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  Zanessa -رمان چشمان من 
 

 به نام خدا

 "چشمان من"

 قسمت اول:سارا

لمسش میکنم!!!چیو؟؟؟همه چیو همه یچیزایی که نمیتونستم ببینمشون آره همه ی اونارو!!!چیزایی 

که حسرت دیدنشون به دلم موند تا آخر عمرم یعنی این لحظه های وحشتناک زندگیم!!!چیزایی که 

ه خدایا مگه من با بقیه ی بنده هات چه فرقی میکردم که منو از نعمت دیدن ...چیزایی که...آخ

محروم کردی؟؟؟برای چی چیزیو که به همه دادی به من ندادی؟؟؟چرا؟چرا؟چرا؟؟؟من چه گناهی 

کرده بودم؟هان؟؟/ مگه صدامو نمیشنوی؟؟؟پس چرا جوابمو نمیدی؟؟؟من هیچی تو این زندگی 

!!!هیچی!!!همه فکر میکنن من چون نمیبینم نمیتونم هیچکاریو انجام ندارم که دلمو بهش خوش کنم

بدم شاید این درباره ی اونا درست باشه اما من میتونم خودم از پس کارام بربیام به خدا میتونم!!!همه 

ش میخوان کمکم کنن دستمو بگیرن همه چیزو برام توصیف کنن اما نمی فهمن با این کاراشون ده 

میدن!!!من تاحاال خودمو ندیدم اما اونجوری که بقیه میگن انگار خوشگلم!تا حاالم برابر شکنجه م 

چندتا پسر توی خیابون بهم گیر دادن و شماره دادن من نمیفهمم اونا منو میخوان چی کار؟؟؟منی 

 که هیچیو نمیتونم ببینم اصال همون بهتر که بمیرم!!!آره!!!

 سارا جان سارا کجایی؟مادر_

 نمیذارن یه دقیقه بهه حال خودمون باشیم!...بله چی کار دارین؟ای بابا _

 در اتاق باز شد!نه....

 چی میگی سهیل؟_

من هنوز نفهمیدم تو چه جوری میفهمی که کی میاد تو اتاق؟تو که...)حرفشو خورد اما فایده _

 نداشت!!!(

یا مامان یا  ری میفهمم تو آمدیدیگه نتونستم تحمل کنم!با گریه گفتم:آر منکه نمیتونم ببینم چه جو

 بردیا!!!همه تون اینو تو سرم بزنین...مگه دست خودم بوده؟؟؟

 به خدا من قصدی نداشتم از دهنم پرید_

 گمشو از اتاق من برو بیرون دیگه نمیخوام صداتو بشنوم!!!_

 صدای در آمد اما:
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 سهیل بهت گفتم برو بیرون!_

 نوز تو اتاقه!جواب نداد اما من میدونستم که ه

 بهت گفتم برو بیرون و گرنه جیغ میکشما!!!!_

 بیا سر خانم کالم که نمیشه گذاشت!_

بعد از چند لحظه سکوت با یه حالت خاصی که خودش میدونست نمیتونم تحمل کنم گفت:سارا 

خانم نمی خوای آشتی کنی؟به خدا غلط کردم)و محکم کوبید تو دهنش،اینو از صدای دستش 

 !( جون سهیل بیخیال دیگه!!!آشتی؟فهمیدم

 همونجوری با بغض گفتم:نخیرم دیگه هیچ آشتیی در کار نیست برو خودتو خر کن!

صدای پاشو حس کردم و چند ثانیه بعد گرمای بدنشو بوی ادکلن همیشگیش که....لباشو آورد 

ام منو دوست نزدیگ گوشمو آروم گفت:من خر نمیشم چون دوست دارم!و اینم خوب میدونم که تو

 داری!سارا من تورو همونجوری که هستی دوست دارم همونجوری!

یه دفعه در اتاق بازشد،مامان امد تو سهیل صد متر پریدو از اونجایی که تمرینای ریاضیمو به عنوان 

 دکور جلوم گذاشته بودم گفت:به راه حلی که گفتم فکر کن مطمئنم درسته!

یین مادر پدر سهیل تا نیم ساعت دیگه میرسن!کاری داشتی صدام مامان گفت:لباساتو بپوش بیا پا

 کن!!!

کاری داشتی صدام کن...صدام کن...اه ببین یعنی من اینقدر بدبختم که نمیتونم لباسمو 

بپوشم؟؟؟این حرف مامان مثله پتک تو سرم کوبیده میشد!اما خیلی زود جاشو به صدای لطیف 

 سهیل داد!!!

ن ارجمند دوست پدر اینجانب و خودشم قرار بود از پسفردا بشه سهیل ارجمند،پسر محس

 نامزدم!نمیدونم چیه منو دوست داشت!احتماال امروزم آمده بودن خواستگاری!!!

یه حس عجیب غریبی نسبت به سهیل داشتم!گاهی اوقات دلم میخواست اصال سهیل وجود نداشت و 

 فته بودم....گاهی وقتا دلم براش تنگ میشد!!!اما هیچی بهش نگ

اما امروز باید تصمیم میگرفتم که واقعا چه حسی نسبت بهش داشته باشم!!!دیشب کلی فکر کردم 

راجع به جوابمو عواقبش!و به این تنیجه رسیدم که دلم نمیخواد یه آدم دیگه رو بدبخت کنم!!!آره 

 باید به همه تصمیمو میگفتم!!!

مو رویه صندلی نشستم!سمت راستم ماندانا بود و سمت لباسامو پوشیدمو رفتم پایین....سالم کرد

چپم هم هوا!!!اما بعد از احوال پرسی بابای سهیل گفت آقا سهیل شما چرا دست زنتو نمیگیری دو 

 دفعه با هم برین بیرون؟میترسی خرجش زیاد خسیس؟پولش با من...
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 من که از خدامه خانم رضایت نمیدن!!! _

اصال نمیدونستم این میگه نه خب چرا؟برین دیگه باالخره باید بیشتر  مامانم گفت:ا سارا جان؟من

 همو بشناسین!!!

