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دستمو گرفتو گفت:شفق جان عروس گلم، داری به چی فکر میکنی؟ خیلی تو 

 .خودتی...برو یه کم پیش نامزدت بشین

ه اآلن تو پیشش باشی، نگاش یه نگاه به گل پسرش انداختو گفت:پسرم دوست دار

 .کن ببین داره تورو نگاه میکنه

برگشتمو چشمم افتاد به پسر خاله گرام، لبخند بهم زد که من با اخم صورتمو 

 ...برگردوندمو به خاله نگاه کردم

خاله هم به من نگاه کردوگفت:درسته هنوز رسماً نامزد نشدیدو هنوز حلقه بهم 

تید؛ اصال ً فکرشو نمیکردم از وقتی که پسرم از ترکیه ندادید، ولی نشون کرده که هس

برگرده اینقدر عاشقت بشه، خیلی دوست دارم عروسم بشی... میدونم که توهم 

پسرمو دوست داریو بروز نمیدی، خیلی خوشحالم شفق...اسماتونم بهم میاد، شفق 

 .وشاهین

ین کاراش پاهای همینجور ساکت داشتم به حرفا وخوشحالیهای خاله نگاه میکردم، ا

منو برای نه نگفتن سست میکرد.. دلم میخواست فریاد بزنم وبگم من با این ازدواج 

راضی نیستم، من کس دیگه ای رو دوست دارم نه شاهینو...مطمئن بودم شاهین هم 

متوجه شده بود که من عاشقش نیستم ولی نمیدونم چرا بروز نمیداد، باید باهاش 

ه نامزدی بود..من مهرابو میخواستم...فقط مهرابو ..دورو حرف میزدم...چند روز دیگ

برمو نگاه کردم کلّ فامیل دور هم جمع شده بودن... در واقع به بهانه معرفی کردن 

منو شاهین ودعوت کردن فامیل برای روز نامزدی، چشم دخترای فامیل در اومده بود، 

نمیشه، مهراب وقتی  کاش شاهین عاشق یکی از اینا بشه ومنو ول کنه...اینجوری

قضیه رو فهمید داشت پشت تلفن گریه میکرد...من نمیخوام اینطوری بشه...نباید 

بزارم، یه ازدواج اجباری....زندگی بدون عشق من با شاهین. مهراب شکست 

خورده...وقتی بهش فکر میکنم قلبم بدرد میاد، مهراب جز من کسی رو نداره ومن 
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..آخرش نباید اینجوری بشه، پدرومادرم بدون پرسیدن بدون اون نمیتونم زندگی کنم.

نظرمن به خاله جواب مثبت دادن، خدایا...یه عمر خاله به من خوبی کردو من جلوی 

چشماش بزرگ شدم...چجوری جواب منفی بدم؟ اگر رابطه بین دوتا خانواده ها بهم 

به فکر خودتو ریخت چی؟...نه....شفق، مگه خانواده ها بنظرتو اهمیت دادن؟ بهتره 

 ..مهراب باشی، باید عالقتو به مهراب به همه نشون بدی

 .تا میخواستم بلند شم تا پیش شاهین بشینم اون اومد پیشموگفت:احوال دخترخاله؟

:هیچی...دیگه چی _با سردی گفتم:مچکرم.. نگاهی به من انداختوگفت:چی شده؟ 

 .میخواستی بشه

 من نفهمیدم مشکل تو چیه؟:_

فتم:راضی به این وصلت نیستم، من اآلن آمادگی یه ازدواج غیر منتظره در گوشش گ

 .رو ندارم

اشکالی نداره، وقتی نامزد کردیم خودمون میگیم که میخوایم دیرتر عروسی کنیم، :_

 . چطوره؟

نگاه عاقل اندر سفیهی بهش انداختموگفتم:خوب خودتو میزنی به نفهمی آقا شاهین، 

 .بهم میرسیم

نگفت.. نه نمیشه...از اینم چیزی به ما نمیرسه...باید خودم یه کاری خندیدو چیزی 

بکنم... فقط بخاطر عشقی که تو سینم دارمو کسی چیزی ازش نفهمیده...فقط بخاطر 

 ...مهراب...وای مهراب

به شاهین نگاه کردم..خب حواسش نیست... یواشکی حلقه ای رو که مهراب بهم داده 

ش کردم... منو ببخش مهراب، توکه تا اآلن صبر کردی این بودو از جیبم درآوردمو نگا

یه بارم روش...بهم فرصت بده..ما باألخره بهم میرسیم... من هرگز تورو فراموش 
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نمیکنم، ذهنم رفت سمت گذشته ها...وقتی که از شوهر اولم طالق گرفته ام وحسابی 

