتم که تو با من  آنوقت..  پدر ی خانه به گرداند می بر مرا عصبانیت با اگر. … نبود مهم

 . کرد می ام دیوانه داشت هم بر و هم در

حرکاتی که باید به خواست فیلم بردار انجام می دادم بیشتر عصبی ام می کرد .. نمی توانستم بخندم .. نمی توانستم 

اد .. دلم برای رامین می برقصم . شام بخورم .. هیچ چیز نمی خواستم .. شنیدن حرفهای در گوشی عذابم می د

 …سوخت .. کاش می توانستم ببینمش 

 تبریک عزیز جون دلم را گرم کرد .. برای عاقبت به خیر شدنم .. نه برای خوشبخت شدنم با تارخ .

 همین بخیر یادش …خواهر ها و دختر عموهایم همه به آرایشگاه رفته بودند .. چقدر زیبا و خواستنی شده بودند 

. …نه چندان دور ..من هم مانند آنان فارغ از غم بودم .. نگاهم در پیشان بود شادیشان دلخوشم می کرد  ی گذشته

 . انداختند می خودم یاد هامرا آن

************** 
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 .شد تمام هایش کردن بازی نقش..  هایش تلخی ی همه با …باالخره جشن تمام شد 

برای اولین بار می دیدم . خانه ای که هیچ یک از وسایلش جزء جهیزیه ی به همراه تارخ قدم به خانه ای گذاشتم که 

 که بیاورم همراه به را وسایلی همان بود قرار … بهتر چه … نپذیرفت جهزیه ام خانواده و من از تارخ …من نبود 

 ؟ کنم استفاده ها آن از توانستم می چگونه … بودم کرده انتخاب تو ی سلیقه و تو با را بیشترش

پدرم مبلغ قابل توجهی را به حسابم واریز کرد ..به جای جهیزیه ای که حق من می دانست بر گردن خودش . چیزی 

 که برای من کمترین ارزشی نداشت.

 . شد نمی باز ها چیز این با من ی گرفته دل اما.. دلباز و بزرگ …خانه ی زیبایی بود 

دگیم را نابود کرده بود و نام همسر را یدک می کشید! نگاه مشتاق و تنها شده بودیم .. می ترسیدم از مردی که زن

 …لبخندش که رنگ عوض کرده بود مرا بیش از هرچیز می ترساند 

 ــ از خونه مون خوشت میاد عزیزم ؟

 … روزی که گذشت نمی ذهنم از هم فکرش حتی خدایا …خونمون ؟ خانه ی من و او 

 این از بهتر …نگاهم که به اطراف می چرخید در دهانم چرخید : آره .. عالیه زبانم کاری به احساسم نداشت با 

 . نمیشه

 …ــ اگه بخوای میشه .. هر جا که تو بگی .. هر چی که تو بخوای 

 واقعا ؟!! من و این همه خوشبختی ؟!!

 ! خوبه خیلی …ــ نه 

 …ــ خوشحالم که خوشت اومده بیا بریم همه جا ها رو نشونت بدم 

بی توجه به لباس سنگینم دستم را گرفت و با خود همراه کرد. باالی پله ها که رسیدیم نگاهی به لباسم انداخت : می 

 خوای اول لباستو عوض کنی ؟

 .… باداباد هرچه..  گفتم می را حقیقت باید …حالم خوش نبود 

 ــ میشه حرف بزنیم ؟

 ورد چی ؟اخمی کمرنگ بر پیشانی اش نشست : االن ؟ در م

 … گذشتم …ــ در مورد من 

 نگاهش پر از سوال شد .

 سرم را پایین انداختم .

 .… بیا من با …ــ باشه 

 … پیچید فضا در برق و رعد صدای. … بست را در ، شدم وارد … بود بزرگی خواب اتاق …در اتاقی را گشود 

 …شان باران خیره شدم درخ های قطره به. … شدم کشیده پنجره پشت … بارید می باران

 کنارم ایستاد : خب ؟!

 …ــ من 

 هک اتفاقی اما …نگاهم را از چشمان منتظرش گرفتم : من یه چیزی رو به تو نگفتم ..نمی دونم چقدر برات مهمه 

 .… صفا با فقط من که کنی فکر تو شاید … افتاد پیش وقت چند افتاد می نباید

 …حرف بزنم  خیس عرق شده بودم ..نمی توانستم
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 … فقط من کنی فکر تو شاید!!  نگفتم اما. …ــ من مشکلی دارم که شاید باید قبل تر از این بهت می گفتم 

 من به لعنت …نمی توانستم .. درست است که محرم شده بودیم اما من هنوز هم آن شهرزاد کمرو و خجالتی بودم 

 … من و گستاخ و پررو تو …ه ی ناجوری بودیم به تن هم وصل ما خوردیم نمی هم درد به اصال ما!  صفا تو و

 ؟ نگفت هیچ چرا … انداخت چنگ جانم به دلهره!! ؟ همین.  کوبید هم به محکم را در …اتاق را ترک کرد 

در را قفل کردم و به دنبال چمدان لباس هایی که مادر می گفت فرستاده و در اتاق خواب است گشتم و آن را در 

آرایش پیدا کردم .. باز کردم و تونیک و شلواری سرمه ای رنگ از آن بیرون کشیدم . بهتر از بقیه ی لباس کنار میز 

 سرم به زور به که هایی گیر جای …ها بود به سختی لباس عروس را با آن عوض کردم و موهایم را هم باز کردم 

 تماح باید …یره همه را پشت سرم جمع کردم گ با بود گرفته خود به بدی حالت موهایم … کرد می درد بودند زده

 دشبع العمل عکس یا کند می کار چه و رفته کجا دانستم نمی … کشیدم می خجالت تارخ از اما..  گرفتم می دوش

 .… شدم خارج اتاق از آرام … چیست

 …تادم آن حالت بر جا ایس در دیدنش با و..  پایین رفتم …در سالن نبود .. به دنبالش به اتاق ها سر کشیدم اما نبود 

 … راحت چه

 … گذاشت میز روی را پاهایش و داد تکیه عقب به. … بود کشیده رگ و سرخ هایش چشم …نگاهش به من افتاد 

 روی را بود دردستش که جامی … بود گذاشته باز را هنش پیر های دکمه و بود انداخته مبل ی دسته روی را کتش

 گذاشت میز

 …ه روی مبل زد : بیا اینجا بشین با دستش چند ضرب

مردد بودم اما رفتم . بوی بد و تهوع آور مشروبی که روی میز بود و نوشیده بود حالم را بد می کرد .. با فاصله از او 

 نشستم .

 نگاهش را به چشم هایم دوخت : خواستی حالمو بگیری یا راستشو گفتی ؟

 خجالت کشیدم : راست گفتم !

 بهم نگفتی ؟ــ چرا قبلش 

 … نیست مهم برام. …سکوتم را نشکستم : ضد حال بدی بود اما 

 …حس بدی به من دست داد! این مهم نبودن از چه رو بود ؟ نکند قصد تالفی داشته باشد .. نکند 

 تمخواس تو. … وفایی بی جز دارم رو چیزی هر طاقت … دیدم محبتی بی …ــ من تو زندگیم زیاد سختی کشیدم 

 داره تتدوس اینکه با صفا دیدم..  نشدم دلم حریف اما.  کنم خراب زندگیتو خواستم نمی …ن وفاتو به صفا دیدم چو

 اومد می خوشش صفا از … خواستم کمک مهال از … کرد سردش شد می اما بود سخت … نداره اعتماد بهت زیادم

 عاواق اگه گفت من به روز یه …ش ازدواج کنه باها شده قیمتی هر به خواست می چرا دونم نمی … نبود عاشقش اما

 ارب چند کردنشو سرد … ببری بین از اونو اینکه یا.. بشه سرد ازش صفا که کنی کاری باید خوای می شهرزادو

..  ونستمنت..  نشد اما بشم خیالت بی کردم سعی بازم.. هستین عروسی تدارک در گفت می مهال… بودم کرده امتحان

 رطوره گرفتم تصمیم و برگشتم … نیاوردم طاقت …فتم اما آرامش نداشتم داشتم دیوونه می شدم ر ایران از حتی

 ببینمت هلحظ یه و بیای که کشیدم می انتظار تون خونه از بیرون چقدر دونی نمی.  باشم داشته خودم برای رو تو شده
… 
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 از تینداش …مهال هم کنارم نشسته بود  …خودش را باال کشید و راست نشست : مجبور شدم صفا رو از بین ببرم 

 را تردیدم … رفت نمی آدم یک بردن بین از و کار این به دستم… ترسیدم می … نتونستم … گذشتین می خیابون

 می من نمیشه تو زن اون!  حیفه صفا شدم پشیمون … رو لعنتی ی دختره اون بزن:  گفت می مدام گوشم زیر دید که

 و بودین گذشته هم شما … پایین کردم پرتش و زدم داد سرش … شدم عصبی…ی خواد م رو صفا جوری چه دونم

 و زدم. … بیفته اتفاق اون بود قرار اینکه مثل … برگشت صفا چرا دانم نمی اما داشتم را خانه به برگشتن قصد من

خبر  دونی چقدر از شنیدن نمی.. بود کابوس برام صحنه این چندوقت تا.. فهمیدم نمی خودمو حال.. بایستم نتونستم

 …زنده موندنش خوشحال شدم 

 جبران اما.. شدی اذیت خیلی:  گرفت نگاهم از را خمارش چشمان …چشمان پر از اشکم را به نگاهش دوخته بودم 

 همه … شد هم موفق که دیدی … وزندگی تو از کنه سرد رو صفا تا برد خودش با مهال هم عکسا اون. … کنم می

 .… بودم اشتباهات اون از قسمتی من …دن من نبود گر تقصیرا ی

 من … کن تالش ذره یه آرامشم برای …خودش را به سمتم کشید : من برای داشتنت حاضر شدم هر کاری کنم 

 … بچگی از … آرامشم محتاج

 …مرا در آغوش کشید : با تو آروم می گیرم 

 .…دند چکی هایم اشک. …یک آغوش غریب ! خدایا نفسم بند آمد 

 برای من.. اما.. همینه خاطر به خشونتم و سردی … مونده دلم به مادر و پدر محبت ی عقده …ــ من بچه ی طالقم 

 . نرون خودت از منو فقط … دم می انجام بگی کاری هر خودم به دلت شدن گرم

 که واهنخ. …شکستم  دلتو!! من عشق کردم بد بهت:  ریخت اشک من با هم او …صدای نفسهایش شبیه گریه شد 

 … اما بدم دونم می … کنی تالفی مهری بی با

خودم را پس کشیدم : خیلی راحت ازم می خوای ببخشمت ..یه روزی می تونستم اما وجودمو پر از عقده و کینه 

 .… تو..  بردی یادم از تو هم داشتنو دوست…کردی 

 .…بده اولین بوسه اش خاموشم کرد : جبران می کنم ! بهم فرصت 

 اشک هایم را پاک کرد : قول می دم!

 وجودش تمام به نسبت هنوز که مردی با شدم چشم در چشم …بوسه ای بر روی گونه ام نشاند و بیدارم کرد 

 و ودب نم موهایش.  زدم پس را او اش سینه به فشاری با و گذاشتم پاسخ بی را لبخندش … داشتم نفرت احساس

 تهگفتن بخیر صبح جای … اخمی چه:  خندید …م بیرون آمده .. بوی خیلی خوبی هم می دادحما از تازه داد می نشان

 ؟ خانوم

 خیلی بد اخالق بودم .. مثل دیشب .. مثل هر وقت دیگری که می دیدمش .

 وارسش موهامو من پاشوتا … ای صبحونه عجب …از تخت پایین رفت : مامان خانومت واسه مون صبحونه فرستاده 

 … گرسنمه خیلی من …م یه آبی به صورتت بزن خوابت بپرهکن می

 ــ نمی خورم . می خوام دوش بگیرم .

 …ــ باشه .. پس صبر می کنم بری و بر گردی 

 از تخت پایین آمدم : منتظر نمون . بعدا می خورم .

 فقط نگاهم کرد . رذ
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 قایق تحملش می کردم ؟حوله ام را بر داشتم و به سمت حمام رفتم . چطور باید همه ی د

دوش آب گرم سر حالترم کرد . معطل کردم شاید بیرون برود اما ظاهرا چنین قصدی نداشت . و می خواست تمام 

 روز را در خانه بماند .

لباس ساده و پوشیده ای به تن کردم و موهایم را کمی خشک کردم و دور هم پیچیدم و با گیره پشت سرم جمع 

 یین رفتم . با دیدنم لبخند زد : عافیت باشه خانوم .کردم . به سالن پا

 ــ ممنون .

 ــ بریم صبحونه ؟

 متعجب گفتم : مگه نخوردی ؟

 لبخند زد : بدون تو ؟

 .…ــ گفتم که 

 . ده نمی مزه که تو بدون …ــ موندم تا دیگه نگی 

 اَه چه زبان باز !

. نشستم . کنارم نشست : موهاتو اینجوری نبند بهت نمیاد . بذار  بی حرف به سمت آشپز خانه رفتم . میز آماده بود

 . دارم دوست پیچششو …باز باشه 

 جوابش را ندادم . دلم شنیدن نظراتش را نمی خواست . لقمه ای برای خودم گرفتم .

 ــ وقتی حرف می زنم خوشم نمیاد بی جواب بذاریش ..

 ؟نگاهش کردم : االن جواب این حرفت چی بود 

 اخم کرد : من همیشه هم اینقدر خوش اخالق نیستم .

 ؟ نه.. دونستی می اینو … نیستم اخالق خوش اصال که من …ــ باز خوبه 

 ــ حاال نمیشه اولین روزو کوفتمون نکنی خانوم ؟

 می آمد . مثلبی حرف بر خاستم . حوصله ی بحث و جدل با او را نداشتم . نمی دانم چرا بیشتر از همیشه از او بدم 

 کرده ارک خودش دل خواست به اینکه برای فقط …اینکه تازه به یادم افتاده بود که چه ضربه ی سختی از او خوردم 

 !کرد نمی نرم را دلم هایش محبت.  داد می پس تاوان باید … بود

ز زمین و درختان هنو …به اتاق خواب برگشتم . پشت پنجره ایستادم و به هوای صاف و شفاف بیرون خیره ماندم 

 خیلی دلم … دوختم چشم آسمان به!  پاکی هوای چه … کردم باز را پنجره و زدم کنار را پرده …هم خیس بودند 

 مرور خود با را لحظه آخرین در دیدنت … گرفت می جان چشمانم مقابل دیشب جشن های صحنه … بود گرفته

 اهت چشمانم پر از اشک شد!نگ غم آوری یاد با که من به لعنت … نگاهت … کردم

 …ــ خانومم 

 صدایش را شنیدم .. چه بد موقع ! درست وقتی که اشک هایم چکید!

پشت سرم ایستاد و دستهایش را دورم حلقه کرد : ببخش که ناراحتت کردم . من حق ندارم زود از تو برنجم .. 

 کردم که نخوای حتی نگام کنی! درسته تاب دیدن بی محبتی و کم محلیتو ندارم اما اونقدر بهت بد

 اشک هایم را پاک کردم و خودم را پس کشیدم : ناراحت نشدم . بهش فکر نکن !
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ــدلم یه زندگی شاد و پر هیجان می خواد .. ازت می خوام سعی خودتو بکنی تا از الکت بیای بیرون .. دنیا رو 

 قشنگتر ببینی ..

 نگ نیست !اشک هایم باز هم سماجت کردند : دنیا قش

به طرفش برگشتم : وقتی همه ی اونایی که دوست داری بهت پشت کنند و تهمت بزنندو نخوان نگات کنند چطور 

 …می تونه قشنگ باشه ؟ نکشیدی این دردو 

 تمنخواس …دو باره د آغوشم کشید .. شاید فکر می کرد می تواند مرا به گرمای تنش معتاد کند ! نه .. من هنوز هم 

 ؟ بودی کرده مبتال دردی چهه به مرا! ؟ شد می مگر اما.  باشم متنفر تو از کردم سعی …فکر کنم  آن به

نفسم را بیرون دادم . اینبار ماندم در آغوشی که نوای قلبش ناآرام و پر هیجان بود اما غریب . هر دو به بیرون چشم 

 دوختیم :نظرت به یه مسافرت چند روزه به کیش چیه ؟

 دم . من حوصله ی خودم را هم نداشتم : حوصله ندارم .مخالف بو

ــ سر حال میای .. می دونم این مدت اخیر خیلی بهت سخت گذشته .. بریم حال و هوایی عوض کن حتما حالت 

 خوب میشه .

 …ــ بذار یه وقت دیگه 

 ؟ موافقی کیش با. میای در حالت این از …ــ خواهش می کنم عزیزم 

 خ شده بودم . با این ماه عسل ها کامم شیرین نمیشد !نمی آمدم . تل

 .. چه..  خونه تو چه …ــ برای من که فرقی نمی کنه 

 …ــ االن اینطور می گی وقتی بریم 

 ــ باشه!

 …لبخند بر لبهایش نشست : قربون اخمات .. یه خورده با من راه بیا .. تالفی همه ی بدی هامو در میارم 

 گر کم بدی کرده بود ؟ به خیال خودش شاید !!!نمی توانست . م

  
 

********** 

  
 می ذهنم به ناخواسته وقتی بد چه که آه..  بودن تو با برای داشتم هایی آرزو چه! عسل ماه …راهی سفر شدیم 

 کنم بیرونت ذهنم از توانستم نمی و آمدی

شد ! همه ی مادران از خوشبختی و راحتی بچه  خوشحال …با مادرم تماس گرفتم و گفتم که به سفر می رویم 

 هایشان خوشحال و راضی می شوند !.

 با هیچ کس دیگر جز شهره حرف نزدم . از همه دلگیر بودم

 نمی دم هایم بدی از دیگر و کرد می هایم اخالقی بد خرج را محبتش ی همه …بر عکس من او بسیار خوشحال بود 

 کی تاب این رفتارم را خواهد داشت ! تا بدانم خواستم می من و!  زد

 همه ن با برایم اما..  رفتم می آنجا به که بود بار اولین …هوای کیش بر عکس شهر خودمان بهاری و با طراوت بود 

 .… در چه باشی قفس در چه بگیرد که دلت!  نداشت ای جاذبه زیبایی

 چه فرقی می کند ؟!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

1 8 1  

 

********** 

 هوای خوبیه ؟ــ بریم ساحل ؟ ببین چه 

 سرم را زیر پتو بردم : نمیام . خودت برو .

 ؟ کنه می فرقی چه موندنمون خونه با …ــ ای بابا از وقتی اومدیم پاتو بیرون نذاشتی 

 ــ گفتم که نریم گوش ندادی ..

 .. میای سرحال …کنارم نشست .. پتو را آرام برداشت : پاشو عزیزم 

خشم و نفرت : من هر جا که تو باشی حالم گرفته میشه .. چطور می تونم سر حال بیام  به چشمانش نگریستم .. پر از

 …؟ چرا نمی فهمی ؟ کاری که تو با من کردی با این چیزا فراموشم نمیشه 

 تو!  باشه:  خاست بر حرف بی بعد و دوخت من به لحظاتی را ناباورش نگاه …جا خورد از آن همه عصیان و تندی 

 …! ببخش که اذیت شدی  گی می راست

 لحظه ای شرمندگی پا به وجودم گذاشت اما آنقدر بدی هایش را در نظر داشتم که دلم برایش نسوزد .

 تنها اتاق را ترک کرد .

 از فاصله همه این با..  اینجا در او با من آخر … شد سرازیر هایم اشک رفتنش با …بهتر ! همین را می خواستم 

 …ش تقصیر توئه صفا تقصیر تو هم لعنتی. … شهرم

گریه ی بی صدایم به هق هق تبدیل شد ! ازدواجم اشتباه بود .. اشتباه ..اما چه از دستم بر می آمد ؟ این بود که باز به 

انتقام از تو و پدرم فکر کردم .. باید انتقام می گرفتم تا آرامشم را به دست بیاورم ! اشک هایم را پاک کردم و بر 

 نغمگی …برای تالفی به هر کاری دست می زدم .. پشت پنجره رفتم و او را در ساحل آرام و زیبا دیدم  …خاستم 

 اشمب تند اینقدر اگر.  نداشتم را دیدنش چشم هرچند کردم می رفتار بهتر او با باید..  نلرزاند را دلم غمش اما بود

 د!شو بسته پایم دستو و گیرد پیش را روش همین هم او است ممکن

 را وا زودی این به نباید …آبی به صورتم زدم و لباس پوشیدم .. باید به هر سختی که بود از دلش در می آوردم 

 ! داشتم نیاز او به تو سوزاندن برای..  کردم می کنترل را خودم باید!  کردم می دلزده
 

ودش نیاز داشتم . مسافرت دو هفته ایمان از آن روز سعی کرده بودم هرچند سخت است اما با او مدارا کنم .. به وج

 تنسب را دلم ای ذره اما بودم ندیده او از چیزی محبت و مهربانی جز دوهفته آن در …به خواست من به پایان رسید 

 . بود نکرده گرم خوش به

آرام و ظاهرا  حضورم در کنارش فقط تحمل کردن بود .. رنج بود و عذاب ! از وجودش بی زار بودم . با اینکه زندگی

 ودمب گرفته فاصله چقدر..  پیچید می خود به بغض و درد از …به دور از تنشی داشتیم روح و روانم آرامش نداشت 

 و رفتن..  خواست می رهایی دلم!  جدید من این از بودم زار بی..  شناختیم می خودم و بقیه و تو که شهرزادی آن با

 ! داد می باد بر را عاقبتم که کمکی …ن به خودم کمک کنم رفت برای ترسیدم می دیگر اما!  نبود

 موافق و کرد می کمکم مورد این در که خوب چه.  بود نمانده وقتی دیگر …به محض برگشتم کنکور ثبت نام کردم 

 شب ات صبح از تنهایی از … یوگا … ایروبیک..  شنا … کنم نویسی نام مختلف های کالس در تا خواست من از.  بود

 خسته و دلگیر بودم .. شاید این ها می توانست خالء درونم را به نحوی پر کند .
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شرکت در این کالس های ورزشی حال و هوایم را عوض می کرد و درس خواندن را برایم آسانتر . اخالقم رفته رفته 

حملش توانستم کم و بیش ت می …بهتر می شد . با اینکه عالقه ای به او نسداشتم اما دیگر کمتر بدخلقی می کردم 

 کنم .

 زمستان یخ و سفید رنگ هنوز … هنوز من دل اما …عید ازراه رسید . بهار آمد و باز هم طراوت با خودش آورد 

 کردم می فراموش را تو که شد می عوض وقتی من هوای و حال.  کند عوض را هوایش و حال خواست نمی و داشت

 ؟ بود شدنی این آیا اما..

 ارهچ بی … کرد می داغونم خاطراتت اما بودم متنفر تو از …نستم ؟ به خودم امیدواری می دادم که می توانم می توا

 … رفت می یادم از کاش..  کرد می ام

از باشگاه بیرون آمدم و به انتظار آمدنش ایستادم . چشمم به آن سوی خیابان افتاد . تو و مهال از ماشین جدیدت 

 دایی …سر و وضعت عوض شده بود .. دیگر آنقدر متین و سنگین و حاجی پسند نبودی  چقدر …پیاده شدید 

 شدرخش و باز ات یقه … ریش ته بدون صورتت … بود شده بلند گردن پایین تا موهایت ؟ زد نمی حرفی جانت

را قبول  حرفت بسته چشم پدرم که نبودی آنگونه فقط نبودی جلف.  بود نمایان دور از داشتی گردن به که زنجیری

 .…کرد و مرا 

 می بودم موافق هم خودم … بود تارخ خواست..  پوشیدم نمی چادر دیگر …البته من هم ظاهرم عوض شده بود 

 حجاب بی هم هنوز! بودم که بودم همان نجابت و پاکی نظر از وگرنه … دهم حرص را بینم ظاهر ی خانواده توانستم

 امحرمی ببیند !ن را مویم تار خواستم نمی و نبودم

 توقف اتومبیل تارخ باعث شد نگاهم را بگیرم . لبخندش را بی پاسخ گذاشتم و سوار شدم .

 ــ سالم .

 ــ سالم خانوم خودم . خوبی گلم ؟ خسته نباشی .

 ــ ممنون .

 ــ بریم خرید ؟

 نگاهش کردم : خرید واسه چی ؟

 ــ چند روز دیگه عیده ..نمی خوای چیزی بخری ؟

 ــ نه . خرید دل خوش می خواد .

 دلخور نگاهم کرد : چیه ؟ از دنده ی چپ پاشدی ؟

 ــ حوصله ندارم .

 ــ چرا ؟ تو که می رفتی خوب بودی .

 ــ صفا رو دیدم .

 به طرفم برگشت : صفا ؟ کجا بود ؟

 ــ جلوی باشگاه .

 اخم کرد : حرف زدین ؟

 ن منو ندید !پوزخندی زدم : نه ..نگران نباش ..او

 ــ خب ؟
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 …نگاه عاصی ام را به نگاهش دوختم : خب نداره ! حالم از همه چیز به هم می خوره .. از خودم ..از اون .. از تو 

 .. زندگی این از از متنفرم

 ؟ گیری می پاچه سگ عین که کرده هندوستان یاد فیلت بازم …عصبی شد ! خیلی زیاد : خفه شو 

 .…: سگ تویی که هر کار خواســمن هم فریاد زدم 

 …زد تو دهانم . حقم بود ..من از کی اینقدر بی پروا شده بودم ؟ تو دیوانه ام کرده بودی 

 بغض کردم : برو بمیر عوضی ..

 ــ آره من عوضیم ..اگه نبودم عاشق یکی مثه تو نمی شدم ! داشتم زندگیمو می کردم .. چرا وابسته به تو شدم !

 کم آرام و غمگین می شد .صدایش کم 

 . میشه بد دیدنش از حالم …پشیمان شدم . نگاهم را به بیرون دوختم : متاسفم . نمی خواستم اینجوری بشه 

 جواب نداد .