 آره بابا اصال همین امشب دوتایی برین شام بیرون پولشم با من!_

 زن و شوهر خسیسو هیچکدوم حاضر نیسن پول یه وعده غذا رو بدن خدا بداد برسه!!!_

ردن زنشم شدم!!!بابا من که هنوز جوابمو نداده نگا کن توروخدا هنوز هیچی نشده عقدمونم ک

 بودم!!!باید بگم همین حاال یک دو سه...

ببینین شاید هیچکودوم از اینا الزم نباشه تا منو سهیل بخوایم همدیگه رو بیشتر بشناسیم یعنی _

 منظورم اینه که شاید اصال دیگه نخوایم که همو بشناسیم!

 ماه فهمیدین؟؟؟ 3صوصیات همدیگه توی این یعنی شماها کامال ا ز اخالقو خ_

 این حرفو مامان سهیل میگفت!انگار هنوز نفهمیده بودن!!!!

نه !اصال منظور من این نیست!من میگم....بابا شماها از کجا میدونین که ما همدیگرو میخوایم که _

 اینقدر موضوعو بزرگش می کنیین؟؟؟

 همه ساکت شده بودن!!!

 ب این که کاری نداره!سهیل جان تو با ...مامان سهیل گفت:خ

ببینین خانم ارجمند بحث خواستن منو سهیل نیست بحث قلبای ماست!ممکنه سهیل بگه آره اماو _

واقعا نظرش نه باشه یا من بگم آره و نخوام!!! به نظرم ما فرصت بیشتری میخوایم تا بفمین واقعا از 

 ته دلمون همدیگرو دوست داریم یا نه!

 ی من در این مورد مطمئنم!ول_

سهیل ممکنه تو باشی اما من به خودم شک دارم و نمیخوام با یه تصمیم عجوالنه زندگی دوتییمونو _

 خراب کنم!

 اینو گفتمو رفتم تو اتاقم....

بیست دقیقه بعد یکی آروم به در اتاقم کوبید.سهیل بود از طرز در زدنش فهمیدم....آروم درو پشت 

 آمد کنارم رو تخت نشست....دستمو تو دستاش گرفتو گفت:سارا!سرش بست....

 سکوت

 سارا!_

 دیگه نمیتونستم هیچی نگم!صداش یه زنگ خاصی داشت یه آهنگ قشنگی توش بود!!!

 بله_
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 چرا اون حرفا رو پایین زدی؟؟؟_

 چون دلم خواست....._

 چرا حرفیو میزنی که خودتم میدونی باور نمیکنم؟؟؟_

 وابشو ندادم اما نگاهشو احساس میکردمهیچی ج

سارا تو رو جون عزیزترین کست قسم میدم فقط یه کلمه آره یا نه دوستم داری؟اگه بگب نه من -

 میرمو پشت سرمم نگاه نمی کنم چون دلم میخواد تو خوشحال باشی!فقط راستشو بگو

بود !اما باید یه کاری نمی تونستم دروغ بگم چون مثل همیشه میفهمید!!!!تازه قسمم داده 

 میکردم!!!سهیل بدون من خیلی خوشبخت تر بود...خیلی.....اما

 ببین سهیل_

 جواب منو بده آره یا نه!!!_

 نه_

 چی؟؟؟این چی بود که از دهنم پرید وای خدایا کمکم کن!!!

 من قضیه رو خودم جمعش میکنم اما هیچ وقت یادم نمیره!_

 چیو؟_

 برای شنیدن حرف راست فایده ای نداره!اینکه قسمم دادنت _

 اینو گفتو از در رفت بیرون.....

ماه از اون شب لعنتی گذشته بود!!!سعی کرده بودم  5عذاب وجدان داشت میکشتم!حتی حاال که 

دیگه بهش فکر نکنم ام صدای سهیل حتی برای یه لحظه م از گوشم بیرون نمیرفت!بعد از اون شب 

 !اما هیچکس اینو نمیفهمید!هیچکس!!!زندگیم جهنم شده بود

ماه بود که نرفته بودم و هردفعه به یه بهانه ای خونه مونده بودم!چون  5توی دوره های دوستای بابا 

واقعا نمیتونستم با سهیل روبرو بشم!!!میترسیدم!نمی دونستم چه واکنشی نشون میده!اما ایندفعه 

د خونه ی ما!خدا خدا میکردم که سهیل نیاد!و آخرشم دیگه نمیتونستم در برم چون دوره افتاده بو

 نیامد اما ...

بود!مهمونا هنوز نشسته بودن و داشتن حرف میزدن که زنگ درو زدن!مامان گفت:سارا  21ساعت 

 برو درو باز کن!

 بله؟_

 هیچی نگفت!

 کیه؟؟؟_
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 بازم ساکت موند!

 مگه مرض داری که مزاحم میشی؟!_

 که ....آمدم گوشیو بذارم 

 سارا خانم!_

 چی؟سهیل؟چی بگم؟؟؟وای خدایا!

با یه لحن خشک و جدی در حالیکه قلبم داشت از توی سینه م بیرون میزد گفتم:بله بفرمایین!انگار 

 نه انگار که شناختمش!!!

سهیلم خودشو جمع کردو گفت:ببخشید اگه میشه بگین مامان بابا بیان من ارجمند هستم!مثل اینکه 

 نیاوردین!!!! به جا

 فقط گفتم:یه لحظه صبر کنین!

 بعد رفتم و اونارو صدازدم و گفتم:پسرتون دم در منتظرن!

نفر یعنی مامان و بابا ی خودم و ماندانا و مامان و بابا ی سهیلرو کامال حس  5سنگینی نگاه اون 

 میکردم!!!

یه ر و و به این بهانه از دست بقاینو گفتم و رفتم تو آشپز خونه تا مثال چند تا پیش دستی ببرم

 رفتم!خوشحال از اینکه اونا دارن میرن اما ...

اصرارای مامان طبق معمول کار خودشو کرده بود!!!باالخره آقا سهیلو مجبور کرده بودن بیاد باال نیم 

 ساعت بشینه!!!