 . بخواب و بخور شامتو …در سکوت به سمت خانه راند . مرا پیاده کرد و گفت : امشب دیر میام خونه 

 زندگی در خیانت و دروغ اهل که بود کرده ثابت مدت این در.  دارد چکاری یا … برایم مهم نبود که کجا می رود

 من زندگی کردن داغون به کمر واقعا چرا دانم نمی فقط … رفت نمی هرز و بود پاک نگاهش. … نیست مشترک

اب ودنت ..با یادت خرب با حالم که لعنتی … داشتی را ادعا این توام!  عاشق هه!  بود عاشق واقعا هم شاید!  بود بسته

 می شد .

*************** 

 بود میز روی … شنیدم را اش گوشی پیامک صدای.  بگیرد دوش بود رفته …نیمه شب بود و تازه آمده بود 

 ار گوشی خیال بی.  دیدم را طراوت اسم انداختم اش صفحه به نگاهی.  زدم دست اش گوشی به بار اولین برای…

 . گذاشتم جایش سر

ابطه ی خوبی با هم نداشتیم . خیلی کم او را می دیدم . حوصله اش را نداشتم چند بار هم که آمده بود آنقدر سرد ر

 …بودم که دیگه نیامد ! تارخ هرروز به او سر می زد 

 .. سالم:  دادم جواب … موقع این کردم تعجب…صدای زنگ گوشی بلند شد . باز هم خودش بود 

 …ــ سالم شهرزاد جون 

 ــ چیزی شده ؟

 …ــ تارخ کجاست ؟ حالم بده 

 ؟ مگه شده چی …ــ رفته دوش بگیره 

 … همش … شدم مسموم کنم فکر …ــ نمی دونم 

 نمی توانست حرف بزند . نگرانش نشدم . هیچ چیزی برایم اهمیت نداشت .

هایش گفت : بیدار شدی ؟ نمی قطع کرد و من دوباره تماس نگرفتم . تارخ بیرون آمد . در حال خشک کردن مو

 دانست بیدار بودم .

 ــ طراوت تماس گرفت .

 بی حرکت ایستاد : االن ؟

 .. شده چی ببین نبود خوب حالش اینکه مثل …ــ آره همین چن دقه پیش 
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 ؟ شده چی …گوشی اش را برداشت و شماره گرفت : الو 

 ــ مگه چی خوردی ؟

 . نباش نگران … میام االن بپوش لباس …ــ باشه 

 نگاهی به من انداخت : ببرمش درمانگاه .

 …سر تکان دادم : باشه 

 ستشد نشست زانو روی …موهایش را سریع خشک کرد و لباس پوشید و کنار تخت ایستاد . نگاهی به من انداخت 

 گم ! می چی نفهمدم شدم عصبی. … زدم حرف بد خیلی باهات سرشب … ببخش:  برد فرو موهایم در را

 چشمهایم را بستم : مهم نیست ..منم خوب نبودم ! فراموش کن !

 صورتم را بوسید و بر خاست .

 بی صدا اتاق را ترک کرد !

*********** 

 ــ باورم نمیشه .. چطور تا االن حرفی در موردش نزدی ؟

 ! عمومه دختر …ــ خب پیش نیومده بود ! حاال مگه چیزی عوض شده ؟ خواهرم نیست 

 متفکر نگاهش کردم : خیلی فرق می کنه ! اون به تو عالقه داره ؟

 به طرفم برگشت دکمه های سر آتینش را باز کرد : چرا اینو می پرسی ؟

 ــ می خوام بدونم .

 پیرهنش را بیرون آورد : بشین تا واست بگم !

 به رویم نشست .نگاهی به من که منتظر نشسته و چشم به او دوخته بودم انداخت . رو  

 قاخال بد و عصبی خیلی پدرم.  طالق ی بچه شدم!  رفت مادرم که بودم بچه خیلی من …ــ بذار از اول واست بگم 

. . عمه ی خونه گاهی..  بودم مادربزرگم ی خونه گاهی کرد می تحملم زور به … نداشت منو ی حوصله دیگه … شد

 اون از من … داره دیگه حس یه …درو مادر یه چیز دیگست پ محبت اما کردند می محبت بهم … عموهام یا

 دنده یک و لجباز و غد..  شدم پرخاشگر..  گذاشت اثر رفتارم و اخالق و حیه رو توی کم کم … بودم شده محروم

 … اختمس نمی خودشم با یگه اما… کنه تحملم مجبورشد پدرم … بمونم اش خونه تا کرد نمی قبول کسی دیگه …

 …نیاز داشتم منو نخواسته بود  بهش وقتی

 به بعد دوسال یکی… زیبا و جوون مادرش … بود بچه خیلی طراوت … طراوت پدر …تا اینکه عموم فوت کرد 

 یه … باشه خوبی خواهر واسم تونست می … اومد می خوشم طراوت از … کرد ازدواج او با پدرم پدربزرگم اصرار

 می او با وقتمو ی همه …که همیشه آرزوشو داشتم . برام شد همه چیز  داشتنی دوست و شیرین کوچولوی خواهر

 خیلی … بود شده وابسته بهم… داشت دوست خیلی منو هم او … بودم شده آرومتر روحی لحاظ از … گذروندم

ره چا ماا شدم می دلتنگش منم.  کرد می قراری بی خیلی … کشور از خارج رفتم تحصیل ادامه برای اینکه تا … زیاد

 و گبزر چقدر. … نبود خبری شیطون و شاد طراوت اون از دیگه برگشتم طوالنی مدت یه از بعد وقتی …ای نبود 

 چرا بود عجیب برام!  شد رنگ هزار… بوسیدمش و کردم بغلش محکم.. خجالتی ام خیلی … بود شده خانوم

 ؟ گیره می رو من از چرا.. شده عوض رفتارش
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ره می رفت .. از من فرر می کرد اما نگاه های گاه و بیگاهش برام عجیب بود ..گریه های چند بار علتشو پرسیدم طف

یواشکیش ناراحتم می کرد ! نگران بودم .. البته فکر می کردم به خاطر رفتار مادرشه .. آخه بهش نمی رسید فقط به 

بود .. حال و حوصله ی  مریض بود مدتی هم او … کردم اعتراض پدرم به …فکر خودش و خوشگذرونیش بود 

 نهک عوض هوایی و حال تا شمال ببرمش سفر یه هستم تا گفتم …درستی نداشت .. دلم واسه طراوت می سوخت 

 … اونجا اما …

بلند شد و به سمت پنجره رفت : واست می گم چون می دونم اون حس حسادتی که آرزومه داشته باشی رو نداری 

 یم مشروب دیدم بار اولین برای که شبی …گاه کرد : یه شب حرف دلشو بهم زد ن را بیرون و زد کنار را پرده …

 … افتاد گریه به … زدم سیلی صورتش به … بود شده عوض اینقدر من طراوت.. بود دردناک خیلی … خوره

چی  وجوابش دونستم نمی … بمونم نتونستم دیگه..  شدم حالی چه دونی نمی!!!!  بود شده عاشقم..  زد دلشو حرف

 کمتر کردم سعی.. بود درگیرش ذهنم اما خارج برگشتم … بود نشده قانع بودم زده حرف هرچه …باید بدم 

 … من اما داره دوست منو هنوزه که هم هنوز … مادرش مثل یکی شد طراوت… اما … بگیرم تماس باهاش

واستمش ..یعنی نمی تونستم خ نمی … کرد می محبت بهش اونقدر نباید شاید …به طرفم برگشت : نمی دونم 

 داج و گرفتم رو خونه این همین برای شد وابسته دوباره شدم موندگار و اومدم و رفت دنیا از پدرم وقتی …بخوام 

 مین و بودم ناراحت..  کرد می گریه … گرفت می تماس باهام مدام. … شد نمی اما بکنه دل… نبینه منو تا..  شدم

 …ه تو رو دیدم اینک تا … کنم چیکار دونستم

 سرد و بی تفاوت گفتم : االن چی ؟ هنوز دوستت داره ؟

 … بود تو موهای حالت شبیه درست …دستی به موهای خوش حالتش کشید ..موهایش خیلی زیبا بود 

 . کنه نمی ای اشاره هیچ!  گه نمی دیگه اما…ــ آره 

 …ونستی ــ یعنی واقعا اونو مثل خواهرت می دونستی ؟ واسه همین نت

 طرز.. … بیام کنار خودم با شد نمی هم باز.. …ــ تا وقتی که نگفته بود آره ..اما از اون به بعد با اینکه می دونستم 

 … کنم عوض فکرمو

 ــ چرا حاضر شد برای رسیدن به من بهت کمک کنه ؟

 اما دارم وجدان عذاب گاهی … کرد خواستم کار هر …ــ می دونست اگه تو رو به دست نیارم برای همیشه می رم 
… 

 که اونقدر.. دلگیری ازم دونم می …به من نزدیک شد : داشتنت آرزوم بود شهرزاد ..می دونم از راهش وارد نشدم 

 بشی تاآروم … دلم عزیز کاری هر … کنم می کار هر داشتنت برای من اما … نشه صاف ازم دلت وقت هیچ ممکنه

 کنی .. فراموش هامو بدی ی همه تا..

 به یگرد بتوانم کاش آه … تو قلب نوای به من …آغوشش گرم بود و پر از عشق ..صدای قلبش اما برایم غریبه بود 

 … نکنم فکر تو

پیشانی ام را بوسید : دوستت دارم شهرزاد .. با تو بئدن حالمو عوض می کنه ..سر شوق میام واسه زندگی ..واسه کار 

 …کردن ..واسه خونه اومدن 

 . من حال شبیه درست حالی. …آرام خودم را پس کشیدم ! بیچاره طراوت ! حالش را خوب درک می کردم 

*********** 
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 برایم که هایی سر درد.. کنم فراموش را هایش بدی کردم سعی …بعد از بیمارستان او را با خود به خانه آوردم

 . باشم مهربان او با و ببرم یاد از را بود کرده درست

 ندارم او به عشقی دانست می که او اما.. گریخت می او از که بود من مقابل در هم شاید …تارخ اما با او راحت نبود 

 . بشوم ناراحت یا کنم حسادت بخواهم که

 یم من.. بود پشیمان.. کشد می خجالت من از دانستم می …از طراوت خواستم تا در نبود مادرش در خانه مان بماند 

 کند کمک توانست می شاید.  شد می خوب هم با مان رابطه کم کم … بود مشترک دردمان …او را ببخشم  توانستم

 .… تا

 گواهینامه ام را که به دستم داد صورتم را بوسید : مبارکه خانومم .

لی خی هم تارخ بودم گذاشته زیادی وقت رانندگی یادگرفتن برای … بودم خوشحال خیلی …به رویش لبخند زدم 

 … بترسم آنکه بی … کنم رانندگی هم تنهایی توانستم می دیگر حاال …کمکم کرده بود 

 چه روزگار …در همه ی آموزش ها طراوت هم همراهیم می کرد .. دوست خوبی شده بود ..یک همزبان و هم دل 

به را از آنها خورده ضر بدتریت که بودم آورده کسانی سوی به رو که بودم شده تنها آنقدر … دارد عجیبی بازی

 هک گاهی فقط … نبود سخت آنقدر کنارشان در زندگی دیگر بود درد از پر ها آن از هم هنوز دلم اینکه با …بودم 

 . کردم می خالی ها آن سر بر را دل دق و میشدم عصبی افتادم می تو یاد به

ن ها نمی دیدم هرچند فکر می کنم اگر می رفتار تارخ و طراوت کامال معمولی بود کوچکترین رفتار غیر عادی از آ

 …دیدم هم مهم نبود 

 گیرن سفید دار صندوق شش و دویست.  آمد خواهد بود گفته …از باشگاه خارج شدم و به انتظار تارخ ایستادم 

 صدای … گرفتم فاصله ماشین از و رفتم جلوتر قدم چند کنم نگاه راننده به آنکه بی زد بوق و کرد توقف مقابلم

 تارخ را شنیدم : چیه خانومی افتخار نمی دی ؟!!

 بلند یشاس ماشین عاشق او!  بود کرده عوض را ماشینش کی.…متعجب به طرف ماشین برگشتم که دیدم پیاده شد 

 ! بود

 به طرفم آمد سالمم را پاسخم را داد و سوئیچ را به طرفم گرفت : بفرما خانومم مبارکت باشه !!!

 به ماشین دوختم و بار دیگربه نگاه خندانش نگریستم : برای منه ؟نگاه متعجبم را 

 ؟ نه مگه.. داری دوست که همونه ؟ میاد خوشت …ــ آره گلم 

 .…دوست داشتم . اما نه آنقدر که از ته دل خوشحال شوم و بخندم یا به گردنش بیاویزم و 

 . عالیه …سوئیچ را گرفتم : ممنون 

 ی کنی ؟ــ بشین ببینم چیکار م

 هیجان زده شدم : االن که خیلی شلوغه ..

 لبخند زد : می تونی ..نگران چی هستی ؟

 و کرد یم تشویقم مدام.  گرفتم آرام و شد برطرف ترسم کم کم حرکت شروع با اما داشتم استرس کمی…نشستم 

 . افزود می نفسم به اعتماد به این

 …پخش را روشن کرد و صدای هایده 

 …غر هستی به کامم ننشستی تو ای سا
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 ندانم که چه بودی

 ندانم که چه هستی

 در بزم من شکسته ای در کام او نشسته ای

 ..…نوشی تو بر سنگیندالن زهری به کام خستگان 

همان ترانه ای که همیش به یاد تو گوش می دادم و اشک هایم روان می شد !! دست بردم و خاموش کردم . تعجب 

 …داری ؟ فکر می کردم مورد عالقت باشه کرد : دوست ن

 … شدما غافلگیر حسابی االن اما!  ندارم دوست دیگه …نخواستم آرامش و حال خوبش را خراب کنم : نه 

 ؟ شام بریم موافقی…خندید : قابل تو رو نداره عزیزدلم 

 …ــ موافقم ! فقط کاش طراوتم با خودمون 

 … کن ولش …ل خودمون باشیم ــ خواهش می کنم یه امشبو بذار ما

 … بود رفته مامانش …ــ آخه تنهاست 

 ــ نه ..امشب فقط منو خودتو عشقه شهرزادم !

 های محبت شاید دانم نمی!! ؟ شود می باورت!  گذشت خوش تو بدون …خوش گذشت ! پس از مدت ها به من 

خیالت شوم . اما می دانستم قبل از خواب خیالت  بی کامال شب آن در توانستم اما!  بود چه دلیلش دانم نمی … تارخ

 دست از سرم بر نخواهد داشت .

************** 

 بی متوانست نمی که بود کرده خانه دلم در ترسی هم باز اما شد خواهم موفق دانستم می اینکه با …استرس داشتم 

حانم افتضاح شد ..در آن یکسال چه امت چقدر … بود بدی شب چه… افتادم قبل سال کنکور یاد به… شوم خیالش

 سختی هایی که نکشیده بودم !!!

 . نگیر کم دست خودتو شهرزاد دارم ایمان تو به من.. شی می موفق باش مطمئن…ــ آروم باش 

 …ــ نمی تونم دست خودم نیست 

 به طرفش بر گشتم : واسم دعا کن تارخ !

 .…! منتظر می مونم تا برگردی لبخند بر لبانش نشست ..دستم را گرفت : حتما !

********** 

 که فامیل … کرد دعوت را دوستانش ی همه … گرفت جشن تارخ!!  تهران دانشگاه پزشکی …باورم نمی شد 

 به نداشت اجازه هم شهره حتی دیگر… بودند کرده یادم آنها نه بودم رفته من نه دیگر بود وقت خیلی.. نداشتیم

 کرد می عادت هم او اما آورد می درد به را دلم غمگینش صدای… تلفنی تماس هم آن …مین را فقط!  بیاید ام خانه

 … هنوز من.. نه. … من که همانطور.. تو که همانطور … نداشتنم و نبودن به

 : فشردم گرمی به را دستش.  شد اشک از لبریز چشمانم ماه چند از پس هم آن دیدنش با …رامین به جشن آمد 

 تنگ شده بود رامین ! واست دلم

 چشمان گیرایش پر از اشک شد : منم !!

 ! من مثل…نفس کشید ..مثل من ! بغضش را فرو داد 

 ــ خوشبختی شهرزادم ؟
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 هنوز ؟ چطوری تو. …دست سردم را کشیدم : نمی تونم بگم خوشبختم ..اما اونقدرام که تصور می کردم بد نیست 

 …یمو مر خوای نمی ؟ موندی خودن حرف رو

 ــ مریم ازدواج کرد !

 به دهانش خیره ماندم : واقعا ؟!!

 ! برداشت سرم از دست مادرم … بهتر …ــ آره 

 ــ حیف شد ..

 لبخندش خیلی تلخ بود : حیف تو بودی که از دست دادمت !!

 می دیدند . خانه از بیرون در را همدیگر و … بود شده خوب هم با شان رابطه بود وقتی چند …تارخ آمد 

 قیهب از خبری هیچ… بینمش می مدتها از بعد اینکه از داشتم خوبی حس چه …تمام مدت رامین را تنها نگذاشتم 

 ! توانستم نمی… تو مخصوصا.. نگرفتم

 . کردم می عادت تارخ های خوبی به داشتم …شب خیلی خوبی بود 

 مهه آن از بعد مسافرت آن …ه گرمی استقبال کردند عزیز جون و حاجی بابا خیلی از دیدنمان خوشحال شدند و ب

 که مبود آن از مهربانتر تارخ با باشم متوجه آنکه بی و بود آورده سرحالم حسابی استرس و تالش و خواندن درس

 !!باید که

 اهردو از اینکه می دیدند دیگر از آن شهرزاد رنجور و بداخالق سال گذشته خبری نیست خیلی خوشحال بودند ام

 … نداشتم را دلیلش پرسیدن جرات … لرزاند می را دلم که بود نگاهشان در غمی …

قرار بود برای ناهار بیرون برویم عزیزجون قبل از بیدار شدن من ناهار را حاضر کرده بود و من حسابی شرمنده 

برایم خدمتکار بگیرد  خواست می که تارخ با و دادم می انجام خودم را ها کار ی همه خودمان ی خانه در …شدم 

 مخالفت می کردم .

 لوارش با آمد می تنم به و داشتم دوستش خیلی که نخی مشکی مانتوی…تارخ را بیدار کردم و خودم هم آماده شدم 

 … کمرنگ آرایش یک…سفید شال و

 …ــ به به چه خانوم خوشگلی 

ردنش بود نگریستم : صاحاب داره آقا چشاتو از تو آینه به او که پشت سرم ایستاده بود و حولهی کوچکی دور گ

 درویش کن .

 خندید و دستش را دورم حلقه کرد : خوش به حال صاحابش ..

 …خندیدم و دسش را باز کردم : آماده شو زودتر صبحونه بخوریم بریم 

 جلو آینه ایستاد و من مشغول جمع کردن رختخوابمان شدم .

 … داره خاصی صفای.…لی از اینجا خوشم اومد در حال مرتب کردن موهایش گفت : خی

 ــ همینطوره بیشتر به خار عزیز و حاجی باباست ..اینطور نیست ؟

 …ــ موافقم .. خیلی بهشون عالقه پیدا کردم نظرم اینه ماهی یه بار به دیدنشون بیایم 

 ــ عالی میشه .. .

 … بهرامه حتما …ه صدای زنگ در که بلند شد به سمت در رفتم : برم ببینم کی
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 شستن لبانم بر لبخندی …دلپذیر و زیبا صبحی …از اتاق و ساختمان خارج شدم و به حیاط رفتم .. چه هوای پاکی 

 … گذشت می خوش خیلی بیرون حتما

 که چشمانی به ماندم خیره اراده بی که خوردم جا آنقدر دیدنت از!  خشکید لبانم بر لبخند …در را باز کردم و 

 نی همه ی دنیایم بود !زما

 … دیدم سیمایت در را ناباوری …تو هم بهت زده شدی 

 صدای حاج بابا را شنیدم : کیه دخترم ؟

 … نزدیک آنقدر دیدنت …گامی به درون برداشتم ..زبانم بند آمده بود 

 بی آنکه حرفی بزنم به راه افتادم .

 ــ با شوهرت اومدی ؟!!

بدی به تو داشتم پاهایم یاری ام نمی کردند اما به هر سختی بود خودم را به ساختمان به طرفت بر نگشتم .. حس 

 رساندم .

 حاجی بابا تو را دید و به سویت آمد : صفا جان تویی بابا ؟

 ! بدی حال چه …به اتاق رفتم .. قلبم تند و محکم می کوبید .. چه حال بدی 

 تارخ به طرفم برگشت : کی بود ؟

 را فرو دادم ..نفس عمیقی کشیدم : صفا بود ! آب دهانم

 اخم هایش در هم رفت : صفا ؟!! اینجا ؟!

 ! دارم ارتباطی تو با اینکه به! ؟ کرده شک من به نکند…نگاهم را به چشم هایش دوختم 

 ــ چرا اینجوری نگام می کنی ؟

 ؟ نهاستت.. بیاد امروز کردم نمی فکر …ه دستی به موهایش کشید : حاجی بابا گفتن زود به زود بهشون سر می زن

 حرف دلم را زدم : فکر کردم از چشم من می بینی !

 با آن همه اخم لبخند زد : از چشم تو ببینم ؟ مگه تو رو نمیشناسم گلم ؟ دیگه تکرار نکن این حرفو ..

 دیم ؟دلشوره داشتم ..نمی دانم شاید دلشوره هم نبود ..یک حس ناجور بود : میای برگر

 ــ برگردیم ؟ چرا ؟ مگه ازش می ترسی ؟

 اشک به چشمانم هجوم آورد : برگردیم !نمی تونم بمونم . حالم خوب نیست ..

 سیدمتر می بودی داده باد به را زندگیم که تو از من …جلو آمد ..برای اولین بار به او پناه بردم ..از ترس حضور تو 

 .… که تارخی از بیشتر …

 د . سرم را بوسید : هرچی تو بگی ..بر می گردیم .پناهم دا

حاجی بابا را صدا کرد .. موضوع را به او گفت او اصرار به ماندنمان کرد اما من نپذیرفتم .. با دیدن حال و روزم 

 …رضایت به رفتنمان داد 

 صدای احوالپرسی ات را با عزیز جون می شنیدم و بی تاب تر می شدم برای رفتن .

جون هر چه اصرار کرد نتوانستم به ماندن و تحمل تو رضایت دهم .. بی آنکه با تو رو به رو شوم به حیاط رفتم  عزیز

 … بهتر چه! نیامدی بیرون شوی رو به رو تارخ یا من با نخواستی هم تو …
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 یگه تابد من … که دونید می … ببخشید مارو:  بوسیدم را صورتش …دلم برای آن همه زحمت عزیز می سوخت 

 . نکشم زجر و نیارم یاد به رو زد رقم برام که بدی خاطرات و بمونم تونم نمی …و تحمل گذشته رو ندارم عزیز 

 ! نبود بدبین من به تو مثل که خوب چه و …برگشتیم . تارخ ناراحت بود اما به روی خود و من نمی آورد 

کالسهای دانشگاه.اولین روز تارخ همراهیم کرد.او هم کالسهایم شروع شد.چه شوق و ذوقی داشتم برای شرکت در 

 که انستد می.متنفرم جا بی شک و بینی بد از که دانست می…کرد می نصیحتم لفافه در…مثل من شاد و خندان بود

 .…که بود بینی بد و شک همین

ن کوچکت بود.دختر همان روز اول با دختری به نام هستی نکویی آشنا شدم.اسمِ فامیلش عجیب بود.یکسال از م

آرام و مهربانی بود. و چهره ی دلنشینی داشت.همه ی ساعت ها را با هم گذراندیم.حس خیلی خوبی به او پیدا 

 !مریم مثل یکی شاید…باشد برایم خوبی دوست توانست می..…گرفتم را اش شمره …کرده

 اراده در موردش حرف می زدم.تارخ برای برگشتن به دنبالم آمد.هستی آنقدر به دلم نشسته بود که بی 

 !!!چرا… من برای اما.…از نظر او این تشابه اسم فامیل زیاد عجیب نبود

 شغل از …پدرش نام از.…گفت اش خانواده و خودش از.…روزهای بعد بیش از پیش به هستی نزدیک شدم

زنی که پدر سالها پیش  همان دختر.بود خواهرم هستی. هست درست!بگویم؟ خواهم می چه دانی می حتما.…پدرش

 و پدر که گفت می هستی اما…با او ازدواج کرده بود.و دو سه سال پیش که مادرم متوجه شد ادعا کرد که جدا شده

 ..…اند نشده جدا هم از مادرش

و این را می دانست که پدرش همسری به جز مادرش دارد که بچه دار نشده و به خاطر همین با مادرش ازدواج 

 ..…کرده

. …وقتی این حرفها را شنیدم . عکس خانواده اش را و به خصوص پدرش را در گوشی اش دیدمسرم به دوران افتاد

 !مادرم بیچاره!! مادرم بیچاره

برای اینکه اشکهایم را نبیند و متوجه حال خرابم نشود به بنهانه ی رفتن به دستشویی از او فرار کردم.پدری که ان 

 …خاطرِ به مرا که او.…همه ادعای صداقتش می شد

 .!!!…خودش که حالی در.کند محکوم انگونه مرا توانست می چطور …باورش برایم سخت بود

 دلم.…بود روان اشکهایم بودم شده خارج دانشگاه از که وقتی از…ماشینم را به درون حیاط بردم.حالم خیلی بد بود

 برای کامل و نمونه زن یک که مادری.…رای خاطرِ او بودب هایم غم و اشکها ی همه.…سوخت می وفادارم مادر برایِ

 ریخته را آبرویم که طور پدرم،همان از بگیرم انتقام که داشتم توانایی و جرأت آنقدر کاش..…بود پدرم

 هدفم ی همه اینکه سوخت؟با می آتش این در باید چرا او!داشت؟ گناهی چه مادرم اما.…کردم می رسوایش…بود

 !!بشکنم را مادرم دلِ توانم نمی.…پدر بود،می دیدم از این راه نمی توانم و تو از انتقام

 خیانت و رفتم خطا که نبودم من این بگویم.دانم می را چیز همه که بگویم…اما می توانستم به پدر بفهمانم

 !!نبودم بلد را وفاداری رسم که نبودم من این.…کردم

 ــــ شهرزاد جان؟!

 بلند کردم.تارخ متعجب و نگران بود:چی شده عزیزم؟سرم را از روی فرمان 

 پیاده شدم:سالم.

 [ اشک هایم را پاک کردم : هیچی !QUOTE]/کنی؟ می گریه چرا …ـــ سالم 
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 نگذاشت از کنارش بگذرم : واسه هیچی مثه بارون بهاری اشک می ریزی ؟

 ــ چیز مهمی نیست تارخ !

 … ــ خب همون چیز بی اهمیتو به من بگو

 عصبی شدم : مگه همه چیزم باید به تو بگم ؟

 ــ دل تنگ شدی ؟

 ایستادم : منظورت چیه ؟

 نگاهش را از چشم هایم گرفت : واسه خانوادت !!

 ــ نه ! بریم باال واست می گم .

و آروم  یکنهبا من همگام شد .. تا لباس عوض کنم و به سالن برگردم برایم چای آورده بود : بیا ..خستگیتو رفع م

 میشی .

 …کنارش نشستم : ممنون 

 جرعه ای نوشیدم .

 ــ خب ؟!!

 ــ بهت می گفتم حس عجیبی به هستی نکویی دارم !

 ــ حاال چی شده ؟

 ــ باورت میشه اون خواهرم باشه ؟!!

 ناباور به دهانم چشم دوخت : چی ؟

 …ــ خواهرمه ! پدرم با اون همه ادعا 

روان شد . گاهی حرف زدن چقدر سخت می شود .. همه چیز را برایش تعریف کردم .. برای  دوباره اشک هایم

 از …اولین بار با او دردو دل کردم و چقدر سبک شدم .. چه گوش شنوای خوبی بود ..سنگ صبورم شد ..آرامم کرد 

من هنوز به تو کینه داشتم .  اما..  کرد خاموش را دلم درون آتش..  کرد سردم انتقام از و گفت اشتباهش و خودش

 البته اگر می شد نامش را کینه گذاشت !!

 درمپ به باید.. بودم گرفته را خودم تصمیم من اما … نگویم داشت اصرار …به او گفتم که به پدرم خواهم گفت 

 و بی شود می زیباتر چقدر گذشت با زندگی که بودم گرفته یاد من.. نبود مهم سالمان و سن … دادم می درس

 .. !!!……گذشت

 و پدرم هنوز این درس را فرا نگرفته بود که اگر گرفته بود مرا آنگونه نابود نمی کرد !!!

 

************** 

 ــ سالم آقا جون !

 سر بلند کرد و ناباور نگاهم کرد .. دفتری که روی میز مقابلش بود را بست : تو ؟! اینجا چیکار می کنی ؟

 جبه حاجی !ــ جواب سالم وا

 ابرو در هم کشید : گیرم علیک سالم .. از این طرفا ؟

 ــ شماکه قید ما رو زدی .. اومدم حال و احوالی کنم و برم .
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 …ــ شوهرت کجاست ؟ تنها اومد تو میدون که چی ؟ خوش به غیر

 ــ نمی دونه من اومدم اینجا ! اصرار داشت نیام اما من بی خبر اومدم .

 کا واجبی داشته باشی که حرف شوهرتو زمین گذاشتی و پا شدی اومدی اینجا !ـ پس باید 

 …شایان وارد شد : آقا جون اون کامیونی که فرستادین تبریز

 کاش. داشتم دوست را معرفتم بی برادر این من یا خدا…با دیدن من متعجب ماند ..نگاهش به روی من ثابت ماند 

 ن .. به جا آوردین ؟شایا آقا سالم:  زدم پس را هایم

 جلو آمد : تو اینجا چیکار می کنی ؟

 احساسمو نگه داشتم در دلم بماند چقدر دلم می خواست در آغوشم بگیرمش و ببوسمش !

 ــ با آقا جون کار داشتم .

:  گرفت رو..  درخشید هایش چشم …لبخند کمرنگی زد : خوش اومدی آبجی .. خم شد و پیشانی ام را بوسید 

 شبختی ؟خو

 …بغضم را خوردم اما صدایم 

 ــ بیشتر از وقتی که صفا تو زندگیم بود .. من تارخ رو بخشیدم .

 صدای او هم ..

 ــ خدارو شکر !

 رفت . نگاهم به رفتنش ماند .

 ــ خب ؟ می گفتی ؟ بگو و زود برو خوش ندارم کسی تو رو با این ریخت و شمایل اینجا ببینه ..

 چادرم بود .. چادری که حرمتش را تو و او شکسته بودید .منظورش به 

ــ شکل و شمایلم چه مشکلی داره ؟ شما فقط به دخترای همسر اولتون واسه چادر گذاشتن گیر می دین ؟ مانتو و 

 آرایش برای من و خواهرا و مادرم بده فقط ؟

 بلند شد و از پشت میز بیرون آمد : چی می خوای بگی ؟

 ندلیص دوتا.. کالس یه.. رشته یه توی.. خونیم می درس دانشگاه یه توی هستی خواهرم و من …ببینین  ــ تقدیرو

 ؟ کنین مخفی تونین می همیشه واسه کردین می فکر!!  هم کنار درست

 … ادعااااا همه اون با … نکویی آقا حاج آره:  پوزخند نه که لبخند …جا خوردنش لبخند بر لبانم نشاند 

 چطور ؟ داشت کم چی من محبت مامان …فهمیدم یک شبانه روز گریه می کردم ..به حال خودمو مادرم وقتی 

 نبیهت م نکرده خیانت خاطر به منو که روزایی اون جون آقا ؟ بدین خیانت با اینطوری رو وفا همه اون جواب تونستین

 … که بود اومده خوشم غیرتتون و اخالق این از قدر اون کردین می

شک هایم چکیدند : حیف از اون همه اعتماد و وفای مادرم برای شما ! شما لیاقتشو نداشتین .. راست می گن حالل ا

 …زاده به داییش می ره ..صفا هم عین شما 

خوشحالم که از زندگیم حذف شد ! با همه ی بی که در حقم کردین و ازتون دلگیرم تو این مورد ممنونم که صفا رو 

 ….اون بی لیاقتو ازم گرفتین .
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نفس گرفتم : آقا جون : یه خورده مرام و معرفت داشتن به جایی بر نمی خوره.. من قصد بی احترامی به شما رو 

 رایب متاسفم …ندارم .. فقط اومدم بگم شتر سواری دوال دوال نمیشه .. مادرمو فریب دادید که از اون زن جدا شدید 

 .. بودم ساخته بتی شما از که خودم

من به هستی هم نگفتم .. گفتم بذار فکر کنه باباش به خاطر بچه دار نشدن زن اولش با مادرش ازدواج کرده ..من 

آبروتونو پیش هستی و خانوادش و مادرم و بچه ها نمی ریزم !! کاش شما هم با من همین کارو کرده بودید !کاش بی 

 …! کاش اونطور برای گناه نکرده طردم نمی کردید  علت و بی دلیل رسوام نمی کردید که از چشم همه بیفتم

 …اشک هایم را پاک کردم . بغضم خیلی سنگین بود . کیفم را از روی میز برداشتم .بی صدا فقط نگاهم می کرد 

 … بود ساکت مدت تمام!  نزد حرفی هیچ..  بود شده پررنگ هایش اخم فقط

 …ــ با اجازه 

 به سمت در رفتم .

 ! یک طرفه به قاضی نرو .ــ صبر کن 

 ایستادم : اینو دیگه از شما یاد گرفتم !! یادتون که نرفته !!

 

 قرار اول از من..  خواستم می من که نبود اونی … اما درسته… محبته سرتاپاش …ــ مادرت زن زندگیه .. وفا داره 

 نیاد به از بعد اما …راه خودمون رفتیم  به هرکدوم! نشد که اومد پیش مشکالتی!!  کنم ازدواج هستی مادر با بود

 رایب پافشاری خاطر به بودند کرده طردش خانوادش.. بود بدی وضعیت تو … کردم پیداش دوباره شیرین اومدن

 ! بگذرم ازش تفاوت بی نتونستم … کشور از خارج به رفتنش

می بندم و حرفی نمی زنم فقط به خاطر اونه  دهنمو اگه االنم …ــ اما راحت از مادرم گذشتید ! حق مادر من این نبود 

 که من هب اما … باشید تفاوت بی بودند کرده طردش خانوادش که تون عالقه مورد زن به نتونستین شما …..نه شما 

 میرمب وقتی تا.  کردید طردم بودم نشده مرتکب که گناهی برای و نکردید رحم تنتون ی پاره و بودم دخترتون

 که با من چه کردید ! کنم نمی فراموش

 : رفتم در سمت به … ببرم پیش دروغ با کارمو نخواستم وقت هیچ …خوشحالم که مثه شما نیستم آقا جون 

 !! نکویی حاج خداحافظ

 کاش می توانستم اشک هایم را کنترل کنم . شایان خودش را به من رساند : چی شده شهرزاد ؟

 …ختم : دیگه مهم نیست نگاه اشک آلودم را به چشمهای روشنش دو

 ــ چرا گریه می کنی ؟

 ــ شایان به من سر بزن !! من اونجوری نبوده و نیستم که تو و بقیه فکر می کنین !! باور کن !

 کاش … شدم دور آنجا از و شدم ماشین سوار …نگاهم را از چهره ی خسته و متعجبش گرفتم و به راه افتادم 

 !بیاید دیدنم به شایان

 می.  تمرف می دانشگاه به باید…یم زنگ خورد برداشتم ..تارخ بود . جواب ندادم ..نمی توانستم صحبت کنم گوش

 را هستی مادر اینکه و پدرم های حرف شنیدن… شود می تازه دلم داغ هستی دیدن بار هر با پس این از که دانستم

 . نشاند می دلم به بغض. … دارد دوست مادرم بیشتراز

 . دانشگاه رم می دارم:  دادم جواب ناچار.  شد خواهد نگران دانستم می …ماس گرفت دوباره ت
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 ــ تا االن کجا بودی ؟

 ــ پیش پدرم .

 ــ مگه نگفتم نرو ؟ رفتی چیکار ؟!!

 ــ یه حرفایی بود که تو دلم مونده بود باید به آقام می گفتم .

 ــ رفتارش باهات چطور بود ؟ ناراحتت که نکرد ؟

 ؟ نداری کاری … خوبه کامال حالم…ــ نه ..نگران نباش 

 ــ ناهار خونه ای ؟

 ــ آره ..تو چی ؟

 . باش خودت مواظب …ــ منم میام 

 ــ توام همینطور!

قطع کردم و اشک هایم را که روی صورتم خشک می شد پاک کردم . عجیب که بود دلگیریم از تارخ روز به روز کم 

وقتی می دیدم پدرم با آن نسبت خونی که با من دارد آنگونه در حقم جفا کرد به اوی غریبه حق رنگ تر می شد . 

 . .…می دادم که 

 …روی صندلی نشستم و کیفم را باز کردم 

 ــ سالم شهرزادی ..خوبی دوست گلم ؟

 … خوبم ممنون …به هستی لبخند زدم : سالم خواهر 

 … بودی خواهرم تو کاش اصال.  داشتم خواهر یه منم کاش …لم نشست د به چقدر …نشست : وای گفتی خواهر 

 …حالم خوش نبود اما لبخند زدم : حالام فکر کن خواهرتم 

 … بشی آشنا ام خانواده با دارم دوست …دستم را گرفت : من به تو یه حس خوب دارم 

 ــ حتما !!

 …اما می دانستم چشم نخواهم داشت مادرش را ببینم 

 …چطوره همین پنج شنبه با همسرت تشریف بیارید خونه مون ــ 

 نه به این زودی آمادگی نداشتم . باید کمی خودم و احساسم را جمع و جور می کردم .

 ــ باشه عزیزم اما نه این پنج شنبه ..

 …با شوق گفت : خب جمعه چطوره ؟ وای جمعه 

 خندیدم : چه عجله ایه ؟

 گیره می جشن واسش سال هر بابام… سالش شونزده میشه..  داداشم …تولد هیراده  جمعه …ــ آخه می دونی 
… 

 …لبخند محوی زدم : تبریک می گم .. چه خوب !نمی دونم باید به تارخ بگم 

 ــ هر جور شده راضیش کن من خیلی دوست دارم تو و خانواده ام با هم آشنا بشید !

 …کنم ــ باشه هستی جون ..با تارخ صحبت می 

 …استاد آمد . صحبتمان نیمه تمام ماند اما افکار من 
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 هم خواب توی … اوضاعی عجب!!  پدرم زن..  برادرم.. دیدم می را پدرم ی خانواده …من به این جشن می رفتم 

 … ببینم خودم چشم به را اتفاقاتی چنین که دیدم نمی

************* 

 .. میشی ناراحت …م که چی بشه ؟ می دونم حالت بد میشه ــ با کی لج می کنی شهرزاد ؟! خب بری

 …ــ تو نگران من نباش ..من دیگه با این چیزا حالم بد نمیشه 

 ــ آخه قربونت برم گیرم که رفتی و اونا رو دیدی چی به دست میاری ؟

 …یادته که اونقدر  … گرفتم یاد تو از رو سختی سر من …ــ من به این جشن می رم .. چه تو بیای چه نیای 

 ــ به جهنم .. هر کاری می خوای بکن .. من چرا نگرانت باشم !!

از اتاق رفت بیرون و در را به هم کوبید . چه بد ! کاش وقتی عصبی می شدم می توانستم زبانم را کنترل کنم و او را 

 پنهانی پدرم را داشتم ..اینگونه نرجانم . او که بد نگفته بود .. من هیجان رفتن و دیدن خانواده ی 

 شقشع او … داشت حقیقت …تازگی می توانستم بروم و از او دلجویی کنم ..این ها دیگر نقش نبود که بازی کنم 

 جمله یک … بود فریاد و داد یک ناراحتیش نهایت و ساخت می بدم و خوب ی همه با.. بود کرده ثابت من به را

 ! گفت االن که همین شبیه

 …شسته بود روی تاب ن

 …هوا سرد بود . به سویش رفتم : لباست کمه سرما می خوری 

 …نگاهش را گرفت : برو تو حالم خوب شه میام 

 کنارش نشستم : میشه ببخشید ؟

 لبخند زد : من ببخشم ؟

دی که ونفسش را بیرون فرستاد : شهرزاد کاش یه جور دیگه با تو آشنا شده بودم .. کاش اینقدر از من دلگیر نب

 …نتونی فراموش کنی با تو چه کردم 

 …نگاهم به ناخن های بلندم بود : من 

 …سرم را بلند کردم : خیلی وقته تو رو بخشیدم 

 نگاهش به چشمهایم ثابت ماند : بخشیدی ؟!!

نیست  دمخو دست دیگه هم عصبی حالتای این …سر تکان دادم : آره ..اگه غیر از این بود نمی تونستم تحملت کنم 

 …یادگار اون روزای بده 

 … که زندگی اون و صفا به …ــ یعنی دیگه به 

 !! نه دیگه …ــ نه 

چشمهایش پر از اشک شد : به جون عزیزت هر کار کردم از روی دوست داشتن بود !! پشیمون نیستم چون تو رو 

 .. دلت هنوز تو نکنه که دارم وجدان عذاب گاهی اما …دارم 

 …ی زدم : من فقط دلم برای بچگی هام تنگ شده ..همین لبخند تلخ

 … دارمت نمیشه باورم…دستش را دورم حلقه کرد : شبا که خوابی همینطور نگات می کنم 

 دستم را گرفت و بوسید : بریم تو که سرما می خوری ..

 .…ــ اول خیالمو راحت کن می ریم جشن تولد !قول بده 
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 !! بخوای تو چی هر باشه …ار کنم آرام خندید : قول ندم چیک

************** 

 … مشکی بلند پاشنه کفشهای … سفید و مشکی شال با کرم شلوار و کت …آرایش کردم و لباس پوشیدم 

 تارخ با دیدنم لبخند زد : این خوشگله مال کیه ؟

 ؟ واقعا شدم خوب حاال …خندیدم : چشماتو درویش کن صاحاب داره 

 … مونی می ماه عین آرایشم بدون …خوبی  ــ تو همیشه

 ــ تعریف بی خود نداشتیما ..

 ! نداشتیم …با انگشت به بینی ام زد : موافقم 

 …لبخند زدم و به سمت آینه برگشتم 

 … یاس گل عطر مثل مالیم ی رایحه یک …کمی ادکلن زدم 

 ــ چه حسی داری ؟

 مادرم ترجیح داده چه جور زنیه .. ــ خیلی دوست دارم ببینم اون زنی رو که به

 …ــ مادرت نمونست ..من که خیلی دوستش دارم کاش رابطه ها اینجوری نبود 

 هایم اشک حتما کردم می فکر او به بیشتر یا زدم می حرف موردش در اگر …دلم برای آغوش مادرم پر کشید 

 . شد می روان

 …ــ آره کاش 

 کیفم را بداشتم : بریم !

*************** 

 آوردید تشریف خوشحالم … تارخ آقا سالم … اومدی خوش خیلی … عزیزم شهرزاد …ــ وای ببین کی اومده 
… 

 … او و من میان بود تفاوت چقدر اما …به شور و شوقش لبخند زدم .. خوش به حال خواهرم 

 .. داشت توقع ما از همیشه پدر که نبود آن حجابش …با تارخ راحت دست داد 

 مقابل در … آمد مغرور نظرم به ولی داشت لب به لبخند گرچه … کرد معرفی هم به را ما …مادرش هم جلو آمد 

..  ودب امروزی و شیک و پوش خوش اما!  نبود زیبا اصال بگویم باشد بهتر شاید و آمد نمی چشم به زیباییش مادرم

ایی آراسته بود را نمی پوشاند !! شاید فقط برای ست زیب به که ا اش شده رنگ موهای که داشت سر بر نازکی شال

 یجواهرات و طال …شدن با لباسش پوشیده بود وگرنه به عنوان حجاب به حساب نمی آمد . درست بر عکس مادرم 

 … نمایان کامال بود آویخته خود به که

 …مزاحم شدیم  نتوانستم به او لبخند بزنم حتی مصنوعی و سرد .. فقط دست دادم : عذار می خوام

 حتی نتوانستم دروغین هم از دیدنش ابراز خوشحالی کنم .

 … طرف این از بفرمایید …ــ خونه ی خودتونه دخترم .. خیلی خوش آمدید 

 … باصفا آنقدر نه اما خودمان ی خانه شبیه …خانه شان هم بزرگ بود و مجلل 

 شباهتی به من داشت !!! هردو شبیه به پدر ! چه …هیراد را که دیدم بی اراده لبخند بر لبانم نشست 

 !! گیرا و خمار چشمهای همون با خاص زیبایی یه …ــ چقدر شبیه توئه شهرزاد 
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 نگاهش کردم : درسته !! هردومون به پدرم شباهت داریم .

ری سبتا پن هیکل و بود بلند قدش … داد می نشان سنش از بزرگتر …با من و تارخ دست داد و احوالپرسی کرد 

 نکهای با … ببوسمش و کنم بغلش شد می کاش … نشست دلم به مهرش …داشت . به نظرم خیلی خجالتی آمد 

 . داشتم شایان به که داشتم را حسی همان دیدمش می بود بار اولین

 ! بیاید کاش!!  نبود پدرم. …با تارخ روی مبلی کنار هم نشستیم 

 ــ اما هستی زیاد شبیهت نیست ..

 …ـ نه .. بیشر به مادرش فته ـ

 هستی آمد و در کنارمان نشست : چقد خوشحالم که اومدی .

 لبخندی زدم : مثل اینکه خیلی ام زود اومدیم .

 ــ االن سر و کله ی بقیه هم پیدا می شه .. البته ما زیاد فامیل نداریم بیشتر دوستان خانوادگی هستند .

 ــ فامیل ندارید ؟

 .…نواده ی مادرم که خارج از کشور هستند و خانواده ی پدرم هم شهرستان ــ نه .. خا

 ــ که اینطور .. پس حتما زیاد شلوغ نمیشه ..

 … دارن آشنا و دوست مادرم و پدر بخواد دلت تا …ــ چرا اتفاقا 

 …ــ چقدر دلم می خواد پدرتو ببینم 

 ! پوشید می لباس داشت …ــ االن میاد پایین 

 ی عجیبی را روی قلبم حس کردم . بازهم تکرار کردم : بیچاره مادرم !!سنگین

 ! گیرا چشمان و نافذ نگاه! خودش خاص ابهت همان با.. شیک همیشه مثل …چشمم به راه پله ها بود باالخره آمد 

والپرسی نان احسالن کمی شلوغتر از پیش شده بود و کمی طول می کشید تا متوجه من و تارخ بشود . با تک تک مهما

 پایین و باال از داد فرو را دهانش آب!  بود تماشایی حسابی جاخوردنش. … رسید ما به …کرد و خوش آمد گفت 

 … کردم حس را این گلویش سیب شدن

زندگیش برایش مهم بود .. با ارزش بود ..نمی خواست بویی از وجود من و مادرم و خواهرا و برادرم ببرند .. شاید 

یدندش به خاطر دروغی که به آن ه گفته بود ..اما نمی دانست من مثل خودش نیستم !! من لب نخواهم نمی بخش

 گشود !

 …هستی با ذوق و شوق من و تارخ را به پدر معرفی کرد 

بی حس و حال دست پیش آورد و با تارخ دست داد و به دست دراز شده ی من متعجب نگریست . دستش را 

 تم آقای نکویی !فشردم : خیلی خوشوق

تارخ هم به همین عنوان او را خواند . به او گفته بودم مقابل خانواده اش مواظب رفتارش باشد ! حرفی نزند که پدر 

 فکر کند به عمد بوده و برای به هم زدن زندگی اش !

 …بودنمان را به اجبار و ناخشایند خوش امد گفت 

 رو معرفت و مرام من …ودش بشنود گفتم : نگران نباشید حاج منصور به رویش لبخند زدم و آرام طوری که فقط خ

 !! شما از نه … گرفتم یاد خانوم محبت از

 اخم هایش در هم بود : اومدی اینجا که چی ؟
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 فکر خودمونیم اما..  داره شااهلل ما … میاد خوشم هیرادم از … بیام کرد اصرار خیلی …ــ که دل خواهرمو نشکنم 

 …شما با همچین تعصبی  کردم نمی

نگاه پر اخمش را به چشمهایم دوخت . پوزخندی زدم : شایدم تعصب شما نبوده و مادرم به خواست و روش خودش 

 ما رو اونطوری بار آورده .. هان ؟ !! به شما نمیاد متعصب باشید !!

 به همسرش اشاره کردم : راستش فقط اومدم ببینم چقدر از مادرم سر تره !!

 خند باز هم بر لبانم نشست : که دیدم هیچی !!پوز

هستی آمد و پدر با همان ابرو های در هم ما را ترک کرد . هستی گفت بیا بریم تو رو به دوستای دیگم معرفی کنم 

.. 

 نگاهی به تارخ انداختم : با من میای ؟

 …ــ برو عزیزم . همینجام 

 قرفی منصور حاج با جوره همه پس …د که تو را در آن جشن ببینم با هستی همراه شدم .. در باورم هم نمی گنجی

 خوبی دار راز برایش. … راند خانواده و خود از مرا و پذیرفت را هایت حرف چرا و چون بی که بود همین.. بود

 !!! بودی

 

رو  خند زدم وپوز تعجبم ی همه با! شد چشمانم قفل چشمهایت …نگاهت که به من افتاد ثابت و بی حرکت ماندی 

 گرفتم .

 . صفا آقا … عمم پسر:  …هستی ایستاد تاتو را معرفی کند 

 نمی دانست تو برای من از هر آشنایی آشنا تر بودی .. یکی بودی با قلب و روحم و اینک از هر غریبه ای غریبه تر !

ان عشق نبود ! خیلی وقت بود هیج دیگر بود هرچه … بود رو چه از دانم نمی …قلبم به تکاپوی شدیدتری افتاد 

 برایم رنگ باخته بودی !!

. … روزی که چشمانی سبزی به شدم خیره …رو به روی هم ایستادیم به قلبم توجه نکردم .. نگاهم را آرام کردم 

 !! بود دنیایم ی همه

 . خوشوقتم …ــ سالم آقا صفا 

 …جا خوردی 

 !… که شناختی می اگر …کارو می کرد ..تو مرا نمی شناختی  هستی مرا هم به تو معرفی کرد .. باید هم این

 ــ سالم .

 ؟ کجان اینا عمه ؟ اومدی تنها چرا راستی عه. …هستی ادامه داد : بهترین دوست دانشگاهیم 

 !!! بیچاره …من جای تو رو را گرفتم . بهت زده شدم . مگر عمه و پدرت هم خبرداشتند ؟ بیچاره مادرم 

 …بودی .. مثل من .. حالت خوب نبود درست مثل من گیج شدده 

 …ــ مهمون داشتند من هم به خاطر هیراد اومدم 

 .. بود کرده دعوت …ــ مامان که ا قبل خبر داده بود 

 . نیومدنشون بابت کردند خواهی عذر … آقاجون همکارای از … ناخونده مهمون …ــ چی بگم هستی جان 
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فقط مادرم نمی دونست !! پس همراز زیاد داشت حاج منصور !! همین بود که طرفتان را  پس …بغضم سنگین تر شد 

گرفت ! من دختر محبت بودم .. دختر زنی که عاشقش نبود !! خب باید هم طرف تو را بگیرد ..تو که زار و زندگیش 

 …را می دانستی 

 صفا جون . پسر اومدی خوش حال هر به …هستی : خوشحال می شدیم اگه می اومدند 

 ! نآتشی و داغ …صفا جون گفتنش آتشم زد !! با همان لحن گفت که من می خواندمت !! نگاهت در نگاهم نشست 

 .…سرم را پایین انداختم . مرا چه به نگاه عاشقــ 

 دبو من مرام این… کردم نمی هم تارخ به.  بودم نکرده خیانت تو به من …نه دیگر فریب نگاهت را نمی خوردم 

 … را بزرگی این به خیانت که او. …!درست مثل مادرم 

 … بکشم سیگار بیرون برم:  بود عصبی و افروخته بر …با هستی همراه شدم . سینه به سینه ی تارخ 

 حال من بدتر بود . مانعش نشدم : برو !