 ز!!!بذارم روی می و من بیخبر از همه جا در حالی که چندتا پیش دستی دستم گرفتم رفتم تا اونارو

ا!اینکه بوی عطر سهیله!!!واااااای!حاال چی کار کنم؟؟؟غرورم بهم نهیب زد:واسه چی دستو پاتو گم 

 کردی؟االن پا میشن میرن دیگه!!!وانمود کن اصال نفهمیدی!!!

 اما قلبم میگفت:هرکاری کنی فایده نداره چون هیچکی نفهمه سهیل میفهمه!مثل همیشه!!!

ودم!چی کار باید میکردم؟قلب و غرورم دعوا میکردن و من سرگردان!آخر سر مثل گیر کرده ب

 همیشه غرورم برنده شد و من هیچ عکس العملی نسبت به وجود سهیل نشون ندادم!

آروم روی صندلی نشستم!بقیه داشتن ماندانا توی آشپز خونه کمک مامان میکرد!بابام طبق رسم 

مه حرف میزد!سهیل سرش پایین بود!نمیدونم اما یه چیزی بهم مهمونداری داشت درآن واحد با ه

میگفت دیگه نمیخواد نگاهت کنه!بابای سهیلم داشت حرف میزد!پس کسی که داشت نگام میکرد 

 مامانه سهیل بود!!!

 نگاهش خیلی سننگین بود!انگار منو مقصر میدونست!مثله کسی که داره متهمو نگاه میکنه!!!
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 خواین چیزی بگین؟خیلی ساکت نشستین!آقا سهیل شما نمی_

 و فکر میکنم که سهیل به یه لبخند اکتفا کرد!!

یه لحظه فقط برای یک ثانیه نگام کرد!!!اینو بهتر از همیشه درک کردم!نمیدونم چرا ولی ....انگار با 

نگاهش یه چیزی بهم میگفت!توی اون یه لحظه انگار حرف صد سال بود!نگاهش سنگین نبود!منو 

 مقصر نمیدونست!نگاهش آروم بود!قشنگ بود و غمگین!

یه ربع نشستم اما نمیتونستم سنگینی نگاه مادر سهیل و از همه مهم تر حضور سهیلو تحمل 

کنم!میترسیدم همه چیز لو بره!چون اون موقع سهیل گفته بود که خودش نمیخواد با من ازدواج کنه 

ز مادر و پدر من از خونه ی ما رفته بودن!اما االن اصال و مادر و پدرشم بعد از کلی معذرت خواهی ا

نمیخواستم همه چیزو خراب کنم....واسه همین از همه خداحافظی کردمو گفتم چون فردا کالس 

 دارم باید برم بخوابم!

سهیل!سهیل!سهیل!توی خیالم هزار بار صداش کردم!دلم براش تنگ شده بود!خیلی 

که اونو نمیخوام پس حققم نداشتم که دلم براش تنگ بشه...سهیل باید  زیاد!اما...نه...من خودم گفتم

 خوابم برد! 3میرفت هم از زندگیم هم از خیالم....اونقدر با خودم دعوا کردم که باالخره ساعت 

و نیم بود!خیلی تشنه بودم رفتم پایین تا یه لیوان آب بخورم!انگار  3از خواب بلند شدم.ساعت 

بودن چون بوی عطر همه شون توی هوا حس میشد!آب خوردم برگشتم سمت  مهمونا تازه رفته

 اتاقم که صدای مامان که داشت با بابا حرف میزد نگه م داشت!!!

ماهه نه درست غذا میخوره نه حرف میزنه نه جایی  5طفلکی سهیل!خانم ارجمند میگفت بچه م _

ش غذا بدم.....هیچ جا نمیره میگه حوصله میره!!!همه ش تو اتاقشه در اتاقم قفله!به زور باید به

ندارم....فقط تو اتاقشه نمیذارم هیچیکی بره تو اتاقش!!!الغر شده...دانشگارم ول کرده....رابطه شو با 

همه حتی نزدیک ترین دوستاش قطع کرده....امروز خدا میدونه چقدر اصرارش کردم بیاد 

یه مدت به ضرب و زور و اشک و آه من میرفت دنبالمون.....رفتیم دکتر گفت افسردگی گرفته....

پیش روانپزشک اما بعد یه ماه روانپزشکه گفت تا خودش نخواد نمیشه اینم نمیخواد....بهتره ولش 

کنین تا خودشس تصمیم بگیره....دیدی طفلکی پسره رنگ به رو نداشت....داشت از حال 

 طی به سارا داشته باشه؟؟؟میرفت...بیچاره ها!!!نمیدونم چشه وااله...میگم نکنه رب

مثل اینکه مامان داشت با در و دیوار حرف میزد چون فقط صدای خواب الود بابا گفت شب 

 بخیر...مامان یه غرغری کردو خوابید

 

 وقتی مطمئن شدم دیگه چیزی نمونده اروم برگشتم اتاقم......
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 7صفحه  -پایان بخش اول 

 قسمت دوم:سهیل 

گی سارا؟منکه میدونم حرف دل و زبونت یکی نیست!!!آخه دختر تو چرا اینقدر آخه چرا دروغ می

مغروری؟چرا؟چی برات کم گذاشتم؟چند دفعه بهت دروغ گفتم؟چرا خوردم میکنی؟اگه 

 نمیخواستی از اول میگفتی خب!چرا حاال؟؟؟

ارا اینجوری س وای خدایا به مامان اینا چی باید بگم؟به دوستام؟؟؟بگم دختره اسگلم کرده بود؟نه

داغون میشه!!!من که خورد شدم بذار خوردتر بشم!به جهنم میگم خودم نمیخوام!آؤه اینجوری 

 حداقل...

 چیشد سهیل جان؟_

ببینین ما با هم حرف زدیم!یعنی قبال حرف زده بودیم و به این نتیجه رسیدیم که ما همدیگه رو _

 نداشتم.میترسیدم..میترسیدم نمیخوایم!!!منم نظرم همین بود فقط ججرات گفتنشو

 میترسیدم ما بگیم سرکارمون گذاشتی یا مارو بازیچه کردی؟_

سرمو انداختم پایین و هیچی نگفتم!داغ کرده بودم!قلبم داشت وایمیستاد!دستام خیس عرق بود اما 

 هیچی نگفتم!