 …ــ اگه می دونستم اینم میاد راضی نمی شدم 

 …یاد .. نمی دونستم از زندگی پدرم خبر داره بازویش را گرفتم : من نمی دونستم م

 نگاهش را به چشمانم دوخت : منم خبر داشتم !! فکر می کنی واسه چی تو رو به من داد ؟!!

 خدای من !

 !!! بود فروخته او به مرا آبرویش حفظ برای پدرم پس … نیفتم کاش …دستم از دور بازویش شل شد 

 پس زدم وقتش نبود ! وقت کم آوردن و گریه کردن نبود !اشکی که در چشمانم حلقه زد را 

 تمگف می چه آید نمی یادم اما دادم می دست همه با …از او فاصله گرفتم . هستی مرا به دوستانش معرفی می کرد 

 ! داشته خبر ماجرا از تارخ … دیدم آنجا را تو که بود این درگیر فقط ذهنم!!  گفتند می چه یا

 ! خارج ام عهده از کنترلش و بود پریشان نگاهم …ل تو و پدرم بود نگاهم به دنبا

 .…تارخ به درون برگشت ..آرامتر شده بود . کنارم نشست . نگاهش کردم : داغونم .. حالم بده 

 نفسش بوی سیگار می داد : می خوای بریم ؟

 … میشه ناراحت هستی …ــ نه 

 اکپ عاشق نگاه که عاشق گویم نمی …ته بودی .. نگاهت هرزه بود نشس رویم روبه درست …نگاهم به تو افتاد 

 … کنم نگاهت نتوانستم … کشیدم خجالت نگاهت از … نبودی عاشق که تو..  است

 سر میز موقع غذا خوردن نگاهم به آقا جون افتاد تنها بود . به سویش رفتم . نگاهش را به چشمهایم دوخت .

 ــ آقا جون ؟!

 .سر تکان داد 

 دارم ناال اما میدونستم دنیا پدر بهترین رو شما من … کنم نمی فراموش وقت هیچ …ــ شما منو به تارخ فروختین 

 یه هک باشید مطمئن!!  هستید خواه خود و انصاف بی و پوشالی شخصیت یه شما..  بوده خیال و خواب همش بینم می

 وسیله ی این کار نمیشم . من اما … کردید رسوا منو که همونطور میشید رسوا روز

 با که نمبی می اما کردم بد بهت درسته.پدرتم منم …خونسرد و بی خیال گفت:چقدر سنگ مادرتو به سینه می زنی

 ..…خوشبختی تارخ
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اشکم به حرف و منطق من گوش نداد و به روی گونه ام سرازیر شد:چرا نزنم؟وقتی می بینم شما با این همه ادعا در 

 من مادر. …همیشه بوده وفادار شما به اینقدر اون که بینم می وقتی..…انت بزرگی رو مرتکب شدینحقش چنین خی

 .…بهترین

 ـــ چی شده عزیزم؟چرا گریه می کنی؟

 .…بود هم در جور بد پدر اخمهای.بدهم جوابی نتوانستم که شدم هل آنقدر.…بود هستی مادر …غافلگیرم کرد

 ..…ست خانوماشکهایم را پاک کردم:چیزی نی

 .…مشکوک به من و پدر خیره شده بود اما داشت با منصور خان صحبت می کرد

 .…منصور حاج …خان منصور.…داشت تفاوت هم خواندنشان نام به حتب …جالب بود

 .…حیف از واژه ی حرمت دار حاجی که اول اسم او قرار بگیرد

 .…حاج منصور گفت: در مورد مشکل مادرش صحبت می کرد

 فرح خانوم با همان نگاه سوء ظن دار گفت:مگه مادرت چه مشکلی دارن؟

 .…دهد نمی کشیدنم نفس ی اجازه و شده حلقه گردنم دور محکم دستی کردم می حس …بغضم سنگین بود

 .…هم ایشون که بیاد بر ایشون دست از کمکی کردم فکر …ـــ مهم نیست خانوم

 .…خدایا نمی توانستم حرف بزنم

 آمد بازویم را گرفت:حالت خوبه شهرزاد؟ تارخ

 اشکهایم بار دیگر روان شدند:خوبم؟ می تونم خوب باشم؟!

 .…فرح خانوم متعجب گفت:خب اگه کمکی از دست ما بر میاد بگو دخترم

 نگاهم. …نیاورد تاب عارم بی دلِ کرد نگاهم پریشان پدرم.…بگویم که کردم باز زبن.…پدرم پریشان نگاهم کرد

 …مبر باید من:دادم فرو را بغضم..…ببرم را آبرویش نتوانستم. …نگذاشت دلم اما…گرفتم شاید بتوانم را

 .…ببخشید

 ..…کرد همراهیم خواهی عذر با هم تارخ …دیگر نأیستادم

س نف متوانست شدم خارج خانه آن از که همان.…نگاه تو را که بدرقه مان کرد را دیدم و بی تفاوتِ بی تفاوت گذشتم

 .…بکشم. و از حالت خفگی بیرون بیایم

 .…شهرزاد باش آروم:گرفت آغوشم در تارخ..…شد تبدیل هق هق به صدایم بی ی گریه …سوار ماشین شدیم

 .…شه می بد حالت دونستم می..…ندادی گوش نیایم گفتم بهت

هت از ذهنم نمی رفت و عذابم می گا بی و گاه های نگاه. …بودم ندیده را تو کاش. …حق با او بود کاش نیامده بودم

 .…داد

 .…بودم لجباز و خودسر قدر آن که من به لعنت …کی فراموش می کردم آن نگاه های خیره و ملتمست را؟!!

 باز هم ای کاش هایی که گفتنش فایده نداشت!!!

 

**************** 

 .…با صدای زنگ گوشی ام بیدار شدم
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:  ادمد جواب.  کردم تعجب!!  ؟ صبح وقت این!!  بود هستی. …صفحه اش انداختم  به ونگاهی برداشتم را گوشی.…

 … سالم

 …ــ شهرزاد 

 … و بمونم نتونستم حتی…ــ جونم ؟ هستی ..بابت دیشب عذر می خوام 

 .… دونم می چیزو همه …ــ می دونم 

 بلند شدم نشستم .. همه چیز را می دانست ؟ او دیگر از کِی ؟!!

 دونی ؟ چیو می دونی هستی ؟ چی شده ؟ــ می 

 …ــ می خوام ببینمت 

 ؟ شده چی نگفتی … مون خونه بیا. …ــ امروز که کالس نداریم 

 …ــ همه چی به هم ریخته 

 تکرار کردم : همه چی به هم ریخته ؟!!!

 … دیشب چرا!! ؟ بودی نگفته من به چرا..  چیز همه…ــ آره 

 …یچید صدای گریه اش در گوشم پ

 …ــ مامانم رفت 

 ! کنم آرامش توانم می چگونه …نمی دانستم چه باید بگویم 

 ــ میای اینجا ؟

 …ــ آدرس بده 

 

***************** 

 مهه به کال بینه بد مامانم … گفت می بهت چی شهرزاد که داد گیر مامان. …ــ دیشب بعد از رفتن همه ی مهمونا 

 حبتص اینکه مثل کرد می فرق موضوع دیشب البته …همه چیز با دید منفی نگاه می کنه  به … کس همه به و چیز

 هم اباب … رو حرفا اون صحت بشنوه بابا زبون از خواست می … کنه قبول خواست نمی … بود شنیده بابامو و تو

 … دارم هم ای دیگه ی خانواده شما جز به گفت … دخترمه شهرزاد گفت و شد عصبانی

 که من … بگه دروغ سال همه این بتونه یکی ممکنه چطور …به اشک نشست : شهرزاد ..من باورم نمیشه  نگاهش

 که هم وقتایی و … بوده ها شما پیش کار ی بهونه به خونه اومد نمی که شبها اون ی همه … گرفته ازش دلم خیلی

 … حتما بوده ما پیش

 …اشک هایش را پاک کرد 

شد ..می گفت چطور تونستی این کارو با همسر اولت بکنی ..چطور دلت اومد .. چرا خواستی  ــ مامانم خیلی ناراحت

 کجا نمدو نمی.. رفت و بست چمدونشو بعدم …رو آشیون یکی دیگه خونه بسازم و توش با خیال راحت زندگی کنم 

 … گرده می بر کی دونم نمی…

ری رو من هم دارم منتها خیلی بدترشو ..تو از خیلی دا احساسی…دستش را گرفتم : حالتو درک می کنم عزیزم 

 !کردی می چیکار بودی من جای اگه دونم نمی …چیزا خبر نداری 
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درد و دل کردم ..برای خواهری که او هم دلش پر بود از پدری که همه ی محبت های پدرانه اش را به یکباره از من 

 …باز پس گرفته بود 

 …چقدر دلتنگش بودم خدایا  …او مرا یاد شهره می انداخت 

 حق هرچند دانستم نمی مقصر را خودم من نه. …پدرم رسوا شده بود .. بی آنکه من بخواهم به عمد کاری کنم که 

 .… توانستم می و خواستم می اگر داشتم

که  ها وقت آن مثل … شدم سبک …حرف زدن با هستی خیلی حالم را خوب کرد .. عقده ی دلم تا حدی خالی شد 

 شهره برایم مسکن درد بود هستی هم توانست آرامش به وجودم ببخشد .

 نگاهی … نداد جواب کسی اما!  بود کرده را هوایش خیلی دلم…پس از رفتنش شماره ی خانه ی مادرم را گرفتم 

 … شب وقت این … بود گذشته 8 از انداختم ساعت به

 …تارخ آمد . خیلی عصبی بود 

 ــ چیزی شده ؟

 … بینه می من چشم از چیزو همه پدرت …سمت اتاقش رفت : چی می خواستی بشه  به

 ــ از چشم تو چرا ؟

 …ــ فکر می کنه اون شب من از تو خواستم بریم خونه شون .. یا اینکه از قبل من همه چیزو بهت گفتم و 

 ــ خب ؟

لوی همکارام برده !! حقشه منم برم همه زارو ج آبرومو زده بهم که حرفایی با …ــ امروز اومده بوده محل کارم 

 اطرخ به …نکردم کارو این تو خاطر به اما. …زندگییشو بریزم روی دایره .. تا از یه جا مونده و از یه جا رونده بشه 

 هب کافی ی اندازه به من از..  باشم من ریزه می هم به رو زندگی این که اون نخواستم قائلم مادرت برای که حرمتی

این زن بی چاره رسیده ..کم غصه ی تورو نخورده با اون کارایی که برای رسیدن بهت انجام دادم !اما خیلی اعصابم به 

 …هم ریخته 

 توانستم می نه …حرفی نداشتم که بزنم .. من فقط یک کاال بودم که در معامله ی آن دو رد و بدل شده بودم 

 !! خوستم می نه کنم آرامش

 !!! بود فهمیده هم شاید..  فهمید می زودی به مادرم …ردم اتاق را ترک ک

 رفتمگ را اش شماره..  افتادم رامین یاد به.… افتاد جانم به دلشوره. …دوباره تماس گرفتم اما کسی جواب نمی داد 

…….. 

**************** 

یقه دیر کردنم خیلی نگرانم شده بود . ماشین را به درون بردم . مادر را پشت پنجره دیدم . حتما برای همین چند دق

 پیاده شدم . در را بستم و به طرف ساختمان به راه افتادم .

 در را باز کرد و همراه با پایخ سالمم معترض گفت : کجا موندی دختر .. دلم هزار راه رفت !

رگردم رفتم برسونم و ب تا نداشت ماشین هستی …به رویش لبخند زدم و صورتش را بوسیدم : ببخشید مامان گلم 

 .…دیر شد 

 دررا بست : تلفنتو چرا جواب نمی دی ؟!

 …ــ تو کیفم بوده نشنیدم .. عذر مامان خانوم 
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 به سمت اتاقم رفتم : شهره چطوره ؟

 … خوابه االنم.…ــ از صبح خیلی بهتره 

 تسم به و بستم را در. …. خواب بود  قبل از وارد شدن به اتاقم آرام در اتاقش را باز کردم و به درون سر کشیدم

 .رفتم ها پله

 ــ تارخ واسه شام میاد ؟

 .…ــ آره اما یه خورده دیر تر اگه گرسنه تونه 

 ــ نه عزیزم . منتظر می مونیم.

 خودم و گذاشتم میز روی را کیفم.  رفتم تخت سمت به کنم روشن را چراغ آنکه بی!  بود تاریک. …وارد اتاق شدم 

 تالش بودن بهترین برای … بود شده سنگین خیلی هایم درس. … بودم خسته چقدر …روی تخت رها کردم  را

 بودیم قرفی کردیم نمی حسادت هم به!!  رقیبم تنها … بود بهترین هم هستی … بودم بهترین … طلبید می زیادی

برایشان عجیب بود که آنقدر  چقدر و … خواهریم که دانستند می همه. … شدیم می خوشحال هم رفت پیش از و

 … نبودیم هم شبیه. … نیستیم شبیه هم به اینکه و …تفاوت سنی مان کم است 

 … بود گذشته سخت روزهای آن از یکسال …مقنعه ام را بیرون آوردم و موهایم را از روی صورتم پس زدم 

 … کردند می زندگی ما با تارخ و من اصرار به شهره و مادر که بود یکسال

 تا هستی. …مادر هستی که از پدرم جدا شد .. برای آن همه سال دروغی که شنیده بود !! به خارج از کشور رفت 

 بیرون امیدی نا و افسردگی حالت آن از کنم اوکمک به تا کردم را تالشم و سعی ی همه من و بود افسرده ها مدت

ود .. گفته بود نمی تواند با مردی که این همه سال با او ب شده دازده … نیامد کوتاه جوری هیچ خانوم فرح!!  بیاید

 هیراد …صادق نبوده سر کند .. گفته نمی توانم همان باشم که بودم !!! التماس های هستی و هیراد هم فایده نداشت 

هیراد  و او خاطر به حداقل چرا که بود دلگیر هم مادرش از..  ماند همینجا خودش میل با هستی و برد خودش با را

 کوتاه نیامد !! چرا همینجا نماند ؟ چرا مادر بودنش را فراموش کرد !!! چرا فقط به فکر خودش بود !!

 ینم..  نگرفت طالق پدرم از داشت که دلشکستگی ی همه با من مادر چون شاید …باورش سخت بود ..نمی دانم 

انه رفت و نگذاشت در آن میانسالی مهر خ آن از فقط مادرم … بود درست کدامشان کار که کنم قضاوت خواهم

طالق به شناسنامه اش زده شود و مطلقه بودن به پیشانی اش!! نمی دانم باید می ساخت و می سوخت یا خودش را 

 رها می کرد و می رفت !!

 برای منصور حاج ی طبقه هم اگر …دلش نیامد هنوز شایان و شهره را سامان نداده درگیر مشکل خودشان بکند 

خواستگاری شهره می آمدند حتماجدایی پدر و مادررا ننگ می دانستند آن هم در آن سن !! هستی همیشه به این 

 بودم گردان روی او از مدتی اینکه از بودم پشیمان هم من …کار مادر و پاسوز شدنش برای بچه ها غبطه می خورد 

می توانست به راحتی همه چیز را بگذارد و برود  که االن چرا … آمده نمی بر دستش از کاری که کردم می درک …

 این کار را نکرد ؟!!!

پدرم بعد از این همه سال رسوا شده بود و همه چیز را از چشم من و تارخ می دید . این برای من مهم نبود .. من 

 !! ماند نمی ابر پشت هرگز ماه …درس بزرگی از این موضوع گرفتم 

 رایب وقتی دیدم..  دیدم اما …را داشتم اما نتوانستم کاری که می خواهم را انجام دهم من فقط آرزوی انتقام گرفتن 

 وقتی..  نکنی قضاوت منصفانه وقتی … بگذاری پا زیر خودت رفتن باال برای را کسی وقتی … بخواهی بد کسی
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آید !! چگونه زمین می  می روزت به چه نچرخانی دهان در زبان عادالنه و نکنی درک را شنیدن با دیدن ی فاصله

 خوری و نمی توانی بلند شوی !!

پدر مرا از زندگی تو که عاشقت بودم به نحوی جدا کرد و خودش به همین درد مبتال شد .. البته بگویم که دیگر از 

 !!! تلخ شاید … شیرین شاید …اینکه از دست دادمت متاسف نیستم فقط برایم شدی یک حسرت 

 رخ اومد .. چیکار می کنی ؟تا مادر …ــ شهرزاد 

 عوض را لباسم.  بلندشدم.  رفت می یادم از مکان و زمان و شدم می افکار این در غرق همیشه …به خودم آمدم 

 ؟ بودی خواب:  آمد اتاق به تارخ.  کردم

 .. اومدی زود..  بودم کشیده دراز …ــ نه 

 نگاهی به ساعتش انداخت : نه .. از ده گذشته !

 شدم می آن در غرق چنان!  توانستم نمی کنم جدا غمهایش و گذشته از را خودم خواستم می هرچه. …کردم تعجب 

 … که

 ــ خیلی گشنمه خانومی .. تو شام خوردی ؟

 . بیا زود..  بچینم میزو برم …ــ نه 

 از کنارش گذشتم که بازویم را گرفت : یه خبر خوب !

 راضی شد با مهرداد ازدواج کنه !! ایستادم . به طرفم برگشت : طراوت

 . مهرداد از نمیاد بدش بود مشخص …لبخندی بر لبانم نشست : واقعا ؟!! چه خوب .. من که بهت گفتم 

 لبخند زد : خیلی خوشحالم .

 ــ به نظرت این لباس چطوره ؟

 . باشه جدید لباست باید … میای چشم به خیلی …ــ تو زن داداشی 

 ره زد . نگاهی به مادر که در حال آشپزی بود انداختم : نظر شما چیه مامان ؟این حرف را شه

 … داری شوهر خواهر چنتا مگه بعدم …ــ منم می گم یه لباس جدید بگیری بهتره . باالخره اینا رو تو تنت دیدن 

 . کنم می کاریش یه… خب اما …ــ آخه وقت ندارم .. امتحانام شروع شده حسابی درگیرم 

 … فشردست چقدر ام برنامه که دونی می …ــ من نمیاماا 

 ــ با هستی می رم ..

مادر گفت : خی چرا با تارخ نری ؟ هم نظرشو می پرسی هم اون خیلی خوشحال میشه از اینکه تو چنی موردی تو رو 

 همراهی کنه .

وت نمانده بود و سرم خیلی شلوغ بود .. کمی فکر کردم . حق با او بود .. چند روز بیشتر به مراسم جشن ازدواج طرا

 باید هرچه زودتر این مشغله را از سرم باز می کردم .

 گفت …با تارخ تماس گرفتم و از او خواستم که اولین فرصت با من به خرید بیاید . حق با مادر بود .. خوشحال شد 

 . ریم می هم با میام زود عصر همین

 دستم از آمد می پیش کم..  کرد می را حالم مراعات همیشه …دگی می کردم نزدیک به دوسال بود که با او زن

. … شود دل بد و بین بد … شود نامهربان امد می پیش کم. … آورد در را هایم اخالقی بد تالفی یا.  شود عصبانی
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که خودت  زیچی..  بودم چگونه تو به نسبت که دانست می. … ستودنیه زندگیت مرد به داریت وفا گفت می همیشه

 هیچ وقت ندانستی !

ِ  دل در کم کم … کردم می عادت هایش خوبی به کم کم …این اخالق و رفتارش کم کم مرا به او وابسته می کرد 

 !! خوب خیلی … بود خوبی خیلی مرد تارخ … کردم می حس دلنشین گرمایی سردم

..  آمد نمی خوشش باز لباسهای از …و انتخاب کنم با هم به خرید رفتیم . گذاشتم او نظرش را بگوید و طبق نظر ا

 ! هم کوتاه و تگ های لباس

..  نبود ازب هم اش یقه..  بود بلند هم هایش آستین …لباسی سنگین به رنگ روشن با سنگ دوزی های بسیار زیبا 

 !!؟ هست یادت پسندیدی می را ها این من برای هم تو..  نبود کوتاه هم دامنش

ید همه ی مردهایی که همسرشان را دوست دارند روی او تعصب نشان می دهند و می خواهند زیباییهای نمی دانم شا

 همسرش فقط برای خودشان باشد .

 ودیب حساس من برای تو چرا داشت ربط داشتن دوست به اگر ….نمی دانم به دوست داشتن ربط دارد یا به غیرت 

 …ر ندارم ..اگر داشتی که باو که داشتی نگو … نداشتی دوستم که تو ؟

اگر از روی غیرت بود پس چرا می گویند و البته دیدم که برای مهال نداشتی ؟ مگر دوستش نداشتی ؟! اگر نداشتی 

 …که 

 ــ حواست کجاست خانومم ؟ می گم عالیه .. دوستش داری ؟

هربانی بود که رو به رویم ایستاده و به خودم آمدم .. حاال چه غیرت چه عشق .. دیگر مهم نبود !! مهم این مرد م

مشتاق با چشمانی پر از عشق نگاهم می کند !! زندگیم را با تو خراب کرد اما تالفی می کند همه ی آن بدی ها را و 

 من هنوز هم می توانم ببخشم !! همه را جز تو و پدرم را ! و البته مهال !

 . حسابی هست هم پوشیده …ــ آره خوشم میاد ازش 

 ــ مبارکت باشه عزیزم .

 شال و کفش ست با آن لباس را هم گرفتیم .

 از مقابل مغازه ی سیسمونی فروشی می گذشتیم که ایستاد و نگاهی به ویترین انداخت . ایستادم : چیزی شده ؟

ل و لباسای خوشگ این از مون بچه برای و بیام هم با که برسه روزی خواد می دلم خیلی بگم بذار اما …لبخند زد : نه 

 …این وسیله های با مزه بخریم 

 تنها چیزی که به آن فکر نمی کردم این بود که بخواهم بچه دار شوم .:اما می دونی که درسم چقدر واسم مهمه ..

 … اونموقع و بشه تموم درست تا کنم می صبر.. …به راه افتاد : می دونم و واسه همینه که اعتراضی بهت ندارم 

پر از احساسات خوب بود : می خوام برای بچه ام بهترین پدر دنیا بشم . همون جوری که همیشه آرزوشو نگاهش 

 داشتم !!

 دلم از لحن غمگینش گرفت . بازویم را گرفت : بریم خانومی که دیر وقته مامان و شهره منتظرن .

درد و دل می کرد از کارها و بر نامه در آن مدت چقدر با مادرم صمیمی شده بود . مامان می خواندش .. برایش 

 هایش می گفت .. بیشتر از آنکه من در جریان کارهایش بودم . از بودن ان ها در خانه خیلی خوشحال بود .

 .…به یاد پدر خودم افتادم . من که تا چند وقت پیش پدرم را بهترین می دانستم 
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بود اما مادرم دیگر کوتاه نمی آمد !! دلم برای تنهاییش نمی در آن مدت چند بار برای برگرداندن مادرم تالش کرده 

سوخت .. خودش بود و شایان و گاهی شیرین و شوهرش که نه من نه تارخ نمی خواستیم رفت و آمدی با آن ها 

ی خیل . آمد می دیدنمان به یکبار ای هفته شایان. ..  رفت می دیدنشان به شهره همراه به گاهی مادر …داشته باشیم 

در هم و غمگین بود ! دیگر از آن شایان شوخ طبع و خوش اخالق و خنده رو خبری نبود . همه در بهت از هم پاشیده 

 ! پاشید نمی هم از اینطور بود درستی و راستی ی پایه بر اگر زندگی این. …شدن این زندگی بودند 

************** 

 می اینکه با …و صدا را ندارد . شهره را با خودمان بردیم مادر به جشن نیامد می گفت حوصله ی شلوغی و سر 

 . شد همراهمان من اصرار به بخواند درس و بماند خواست

 رامین و شایان هم می آمدند .

 دلگیرم … کرد می منقلب را حالم.  سوزاند می را دلم تارخ به بارش حسرت نگاه!!  غمگین اما …طراوت زیبا بود 

 بود خوب تارخ. … نه اما …خوب می فهمیدم .. خوب درکش می کردم . اما او هم شاید مثل من  را حالش!!  کرد می

 ! شد اما نبود راحت نه. … راحتی به بشود که نبود تو مثل!  گرفت اش نادیده شد نمی

شت : دا خود در حرفی نگاهش اما بود آرام.  بود کنارم در تارخ … مختلط مجلس در هم آن …من اهل رقص نبودم 

 … نداشتم رو تو اگه..  اون جای ذارم می خودمو…دلم واسش می سوزه 

 دستش را گرفتم : براش آرزوی خوشبختی کن!

 دستش را روی دستم گذاشت : تو با من خوشبختی ؟!!

 . میشم بهترم باشی خوب طور همین تو. …لبخند زدم . چشمهایم را آرام باز و بسته کردم : خوشبختم 

 هام بدی ی همه جبران که هرکاری …هرش را در چشمانم ریخت : برای خوشبختیت هر کاری می کنم نگاه پر م

 ! بشه

 لبخندم پررنگتر شد : دارم فراموش می کنم .

 …خودش را به من نزدیک کرد و دستش را دور شانه ام حلقه کرد 

 …شهره خندید : بابا اینجا بچه نشسته 

 : اونم چه بچه ی پررویی . خندیدم و خودم را کنار کشیدم

 .. اومدند هم رامین و شایان ببین…رامین و شایان که وارد شدند را دیدم : تارخ 

 …از جا برخاست : برم بگم بیان اینجا 

 رفت . نگاهی به شهره انداختم : خوش می گذره خوشگله ؟

 ــ با تو هر جا باشم خوش می گذره .

 ! هستی که خوبه خیلی …غون بودم دستش را گرفتم : وقتی نبودی دا

 …حالت گریه به خودش گرفت : منو احساساتی نکن بیشعور آرایشم خراب میشه 

 ؟ نکنم آرایش داشتی دوست آید می یادت …هردو خندیدیم . او اهل آرایش نبود .. مثل آن وقتهای خودم 

 هر دو با تارخ به سمتمان آمدند . با ان ها بیشتر خوش می گذشت .

رامین نسبت به قبل خیلی بهتر بود . او هم مثل من با این موضوع کنار آمده بود و چه خوب می شد اگر چیزی که 

 حدس می زدم درست از آب در بیاید .. و او دلبسته ی شهره ی خوبم شود !
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هرکاری می  زندگیم شدن بهتر برای.. بودم تغییر حال در روز به روز …روزها به سرعت برق و باد می گذشت  

کردم ..به تارخ با همه ی بدی هایش اعتماد کردم . آری ..اینبار اعتمادم فرق داشت با آن اعتمادی که به تو داشتم . 

چشم بسته نبود .. می دیدم که همه ی زندگیش در من خالصه می شود ..برای راحتی و آسایش و آرامشم هر کاری 

و آنها را مانند خانواده ی خودش می داند و دوستشان دارد . اگر یک  گذارد می احترام خواهرم و مادر به…می کند

 ی همه …بدی کرد و آن هم جدایی ام از تو بود درعوض آنقدر خوبی کرد که آن بدی را بتوانم نادیده بگیرم 

وهایم می آرز به مرا..  کرد دلم مهمان را امید و عشق آن جای به و کرد پاک را بودی نشانده دلم بر که هایی حسرت

 من خواست مطابق … بود من به حواسش همیشه..  کردم می حس خودم بر را حمایتش ی سایه همیشه …رساند 

 را نای من.. نه ؟ زد هم به تو با را ازدواجم اینکه خاطر به ؟ باشم نداشته دوستش توانستم می چطور کرد می رفتار

 غصه و غم براین نبودنت دیگر.…د .آری نبودنت خیر بود بو رسیده من به که بود خیر.. دانستم می خیر دیگر هم

 .… نبود

 *************** 

 شش سال بعد

 ودب خون در غرق صورتش سرو …شیفت شب بودم . تازه رسیده بودم که بیمار جدید را با برانکارد وارد کردند 

 … تو!  ریخت فرو قلبم … اما نبود مشخص صورتش. …

 مدت آن در اینکه با..  زد حلقه چشمهایم در اشک …دستم می لرزید نبضت را گرفتم  …آن هم با آن سرووضع 

 ادد دست من به بدی حال … کنم خودداری نتوانستم بود شده عادی برایم دیگر که بودم دیده موارد این از آنقدر

 ؟ شناختینش می ؟ نکویی شد چی:  کنم سقوط نگذاشت و گرفت را بازویم زیر پارسا پرستار …

 وضعیت آن در را دیدنت اما بودم بریده تو از چه اگر لحظه آن …می شناختم ؟ زمانی جانِ من بودی !! آرامش قلبم 

 شمانمچ مقابل از ای لحظه تو تصویر..  کرد درست قند آب برایم و برد پرستاری ایستگاه به مرا..  آوردم نمی تاب

 . شد نمی محو

 دوباره پرسید : آشنا بودن ؟

 …سر تکان دادم  فقط

 تازه ام زندگی!! ؟ گرفتی می قرار من راه سر باید دوباره سال همه این از بعد چرا..  خدایا چرا…اشکهایم چکیدند 

 واندت می بار چند قلبی هر مگر نبودم عاشقش!  بودم شده تارخ ی دلبسته تازه.  بود گرفته خود به آرامش رنگ

 عشق …ت را داشتم . راست می گویند که دوست داشتن بر از عشق ست خاطرا بدترین عشق از من ؟ شود عاشق

 دوست و اندازد می دلت به وحشت عشق … دلنشین و زیبا و آرام داشتن دوست اما طوفانیست دریایی دهمچون

 .… داشتن

 .. اومده هوش به…ــ حالشون زیاد بد نیست 

 به پارسا نگاه کردم : مطمئنی ؟

 …ی گفتند ــ بله .. آقای الوند

 لبخندی بر لبانم نشست .. باید مطمئن میشدم .
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 اما زد یم تند تند قلبم …وقتی دکتر خیالم را راحت کرد آرام به سوی اتاقی که در آن بستری بودی حرکت کردم 

 مدت کی از پس را آشنایی که داشتم هیجان … نداشتی جایی قلبم در دیگر تو..  نداشت عشق و عالقه به ربطی این

 …طوالنی می بینم 

 بود وصل دستت به سرم..  بودند کرده تمیز را صورتت سقف به نگاهت و بود باز چشمهایت …در را آرام گشودم 

 !!لرزید می دلم.  کشیدم پس را خودم سریع..  گرداندی چشم و زدی پلک … ببینی مرا خواستم نمی …

 پارسا : دیدینشون ؟ خوب بودن ؟

 می و کرد می دخالت دیگران کار در همیشه …شم از این پرستار کنجکاو بدم می آمد سعی کردم خونسرد با

 …بیاورد در همه کار از سر خواست

 …ــ آره دیدم .. خداروشکر خوبه 

 لبخند زد : فکر کردم نمی تونین بریددیدنش ..

 …اخم کردمو بی آنکه جوابش را بدهم از او دور شدم 

اش می دانستم چرا به این روز افتاده ای ..دکتر الوندی می گفت کسی که همراهت ک…همه ی حواسم به تو بود 

 …بوده گفته از ساختمان بلندی افتاده ای 

 موضوع برایم گنگ بود !

 و تمخاس بر کالفه ؟ شد می مگر اما.. بگیرم تو از را حواسم و شوم کارم مشغول کردم سعی …روی صندلی نشستم 

 را گشودم تا هوای تازه به درون بیاید و کمی از آن حالت خارج شوم . آن رفتم پنجره سمت به

 جوشید می خونم اما..  آمده سرش بر چه که نباشد مهم برایم …شوم  112کاش می توانستم بی خیال اتاق شماره 

 … توانستم نمی را ام خونی نسبت بگیرم توانستم می دیده نا که را هرچه.. 

 ! ندک بیدارت قلبم صدای ترسیدم می.. شدم اتاقت وارد آرام … بودی خواب …و سر زدم نیمه شب بار دیگر به ت

 جان چشمانم پیش..  ذهنم در بد و خوب خاطرات ی همه … عمیق … کردم نگاهت …کنار تختت ایستادم 

 …گرفتند

تقریبا ..نزدیک به  ساله 33 هم تو… تو و بودم ساله 46 به نزدیک اکنون … ام سالگی 11 …همه ی بچگی هایم 

 … حالت خوش همانطور.. زد می ای نقره به …اما موهایت زیاد سپید شده بود  32

چهره ات نشکسته بود زیاد فقط خط اخم عمیقی بین ابروهایت افتاده بود .. تارخ که به یادم آمد بی سر و صدا 

 حتی با یک نگاه !!همانطور که آمده بودم برگشتم .. من هرگز به همسرم خیانت نمی کردم . 

 ************ 

  
 سرحال نیستی قربونت برم .. دیشب خیلی خسته شدی ؟

 .… دارم دوستت:  انداختم گردنش دور را دستم …چشم در چشمان مهربانش دوختم : آره .. خیلی 

 خیلی وقت بود راحت این جمله را بر زبان می آوردم .

 لبخند زد : نیازی هست بگم من بیشتر ؟

 خندیدم : نه ..اثبات شدست ..اما ما هم شما رو کم دوست نداریم .

 دستم را بوسید : من دیگه برم گلم که دیرم شده توام بگیر بخواب . شب میام می خوام سرحال ببینمت .
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 . باش خودت مواظب توام …لبخندم را تکرار کردم:حتما 

!!  اشیب رفته تو گردم می بر بیمارستان به وقتی کاش … تو خیال و فکر هم باز …رفت ..روی تخت دراز کشیدم 

 ! اتفاقی حتی. ببینمت خواهم نمی دیگر
  

 هر..  لرزدب اراده بی دلم نکند اینکه از …دلم نمی خواست وارد بیمارستان بشوم . می ترسیدم از رو به رو شدن با تو 

 . .… هم باز اما داشتم اعتماد خودم به چند

 … داد می آرامش من به وجودش …وارد ایستگاه پرستاری شدم . کاش هستی زودتر می آمد  لباس پوشیدم و

 …ــ مریض دیشبی بود که گفتی اقوامتونه 

 قلبم لحظه ای ایستاد نگاهم را به پارسا دوختم . چه می خواست بگوید ؟!

 …ــ متاسفم اینو می گم اما 

 خدای من .. چه شده بود؟!

 …ه ــ یه دائم الخمر

 متعجب به دهانش چشم دوختم . دائم الخمر ؟ تو ؟!!

 اخم کردنش را دیدم : حالت خوبه ؟ چرا اینجوری نگام می کنی ؟ واقعا می شناختیش ؟

 … نداشتم خبر ازش دیگه …سر تکان دادم : سالها پیش 

 .… بود شده دیوونه پیش ساعت یک همین …ــ حالش خیلی خرابه 

 چه من هب …نمیشنیدم . پاهایم بی اراده به سوی اتاقت کشیده شد اما نرسیده به آن ایستادم بقیه ی حرفهایش را 

 … که چه من به نبود خوب حالت که

اگر می گفتم به من چه پس این اشک هایی که در چشمم دویده بودند چه می گفتند ؟ ! برگشتم . به من مربوط نبود 

هست ؟ خانه ی پدری و آن همه تهمت و افترا و زیرزمین و تنهایی و که خوب نیستی .. من هم خوب نبودم یادت 

…. 

 به این خاطرات تلخ فکر کردم تا دلم برایت نسوزد . تا دستِ دلم نلرزد!

 شماره ی رامین را گرفتم .

 ــ جانم شهرزاد ؟

 ــ سالم .

 ــ سالم عزیزم . خوبی ؟

 ــ خوبم .. کجایی ؟

 ؟ شده چیزی ؟ درسته …اشی ــ االن باید بیمارستان ب

 ــ آره بیمارستانم .. می تونی بیای ؟

 لحنش نگرانتر از پیش شد : چی شده شهرزاد ؟

 …ــ صفا از دیشب اینجاست 

 به دزو خیلی اما بود بیهوش…لحظاتی سکوت و سپس من : اینجا بستریه .. با سرو صورت غرق به خون آوردنش 

 دونم چرا تنهاست .. میشه بیای ؟ نمی فقط خوبه االنم … اومد هوش
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 ــ االن راه می افتم .

 ــ منتظرم .

تماس را قطع کردم . رامین هنوز هم همان رامین خوب ِ گذشته بود همان که حاضر بود برایم هر کاری کند !همیشه 

ز داشت ا آمد و رفت مان خانه به مرتب …وقتی به مشکلی بر می خوردم بی منت بی چشم داشت کمکم می کرد 

وقتی دید که می خواهم خودم و زندگیم را بسازم و دل به همسرم دهم دیگر هرگز از عشقش حرفی بر زبان نیاورد 

 درد به چرا دردمو بی سرِ:  زد می شوخی به را خودش حرف ….. هنوز مجرد بود و اصرار من و بقیه سودی نداشت 

وره در می رفت : اونی که می خواستمو گفتم و اونا نخواستن حاال ک از هم گاهی و مجردیم با ندارم مشکلی من ؟ بیارم

 هر کی رو که اونا بخوان من نمی خوام . چاره چه بود در جواب حرفش کوتاه می آمدم .

با همه ی وجود در حین انجام کارم حواسم به رامین بود که در اتاق تو بود . منتظر بودم بیرون بیاید . به محض 

 رفتم و با هم از ساختمان خارج شدیم و به محوطه ی سر سبز بیرون قدم گذاشتیم : خب ؟آمدنش به سویش 

 ــ چی می خوای بشنوی ؟

 ؟ افتاده روز این به چرا بدونم خوام می…متعجب نگاهش کردم : منظورت چیه ؟ خب 

 ــ چرا واست مهمه ؟

 ؟ بود شده اخالق بد اینقد چرا …دهانم باز ماند 

 ؟ــ یعنی چی 

ــ ببین شهرزاد صفا حقشه که به این روز افتاده چوب ندونم کاریهاشو خورده .. اشتباه روی اشتباه .. یادته وقتی بهش 

 می گفتم داره در مورد تو اشتباه می کنه چطور حق به جانب رفتار می کرد ؟ چطور از حرف خودش کوتاه نمی اومد ؟

 ؟ــ خب اینا چه ربطی داره به اتفاقات االن 

 نمی این از بدتر صفا …ــ اینا نتیجه ی اون خودخواهی های احمقانشه . نتیجه ی وارد کردن مهال به زندگیش 

 … دیگه نمیشه این از داغونتر االنم … بزنه گند زندگیش به تونست

تفاقی ا گفتم. …نگفتم بهش منم اینجایی تو دونه نمی اون …نفس تازه کرد : توام بهتره اصال به دیدنش نری 

 دیدمش .. گفتم اومده بودم رفیقمو ببینم .

 سر تکان دادم . اینطوری درگیری های ذهنم بیشتر شده بود : مهال االن کجاست ؟

 … و ده می هلش پنجره از کنند می بحث هم با بوده مست …ــ به خاطر درگیری با مهال به این حال و روز افتاده 

 کجا به و بودی کجا …ت و آمدی سریع با ذهنم به گذشته انجام دادم یعنی اینقدر اوضاعت خراب بود ؟ رف

 ینا تو چه بده پس رو کنه می که کارایی تقاص باید هرکسی … نداره دوا بزنه اگه.. نداره صدا خدا چوب!!! رسیدی

 !!!حالشه به وای دیگه دنیا اون که دنیا اون چه دنیا

 اینجا ایستادی ؟ ندانستم رامین کی رفت و هستی کی آمد : چرا

 نگاهم را به چشمهای نگرانش دوختم : تو کی اومدی ؟

 ؟ خوبی تو …ــ نیم ساعتی میشه 

 . خوبم …ــ آره 

 نمی خواستنم ی همه با اما..  کنم کمکت توانستم می کاش …اما نبودم .. فکر تو دست از سرم بر نمی داشت 

 یا بغض یک شاید …ایم چیزی دست و پایم را محکم می بست بی خواستم می که همین شوم نزدیک تو به توانستم
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 دارمن کینه گویم می باشد حواست … کردم نمی حس دلم در ای کینه تو از که بود عجیب! نبود کینه بود هرچه …

 یم شستم دلم از را عشقت چون شاید!  نیستم هم عاشقت اما ندارم کینه..  نه..  خواهمت می هنوز که ندارد برت هوا

 .… و ودمب گذاشته تفاوتی بی را نامش خودم هم شاید دانم نمی…توانم نسبت به تو و گذشته مان بی تفاوت باشم 

 ــ چرا نمیای ؟

 ! اینجاست صفا …ــ هستی 

 متعجب بر جای ماند : صفا ؟

 سر تکان دادم : اوهوم ..

 به من نزدیک شد : خب ؟! االن کجاست ؟

 بستریه .. 112تو اتاق 

 ـ بستریه ؟ چی شده مگه ؟ـ

 نگاه از نگاه متعجبش گرفتم : خودت برو ببینش .

 …از کنارش گذشتم : فقط اسمی از من نبر هستی . نگو من اینجام 

خب بگو بیان مامان .. دیگه چقدر باید صبر کنه ؟ به نظر من که کیس مناسبیه و بهتر از این نمیشه . شهره هم 

 ب .مطمئنم خوشش میاد از مهرا

 هک خواهانه خیلی..  گی می راست …مادر دستمال گردگیری را که به دست داشت روی میز کشید : می دونم عزیزم 

 هب نظرم به … شهره اما..  بدن فرصت تونن نمی این از بیشتر بگه داره حق مادرش … کرده صبر مدت همه این

 .. زندگیمون وضعیت خاطر

 ه همه چیزو می دونه .. دیگه نگران چیه ؟ــ این چه حرفیه مامان ؟ مهراب ک

ـ نگران خونوادشه . اونا سخت می گیرن . می ترسه به خاطر موقعیت من و پدرت اونا حرفی بزنن یا مشکلی پیش 

 بیاد .

 تارخ به … داره دوست دل و جون از رو مهراب که دونم می.  نباش نگران …ــ من خودم باهاش صحبت می کنم 

هراب صحبت کنه و او خونواده شو در جریان بذاره و قبل از اومدن به اینجا سنگاشونو با هم وا بکنن و م با گم می هم

 دیگه مشکلی پیش نیاد .. هان ؟

ــ چی بگم مادر ؟ منم خیلی دلم می خواد این بچه سر و سامون بگیره ..می دونم با اینکه می خنده و ظاهرش شاد 

 …و لباش خنده داره و تو چشاش غم ر …نشون می ده اما دلش پره غمه 

حق با مادر بود . شهره خیلی وقت بود که عوض شده بود . سرش به درس و دانشگاه گرم بود بی صدا می رفت و می 

اومد و فقط گاهی تو جمع حاضر می شد و سعی می کرد خودشو خوشحال نشون بده . به خاطر من.. به خاطر مادرمان 

! 

 خ به اتاقش رفتم . با دیدنم لبخند زد و کتابش را بست .آنشب پیش از آمدن تار

 ــ مزاحم که نیستم ؟

 ! شدم زندگیت مزاحم که منم این …ــ هیچ وقت 

 اخم کردم : دیگه چی ؟ از کی تا حاال از این فکرا می کنی ؟

 …نگاهش را از نگاهم گرفت : از همون شب که با مامان اومدم اینجا 
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 اصال …!!! شنوم می جدید حرفای!!! شهره:  اخم با …ش را پس زدم وبه صورتش دقیق شدمموهای بلند تابدار

 ناراحت ازت کردی فکر بهش حتی یا زدی حرفی همچین بشنوم دیگه بار یه اگه شهرزاد جون به..  نیومد خوشم

 !! بخشمت نمی و میشم

 !تارخ هم و تو هم …جبران کنم  تونم می چطور و کِی دونم نمی که خوبی اونقد …لبخند زد : ببخشید 

 اخمم عمیقتر شد : باز که داری حرف خودتو می زنی .

 ؟ خوبه …خندید جلو آمد و گونه ام را بوسید : غلط کردم 

 تبسمی کم رنگ پاسخش بود .

 ؟ خبر چه …کتابش را گرفتم : خب 

 .. دیگه گرمه درسم به سرم …موهایش را پشت گوشش زد : هیچی 

 که می دونم . از مهراب ؟! ــ اینو

 …نگاهش به شرم نشست : سالمتی .. مرتب می بینمش دیگه . میاد درس می ده می ره 

 …ــ فقط همین ؟ نه حرفی .. نه 

 ــ خب چرا .. اما نمی ذارم حرف بزنه .

 ــ چرا آخه ؟ کی بهتر از اون ؟

 قبولش کنم . ــ می دونم بهترینه اما منم دالیل خودمو دارم ..نمی تونم

 ــ میشه اون دالیلتو منم بدونم ؟

 سخت اونا …بلند شد . به سمت پنجره رفت .. پرده را کنار زد و به شبِ تازه از راه رسیده خیره ماند : خانواده ش 

 . گیرن می

 ــ مهراب بهت گفته ؟

 . نگین … مهراب ی خاله دختر …ــ نه 

 ــ چی گفت ؟

 …دگی دختری که به خواستگاریش می رن خیلی مهمه ــ اینکه اصالت و خانوا

 ــ خب تو این مورد تو چه مشکلی داری ؟

 …پوزخندی زد : وضع زندگی پدر و مادر ما رو که ببینن 

ــ مهراب اگه خواهان باشه این مورد براش مهم نیست ..اون نمی تونه چشم به روی این همه خوبی تو ببنده و فقط 

 ..این مورد رو ببینه 

ــ خودش که مشکلی نداره .. مادرش ایراد می گیره .. بعدم تو داری آسون می گیری پدرمون یه عمر با دروغ 

 انوادهخ چنین تو که دختری کنه می فکر باشه کی هر …زندگی دیگه شو از مامان و بچه هاش و بقیه پنهون کرده 

 عث سرافکندگی مهراب باشم !با خوام نمی من.. باشه آل ایده تونه نمی باشه شده بزرگ ای

ــ من بازم می گم مهراب خیلی وقته تو رو دیده و از نزدیک میشناسه ..می دونه چه تربیت صحیحی داری و چقدر 

 ! باشن نداشته کاری مادرمون پدرو زندگی به که کنه قانع خانوادشو بتونه باید قاعدتا …متین و خانومی 

 …موندم .. می دونم که خستش کردم  واقعا …به طرفم برگشت : نمی دونم 
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 اریخواستگ واسه بیان بعد کنه صحبت اش خانواده با اول …رو به رویش ایستادم . تارخ می گم باهاش حرف بزنه 

 ؟ موافقی.. 

 …ــ نمی دونم 

 ــ تارخ فردا به دیدنش می ره .. بهت قول می دم همه چیز درست میشه .

 که بهتره… سخته شوهر خانواده از شنیدن حرف …کر کردم که حق با اوست اتاقش را ترک کردم و به این ف

 . بشه روشن ها چیز خیلی تکلیف اول همین

************ 

 کامال رو تو شرایط..  کرده صحبت اش خانواده با گفت بگم اینکه از قبل. …ــ مهراب حرفی نداره شهره جان 

 دیگه لحاظ این از بگم خوام می …د و به پسرشون اعتماد دارن هستن منطقی آدمای اش خانواده … داده توضیح

 . نباش نگران

 نگاهم را از تارخ گرفتم و به شهره ی ساکت و سر به زیر نگاه کردم : االن خیالت راحت شد ؟

ماس ت مامانش با مامان دی می اجازه االن …گونه هایش سرخ شده بود که لبخند بر لبانم نشست : خجالتن نداره که 

 بگیره ؟ می دونی که خیلی وقته منتظرن !

 در حال بر خاستن گفت : من نمی دونم .. هر جور خودتون صالح می دونید .

 . کردی لطف خیلی …لبخند بر لبهایمان نشست . چشم از رفتنش برداشتم و به تارخ نگریستم : ممنونم 

 ونمد می اونم که شایان بچه مونه می …لم راحت میشه خیا بره شهره …مادر هم گفت : خیر از جوونیت ببینی مادر 

 . فرانکه عموش دختر پیش دلش

 ــ خب مادر چرا اقدام نمی کنید ؟ می خواید من با شایان حرف بزنم ؟

 ــ نه عزیزم . خودش بهم گفته .. منم به زن عموش گفتم فرصت می خوان درس فرانک تموم بشه .

 . پسند مورد لحاظ هر از … بود خوبی دختر فرانک…مورد برایم گفته بود می دانستم. مادر قبال در این 

 زنگ تلفن که بلند شد تارخ گوشی را برداشت : بفرمایید ؟!

 چند لحظه مکث و دوباره تکرار کرد اما ظاهرا سکوت بود و سکوت !

 با نخواستم من …رخص شده بودی م بیمارستان از پیش روز چند. …دلم نا خود آگاه فرو ریخت ! به یاد تو افتادم 

 توهم..  بود توهم..  دانم نمی.. لحظه آن اما … مشغلم آنجا در هم من بفهمی که نگذاشتم و شوم رو به رو تو

 . رفتم خانه آشپز به و خاستم بر نبرد حالم به پی تارخ اینکه برای.  لرزاند می را دلم زندگیم در حضورت

 و ابت مرا دیگر..  توانم نمی دیگر..  من خدای …تباه کردن زندگیم را کرده باشی دستهایم می لرزید .. اگر قصد 

 ! نیست گار روز از خوردن بازی تحمل

آن شب به همین سادگی به هم ریختم . نگاه های تارخ می گفت که متوجه هست که عصبی و درهمم اما معموال 

 سکوت می کرد تا خودم لب بگشایم .

 اتاق رفتم و خستگی و خواب را بهانه کردم و تا قبل از آمدن او سعی کردم بخوابم . زود تر از هرشب به

************ 

 نداشت وقت تارخ.  آمدند می خواستگارها شب..  کنم خرید راه سر بود قرار…با عجله از بیمارستان خارج شدم 

 …… همین برای
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سیاهش آرام آرام پاین آمد و من بی اراده به راننده اش  ی شیشه …ماشین شاسی بلند سیاه رنگی مقابلم توقف کرد

 ! راحت خیلی!! کرد می هپنوتیزم مرا هم هنوز نگاهت …چشم دوختم 

 سرتکان دادی : سالم .

 ! مدار کارت … شهرزاد کن صبر:  شدی پیاده که پارکینگ سمت به افتادم راه به و گرداندم رو …به خودم آمدم 

 … دقیقه چند فقط …قابلم رساندی : خواهش می کنم نایستادم . خودت را م

 یم فکر … ام شده تفاوت بی و قوی کردم می فکر من..  بود گیرا خیلی …نمی خواستم به چشمانت نگاه کنم 

 !!کردم

 بی نگاه به نگاهت گفتم : برو کنار .. من حرفی با تو ندارم و نمی خوام حرفاتو بشنوم .

 زیاد وقتتو نمی گیرم . …ــ شهرزاد لجبازی نکن 

 چه من اب باشی نکرده فراموش امیدوارم…عصبانی شدم : یاد نگرفتم که به کسی فرصت بدم ..یعنی یادم ندادید 

 !کردی

 من..  نگیر قرار من راه سر وقت هیچ دیگه و کنار برو:  زدم پس رو تو …ــ می دونم .. حق با تئه اما فقط چند 

 زه نمی دم به هم بزنیش!اجا..  دارم دوست زندگیمو

 . لرزید می پایم تا سر..  رساندم ماشینم به را خودم و نماندم دیگر. …جا خوردی . این را به وضوح حس کردم 

 شتباها من!!  گفتم می تارخ به را آمدنت این …با چند نفس عمیق حالم کمی بهتر شد! می دانستم باز هم خواهی آمد 

 ! کردم نمی تکرار را قبل

حتی به این فکر نکردم که چه می خواستی بگویی .. همانطور که از هستی هم خواسته بودم در موردت برایم نگوید .. 