 نباید بگم!سارا!سارا ی من!!!نه به خاطر سارا نباید هیچی بگم!!!

بره!!!یعنی اصال چه جوری میتونم بخوابم وقتی میدونم ....تو هیچیو نمیدونی سهیل خان خوابم نمی

هیچیو!!!خودم با خودم حرف میزدم،دعوا میکردم مسخره میکردم!!!انگار یه چیزی از وجودم کم 

شده بود...آره سارای من کم شده بود!عشقم قلبم روحم و تنها امیدم برای زندگی....همه چیزم باهم 

بود شد...با یک کلمه دریک ثانیه.....صدای نه گفتن سارا رو هنوز میشنیدم انگار سارا کنارم بود و نا

هی حرفاشو تکرار میکرد تا مبادا فراموش کنم که اون منو نمیخواد....شاید وستم داشت اما منو 

ی نمیخواست....احساس پوچی و بی ارزشی تمام وجودمو گرفته بود....حس میکردم دیگه هیچ

ندارم...هیچکسو ندارم تا دوسش داشته باشم....ولی باید قبول میکردم....سارا برای همیشه از پیش 

من رفته بود!!!اما جاش توی قلبم محفوظ بود چون...چون....عقلم میگفت:چون چی؟اون گفت برو 

 ختره بایدپس برو و یه زندگی جدید رو شروع کن!دنیا به آخر نرسیده دوباره از اول....اصال اون د

 برای همیشه از زندگیت بره کنار! کنار کنارهمینجور میگفت میگفت!!!

 شترق!!!

 سهیل؟سهیل درو باز کن ببینم؟چی شد سالمی؟؟؟_



 

 

 رمانسرا رمانسرامجازی کتابخانه  – منچشمان 

w w w . r o m a n s a r a . c o m 

 

9  

 

یه خنده مصنوعی کردمو گفتم:آره بابا خوبم دستم خورد این گلدونه افتاد برین بخوابین!و اونا با 

 چشمای نگرانشون بهم شبخیر گفتن!!!

 

اه از اون شب وحشتناک گذشته بود!!!توی این مدت سعی کردم فراموشش کنم اما نمیشد انگار م 5

بخشی از وجودم شده بود!هیچ کاری نمیکردم یعنی نمیتونستم بکنم جز اینکه چشمامو ببندمو فکر 

کنم!آره فکر کنم به سارایی که بدون اون زندگی نداشتم!!!هیچ کاریو نمیتونستم انجام بدم سعی 

ردم با دوستام برم بیرون با یکی دیگه دوست بشم اما نمیشد!!!نمیشد!!!درست غذا نمیتونستم ک

 بخورم همه ش سارا سارا سارا!!!تمام فکرم شده بود سارا!!!سارا تمام وجودم بود!!!

 مامان و بابا خیلی اصرار میکردن برم بیرون خونه فامیالم نمیرفتم!!!دوره های دوستای بابارم نمیرفتم

هر دفعه میپیچوندم چون اصال حوصله نداشتم و میترسیدم اگر سارا رو ببینم همه چی لو بره!!!همه 

 چی!!!

تا اینکه دوره افتاد خونه خودمون!قلبم داشت میامد بیرون!یعنی میشد سارا بیاد خونه مون؟این بارو 

وایمیستاد!هم دلم مجبور بودم تو مهمونی شرکت کنم اما هردفعه که ددر میزدن قلبم از حرکت 

 میخواست سارا بیاد هم نمیخواست!میترسیدم میترسیدم!!!

باالخره آمدن!زنگ درو که زدن من باز کردم!قلبم داشت با سرعت نور میزد!!!نمیتونستم صبر کنم 

اما هیچی به رو نمیاوردم چون دلم نمیخواست دیگران فکر کنن چه اتفاقی قراره بیفته و باالخره در 

 ..اما....سارا نبود!!!باز شد ..

آخه من چرا اینقدر خنگ بودم؟؟؟سارا برای چی باید میامد اینجا؟برای اینکه منو ببینه؟اون منو 

دوست نداشت ازم بدش میامد برای چی باید میامد خونه مون؟؟؟از دست خومو این افکار مسخره م 

!رفتم پیش یکی از بچه ها و صبح نیامدم 6حرصم گرفت جوری که اون شب زدم از خونه بیرون و تا 

هزار تومن گذاشتم کف دستشو گرفتم!بار اولم بود یه حس  21گفتم میخوام!گفت چقدر گفتم یکی!

عجیبی داشتم !نمیدونستم بکشم یا نه!میترسیدم و اینو خودم میدونستم!تصویر سارا آمد جلوی 

 چشمم و....

و اگه سارا پشیمون بشهدیگه راه برگشتی نه!به خاطر سارام که شده نمیکشم!!!شاید معتاد شدم!!!

نیست!!!پس گذاشتمش تو جیبمو رفتم خونه!آروم درو باز کردم با اینکه میدونستم مامان اینا تا من 

نیام نمیخوابن یواش رفتم سمت اتاقم که صدای بابا گفت:کجا بودی؟یه حظه جا خوردم تاحاال 

و  و اتاقمو درو بستم!و به فریادهای بلند بابااینجوری باهام صحبت نکرده بود!هیچی نگفتم رفتم ت

 جیغای مامان هیچ واکنشی نشون ندادم!!!
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ماما اینا رفته بودن دوره!نمیدونم ایندفعه خونه کی بود اما طبق معمول قبول نکردم تا اینکه گوشیم 

 زنگ زد حوصله نداشتم جواب بدم اما یارو اینقدر سیریش بود که باالخره گفتم:

 بله؟_

 ای بابا چرا جواب نمیدی؟_

 ببخشید بابا گوشیمو پیدا نمیکردم_

 ماشین خراب شده بردمش تعمیر گاه بی زحمت نیم ساعت دیگه با ماشین خودت بیا دنبالمون_

 خب چرا آژانس نمیگیرین؟_

 ماشن ندارن برف آمده می فهمی؟؟؟_

 باشه باشه حاال کجا هستین_

 بنویس_

خدایا چقدر برام آشناست.....چی؟؟؟؟اینکه آدرسه سارا ایناس.......ای بابا آدرسو که نوشتم دیدم 

 حاال چه جوری برم؟؟؟؟

 هرچقدر زنگ زدم به آزانسا که یه مااشین پیدا کنم نشد همه گفتن آقا برفه نداریم

 باالخره پاشدم لباس پوشیدم و رفتم

 ستم زنگ بزنمانگار میدونستم که قرارهتوی اون سرما نیم ساعت بود که وایستاده بودم اما نمیتون

 اون برداره اما به خودم گفتم به درک چی کارش کنم؟و زنگو زدم

 بله؟_

خواستم صداش کنم بگم سارا منم سهیل اما نتونستم انگار زبونم قفل شده بود نمی تونستم حرف 

 بزنم!

 کیه؟؟؟_

 یعنی باید باور میکردم؟این سارای من بود؟؟؟

 اری مزاحم میشی؟!مگه مرض د_

 نتونستم دیگه صبر کنم:سارا خانم؟

با یه لحن خشک و جدی گفت:بله!بفرمایین انگار داره با یه غریبه صحبت میکنه!اگه اون منو 

 نمیشناسه منم اونو نمیشناسم:

 ببخشید اگه میشه بگین مامان و بابا بیان من ارجمند هستم!مثل اینکه به جا نیاوردین!_

 یختم!!!زهر خودمو ر

 یه لحظه صبر کنین!_
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 منتظر دم در وایستادم در باز شد اما به جای مامان خودم مامان سارا بود!

 سالم سهیل جان خوبی؟-

 سالم.ممنون مرسی_

 بیا باال_

 چی؟؟؟برم باال؟سارا

 نه ممنون بریم دیگه دیر وقته میشه بگشن مامان بابا بیان؟_

 چایی شیرینی بخور نترس نمیکشیمت!اونام میان حاال بیا بیرم یه _

 بازهم همون دودلی!!!اما باالخره اصرارای زیادشون کار دستم داد!و رفتم باال!

 قلبم داشت از سینه م در میامد!دستام خیس خیس بود!!!

به هر زحمتی بود رفتم و نشستم!اما....پس سارا کوش؟؟؟...چرا نیست؟؟...خب خره نمیخواد ببینتت 

 میفهمی؟؟؟دیگه مگه ن

سرمو انداخته بودم پایین و سخت در افکار خودم غرق بودم کهحس کردم سارا از جلوم رد شد.به 

لحظه خواستم سرمو بلند کنمو نگاش کنم!امانشد!یه چیزی جلومو میگرفتو میگفت:اون تورو 

 نمیخواد!اگه نمیشناستت توهمنشناسش!!!

ودش نیاورد که فهمیده من اینجام!اما من سارا رفت روی یه صندلی نشست!و اصالم به روی خ

 میدونستم از لحظه ای که پاشو از آشپزخونه بیرون گذاشته فهمیده من اینجام!

 آقا سهیل شما نمیخواین چیزی بگین؟خیلی ساکت نشستین!_

ای کاش میدونست تنها چیزی که دارم حرف برای گفتنه!اما من با یه لبخند سرکاری جواب دوست 

م!وقتی سرمو بلند کردم همه رو از نظر گذروندم هرکسی داشت یه کاری میکرد و مامان بابامو داد

من....ای وای خدایا!این دیگه چرا اینجوری میکنه؟؟؟چرا اینقدر بد و سنگین؟؟؟سارای بیچاره من 

 چه عذابی میکشه؟؟؟حتما فهمیده!

 دیگه نتونستم مقاومت کنم یه نگاه تند و سریع!

 همیدم فهمیده نگاهش کردم.از حالت دستاش ف

 خواستم یواشکی به مامان بزنم اما دیدم بهتره فکر کنه من نفهمیدم!!!

 سارا از جاش بلند شد و گفت:ببخشید من فردا کالس دارم باید برم!خداحافظ

 و رفت اما من میدونستم که اره از دست مامانم فرار میکنه!چون فردا کالس نداشت!

 

 22فحه ص -پایان بخش دوم 
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 قسمت سوم:سارا و سهیل

چقدر دلم براش تنگ شده!!!سهیل!سهیل!!!بازم صداش کردم اما میدونستم که صدام اونقدر بلند _

 نیست که اون بشنوه!!!هر روز و هر شب هزار بار تو یه خیالم صداش میکردم!!!

 چی میگی مانی؟

 ا تو فهمیدی من اومدم؟_

 میبینی هرروز به رخم میکشن!!!!

 با بی حوصلگی گفتم:آره حاال چی کار داری؟

 آمدم اطالعات بدم!!!_

 ببین االن اصال حوصله ندارم..._

 خب باشه فقط بگم راجع به سهیل بود...._

 چی؟_

 باشه باشه هول نکن میگم!!!_

 اونقدر غرق در رویاهام بودم که اصال نفهمیدم چی میگه...

 بگو دیگه کشتی منو...._

 خب خرج داره یک کم...اممم..._

 هرچقدر میخوای بهت میدم.بدو دیگه!!!_

خب بابا....من آروم مثله یه دختره خوب و خانم و متین و باوقار تو اتاقم نشسته بودم که یکدفعه _

 احساس کردم یه حسی دارم....اون حس حسه تشنگی شدید بود که ...

 میدونست طاقت ندارم واسه همین هی کشش میداد!!!

 مانی جون هرکی دوست داری برو سر اصل مطلب بابا مردم....جون سارا بگو_

 خندید

 به چی میخندی؟_

 با خنده گفت:قیافت خیلی خنده دار شده!!!

 ای بابا!من چی میگم تو چی میگی!!!اصال نمیخوام نگو_

 بلند شد بره که دستشو گرفتمو گفتم:کجا هنوز که نگفتی!