 می دانستم هوایی نمی شوم اما خب درگیر شدن ذهنم را هم به خاطر تو دوست نداشتم !.

************ 

 رو آخرش حرفای گذاشتی می …ت می دادی دقیق نگاهم کرد . کمی از قهوه اش را نوشید : بهتر بود بهش فرص

 ! بزنه

 نگاهم به تعجب آمیخته شد : فرصت می دادم ؟!! یعنی از نظر تو مشکلی وجود نداشت ؟

 لبخند زد : نه !

 تکرار کردم : نه ؟!

ری از اوفاد جز کردیم زندگی سقف یک زیر هم با که سالهایی این تو. …دستم را گرفت : نه! من به تو اعتماد دارم 

 لویج تونم نمی گفتم …تو ندیدم .. من همون شب اول از تو خواستم که هرگز در مورد صفا حرفی به زبون نیاری 

 کم کم تمگذاش..  نیست خودت اختیار به او به بیگاهت و گاه های کردن فکر که دونستم می..  بگیرم رو کردنت فکر

حبتشو از یاد ببری و محبت منو جایگزین کنی .. سخت بود برام م آروم آروم..  کنی عادت خودم بودن و او نبود به

 ودز خیلی تو. …زنی که دوستش دارم ذهنش مدام درگیر مردی دیگه باشه .. مردی که عاشقانه دوستش داشت اما 

 عیتوس ی همه دونستم می داشتم ازت که شناختی با و کنم اعتماد بهت خوام می دونستی چون شدی مسلط خودت به

کنی که خیلی زود به روال عادی برگردی حتی اگه از من متنفر باشی ! و وقتی می دیدم که سعی داری فراموشش  می

 …ادمد می حق تو به که چرا زدم نمی دم و ساختم می هات بداخالقی با …کنی محبتمو بهت بیشتر ابراز می کردم 

 یبنج اونقد اما …ر می موندی بازم حق با تو بود متنف من از عمر آخر تا اگه حتی و بودم کرده بد تو به خیلی من



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

2 1 5  

 

 گرانن االن من.  همسرتم من اینکه خاطر به فقط کنی مدارا بودم گرفته رو ت عالقه مورد زندگی که منی با که بودی

 . کردی اثبات من به و محبتت و خودت تو … بشی رو به رو صفا با تو که نیستم این

 پس درس وقت..  شد می تکرار داشت گذشته اتفاقات ی همه دوباره انگار. …که  به یاد آوردم .. همه ی خاطراتی

 . بردم می کار به باید را بودم گرفته فرا خاکستری های روز آن در چه هر … بود دادن

**************** 

 م اومد .خوش ازشون خیلی … بودند کالسی با و خوب ی خانواده چه …ـ دیدی شهره جان ؟ بیخود نگران بودی 

 ازدواج این زودتر چه هر خدا امید به و نیاد پیش مشکلی امیدوارم…تارخ هم گفت : مهراب هم که خیلی آقاست 

 . بگیره سر

 فقموا نیز او داشتو حضور خواستگاری ی درجللسه هم شایان.…شهره رنگ به رنگ می شد و تارخ اذیتش می کرد

 . بود

 هب تارخ …ودن پدر بود .. با اینکه می دانست شهره چقدر به حضورش نیاز دارد تنها چیزی که همه ی ما را آزرد نب

 مادرم اما نداده اجازه غرورش گفتیم می همه! نیامد اما بیاید مان خانه به که بود خواسته او از و بود رفته دیدنش

 . نکنید ناراحت خودتونو … خجالتشه از:  گفت

 …و چه خوب او را می شناخت 

******************* 

 ـ کجاست ؟

 با دست اشاره کرد : ایشون .

 گاهن نتوانستم لحظاتی.  بود مهال … برداشت را عینکش …نگاهم را با اشاره اش به جایی در همان نزدیکی دوختم 

 . رفتم سویش به و کشیدم هم در اخم.  داشتم کم را همین.  بردارم روشنش چشمهای از

 لبخند زد : سالم .

 !!! طرفا این از عجب …الم ــ س

 ــ می تونم باهات حرف بزنم ؟ زیاد وقتتو نمی گیرم .

 ــ در مورد شوهرت که نیست ؟

 پوزخندی زد : عجب شوهری هم هست .. حاال وقت داری یا نه ؟

 ــ بریم تو محوطه .

 حس عجیبی با حال غریبی

  
 دلم تنگته

 

 پر از عشق و عادت بدون حسادت

 

 تنگتهدلم 

 

 گله بی گالیه بدون کنایه
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 دلم تنگته

 

 پر از فکر رنگی

 

 یه جور قشنگی دلم تنگته

 

 تو جایی که هیچکی واسه هیچکی نیست

 

 دلم تنگ تنگه

 

 واسه خاطراتت که کهنه نمیشن

 

 دلم تنگ تنگه

 

 برای یه لحظه کنار تو بودن

 

 یه شب شد هزار شب

 

 چراغای روشن که خاموش و خوابن

 

**** 

 

 من دل شکسته با این فکر خسته

 

 دلم تنگته

 

 با چشمای نمناک تر و ابری و پاک

 

 دلم تنگته

 

 ببین که چه ساده بدون اراده

 

 دلم تنگته

 

 مثه این ترانه چقدر عاشقانه

 

 دلم تنگته

 

 .…دلم تنگته 
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نگاهم را به رو به رو دوختم : خب ؟ لطفا حرفتو زودتر بزن و برو ..  دستهایم را درجیب روپوش سفیدم فرو کردم و

 من سرم خیلی شلوغه .

 

 ـ آره دیدم خانوم دکتر .

 

 خانوم دکتر رو با حالتی تمسخر آمیز گفت . بی تفاوت گفتم : می شنوم .

 

 ــ واسم سخت بود اومدن پیش تو و منت کشی ..اما مجبور بودم .

 

 امه دادم .به سکوتم اد

 

 یدمد اومدم وقتی اما. …ــ من فقط به عشق صفا بود که به ایران اومدم . مدتها بود روئیای با او بودن تو ذهنم بود 

 زیبا هم که دختری به بود باخته دل! دیر خیلی … بودم رسیده دیر. … نداشتم خبر و بوده محالی آرزوی چه روئیام

! دل کندن از چنین دختری برای هر پسری سخت بود .. اما به طرز احمقانه ای  داشتنی دوست و پاک و ساده هم بود

 !قلبش تو شدن جا برای …شروع به تالش کردم برای دلزده کردن اون از تو 
 

 …به قدم زدنمان ادامه دادیم . من ساکت بودم و او شاید به دنبال واژه هایی که حالش را بهتر توصیف کند 

 

 با ردمک می فکر که دیدم می شایسته و الیق اونقدر رو خودم …این بود که بین شما فاصله بندازم ــ همه ی سعیم 

 هک بود چیزی اون از تر سخت خیلی اما.. تونم می کردم می فکر… بلرزونم رو صفا دل تونم می خودم دادن نشون

 تونستم : زد پوزخندی.. …د بتونم شای گفتم تارخه عاشق اینکه به بردن پی و طروات دیدن با … کردم می فکرشو

 هم از فقط صفا نه کندی دل تو نه..  بشه باید کردم می فکر که اونطور نه.  خواست می دلم که اونطور نه اما

 .… شدین دلگیر!! رنجیدین
 

آبتو زیر … گفتم بد تو از …رنجش صفا اونقدری بود که بتونم با یه خورده محبت دلِ شکسته اش رو به دست بیارم 

 .. خودم برای …زدم .. تهمت زدم .. هر کار خوب و بدی که به ذهنم رسید کوتاهی نکردم تا اونو به دست بیارم 

 

ایستادم حالم از حرف هایش به هم می خورد تحمل شنیدنشان را نداشتم : می دونم .. همه ی اینا رو که اینقدر راحت 

 من راغس اومدی چی برای االن …به تکرار و یاد آوریشون نیست  داری تعریف می کنی من تلخیشونو چشیدم ! نیاز

 ؟
 

نگاهش را به چشمانم دوخت : آهت دامن من و زندگیمو گرفته دختر! از همون روز یه آب خوش از گلوم پایین 

تش ه دوسنرفته .. صفا دیوونه ی توئه! اما خب .. یه جورایی تحملم می کنه دیگه ..اونم فقط به خاطر اینکه می دون

 .… االن بودم گرفته یاد تو از بودنو پیله شیله بی … داشتنو دوست رسم و راه… اگه من …دارم 
 

 … کنی کمکم اومدم که بگم خالصه:  …باز هم نفس 
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 پوزخندی زدم : من ؟! چطور می تونی بهم اعتماد کنی ؟

 

چ وقت چشم دیدنت رو نداشتم بذار صادقانه بگم به چشمهایم خیره ماند : با همه ی بدی هایی که بهت کردم و هی

 اینجوری رو تو من!بدی بدی با رو بدی جواب تونی نمی..  باشی بد تونی نمی که دارم باور …بهت اعتماد دارم 

!  داده تدس از رو تو که این از باشه پشیمون که دم می حق..  کنه فراموشت نتونه که دم می حق هم صفا به و شناختم

 .…کرد می فرق آسمون تا زمین بودی تو که خوبی با من نظر از خوب …وقت نتونستم خوب باشم  هیچ من
 

این تعریف ها دیگر سودی به حال من نداشت ! نه گذشته ی تاریک نه چندان دورم را روشن می کرد نه زخمهایی 

 که بر دلم نشانده بود!

 

 ــ چه کمکی از دست من بر میاد ؟

 

 … گرفتم جواب دیروز …رد و برگه ای را بیرون کشید : من باردارم دست در کیفش ب

 

 . گفت می راست ظاهرا…برگه را گرفتم و نگاهی به آن انداختم 
 

 ــ خب ؟ باید تبریک بگم ؟

 

 برگه را گرفت و در کیفش گذاشت : نمی دونم چه جوری بگم ..

 

 . بزن حرفتو زودتر. …دادم : من باید برگردم  با اینکه کنجکاو شده بودم خودم را بی تفاوت نشان
 

 … االن.. اما.. بودم راضی منم …ــ صفا می گه از هم جدا شیم 

  
 جدا بشین ؟! یعنی اینقدر اوضاعتان به هم ریخته بود ؟

 

 ــ عجب !! خب من االن باید چیکار کنم ؟

 

ن هنوز دوسش دارم .. خیلی زیاد ! و االن به خاطر این بچه ــ اون یه دائم الخمر شده .. بی فکر و بی مسئولیت .. م

 کار ره داشتنش برای که همون بشه … برگردونیم زندگی به اونو که کنی کمکم اومدم …نمی خوام ازش جدا بشم 

 … کردم

 

چشمهای زیبایش لبریز از اشک شد : فکر نکن اومدن پیش تو و درخواست کمک کردن و شکستن غرورم برام 

 … گرفتم تصمیم که بودی راهی آخرین تو … کنم می تحمل رو فشاری چه دونی نمی …حت بود .. نه را

 

احساس بدی کل وجودم را در بر گرفت . چرا باید به اینجا می رسیدیم ؟ هیچ وقت فکرش را هم نمی کردم که تو 

 …روزی 
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ز تو رو دوست داره .. یه حسی بهم می گه حرفای هنو اون … بزنی حرف باهاش …ادامه داد : منظورم اینه که بیای 

 تو رو قبول می کنه ..

 

پوزخندی که بر لبانم نشست ناخواسته بود : وقتی به قول خودش همه ی زندگیش بودم حرفامو قبول نکرد! االن بیام 

 چی بگم ؟ بگم پای زن و زندگیت بمون ؟ خنده دار نیست ؟

 

 …: بذار مطمئن بشم که این راه جواب می ده یا نه  نگاهش رنگ نا امیدی به خود گرفت

 

 …ــ فکر نمی کنه ممکنه با دیدن من

 

 هب قبلی احساس همون.. بشه هوایی بخوا دوباره دیدنت با حاال که نبره یاد از رو تو اون …حرفم را قطع کرد : نه 

 .. داره رو پشیمونی ی اضافه

 

 بمونی ؟ به چیش دل خوش کردی ؟ــ اگه اینطوره چه اصراری داری پاش 

 

 منیست سابق مهالی اون دیگه من …من …لبخند تلخی زد : می خوام به بچه ای که قراره از راه برسه دلخوش کنم 

 می کرف من به..  کیه به حواسش صفا نیست مهم دیگه.  نیستم خودم فکر به فقط دیگه.. شده عوض احساساتم …

 از بودی مجرد اگه راستش …شاید اومدن بچه باعث بشه اون به خودش بیاد  کنم می فکر همش..  نه یا کنه

 ودمخ دست با که رو اون زندگی تا کردم می هرکار … برگردی که فتادم می پات به اومدم می..  رفتم می زندگیش

 .… دونم می مقصر خودمو من.  کنم آباد دوباره کردم خراب
 

انع از ریزش آن می شد : میای ؟ می دونم سخته واست ..می دونم اعتماد اشک در چمهای شفافش می لرزید اما م

 نداری بهم ..اما دارم ازت خواهش می کنم .

 

 ! فکر بدون.. سریع و آنی نه اما.. گرفتم می تصمیم باید …لحظاتی نگاهش کردم 
 

 ــ فردا با تارخ میام .

  
 نایستادم لبخندش را تماشا کنم به راه افتادم!!

  
 !!خیلی!! عجیبی خیلی …روزگار 

 با هک دونم می! کردی ثابت من به خودتو هم با آشناییمون اوایل همون از..  گفتم هم قبال …من به تو اعتماد دارم 

 وت داشتن … گم می خودم با اما شم می شرمنده کنم می فکر بهش بار هر..  ایستی می زندگیت پای وجودت ی همه

 شدنا پیش تو و خانواده ت و هر کس دیگه می ارزه . بد اون ی همه به..

لبخندم کمرنگ بود .. فکرم به این مشغول بود که آمدنم نزد تو کار درستی هست یا نه !! تارخ از اعتمادش حرف می 

 زد و من به این فکر می کردم که چگونه می توانم با تو رزو به رو شوم ؟

 . تحمل دیدنشو ندارم .ــ اما من نمی تونم باهاش حرف بزنم .
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ــ اگه فکر می کنی می تونی کمکش کنی باید این کارو انجام بدی .. به وظیفت عمل کن .. فکر کن یه غریبست .. 

 فکر کن یکی از بیمارای بیمارستانه!

 م .نک فکر باید! کنه می درد سرم:  بستم را چشمهایم …نمی شد! با همه غریبگیت باز هم در ضمیر نا خودآگاهم 

 ــ از جانب من خیالت راحت باشه .. من به تو ایمان دارم .

چه خوب بود به زبان آوردن این کلمات از جانب او و شنیدنش برای من ! کاری که تو نتوانستی انجام بدهی .. تو که 

 …از بچگی مرا می شناختی! باید خوب فکر می کردم 

 

********** 

 رو از … داشتم دلهره …نه تان ایستاده بودم .. دستم برای زدن آیفون باال نمی آمد از مهال آدرس گرفتم . مقابل خا

 . نبودم خوب..  داشت غریبی حال دلم تو با شدن رو به

 در..  کردم معرفی را خودم.  شنیدم را مهال صدای. …پس از آن همه کلنجار رفتن با خودم باالخره زنگ را فشردم 

 نه اما! اشندب کشیده ای نقشه برایم هم باز اگر …درون گذاشتم . قلبم را نتوانستم آرام کنم  به را گام اولین و شد باز

 بینم می کنم می فکر خوب که حاال … بودم گفته تارخ به را چیز همه … نکردم تکرار را گذشته اشتباه بار این من..

 …اول به تو گفته بودم که  همان من اگر شاید..  ببینم مقصر را تو فقط بخواهم که انصافیست بی

 در ساختمان بزرگ رو به رو باز شد .

 مهال آراسته و زیبا بیرون آمد .. به استقبال من !

 با هم دست دادیم . سرد احوالپرسی کردیم . مرا به درون خانه راهنمایی و دعوت کرد .

زو های من چنین خانه ای بنا کنید ..اما نه خانه ی زیبایی داشتید ..فکر نمی کردم بتوانید بر خرابه های خانه ی آر

 نمی رو من غروربه همه آن با مهال نبود اگر که..  بود سست بنایش…لحظه ای درنگ !! این خانه ظاهرا زیبا بود 

 !کردنش آباد برای انداخت

 …ی نزنم چیز به لب کند پذیرایی من از که چیز هر با که بودم کرده عهد خودم با. …دقایقی تنهایم گذاشت 

 نداشتم را خوردن زخم تحمل دیگر … بودم شده محتاط زیادی! ترسد می هم سفید و سیاه ریسمان از مارگزیده

 ! بودم شده خوب تازه…

 ؟ کجاست شوهرت االن …با چای و شیرینی آمد ..اما گفتم : زیاد وقت ندارم ..باید برگردم 

 رماد چقدر و..  جون صفا.. خیر به یادش …نم خطابش می کردم آوردن نامت برایم سخت بود. نامی که همیشه با جا

 . کردم نگاهش منتظر و. برداشتم لب از را ام خواسته نا لبخند … کردنم خطاب اینگونه برای کرد می تنبیهم

 …ــ االن تو اتاق خودشه .. یعنی همه ی وقتش رو اون تو می گذرونه 

 .…اهم را به آن سو دوختم با اشاره ی او به باالی پلکان مرمری نگ

 ؟ مستیه حالت تو …ــ یعنی االن هم تو حالت 

 … اینطوریه همیشه …سرش را تکان داد : آره . 

 التح آن در که آوردم می یاد به وقتی افتاد می رعشه به تنم هنوز …می ترسیدم . از حالت مستی ات می ترسیدم 

…. 

 برخاستم : توام با من بیا ..
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 ترسی ؟ ــ ازش می

به حالتی متعجب این را گفت ..نمی دانم موفق شدم خودم را خونسرد نشان دهم یا نه : چرا باید بترسم ؟ گفتم مقابل 

 ! بهتره…خودت حرف بزنیم 

ــ نه ..من راحت نیستم .. نمی خوام وقتی بهش می گی به خواست من اومدی ..خودم اونجا حضور داشته باشم ! نمی 

 .… خوام بهم بخنده

 !کن کمکم خدایا…بی حرف به سمت پله ها رفتم 

 مهال گفت آخرین اتاق سمت راست .

 ینا دیگر … هست هم مهال.. نه… بازهم اگر … بودم افتاده روز آن یاد به لرزید می پاهایم …ماقبل اتاق ایستادم 

 ! افتد نمی اتفاق

 …صدای موزیکی آرام به گوش می رسید 

 …ش دادم صدای معین بود گو …لحظاتی ایستادم 

 ترانه ی دلم تنگته !!

 …ــ مدام همینو گوش می ده 

 از حضور ناگهانی مهال پشت سرم ترسیدم .. دست خودم نبود آخر ذهنم درگیر خاطرات بد و منفی بود .

. رفت و من در زد و آرام آن را گشود . دستش را پشتم گذاشت و به درون هدایتم کرد .. نگاهش کردم . لبخند زد 

 یال آرام آرام سیگاری و بود سقف به نگاهت … بودی کشیده دراز تخت روی..  دیدم را تو …به درون نگریستم 

 . کرد می بدتر را ناخوشم سیگارحال بوی.  کرد می دود و سوخت می انگشتانت

 . افتاد سوزش به قلبم …اشک از گوشه ی چشمانت روان بود 

 : سالم . می دانستم صدایم می لرزد

 .… نشستی بود اشک پر سرخ چشمانت …ناباور به سویم برگشتی 

 !!اینجایی؟ تو …ــ دارم خواب می بینم ؟ !! تو 

 . بود سخت …سخت بود بر خودم مسلط شدن 

 . ماندم جای بر…برخاستی و به سویم آمدی و من به میلم برای عقب رفتن و پا پس کشیدن غلبه کردم 

 حرف بزنم . ــ اومدم باهات

 .…رو به رویم ایستادی : باورم نمیشه!!! باورم نمیشه 

 .…نفست همان بوی لعنتی را داشت ..همان 

 … نشو نزدیکم:  کشیدم عقب … شدید خیلی …حالت تهوع پیدا کردم 

ه انگشتت بسیگار به انتهایش و به انگشتت رسیده بود که انگونه با اخم پرتش کردی و پا بر آن گذاشتی ..نگاهت 

 بود عصبی و بد خلق با لحن بدی گفتی : می دونستی حالتو به هم می زنم چرا اومدی ؟

 اخم در هم کشیدم : برای خوشایند تو یا خودم نیومدم .. اومدم بپرسم چرا می خوای از مهال جدا شی ؟!

 !کنجکاوی…نگاهت ثابت ماند به چهره ام 

 …لب گشودی : من پشیمونم 

 !! نمیاد بر دستم از کاری و پشیمونم … بده حالم:  لرزید چشمانت در اشک…د نگاهت لغزی
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 دستت را باال آوردی : باورم نمیشه یعنی خودتی ؟!!!

 چشمهایت مرا به گذشته برد ! به جایی که از آن گریزان بودم !

 داییج برای …..برای جبران  دیره خیلی. …نگاهم را گرفتم تا آسوده تر باشم : االن دیگه پشیمونی سودی نداره 

 ! این به شبیه کاری هر یا برگشتن برای …

 هیچ اب خوشبختیتو تو دونم می.. نیست برگشتن به منظورم.. اما … داغون داغونِ …گامی به عقب برداشتی :داغونم 

 … کنی فراموش داغونمونو و درب ی گذشته و من تونستی دونم می … کنی نمی عوض چیزی

! کن اتماش خوب … ببینی که خوبه اما …کردی : می دونم که منتظر دیدن من تو این حال و روز نبودی  پشت به من

 ! دادم دلتو شکستن تاوان جوری چه ببین

 قلبم از آن همه بی قراری گرفت .. من نمی توانستم تو را آنقدر بی تاب و پریشان بیبنم!

 وقت ندچ تا … راهه تو که باش ای بچه فکر به …این خراب نکنی  ــ ببین من اومدم ازت بخوام زندگیتو بیشتر از

..  ونیت می کن باور..  کن فراموش رو گذشته و من..  داره نیاز هردوتون به..  مادر و پدر محبت به و میاد دنیا به دیگه

موم شده و همه چیز ت که کنی باور باید.. بگی خودت به باید.. بخوای کافیه.. کنی می تصور که نیست سخت اونقدرام

 …دیگه بر نمی گرده 

به طرفم برگشتی : خب همه ی دردم اینه که نمی تونم .. نمیشه .. باورم نمیشه من چطور تونستم تو رو از دست بدم 

 .. چطور باور کردم که تو می تونی بد باشی ؟

ه ی زندگیمو به گند کشیدم تا شاید همه ی اون روزا شده کابوس خواب و بیداریم ! داره منو از پا می ندازه ..هم

 ! کشونه می جنونم به داره کابوسا این …لحظه ای اون اتفاقاتو فراموش کنم ..اما نمی تونم 

 … که خاطراتیه اون فکرم ی همه … گذشته دلتنگ …هرلحظه دلتنگ توام 

 ؟ ناگه سکوت کردی ..اخم بر چهره ات بیش از پیش جان گرفت : گفتی بچه ؟ کدوم بچه

یعنی هنوز مهال به تو نگفته بود؟ بی جواب به سوالی که از خودم پرسیده بودم به تو نگاه کردم : اینقدر خودخواه 

 طفل این فکر به دیگه… هم..  خودتو زندگی هم..  من زندگی هم.. نکردی آباد و کردی خراب هرچی بسه…نباش 

 .…بسا رو بچه این زندگی..  باش معصوم

 دی و مقابلم ایستادی : از کدوم بچه حرف می زنی ؟ اصال .. اصال تو چرا اومدی اینجا ؟ !!به من نزدیک ش

 حرف تو با بیام که…با آن حالت متعجب و حیران مرا هم گیج می کردی : خب ..راستش مهال از من خواست که 

 .. داره اهمیت … تو برای من های حرف هم هنوز کنه می فکر اون.. بزنم

 زا االن همین …از قبل : ببین من اصال حال و روز خودمو نمی فهمم شهرزاد .. تو نباید می اومدی اینجا  پریشان تر

 … برو اینجا

 .…با بهت و سر در گمی پرسیدم : آخه چرا ؟ !! تو باید به 

یای و گذاشته که ب قرار تو با اون!!!  بریزه تو به زهرشو که اینه دنبال وقته خیلی …شهرزاد مهال به تو دروغ گفته 

تالفی عالقه ی من به تو رو سرت در بیاره !! اما برگشتن من باعث شد نقشش به هم بریزه ..قرار بود برم ترکیه 

 هک خوشحالم..  برگشتم پیش دوساعت همین …..حتی بلیطم هم اوکی کردم .. اما حالم خراب بود نتونستم برم 

 … نیفتاده برات اتفاقی

 … آزمایش ی برگه …ک بزنم گفتم : اما اون حاملست متحیر بی آنکه پل
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ــ نه عزیز من .. بچه ای در کار نیست ..همین االن از اینجا برو و دیگه هیچ وقت برنگرد و به هیچ عنوان هم بامهال 

 ثلم. … بدی نجات منو نکبت و نحس زندگی که بودی فکر به بازم هام بدی ی همه با که ممنون …رو به رو نشو 

 …یشه منو شرمنده ی خوبی هات کردی هم

. …هوشیار تر از لحظه ی اول بودی .. خیلی هوشیارتر ! نمیتوانستم حرف هایت را باور نکنم و بی خیالشان بشوم 

 !!! کشیدم بیرون اون و تو زندگی از پامو وقته خیلی که من!! ؟ چرا آخه:  رفتم عقب. … ریخت جانم به ترس

برشانه ام گذاشتی : آره ..ولی بعد از تو من دیگه اون صفایی نبودم که مهال عاشقش بود!! من مقابلم ایستادی . دست 

 هیچ وقت نتونستم تو رو فراموش کنم !!

 … بود اشک از پر چشمهایم.… کشیدم پس را خودم! من خدای …حرارت دستانت از لبا سهایم گذشت و تنم را 

 !!! تو های چشم مثل

 میشه ؟!! ــ این بازی کی تموم

 ــ وقتی که تو از روی زمین کم بشی!!

صدای سرد و خشن مهال از پشت سرم به گوش رسید . به طرفش برگشتم : مهال ..من به تو اعتماد کردم !!! تو بازم به 

 من دروغ گفتی ؟!!

ون وقت شاید ا!!!  بدید جون خودم چشمای جلو هردوتون خواد می دلم …رنگش پریده بود : از هردوتون متنفرم 

 …آروم بگیرم 

 تو با عصبانیت به او نگاه کردی : برای چی پای شهرزادو دوباره کشیدی وسط ؟

 چشمهای کشیده اش را به تو دوخت : پای اون همیشه وسط زندگی ما بوده !

 مقابلش ایستادی : یادت نره که این تو بودی که پا تو کفش شهرزاد کردی و زندگیشو ازش گرفتی !

 آره چون تو رو حق مسلم خودم می دونستم ! اما تو هیچ وقت عالقه ی منو باور نکردی! ــ

ــ باور نکردم چون اون چیزی که می خواستم نبودی .. از زمین تا آسمون با ایده آل های من تفاوت داشتی !! ببین 

 راچ. …ونواده و عشقمو ازم گرفتی منو به کجا کشوندی!! من این بودم ؟ همه ی باورامو ازم گرفتی لعنتی! خدا و خ

 ؟ شی نمی من خیال بی

 خیره در نگاهت گفت : امروز دیگه بی خیالت شدم !

 سر به عقب گرداند : پرهام ؟

 لهب:  گرفت قرار در ی آستانه در درشت بسیار باهیکلی بلند قد مردی …مات و بی حرکت بر جای مانده بودم 

 !؟ خانوم

 بود : می خوای چه غلطی بکنی ؟ این لندهور کیه ؟ چشمهای متعجب تو دیدنی

 .…خندید : کسیه که همه جوره جورِ نبودنهاتو می کشه !!! بعد از توهم قراره بشه 

 خنده ای چندش آور : بگم یا فهمیدی ؟

 به سویش هجوم بردی : تف به وجدانت بیاد ..باز بگو چرا ازم متنفری!

 ظب رفتارت باش !اما پرهام راهت را سد کرد : موا
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 .… نبود خوب حالت! نداشتی تعادل اما رسید می نظر به تر نیرومند هم او از ظاهرت …با او دست به یقه شدی 

 هب اراده بی بود کرده یخ وجودم ی همه و لرزیدم می بید چون!  بیندازد پا از را تو ضربه چند با توانست که اوبود

 دند !نبو اختیارم به هایم اشک دویدم سویت

 …صورتت غرق به خون شده بود 

 مهال گفت : چیه ؟ هنوز خاطرشو می خوای ؟ تارخ تو این مدت نتونست دل ه*ر*ز*ه*تو به دست بیاره ؟

 ! باشه پست حد این تا بتونه یکی نمیشه باورم …اشک هایم را پاک کردم : خفه شو ! ازت متنفرم 

 با خانوم درست حرف بزن ! …پرهام با لگد به پهلویم کوبید : خفه شو 

 .…خدای من ! چه دردی .. به خود پیچیدم 

 خودت را جمع کردی : حرفتو بزن لعنتی چی می خوای که گورتو گم کنی و از زندگیم بری ؟

با پوزخندی که بر لب داشت نگاه سرد و پر از کینه اش را به تو دوخت : من دیگه هیچی ازت نمی خوام ! جونتو می 

 ون خودتو عزیزتو!!خوام ! ج

به پرهام اشاره کرد و از اتاق خارج شد . اما برگشت و رو به من : نگران تارخ جونتم نباش ..اون نمی دونه اینجایی 

 این دارم شد نمی باورم. …..من با مادرت تماس گرفتم و گفتم قرار بوده بیای اینجا اما نیومدی!!!دوباره رفت 

 نم سپر که بود این سعیت ی همه. … گرفت لگد و مشت زیر را هردومان پرهام. … بینم می بیداری در را اتفاقات

 از ماا برخاستی دفاع برای بار چند.. زد می بود نزدیکتر و توانست می که را هرکدام!نبود مهم برایش پرهام. بشوی

 !بایستی محکم مقابلش توانستی نمی بود نپریده سرت از مستی حالتِ که آنجا

 بعد یکم و تو فریاد صدای فقط و رفتم فرو بیهوشی عالم در.…ی که به سرم خورد نفهمیدم کجا هستم با ضربه ا

 …… که وقتی تا!!  هیچ دیگر و همین.. شنیدم را گلوله شلیک

  
 هدیوون دارم …ــ تو رو خدا چشمای قشنگتو باز کن!!! شهرازدم ..بازکن چشماتو ..نگام کن ! بگو که حالت خوبه 

 … شهرزاد. … میشم

 ویر را خیسی و گرم های بوسه..  بودم بیداری و خواب بین حالتی در…صدای مردانه ای که پر از بغض بود و گریه 

 حس صدا آن شنیدن … شدم می هوشیار کم کم … بگشایم چشم نبودم قادر اما کردم می حس ام پیشانی و سر

 وانستم به خودم بگویم که صدای کیست!ت نمی هنوز اما بود آشنا خیلی!  داد می من به عجیبی

 و گشودم چشم… کنم باز را هایم پلک کردم سعی … کرد می گریه و شنید نمی پاسخ …دوباره صدایم می کرد 

 ؟ بودم کجا!  تاریکی در ور غوطه و بود سیاه چیز همه آن جز.. دیدم مقابلم در دور ای نقطه در را نور از کمی حجم

 راکامال حضورش که صدا همان …ه در بدن داشتم به خودم حرکتی دادم که ناله ام بلند شد با وجود درد زیادی ک

 ؟ هوشی به شهرزاد:  گفت زده ذوق و ناباور کردم می احساس

 ! بودند بسته را دستهایم!!! شد زنده خاطرم در چیز همه دیدنت با … دیدم را تو از ای سایه …سر چرخاندم 

 اییم ؟کج ما.. صفا. …ــ صفا 

 .…ــ قربون صدات برم ..فکر می کردم خدای نکرده زبونم الل 

 ؟ چطوره حالت:  ندادی ادامه…بغض صدایت را لرزاند 

 … افتاد اتفاقی چه نمیاد یادم …ــ خیلی بدم 
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نی می نگرا از داشتم حاال تا دیروز از… اومدی هوش به که شکر رو خدا …ــ پرهام من و تو رو به این روز انداخت 

 …مردم 

 متعجب گفتم : دیروز ؟

 … شده روشن هوا تازه…ــ آره ..االن صبحه 

 نگران گفتم : وای ..خدای من ..حتما تا االن مامانم و تارخ خودشونو از ناراحتی کشتن!

 کاش. …ناخواسته به دلت زده بودم ! سکوت کردی! نفس عمیقی کشیدی : آره ..بیچاره ها حتما خیلی نگرانن 

 یومده بودی !ن

 …ــ آره ..کاش نیومده بودم 

 کنم فکر…و با حرکت آرامی که انجام دادم درد عظیمی در ساق پای راستم حس کردم که از درد نالیدم : خدایااااا 

 .. شکسته پام

 نگران گفتی : واقعا ؟ نمی تونی حرکت بدی ؟

 .… میرم می درد از دارم… خورد بدی ی ضربه …ــ نه ..نمی تونم 

 به طرفت برگشتم : تو مشکلی نداری ؟

 . بستست پام و دست فقط …با کمی مکث گفتی : نه ..من خوبم 

 .…ــ خیلی تشنمه 

 .. اما. …ــ اینجا آب هست قربونت بشم 

 حرف اینجوری من با صفا کنم می خواهش:  افتاد سوزش به اشک از چشمانم!  خواستم نمی.. نه…لحن مهربانت 

 ! نزن

 …ـ معذرت میخوام ..حق با توئه ..نباید!! اما اونقدر پریشون بودم که ـ

 ــ اینجا کجاست که می دونی آب هست ؟

 … رو اینجا … اومدی دیروز تو که خونه اون نه …ــ زیر زمین خونه ی منه

 حرفت را ادامه ندادی ..من هم نپرسیدم .

ا یه مشکلی داره گاهی شارژ نمی گیره واسه همین آوردم اینجا بین دقایقی بعد گفتی : اینجا گوشی موبایل هم دارم ام

 .…خرت و پرتای ته انباره 

 آن با اام.. دیدم می پیش دقایقی از بهتر …با چشم هایی که کمی به تاریکی عادت کرده بود به اطراف نگریستم 

 ؟ بیفتم راه به گوشی دنبال به توانستم می چطور وضعیتم

 …می شد خوب بود  ــ اگه دستم باز

 …نفس نفس می زدی 

 ــ مشکلی داری ؟

 !نباش نگران…ــ نه ..نه خوبم 

 زیرلب گفتم ..جوری گفتم تا بشنوی ..نمی دانم چرا این کار را کردم : نیستم !

 آرام خندیدی :خوبه ! غیره این بود تعجب می کردم ! حاال ببین می تونی دستمو باز کنی ؟

 ؟ کنم حرکت چطوری …ودم بستست پامم اونقدر درد داره که می خوام فریاد بزنم ــ من که دستای خ
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 برگشتی و پشت به من نشستی : همه ی سعیتو بکن .

 با اینکه وضیعت خیلی بدی بود تالش کردم تا شاید بتوانم دست او را باز کنم : اینجا چاقویی ..چیزی پیدا نمیشه ؟

 .…اینقد ..تاریکه که  اما.. باشه ممکنه …ــ نمی دونم 

 دستم به دستت خورد خیلی سرد بود ..متعجب گفتم : چرا یخ کردی ؟!!

 ــ مهم نیست ..بیبن باز میشه یا نه!

فقط سردی دستت بود که توجهم را جلب می کرد یا بهتر بگویم حواسم را پرت می کرد کالفه و ناتوان گفتم : نمیشه 

 … که سرده اونقدر توام دستای …زور می تونم حرکت بدم  به که خودمم دستای…..خیلی محکمه 

 

 هی که شبه معتادم دونی نمی مگه …عصبی شدی : گفتم که به فکر سردی دستای من نباش! من نیاز به الکل دارم 

 …افتاده فشارم االنم!! ؟ کنی می تکرار

مت به صورت نگاه کردم: داری می دید نمی درست اینکه با برگشتم طرفت به. …دستهایت شروع به لرزش کرد 

 …لرزی 

 …روی زمین دراز کشیدی : تمام دیشبو نتونستم بخوابم ..مهم نیست 

 خودم را به تو نزدیکتر کردم می خواستم نبضت را بگیرم اما امکان نداشت با آن همه طناب !!

 ه ؟شد زیاد هم قلبت ضربان …گفتم : مصرفتو یک بارگی قطع کردی ممکنه تشنج کنی 

 !زیاد خیلی …نفس نفس ی زدی : آره

 ترس به قلبم چنگ انداخت : خدا یا چیکار کنم ؟

 .…ذارم نمی تنها …ــ نترس ..هنوز ..خوبم .من ..تو رو

اشک در چشمهایم نشست ..گلویم خشک بود و صدایم گرفته : اما من می ترسم !همش تقصیر منه ..اگه اینقدر احمق 

 اد کنم این اتفاقات نمی افتاد و توام به دردسر نمی افتادی!!نبودم که به مهال اعتم

 یسر.…تشنست.. من… خون به وقته خیلی اون.…حرف زدن برایت سخت بود : با ..این فکـ..را خو..دتو آزار نده 

 ش نبود وخو حالم. … بود داده هل ها پله باالی از منو اون.. دیدی.. حالت اون تو منو.. بیمارستان.. تو… که هم قبل

 فقط. … زدی توهم گفت کرد انکار اما.. … دیدم بیمارستان تخت رو خودمو اومدم وقت یه …راحت پرت شدم 

 !شه گم…گمــ بره زنـدگیم..زنـ از.. تم..گفــ.. تم..گفـ بهش

 . لرزید می هم صدایت.. کردم می حس کامال رو بدنت لرزیدن…به سرفه افتادی 

 ن شد : اینجا هیچ راه فراری نداره ؟اشکهایم بر روی صورتم روا

 .… قفله هم واالن باالست که دری اون.. فقط…ــ نه

صدای نفس های به شماره افتاده ات استرسم را بیشتر می کرد . به سختی و با ناله از درد برخاستم : یعنی کسی 

 صدامونو میشنوه ؟

 .…نمی کنه زندگی همسایگیش هم کسی … بزرگه خیلی خونه.. این…ــ این

 ینم… االن اما شدم می خوشحالم بود پیش سال چند اگه. …گریم شدیدتر شد : اما من نمی خوام اینجوری بمیرم 

 … خوام

 .…شهرزاد توام دلواپس… فقط… فقط…ــ برای من که ..فرقی نمی کنه 
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 به گریه افتادی : منو می بخشی ؟

 که وشیگ اون اصال… اصال… میشه پیدا راهی یه حتما…دتو نباز خو…به سمت پله ها رفتم : اما ما تسلیم نمیشیم 

 ؟ کنم پیدا تونم می چطور رو گفتی
 

 صدایت هنوز بغض داشت ..بینی ات را باال کشیدی و نفس گرفتی

 .… کنم ازب دستتو بتونم شاید بیا.… تونی نمی که بسته دستای با… پنجره اون زیر…ــ اون ..اونجاست ..ته انبار 

 حرف برگشتم و نشستم ..دردپایم آنقدر بود که بی اراده جیغ بزنم و به خود بپیچم ! بی

 !خون بوی… خورد مشامم به آشنایی و عجیب بوی…بلند شدی ..هنوز هم می لرزیدی اما کم بهتر بودی 

 ؟ داره خونریزی بدنت:  گفتم زده بهت بود تو بدن از بو این…سرم را نزدیکت آوردم و

 دستتو کنم باز میشه ببینم بیا!! خرابه حالم لعنتی الکل… این خاط به فقط.. اصال.. نه…جب بود : خون ؟نه لحنت متع

 … نه یا

 اما من مطمئن بودم که مشکلی به جز این وجود دارد!

 ــ اینجا المپی چیزی نداره ؟

 …ــ یه المپ کم مصرف اون ته هست 

 …خودت را به من نزدیک کردی : برگرد 

ی گره را توانست تا گذشت طوالنی دقایقی …رگشتم وباز هم سردی دستانت برودتی عجیب به تنم سرازیر کرد ب

 !شکر رو خدا.… شد باز وای گفتم هیجان و ناباوری با شد باز وقتی و. …شل کنی 

 اما حالت خوب نبود گویا به سختی نشسته بودی که به محض باز شدن دستهایم خودت را رها کردی!

 هم رو وت دستای بذار:  برگشتم تو طرف به شدم موفق اما بود سخت خیلی هرچند…با عجله پاهایم را نیز باز کردم 

 … کنم باز

 ؟ صفا:  شدم خم رویت به …جوابم را ندادی 

 صفــ.. بده جواب!! ؟ خوبه حالت صفا …دستم را روی سینه ات گذاشتم : صفا

خون بود و دستهای من هم خیس شد وحشت زده تکانت دادم : صفا ؟ تو  در غرق کتفت! من خدای…دستهایم به 

 .…رو خدا جواب بده 

 ..…دستم را روی رگ گردنت گذاشتم اما دستم سر شده بود و حس نمی کردم 

 … درسی گوشم به ضعیفی ضربان صدای …با کمی فشار تو را راست خواباندم و سرم را روی سینه ات گذاشتم 

دت بیشتری می چکید : تو تیر خوردی ؟ زخمی بودی چرا به من نگفتی ؟ !!نباید اینقد حرف می زدی اشکهایم با ش

 ؟ کنم چیکار حاال خدایا!!! بودی کرده یخ اینقدر همین برای پس …
 

ر ه با.  تادماف راه به بودی گفته که انباری سمت به سختی به و شدم بلند…جزگریه و دعا کاری از دستم بر نمی آمد 

 حرکتی دردی جانکاه در ساق پایم می ریخت که نفسم بند می آمد!

 

به دنبال کلید برق گشتم اما چیزی پیدا نکردم ! آن قسمت با نور کمی که از دریچه ی کوچک نزدیک سقف متساعد 

 بود تقریبا روشن بود و می شد کارتون های بزرگ و کوچکی را دید که حدس زدم بعضی هایش می تواند برای
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مشروبات الکلی باشد که دیدنشان حالم را بیش از پیش گرفت و ردپای اشکهایی که روی صورتم می رفت که 

 خشک شود دوباره تازه و گرم می کرد!

 … سیاه ای هاله فقط … دیدمت نمی اما انداختم تو سوی به نگاهی …نمی دانستم کجا را بگردم 

و آن وضعیت اعتیاد به الکل اوضاعت خیلی بد بود! ممکن بود  داشتی که خونریزی آن با…باید کاری می کردم 

 .…خدای نکرده 

 … بیفته برات اتفاقی ذارم نمی. …چانه ام از بغض لرزید : نه ..من نمی ذارم 

 …اشک هایم را پاک کردم و شروع به گشتن کردم ..با دقت یکی یکی کارتون ها را باز کردم و 

 شد وارد درون به دقایقی برای نور از حجمی. …صدای باز شدن در باعث وحشتم شد نمی دانم چقدر گذشته بود که 

 … که دوختم ای قوه چراغ به چشم ومبهوت خیره.  شد بسته در دوباره اما

با دیدن تصویر رو به رو مات تر از قبل و همچنان بی حرکت به آن جا چشم دوختم ! پرهام بود و اگر درست می 

 دکشی می خود دنبال به سبک جسمی چون را او پرهام.…ه آن مهالیی که تا روز گذشته دیده بودم دیدم مهال ! اما ن

 !!جسد شبیه…شبیه… حرکت بی جسمی… ها پله روی

 او حتما…پایین پله ها که رسید او را محکم برزمین پرت کرد مهال نه حرکت کرد نه حتی ناله ! رعشه به بدنم افتاد 

 نوبت من و تو بود! حاال و … بود کشته را

متوجه نبودنم شد با چراغ قوه اطراف را گشت کمی روی صفا مکث کرد و با پا او را هل داد و خم شد و صورتش را 

 دقیق نگاه کرد : پس جون دادی!! آخــــــی چه عاشقانه !! بالخره در راه عشق فنا شدی!!

ت خورد گفتم جون سالم به در نمی بری! عجب جون خندید و راست ایستاد : کجایی ؟ با اون ضربه ای که به سر

 …سختی هستی تو 

 مرا اشک. … شوم زمین نقش و بایستم سرپا نتوانم که بود آنقدر بدنم لرزش…و آرام آرام به ته انبار نزدیک شد 

 !نپروراند سر در دیگری فکر اما بکشد

چراغ قوه را توی صورتم انداخت دستم را مقابل  نور…با صدای افتادنم متوجهم شد و آمد و درست مقابلم ایستاد 

 صورتم و چشمهای وحشت زده ام گرفتم .

چراغ قوه را پایین آورد و من توانستم صورتش را بهتر ببینم : نچ نچ ببین پرهام خان با صورت نازنینت چیکار کرده 

!!! 

رفته بودند فقط به چشمهای خونسردش  ذهنم از ها واژه ی همه. …آب دهانم را فرو دادم..زبانم بند آمده بود 

 یادز تونه نمی آدم. …خیره مانده بودم . لبخندی بر لبانش نشاند : چشما و نگاهت خیلی معصوم به نظر می رسه 

 کرده تعریف برام رو چیز همه مهال. … دونم می غیرتو بی صفای این و مهال و تو داستان ی همه من!!!  کنه اذیتت

 …صفا و حتی شوهر تو به هم می خوره  و او از حالم … بود

 خندید : فکر کن ..حالِ من دیگه از اینا به هم می خوره حساب کن اینا کین دیگه !!!

 خنده اش را قطع کرد و اخم به جایش نشاند : حیف تو دختر!!

ا همه نیست کنه ت سربه رو صفا خواست می …برخاست و پشت به من ایستاد : به هم قول داده بودیم از ایران بریم 

 … داشت ازت پری دل بسوزی آتیش این تو هم تو باید گفت افتاد تو یاد باره یه. …ی عقده هاش خالی بشه 

 دیدم می.. داشتم نظرت زیر بود مدتی برسه خواستش به کردم می کمکش … کردم می گوش گفت می هرچی
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گرفته !! این اولین نقشه اش بود که تو رو بکشونه  دل به تو کینه اینجوری چرا بود عجیب برام خودته الک تو سرت

خونه و منم کاری باهات بکنم که دیگه نتونی برگردی خونه و تو روی شوهرت نگاه کنی که از شانست صف برگشت 

 … کنه کش زجر هردوتونو گرفت تصمیم و سرش به زد همین واسه شد می منفجر داشت…و نقشه عوض شد 

 اشقع که م پپه اینقد من که بود داشته برش خیاالت هه…همو بگیریم و از اینجا بریم  دست پول همه اون با بعدم

 من به داد و فروخت رو صفا و خودش ندار و دار ی همه.. برسم امروز به خواستم می فقط من!!  بشم اژدهایی همچین

تای منه ..منم تا دو ساعت دیگه دس تو دالر صورت به ثروتش ی همه االن!  کرده پیدا بهم مدت این تو که اعتمادی و

 جواب کردم باهاش االن که هم کاری … نیستم شکون نمکدون و خور نمک من!!  همیشه برای. …از ایران می رم 

 ونستد نمی.. بود گرفته سواری ازم همیشه داشت نیاز من به اینکه با. … بود کرده بهم که بود هایی تحقیر ی همه

 چنان چموش بشه که بزنتش زمین ..جوری که دیگه هرگز نتونه بلند بشه ! روزی یه ممکنه رام اسب این

 از االح تا دیروز از..  دونم نمی… نگاهت رنگ فقط شاید …به طرفم برگشت : نمی دونم چرا اینا رو برای تو گفتم 

ه باشی شتدا مشترک سرنوشت یه احمق دوتا این با نیست حقت یعنی… بمیری خواد نمی دلم … نیومدم در فکرت

 بمونی زنده موقع اون تا کن سعی.  دم می رو اینجا آدرس و گیرم می تماس پلیس با رابط یه طریق از فردا من …
… 

 برم نمی تو از اسمی من.. برو بری خوای می هرجا.. برو…قدمی از من دور شد که به پایش افتادم : تو رو خدا 

 … داری دوست هرکی جون به. … زندست هنوز اون.. بدم نجات رو صفا بذار فقط…

 من خدای. … ایستاد سرت باالی شد دور من از …نگاهش را به سمت تو برگرداند پاهایش را از دستم کشید 

 کنم التماس.. بزنم فریاد توانستم نمی چرا.… تو سمت به و کشید بیرون را اسلحه. … و کرد جیبش در دست.…

…. 

!  هیچ گردی و خوردی محکمی تکان فقط …که حتی نتوانستم جیغ بزنم  صدای شلیک چنان وحشتی به جانم ریخت

 !! من خدای

 .… بود همین حقشون اینا! باش خودت فکر به! نباش نگران …به طرفم برگشت : االن دیگه نیست 

از  رت سیاه حجمی … نیاوردم تاب دیگر که بودم شده شوکه و ترسیده آنقدر …این را گفت و از پلکان باال رفت 

 فضای زیر زمین به سویم هجوم آورد و دیگر چیزی از حال نفهمیدم !

 ــ شهرزاد ؟ هنوز اینجایی ؟

 نگاه از تو گرفتم و به سمت هستی برگشتم . شرمگین و خجل گفتم : دیگه دارم می رم .

 … گم می بهت شد خبری. …کنارم ایستاد و به تو خیره شد : برو عزیزم . من هستم 

 …کرد . چشمهایش مثل همیشه غمگین بود . غمی که از وقت رفتن مادرش در چشمهایش خانه کرده بود و نگاهم 

 تو هب شیشه پشت از بازگشتت انتظار به من که بود ماه سه …این جمالت تکراری هرروز بین ما رد و بدل می شد 

 وز امید داشتم به بازگشتت از کما!هن … خواندم می دعا برایت … ریختم می اشک صدا بی گاهی و ماندم می خیره

از هستی خدا حافظی کردم و پس از تعویض روپوشم از بیمارستان خارج شدم . هرروز با دلی سرشار از امیدی پنهان 

پا به بیمارستان می گذاشتم و شب با دلی غمگین و گرفته به خانه باز می گشتم . همه ی سعیم این بود که تارخ 

 بگویم هم خودم به و بزنم راه آن به را خودم که نبود خودم دست تو برای نگرانی این …ود متوجه حال و روزم نش

 .… نیستم احوالت و حال پریشانِ دل که
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 را خودم … نزنم حرفی تو از کردم می سعی …من فقط در مقابل او و برای راحتی خیالش نقش بازی می کردم 

را نداشته باشد که مبادا با آن همه عشقی که به من دارد مرا از  این هراس خواستم می … ندهم نشان تو دار غصه

دست بدهد! من زندگیمان را دوست داشتم . تارخ را پذیرفته بودم ..قبال هم همه ی این ها را گفته ام نه ؟ تو چه 

 بگویی حالی می شوی وقتی می شنوی که می گویم به تارخ عادت کرده ام ؟ یا اقرار می کنم دوستش دارم ؟ اگر

 وانستهت تارخ گویم نمی..  کنم نمی تعریف اینگونه زندگیم از دیگر همین برای …اذیت نمی شوی باور نمی کنم 

 باور یمگو نمی … نه یا باشم داشته دوست تو ی اندازه را او ام توانسته گویم نمی!!  نه یا بگیرد قلبم در را تو جای

نمی گویم آیا در نظرم عشق و عالقه ای می تواند جای عشق اول را !  نه یا دیگریست چیز اول عشقِ که ام کرده

 من ننک فکر…بگیرد یا نه !!! دیگر هیچ چیز نمی گویم که تو ناراحت نشوی .. تو به دل نگیری و حسرت نخوری 

ه ک تاس وقت خیلی من! کنم می سکوت که توست خاطر به فقط من!  نه.. شود می فشرده قلبم یا..  خورم می حسرت

عوض شده ام ..من بر خالف تو آنقدر قوی بودم که باآن همه زخم و رنج و غم توانستم به پا خیزم و تو را و عشقت 

 بویی و رنگ هایم حرف یا رفتارم بگویی و بخندی من به اگر مدیونی …را و گذشته را به دست فراموشی بسپارم 

 !! دارد را این از غیر

 توانستم می …ود و مادر و شهره هم به خانه ی مهراب رفته بودند . تنها بودم به خانه رسیدم . تارخ آن شب نب

 … بنویسم برایت

 و بود هگرفت تماس باتارخ و بود کرده وفا قولش به دلیش سنگ ی همه با پرهام که شبی …به آن شب برگشتم 

یشه از این مملکت رفته بود و هیچ هم برای خودش.. بود داده او به را بودیم آن در ما که زمینی زیر و خانه آدرس

 همه اب.. آری..  دانم می مدیونش را خودم که من. …وقت هم کسی نفهمید کجا !! البته شاید بعدا بفهمیم ..نمی دانم 

 بود خواهان برایم مهال که مرگی از.. داد نجات مرگ از مرا که دانم می مدیونش را خودم شکنجه همه آن و پستی ی

! 