 منم پاشدم برم گفت:خودت گفتی نمیخوام

 بابا غلط کردم حاال میگی یانه؟فقط زود بگو_
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من رفته بودم پایین آب بخورم دیدم مامان داره با تلفن حرف میزنه از بین حرفاش فهمیدم مامانه _

سهیله واسه همین یواشکی فال گوش وایستادم!دیدم دارن با هم یه چیزایی راجع به تو و سهیل 

تورو کامل توصیف کرد فک کنم مامانه اونم همین کارو کرد چون مامان  میگن!مامان که حال و روز

هی ابراز ناراحتی میکرد!!!کال تشنگیم پرید و رفتم گوشیو از تو اتاق خودم برداشتم که شنیدم مامان 

 سهیل میگه...

 به اینجا که رسید یهو ساکت شد!حاال مسخره بازیش گرفته بود!!

 چی میگفت؟_

 تا بگم پولو بده بیاد_

 از تو کشوم هر چقدر میخوای بردار فقط زود!!! _

 خب بگم؟_

 آره دیگه!!!_

 قول میدی فشارت نیفته!!!_

 قول میدم!!!بگو دیگه!!!_

 اگه میشه یه کاری کنیم اینا همدیگرو ببینن!_

 خب بعد_

م!!شما ه بذاریای بابا تو چقدر هولی!مامانم گفت نه!چه جوری؟میفهمن بچه که نیستن سرشونو کال_

بیاین خونه ی ما ولی بگین میخواین برین یه جای دیگه!!!یا نه برعکس!ما میگیم به سارا میخوایم 

بریم خونه یمامان بزرگش!چون اونجا تنها جاییه که میاد! اونوقت مامان سهیل گفت باشه کی 

 میاین؟که در این زمان بابا صدام کرد مجبور شدم برم پایین!

 ؟؟نفهمیدی کی؟_

 نه ولی خودت بفهم دیگه!هر وقت همه خواستیم بریم خونه ی مامان بزرگ یعنی..._

 باشه باشه!مامان که نفهمید گوش میدادی؟؟؟_

 نه فک نکنم چون اینقدر داشتن گریه زاری میکردن واسه هم که نفهمید من گوشیو برداشتم!!!_

 باشه برو مواظب باش سوتی موتیم ندیا!_

 میدیم!شما ندی ما ن_

 اینو گفتو رفت بیرون!!!

خدایا چی کار کنم؟برم یا نرم؟میترسم!!!کمکم کن....اگه پسم بزنه؟...اگه منو نخواد؟...اگه تالفی 

 کنه؟....
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مثله همیشه چشمامو بسته بودمو بهش فکر میکردم!به چی؟مگه من جز سارا چیو دارم که بهش فکر 

 کنم؟؟؟

 !چرا این کارو با من کردی هان؟؟؟سارا!سارا

 در زدن!حسه باز کردن نداشتم واسه همین خودمو بخواب زدم!!!

 مامان آمد باالی سرم.رومو کشید و زیر لب گفت:همه چی درست میشه!

 بعد رفت و به بابا گفت خوابه!بابا گفت خب در اتاقشو ببند و زنگ بزن!

 در اتاقم بسته شد .

تم پشت در تا بفمم چی کار میخوان بکنن!از سالم علیکشون فهمیدم باید مامانه آروم بلند شدمو رف

سارا باشه!!!از تو سوراخ در نگا کردم!تلفن دقیقا جلوی در اتاقم بود واسه همین دیدم خیلی خوب 

 بود!!!

 مفهمیدم دارن راجعع به من حرف میزنن!اما نه مامان میگفت:الهی بگردم دختر بیچاره!!!حتما الغر

 شده نه؟این دوتا چی کار کردن با خودشون؟....

 پس.....یعنی....نه...سارا که منو نمیخواست....حتما یه چیز دیگه بوده!!!

از گریه ها و غصه خوردناشون حوصله م سر رفت که صدای مامان نذاشت:اگه میشه یه کاری کنیم 

 که اینا همدیگرو ببینن!!!

 محال بود جایی بیاد که یک درصد احتمال وجود من هست پس....یه امید یه نور....اما سارا که 

 باشه کی میاین؟_

خدا یا یعنی همه چی درست شد؟؟؟...سارا میاد؟....یعنی ممکنه بیاد؟؟...خداجونم توروخدا...دارم 

 دیوونه میشم....

 خب من منتظرتونم انشاهلل که بشه!....فعال خداحافظ من میترسم سهیل بیدار شه...._

 و گوشیو گذاشت!
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 احتماال میامد ببینه من خوابم یانه!

شیرجه رفتم طرف رخت خواب که در باز شد!مامان با دیدن منه خواب یه نفس راحت کشیدو گفت 

 خدایا خودت کمکشون کن!

 و

 رفت!

شحال دل تو دلم نبود!...خوشحال بودم...میترسیدم......امیدوار... .غمگین....همه ی اینا من بودم!خو

بودم که ممکنه ببینمش!!!چقدر دلم براش تنگ شده بود.....از آخرین بار که دیدمش)که اونم فقط 

سال میگذشت!دیگ نه اون آمده بود نه من رفته بودم خونشون!اما مامان بابا اینا  2یه نگاه بود(

ه دوسم بزنه....بهم بگ همیشه میرقتن اونام میامدن!!!.....میترسیدم که نیاد یا اگه بیاد منو نخود...پسم

نداره....و امید داشتم که ...که...منو قبول کنه....مثل قبل....هر کودوم از حسام یه ربطی به سارا پیدا 

 میکرد...اما کی؟کی میخواستن بیان؟اصال چه جوری میخواستن سارا رو راضی کنن بیاد اینجا؟؟؟

 تا صبح اونقدر فکر کردم که باالخره خوابم برد.....