 ازهت که هم پایم درد! واداشتند سکوت به مرا آرامبخش با اجبار به …آمدم فقط تو را صدا می کردم  وقتی به هوش

 رد امیدی ی بارقه کما حالت در اما ای زنده تو شنیدم که وقتی!! افزود می بودم دیده که آنچه درد به بود شده عمل

ویی با عمه و عمو مصطفی برایم سخت بود اما رویار. … بودم مطمئن من … گشتی می باز تو … گرفت تابیدن قلبم

 بزنم دو ان با حرفی انکه بی و بیایم مالقاتت به هرروز ای غریبه چون توانستم. …توانستم آن ها را نادیده بگیرم 

 گاهی..  ست روان هایش اشک هم هنوز.. دیدم را مادرت هم امروز.. امروز همین مثل.. بایستم تماشایت به مدتها

 نمی.  باشم داشته دوست را او توانم نمی دیگر.  شود نمی نرم برایش دلم اما …گریه اش را می شنوم  هق هق هم

 در.  نگفتم هیچ … نزدم حرف او با کام تا الم اما امد مالقاتم به هم او..  را پدرم که همانگونه ببخشم را او توانم

 ! غریبه یک مثل … رفت سکوت در و آمد سکوت

تا توانستم روی پایم بایستم و چقدر سخت بود برگشتن به خانه در حالی که همه ی فکرم پیش تو  مدتی طول کشید

بود ..تارخ بارها مرا دید که از پشت شیشه بی تاب و بی طاقت برایت اشک می ریزم . چهره اش در هم می رفت اما 

 شب یک …حالم را درک می کرد حرفی نمی زد . لبخندش تلخ می شد اخم می کرد اما سرزنشم نمی کرد ..خوب 

 ودمخ چشمهای با که اینه خاطر به.. نه.. سوزونم می دل صفا برای که عالقست و عشق روی از نکن فکر:  گفتم او به

 . افتاد روز این به و کشید زجر چقدر دیدم

 لبخند زد تلخ و کمرنگ : می دونم!



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – شینا و بر چشمم نباز 

2 3 1  

 

 کنم می درک حالتو من …ید گفت : خودتو اذیت نکن د که را حالم. …شرمنده شدم ..این می دونمی که او گفت 
… 

 چقدر بوده دیده نزار حال آن در مرا وقتی کرد تعریف برایم شهره…او حال مرا و من حال رامین را درک می کردم 

ره خباال دانم نمی.. شاید … مهال و تارخ حتی و … من بیچاره و تو بیچاره.. او بیچاره.. پریشان و شده بیخود خود از

 این هب کردن فکر دیگر حال هر به.…ممکنست نه ؟ اینکه ما هیچکدام در جایگاه واقعی خودمان قرار نگرفته باشیم 

 … ما زندگی به برسد چه کند نمی عوض هم را هیچ ها چیز

رش س بگذار از مهال هم بنویسم .. او هر چه برای من و تو بد خواست یک جا بر سرش آمد . با ضرباتی که پرهام به

 توانست نمی حتی. …زده بود جانش را از دست نداده بود در عوض برای همیشه اسیر صندلی چرخ دار شده بود 

 … بخورد آب لیوانی پرستارش کمک بدون

خیره به یک سو ..با نگاهی خیره به دور دستها با لبهایی خاموش و بی رنگ مدتها بود که در سکوتی غم انگیز فرو 

می کنی دلم برایش می سوخت ؟ با دیدنش اشک هایم روان شد .. مهال ..با ان همه غرور به چه  باور …رفته بود 

 کار به و کرده فراموش بود شنیده اگر یا بود نشنیده را این یا مهال.." مکافاتست دار دنیا".. …روزی افتاده بود 

 !!! بود نبسته

د خودم را دستشویی رساندم ..حدس اینکه چرا به این با حالت تهوع شدیدی که چند روزی بود به سراغم آمده بو

 و نم زندگی به سومی فرد … بله… که شدم مطمئن ساده تست یک انجام با و …حال می افتادم کار سختی نبود 

 !! او و من مشترک عشق شد می مطمئنم که شد خواهد اضافه تارخ

 در آینه به خودم لبخند زدم : مبارکه !!

 نیست تو مال دیگه اون…کن واسه اون گریه ن

 خیس چشمای این توی …تو داری تموم میشی 

 اون راه به چشم موندی.…چه روزایی که به پاش 

 زبون هم بی موند دلت. …قلبتو شکست و رفت

 شکست می چشماش جلو. …چه روزایی که دلت 

 رفت و زد حرفا خیلی …گم شدی تو وعده هاش 

 می زنی! آتیش قلبو. …دلمو می سوزونی 

 !کنی نمی ازش دل. …بی وفاییشو دیدی 

 ! کنی می زاری گریه …بی قراری می کنی 

 ! کنی می جاری داری…ببین اشــــکاتو چطور 

 اشک چشماتو نریز واسه اون دل نسوزون

 بدون اشکاتو قدر.……اون دیگه رفتنیه 

 ؟ مرد و شد عاشق دلت …حاال فهمیدی چرا 

 .…که غصه تو نخورد  غصه ی اونو نخور اون

******************** 
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 از مدتها از پس ها آن خوشحالی دیدن با من و …خوشحالی تارخ و مادر و شهره و هستی و حتی رامین حد نداشت 

 ندچ برای توانست حتی … آورد بیرون خود الک از مرا توانست تازه احساس این که بود عجیب … خندیدم دل ته

 زا را دردی نه است خوب من برای نه دیگر گفتنش بگذریم …فل کند . از یاد تو که آن روز ها غا تو از مرا ساعت

 !!بیفزاید هم هایت درد بر شاید و کند می دوا تو

 شاید و.. بزنم حرف تو با …آن روز برای آخرین بار به تو سر زدم .برای اولین بار می خواستم از نزدیک تو را ببینم 

 می بد را حالم کمی ها لباس بوی و رنگ کردم عوض را هایم لباس.…بر خوش را به تو هم بدهم خ این بتوانم اگر

 . کردم می تحمل باید.… نبود ای چاره اما کرد

 ! چرا دانم نمی واقعا.. نکن تعجب!!  چرا دانم نمی!  لرزید می هم " دلم" و دست …پاهایم می لرزید ..دست و 

 … تقلب طپش منظم صدای …ماسک روی صورتت سوز اشک بر دیده هایم نشاند  دیدن …به کنار تختت رسیدم 

 می دعا تبرای.. نشست می مادرت که همانجایی.  نشستم و کشیدم پیش را صندلی.  بود سخت خیلی ایستادن سرپا

 … کرد می کوتاه را هایت ناخن.. کرد می شانه را موهایت.. خواند

 ! "صفا جون"نشستم : سالم 

 با من "بخواهی دل"تلخ بر لبهایم نشست : حاال که نمی شنویی بذار برای شاید آخرین بار در آخرین دیدارِ  لبخندی

 بودن همه …و بودی و تو و بودم من که ای گذشته..  شده تنگ مون گذشته برای دلم.  کنم صدات اینطوری تو

 قدر خوش بودیم ؟چ یادته!  بود خودش جای سر چی همه همین واسه..  نبود مهال فقط..

اشک هایم فرو چکید : می دونی دیشب یاد چی افتاده بودم ؟ یاد اون پرتره هایی که یواشکی و بی حواس از من 

 …کشیده بودی 

 … دادم گوش مدتها از بعد بار اولین برای …اشک هایم را پاک کردم : یاد ترانه ی سلطان قلب ها هم افتاده بودم 

 .…ی .. مثل چند وقت پیشات که مهال می گفت فقط دلم تنگته رو گوش می کنی داد می گوش همونو همیشه

 … توام فکر به همش اما کردم بغض. … جوره همه تارخ به من …دستم به سوی موهایت رفت اما مهارش کردم 

رپا هستی س ببینم من … زندگیت دنبال برو بشو خوب تو..  نکنم فکر بهت دیگه بشی خوب تو دم می قول اما..  اما

 ! نمیشه اما!  خوام می که خودم..  بخوای همینو باید ؟ نه مگه خوای می همینو توام …قول می دم بهت فکرم نکنم 

 … منو حال مخصوصا.. کنی خوب رو همه حال و کنی باز چشم زودتر کاش

 توانستم هنوز بخندم ؟باز هم اشک هایم را پاک کردم .. چقدر اشک و چقدر بغض ..این ها کجا بودند که من می 

 ؟ خبر این از بشی ناراحت نکنه ؟ بگی تبریک بهم خوای نمی …ــ راستی من .. من دارم مامان میشم 

 …باز هم اشک 

 ! نبینمت سال صد اگه حتی.. راحتم تو با …ــ من هنوزم همون شهرزادم 

 !! …دم یا عذابت می دادم ..البته ناخواسته اشک و خنده با هم :یادم نمی ره با حرفام گاهی چقدر شرمزده ت می کر

 .…باز هم 

 … بگیرم آروم منم تا شو بیدار …سرم را روی تخت گذاشتم : تو رو جون شهرزاد بیدار شو 

 بهت هک حسی این دونم نمی دیگه فقط..  نه خدا به …سرم را بلند کردم : صفا یه وقت فکر نکنی من با وجود تارخ 

رگردی یه لحظه هم با تو رو به رو نمیشم .. اما االن هیچ کس نمی تونه مانع این همه دلنگرانی من ب اگه!!  چیه دارم

 !"خودم "برای تو بشه .. حتی 
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 این دونب دیگه بار یه میشه یعنی:  کشیدم آه …نگاهم به قفسه ی سینه ات بود که آرام آرام باال و پایین می شد 

 ؟ بکشی نفس آسوده و راحت ها دستگاه

دست در جیبم کردم و کتاب ارتباط با خدایی را که همیشه همراهم بود بیرون آوردم .. شروع به خواندن زیارت 

 ! خون دلم از و چکید اشک هایم چشم از هم باز زیارت همراه و. …کردم 

*********** 

 احوالم بود . به شوخی گفتم حاالنتوانستم ناهار بخورم . حالم بد می شد . تارخ چند بار تماس گرفته بود و جویای 

 واقعا نگران منی یا عشقت ؟

 !!؟ اینه از غیر …خندید : تو عشقمی دیگه 

 …خندیدم : منظورم بچه ت بود نه 

 می نارمک از عجله با که پرستاری دست … شد استرس و شور از پر دلم …ولوله ای بین دکتران و پرستار ها افتاد 

 ؟ شده چی:  گرفتم را گذشت

 .…ــ یکی از بیمارا دچار ایست قلبی شده همون که چند ماهه تو کماست 
 

 خدای من ! فقط تو می توانستی دچار این عارضه شده باشی!! فقط تو بودی که ..

 !!؟ خوبه حالت ؟ شده چی شهرزاد …صدای تارخ در گوشم بود : الو..شهرزاد 

 خواستند می … کردند جدا صورتت از را ماسک …اتاقت برسانم تماس را قطع کردم و ندانستم خودم را چطور به 

 … کنند ات آماده شوک برای

 ادهایست پا سر سختی به..  نفسم نه آمد می اشکم نه..  دیدم می تار را جا همه …قلبم داشت از حرکت می ایستاد 

 … بودم

من به  کاش"ن تو را در آن حالت نداشتم ..با قرار گرفتن الکتروشوک روی سینه ات به باال پرتاب شدی .. تاب دید

 ! "جای تو می مردم

 سنف حتی گویم می اغراق بی کن باور … ایستاد می تو قلب با داشت هم من قلب …بار دوم و سوم هم جواب نداد 

 مکنار که زنی بازوی به خودآگاه نا سقوطم از گیری جلو برای … بایستم نتوانستم … بود شده قطع هم هایم

 هک شنیدم می را صدایش …تاده بود و با نگرانی درون اتاق را نگاه می کرد چنگ زدم و او ماانع افتادنم شد ایس

 !!!؟ دانی می تو!!!  چرا دانم نمی هنوز … بودم راضی مردنم به خودم اما! خواهد می کمک

************* 

 ؟ جون شهرزاد … کن باز چشماتو.. شهرزاد …ــ شهرزاد 

 ؟ عزیزم خوبه حالت:  بود نشسته مقابلم نگران تارخ کردم باز چشم …ی بود صدای هست

 ؟ نه یا برگشت صفا:  برخاستم هراسان… که آورد یادم به سفیدش روپوش…چشم گرداندم و به هستی نگاه کردم 

 …هستی سرزنش بار نگاهم کرد و با چشم به تارخ نگاه کرد :آره خدارو شکر برگشت 

 ! داشت نیاز آن به وجودم تمام…آسودگی کشیدم به اراده ام نبود نفسی که از سر

تارخ اما غمگین بود ..عصبی بود ..اخم داشت ! با این حال لبخند زد : اگه مژده بدم از کما خارج شده ..چی مژدگونی 

 می دی ؟
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 ناباور به چشمهایش دقیق شدم : داری جدی می گی ؟

 .…ی خنده که نبود اما خب از حالت من به خنده افتاد ..خنده 

 ــ دیوونه مگه من با تو شوخی دارم ؟!!

 به هستی نگاه کردم می خندید : من بمیرم دارید راست می گید ؟

 ! مگ می تبریک.. شکر رو خدا برگشته آره …تارخ معترض گفت : این چه طرز حرف زدنه ؟! نشنوم تکرار کنی 

 هک خوبه: گفت هستی.  بود ام چهره مهمان شوق اشک حاال. …و بگوید دیگر نتوانست بیش از این بماند و از ت

 !!! مشکته دم کنه نمی فرقی خوشی و شادی و ناراحتی و غم تو اشکاتم

 ".…آمدنت باز "و خندید .. مثل من سرخوش بود از

ر نشانم ت اتاقی دیگاز تخت پایین آمدم و به سمت اتاقت به راه افتادم که هستی گفت : دیگه اونجا نیست و با دس

 کردم نگاهت همانجا از.  نیامدم درون به..  بودند اتاق در مصطفی عمو و عمه..  شدم کشیده سو آن به …داد 

 ! شکرت خدایا!! خوب خوب.. بودی خوب…

********* 

ود اما نب عجیب او برای … رفته شما به فوری کاری برای تارخ گفت مادر …شب با حالی خوش به خانه بر گشتم 

 برای من چرا !

به اتاق خوابمان رفتم . قبل از تعویض لباس خواستم با او تماس بگیرم که متوجه یاد داشتی روی آیته شدم .. آن را 

 برداشتم و چراغ را روشن کردم ..خط تارخ بود .

حقیقت آنقدر حالم  در اما …ــ سالم عزیزم .به مادر گفتم که کار فوری پیش اومده و من مجبورم به شمال بروم 

. … ام شده درگیر حسادت و حسرت احساس با که ست وقت خیلی …خراب بود که نتوانستم در خانه بمانم 

 یم حاال اما.. خوشبختم باشی کنارم که همین کردم می فکر همیشه … ندارم حال عین در و دارم را تو اینکه حسرت

ت را می خوام ..نه تنها حضور جسمانی ت رو..که اگر اینطور باشد روح و قلب..  خوام می کمال و تمام رو تو که فهمم

من نمی تونم ادامه بدم ..ترجیح می دم به کل نداشته باشمت و حسرتت بر دلم بمونه تا ابد !اما این طور نباشه که کنار 

ه صفا عشقی که بمن باشی وذهنت خواسته و ناخواسته درگیر یکی دیگه ! قصد توهین ندارم . می دونم قادر نیستی 

 در که همینست هم تاوان ترین سخت …داشتی رو فراموش کنی و من خودم رو مقصر جدایی تو و او می دونم 

 !نخواهی منو و باشی کنارم

 کنی را فکرش که لحاظ هر از …من می رم ..با اینکه می دونم بزودی پدر خواهم شد ! برای فرزندم پدر خواهم بود 

قط پیش خودت باشه تا مثل خودت پاک و بی آالیش تربیت بشه .. من تو رو مظهر پاکی و ف کنم می تامین اونو

 ستمدون نمی هم خودم … بیام کنار نتوانستم صفا برای عجیبت دلسوزی این با فقط …نجابت می دونم شهرزاد 

 !سختیست باور چه و م رسیده باور این به حاال … م شده خواه خود و حسود اینقدر

 هنوز اگه …نقدر خوب نیست که بیشتر برات بنویسم فقط خواستم بگم ..همه چیز به نظر تو بستگی دارهحالم ای

 و چیز هیچ ی حوصله!  خاموشه سابقم ی شماره.. شماره این با بگیر تماس من با هستی من با زندگی خواهان

 نه بچه ! باشه خودم خاطر به هست موندن به اگه نظرت خواهش یک فقط … ندارم رو هیچکس
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 از دلم … بود افتاده سوزش به دیگر چشمهایم …در آن روز نمی دانم برای چندمین بار بود که گریه می کردم 

 اش نادیده امروز چرا ؟ نیست حواسش کردم می فکر چرا.  بودم کرده بد او به من … ریخت فرو نبودنش و رفتن

 ؟ گرفتم

 .…رفتم با دستی لرزان شماره ای که نوشته بود را گ

 خیلی زود جواب داد : شهرزاد !!

 بغض بر گلویم چنگ انداخت : شهرزاد و درد ..کجا گذاشتی رفتی دیوونه ؟! چرا به فکر من نیستی ؟!

 ! حالیم چه دونی نمی …صدای او هم بغض داشت :بگو وراحتم کن 

 …بینی ام را باال کشیدم و اشک هایم را پاک کردم : خیلی ..خیلی 

 ! گریه.. نه که سکوت.. کردم سکوت…انستم چه واژه ای می تواند آرامم کند نمی د

 ــ همین االن برگرد!

 ــ مطمئنی ؟

 ؟ سرت به زده …متعجب و معترض گفتم : معلومه که مطمئنم 

 … شم می دیوونه دارم.. جور بد خیلی …ــ آره 

 .…بچت خوب نیستا  واسه بخورم حرص من … دیگه بیا…ــ دیوونه که از اول بودی 

 ــ االن به خاطر من تماس گرفتی یا بچه ؟

 لبخندزدم : خب معلومه بچه !

 .… ندارم طاقت که برگرد شهرزاد جون!  دیگه برگرد …سکوت کرد ..خندیدم : واقعا که 

 ؟ خب… گردم می بر بشه خوب حالم.. بده فرصت بهم روز دو یکی …ــ قربون شهرزاد برم با این دل پاک 

 ــ بدون من رفتی خوش بگذرونی ؟

 …ــ گفتم که 

 …ــ نمی خوام ..دیگه هم باهات تماس نمی گیرم 

 . خودم با خلوت کم یه به …ــ باشه ..بذار فردا بر می گردم ..خوبه ؟ حالمو درک کن عزیزم ..به تنهایی نیاز دارم 

ب می فهمید و همین فهمیدن هایش او را برایم عزیز حق داشت . باید او را درک می کردم ..همانطور که او مرا خو

 … اما.. نگویم بود قرار.…کرده بود 

چقدر به خواب نیاز داشتم . پس از قطع تلفن حالم خیلی بهتر بود و می توانستم راحت بخوابم . با ان همه خستگی و 

خ و احساساتش همه ی فکرم را تار و رفتم خواب رخت به بخورم شام آنکه بی لباس تعویض از پس …خیال راحت 

 هک آوری یاد این.. بودی شده کمرنگ ذهنم در آنقدر بودی آمده هوش به که وقتی از که بود عجیب …درگیر کرد 

 . کنم می عمل قولم به من:  نشست لبانم بر لبخند و داد من به خوبی حس نکردم فکر تو به مدتیست

******* 

با دیدنت نه هل شدم نه رنگ به رنگ ..فقط ..فقط کمی دلم گرم شد . از  …به دیدنم آمدی ! با یک دسته گل 

 سرحال دیدنت .. از سرپا بودنت .

 به گرمی با تو احوال پرسی کردم و گل را گرفتم : چه خوشرنگ و بو .. ممنون !

 با هم به محوطه ی جلوی ساختمان رفتیم .
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 ــ خب شهرزاد ..من اومدم برای خداحافظی.

 … گرفت دلم!  انگیزی غم ی واژه چه …ظی خداحاف

 

 ــ می خوای بری ؟

 . نگذارم آن بر اشک نام بگذار داشت براق ای هاله چشمهایت …خودم را در سبزی شفاف چشمانت دیدم 

 ــ آره! هم برای تو بهتره ..هم برای من!

گویم بغض که عاشقانه نشود .. من قول سر تکان دادم . کم کم چیزی شبیه بغض در گلویم می پیچید .. نه بگذار ن

داده ام ! گلویم درد گرفت ! آب دهانم را فرو دادم ..به سختی پایین رفت : خدا به همراهت .. امیدوارم حاال که خدا 

 ! باشی که جا هر..  کنم می خوشبختی آرزوی برات …رو داری دیگه دستتو از دستش در نیاری که گم بشی 

 تی فقط شاید کمی بدترش را !تو هم حال من را داش

 …ــ منو حالل کن ! فقط همینو می تونم بگم 

 

 زندگیتو و برو..  نکن فکر بهش دیگه …لبخندم نمی آمد اما نمی شد بی لبخند بگویم : خیلی وقته که بخشیدمت 

 . باشی موفق!  بساز

 ــ همیشه تو خاطرم بهترین می مونی!

 تم . درست نبود بگویم !تو هم می ماندی اما این را نگف

 … نگهدار خدا …ــ خب بیشتر از این وقتت رو نمی گیرم 

 …قببل از اینکه پاسخت دهم گفتم : چند لحظه صبر کن 

 ظهلح به لحظه که ی دفتر..  رفتم میزم و اتاقم سراغ به …نگاهش کنجکاو شد ..به سمت ساختمان برگشتم 

همین جمالت پایانی را در آن نوشتم و برگشتم . هنوز منتظرم بود . دفتر را  ..برداشتم بودم نوشته اون در خاطراتمو

 …مقابلش گرفتم : از من یادگاری داشته باش 

 

 نگاهی به آن انداخت و شعری که روی ان نوشته بودم را زمزمه کرد :

 باز و بر چشمم نشین ای دلستان نازنین

 …کاشوب فریاد از زمین بر آسمانم می رود 

 

 … برداشت عقب به گامی و ریخت فرو هایش اشک …آسمان چشمانش به ناگاه ابری و بارانی شد 

 

 ــ خدا نگهدار !

 یدمد نمی را او وقت هیچ دیگر شاید.. رفت می همیشه برای…با عجله رفت و من در سکوت تماشاگر رفتنش شدم 

 !! وقت هیچ..

 دیدن نام تارخ لبخند بر لبهایم نشست : جونم تارخ جــــــــون !!بالرزش گوشی درون جیبم آن ا بیرون آوردم با 

 می خواست حالم را بپرسد .
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 می هم باز اما هایش چشم غم و صفا دیدن از بودم گرفته دل کمی اینکه با مدتها از پس …خوب بودم ..خوب خوب 

 کردم زمزمه آگاه خود نا …افتادم  راه به ساختمان سمت به و کشیدم عمیقی نفس… خوب خیلی!!!  خوبم گفت شود

 .… ای نشین چشمم بر و آ باز: 
 

 باز آ و بر چشمم نشین ای دل ستان نازنین

  
 ای ساربان آهسته ران، کارام جانم می رودوان دل که با خود داشتم، با دلستانم می رودمن مانده ام

 

 استخوانم میرودگفتم به نیرنگ و فسون، مهجور از او، بیچاره و رنجور ازوگویی که نیشی دور ازو، در

 پنهان کنم ریش درونپنهان نمی ماند که خون، بر آستانم می رودمحمل بدار ای ساروان، تندی مکن با

کاروانکز عشق آن سرو روان، گویی روانم می روداو می رود دامن کشان، من زهر تنهایی چشاندیگر مپرس از من 

یار سرکشم، بگذشت عیش ناخوشمچون مجمری پر آتشم، کز سر دخانم می  نشان، کز دل نشانم می رودبرگشت

رودبا آنهمه بیداد او، وین عهد بی بنیاد اودر سینه دارم یاد او، یا بر زبانم می رودباز آی و بر چشمم نشین، ای 

د کار منگرچه نباشدلستان نازنینکاشوب و فریاد از زمین، بر آسمانم می رودصبر از وصال یار من، برگشتن از دلدار 

کم، هر کار از آنم می روددر رفتن جان از بدن، گویند هر نوعی سخنمن خود به چشم خویشتن، دیدم که جانم می 

 ……رودسعدی فغان از دست ما، الیق نبودی ای بی وفاطاقت نمی آرم جفا، کار از فغانم می رود
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 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

رمان های ايرانی و  بهترينبرای دانلود جديد ترين و 

 مراجعه کنید رمانسراخارجی به 