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 سارا مامان بزرگ ناهار دعوتمون کرده تو ام می یای؟_

 به چه مناسبت؟_

بابا گفت:مگه خونه ی مکادر بزرگ رفتنم مناسبت میخواد؟پاشو برو لباستو بپوش بریم.همه فامیل 

 هستن سه چهار ماهه ندیدیشون!بدو که دیر میشه

؟...سهیل ؟؟؟...وای!!...برم یا نه؟....بپیچونمش؟؟؟....نمیشه خونه ی مامان بزرگ؟....نه!!!!...امروز؟

که شک میکنن من در بدترین مواقع اونجارو رفتم!!!باید برم....خدایا کمکم کن....نه نمیتونم 

 برم...آخه سهیل.....

 د برو دیگه تو که وایستادی!!!_
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مو م چی کار کنم!اما باالخره تصمیدر حالی که بین افکارم سرگردان بودم رفتم تو اتاقم!!!نمی دونست

 گرفتم!

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

مامان آروم آمد کنرمو رو تخت نشست!موهای که مدت ها بود شونه نکرده بودمشونو از روی 

صورتم کنار زدو گفت:سهیل جان عزیزم نمیخوای یک کم به خودت برسی!یه نگاه تو آینه 

 ؟بکن!ببین این اون سهیلیه که میشناختی

 با بغض گفتم:آخه چرا؟دیگه چرا؟برای کی؟؟؟

 برای اولین بار راز دلمو فاش کردم!!!

 برای من،بابات و از همه مهمتر خودت!!!مگه ما آدم نیستیم؟!_

 چرا اما...._

 اما سارا یه چیز دیگه س نه؟_

شناختنم دمی که نمینمیتونستم جلوی مامانم گریه کنم بلند شدمو از خونه زدم بیرون تا اونجا بین مر

 بذارم اشکام جاری بشن!!

 اما . . .

 ترق!

 آخرین چیزی که دیدم صورت...صورت ماندانا بود!

. 

. 

. 

. 

. 
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. 

به هوش بودم!تمام صدا های دور و برمم میشنیدم!....صدای مامان،بابا،ماندانا،مامان و بابای سارا 

 و...نه هرچی گوش دادم فایده نداشت

ظه وایستا!!!اونا اینجا چی کار میکردن؟؟؟نکنه آمده بودن خونه ی ما؟؟؟نه.....خدا یا ولی یه لح

 چرا؟؟؟...آخه چرا همه چی خراب شد؟؟؟....پس سارا...

 با گفتن اسم سارا تمام توانمو جممع کردمو چشمامو باز کردم تا سارا رو ببینم!

 اما. . .

 مو بستمو خوابیدم!نه هیچ سارایی نبود!نا امید از همه جا چشما

. 

. 

. 

 یک ساعت بعد:

 دکتر کی به هوش میاد؟؟؟_

 باید تا االن به هوش آمده باشه!_

 وضعش چه طوریه؟؟؟_

خوبه مشکل خاصی نبوده فقط دستش شکسته که اونم در مقایسه با موارد مشابه ش خیلی خوب _

 بوده!

 خدایا شکرت!_

 از شدن دوباره ی چشم های من اتفاق افتاد!این جمله ی مامان بود که همزمان با ب

همه دورم جمع شده بودن هرکی یه چیزی میگفت!داشتم دیوونه میشدم که باالخره پرستار رسید و 

 گفت ببخشید ولی بیمار باید استراحت کنه!لطفا همه برن بیرون فقط یه نفر میتونه بمونه!

خوره!نصیحتم کنه!!!و از این حرفا!اصال حوصله احتماال مامانم میموند و میخواست با حرفاش مخمو ب

 نداشتم!!!!

 واسه همین چشمامو بستمو وانمود کردم که خوابم برده!

. 

. 

. 

 دقیقه بعد: 5
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 سهیل!_

 دارم خواب میبینم؟!سارا؟!

 نه انگار خواب نبود!گرمای دستشو حس کردم!!!

 سهیل!_

 سارا؟!_

 داشتی؟ناراحتی برم؟لبخند زدو گفت:چیه!انتظار دیدنمو ن

 اشک تو چشمام جمع شده بود انتظار دیدنشو نداشتم!!!

 نه!کجا؟تازه آمدی خانم بفرما همینجا در خدمتیم!!!من غلط بکنم بگم ناراحتم!!!_

 سهیل یه خبر خوب!_

 پس بهش گفته بودن!سعی کردم خودمو مشتاق شنیدنش نشون بدم :چی عزیزم؟؟؟

 نوبتم شده!_

 نوبت؟!_

 برای چشم!_

 وای خدایا!!!یعنی...باورم نمیشه!_

 اشک میریختیم، دوتامون!اما من نمیدونستم خوشحالم یا ناراحت!!!

 خوشحال نشدی؟_

 مگه دیوونم؟؟؟!!!_

ببینم شما بعد از این همه مدت بیخبر آمدی نمیخوای یه کادویی چیزی به ما بدی؟؟؟اون کیفتو بده 

 کلک!!!بیاد ببینم!نکنه قایمش کردی 

 تو کیفم نیست!_

 پس کجاست؟_

 چشماتو ببند تا بهت بگم؟_

 چشمامو بستم...

. 

. 

. 

. 

 حاال وقتشه! 3 1 2خب سارا آماده باش!
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 سرمو نزدیک صورتش بردم و . . .

. 

. 

. 

میتونستم نگاه ناباورانشو حس کنم!دستمو گرفت تو دستشو گفت:دارم خواب میبینم یا همه ی اینا 

 قعیه؟وا

 نمیتونستم جلوی اشکامو بگیرم!بهشهو اجازه دادم سرازیر بشن!

 آره واقعیه!سهیل؟_

 جانم!_

 میترسم!_

 از چی؟_

 میترسم پیوند عمل نکنه!_

. 

. 

. 

 نمیدونستم چی بهش بگم!حالتمو میفهمیدو . . .

 از چی میترسی عزیزم؟تا من اینجام همه باید عمل کنن!_

 میمونی؟ خندیدو گفت:پیشم

 تا هر وقت بخوای میمونم_

 تق تق تق!

 بله!_

 در باز شد مامان سارا بود!

 با چشم هایی پر از اشک گفت:سارا جان دکتر میگه باید بستری بشی تا عملو انجام بدن!

 سارا برگشت طرفمو آروم گفت:باورم نمیشه سهیل!

 باور کن سارا!_

 یه لحظه وایستا!وقتی بلند شد بره دستشو گرفتمو گفتم:

 و طوری نگاهش کردم که تا ابد تو ی ذهنم بمونه!
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وقتی سارا و مادرش رفتن بیرون!آینه رو برداشتمو خوب به خودم نگاه کردم!و بعد چشمامو 

 بستم!برای همیشه!

. 

. 

. 

. 

. 

 سهیل جان مطمئنی؟_

 آره_

 خدایا خودت کمکش کن!_

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

و باز کردم و اولین چیزی که دیدم نور بود!چیزی که تا حاال تصوری ازش نداشتم!کم کم اون چشمام

نور محو شد و صدای خنده ی مامان بلندشد!یه دسته گل جلوم ظاهر شد به طرف صاحبش برگشتم 

! 

 مبارکه!_

 صدا صدای بابا بود!بابای مهربون خودم!

 مو خیس کرد...دسته گلو ازش گرفتمو بغلش کردم!اشکاش لباس

. 

. 

. 
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 همه رو دیدم و بین این همه مهم ترینشونو ندیدم!

 مامان؟!_

 جانم!_

 پس....سهیل...کجاست؟!_

 مامان سهیل یه نگاه عمیق به مامان کرد و گفت :االن اونم میاد!

 معنی نگاهشو نفهمیدم!!!....

 یل داشت از سینه م بیرون زد!!!همه کم کم رفتن بیرون!در بسته شد و قلب من از شوق دیدن سه

. 

. 

. 

. 

 در زدن!

 با صدایی که از شوق دیدنش میلرزید گفتم:سهیل!

 اجازه هست!_

 خودت میدونی!_

. 

. 

 .پس چرا نیامد تو؟؟؟

 سهیل بسه دیگه چرا ایقندر زجرم میدی؟؟؟بیا تو دیگه!_

 مطمئنی که میخوای منو ببینی؟؟؟_

 تو شک داری؟_

 .آخه.._

 میشمارم یا میای تو یا... 3آخه بی آخه تا _

 یا چی؟_

 یا من میام بیرون!_

2 

. 

. 
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. 
1 

. 

. 

. 
3 

 چشمامو بستم!

 حس کردم یه چیزی گذاشت روی لباسم!

 دستمو گرفت تو دستشو نجوا کنان گفت:مطمئنی؟

 آره_

 پس باز کن!_

. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 خندم،گریه کنم،داد بزنم،فرار کنم؟؟؟؟نمی دونستم چی کار کنم!ب

. 

. 

. 

. 

. 

. 

 سهیل!سهیل من!؟نه غیر ممکنه!یعنی...؟؟؟آه چه جوری؟؟؟

. 

. 

. 
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. 

. 

 به جای چشمایی که همیشه انتظارشو می کشیدم!یه عینک سیاه میدیم!یه عصای سفید!!!

. 

. 

. 

. 

. 

 جید از زیبایی من؟تمام اون حرفا دروغ بود؟؟؟یعنی بهم دروغ گفته بود؟؟؟اون همه تعریفو تم

عصبانی بودم!از دست خودم،سهیل،مامان،بابا !از دست همه!چون هیچ کس بهم حقیقتو نگفته 

 بود!هیچ کس بهم نگفته بود سهیلت هیچ وقت تورو ندیده!!!

 پس اون تردید،اون غم تو صدای سهیل وقتی بهش گفتم واسه این بود!!!

 م با یه آدم دروغ گو زندگی کنم!نه من نمیتونست

. 

. 

. 

سرش داد زدم در حالی که اشکهام امان نمیداد تا حرف بزنم:دروغگو!!!!دروغگو!!!دروغگ و!!!سهیل 

 ازت بدم میاد!!!تمام این مدت بهم دروغ گفتی آره؟؟؟

ن ه ولم کچرا ساکتی؟؟؟دیگه نمی خوامت!نمی خوامت!از اینجا برو بیرون!از زندگیم برو!بسه دیگ

 زاحتم بذار!!!

 از داد و فریاد من تمام بیمارستان پشت در جمع شده بودن!اما انگار یکی نمیذاشت بیان تو!!!

. 

. 

. 

. 

. 

 وقتی همه داد و فریادام تموم شد،با بغض گفت:من میرم،اما با چشام خوبیای دنیا رو ببین!!!

. 
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. 

. 

. 

. 

. 

. 

. 

ی همیشه!همونطور که من ازش خواسته بودم!نمیتونستم!بفهمم!با چشام سهیل داشت می رفت!برا

 خوبیای دنیا رو ببین!!!

. 

. 

. 

 نه ه ه ه ه !!!یعنی؟؟؟سهیل؟؟وای خدایا من چی کار کردم!!!

. 

. 

. 

 عاجزانه صداش کردم:سهیل!

 وایستاد!

 سهیل!یعنی...؟؟؟تورو خدا نرو!!!_

 !توروخدا!جون سارا اگه....رفتم پشت سرش و گفتم غلط کردم

 بغلم کردو گفت:سسسسسسس!بسه!اینقدر قسم نخور!

 نمیتونستم جلوی بغضمو بگیرم!

 با اشکام لباسشو شستم!اونم گریه میکرد!

 همون جور که موهامو نوازش میکرد گفت:من راضیم به رضایت تو!اگه میخوای برم میرم اگه....

 یه خواهشی ازت بکنم؟دستمو گذاشتم رو لباشو گفتم:میشه 

 سرشو تکون دادو گفت:هرچی باشه!

 میشه پیشم بمونی؟_

 تا کی؟_
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آن گاه که خورشید بی فروغ میشود،ماه و ستارگان خاموش میشوند،کوه ها فرو میریزند و من در _

 واپسین لحظات حیاتم تو را مینگرم!با چشمانت!

 خندید!

 پایان

 

 

 پايان

 » رمان سراکتابخانه مجازی  «

 مراجعه کنید رمانسرارمان های ایرانی و خارجی به  بهترینبرای دانلود جدید ترین و 