یک خودم کشید بیرونو افسرده بودم با مهراب آشنا شدم، اون بودکه منو از دنیای تار

هیچکس نفهمید...اون بودکه بهم کمک کردتا دوباره بشم همون آدم شاد قبلی...بازم 

کسی نفهمید...من جبران میکنم مهراب، بهت قول میدم... حلقه رو تو دستام مشت 

 ...کردم...تا قبل از نامزدی باید کاری میکردم

 ..شاهین

وقتی در کنارش بودم اینقدر شاد بودم؟ ولی  خدایا...واقعاً این دختر چی داشت که من

اون نبود، امروز خیلی چشماش غم داشت، خیلی زیاد...ومن نتونستم این غموبرطرف 

کنمو بدتر ناراحتش کردم...ولی مطمئنم وقتی باهاش ازدواج کنم درست میشه، قطعاً 

تو میتونم کاری کنم تا عاشقم بشه...زیر چشمی نگاش کردم، داشت به یه حلقه 

دستش نگاه میکرد... این حلقه چیه دیگه؟ به چشماش نگاه کردم، نگاه عمیقی به 

حلقه انداخته بود...البد همون کسی که دوستش داره داده بهش... یه بار که باهام 

دعواش شده بود با عصبانیت دادزد که کس دیگه ای رو دوست داره، منم از اون موقع 

اج کنم... یعنی راست بوده؟ قلبم فشرده مصمّم شدم که هرجوریه باهاش ازدو

 شد....اگه واقعیت باشه چی؟

 ...شفق

با سرو صدای درو بلند شدن مهمونا به خودم اومدم...اینا اینجا چیکار میکنن؟! 

خواهرمو شوهرش بهمراه دختر کوچولوشون و پسرعموم اومده بودن،پوزخندی زدمو 

به خودم ندادم، همونجا نشسته  حلقه رو گذاشتم تو جیبمو حتی زحمت سالم دادنم

بودمودستامو تو سینم قفل کرده بودمو به هرجای خونه نگاه میکردم جز اونا... ذهنم 

رفت سمت گذشته، وقتی که با شوهرم دعوام شده بود...تو چشمای من نگاه کردو 

گفت که عاشق خواهرمه..وخواهرمم متقابالً عاشقشه.. یاد وقتی افتادم که منو شوهرم 
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ا طالق گرفته بودیم، هنوز چند روزم از طالقمون نگذشته بود که من فهمیدم نیم

خواهرم ازش بارداره. ..اتفاقی شنیدم...مادرم داشت با خواهرم شراره دعوا 

میکرد...وقتی فهمیدم غش کردم، از روز بعدش حاضر نشدم حتی برای یه لحظه هم 

رفتو منم گوشه گیر شدم، حتی  که شده خواهرمو ببینم، اون سریع با نیما عقد کردو

پدرومادرمم نتونستن منو از دنیای خودم بیرون بکشن، فقط مهراب...مثل یه فرشته 

 .نجات بود برام... هنوزم هست....هنوزم هست...دوستت دارم مهراب

بغض کردم....آب دهنمو قورت دادم که بغضمم باهاش فرو خوردم...سعی کردم حفظ 

م یه نفر سرمو چرخوندمو دیدم که نیماست... اخم کردم، حاضر کنم... با صدای سال

 ...ازشون متنفر بودم، همه هم میدونستن

حداقل حفظ ظاهر کن...الاقل به بقیه نشون بده بعداز این چهار سال همه چیزو :_

 .فراموش کردی

 ...این نیما بود

آدم بدون اینکه بهش نگاه کنم گفتم:من هیچ عالقه ای ندارم که جلوی یه مشت 

بیکار حفظ ظاهر کنم... من چه اینکارو بکنم چه نکنم بازم واسم حرف درمیارن، اگر 

 .اآلن اینجام بخاطر اینه که باید باشم، بخاطر شاهین

دروغ....بخاطر مهراب...بخاطر اینکه اومده بودم بگم من این نامزدی رو نمیخوام ولی 

 ...نتونستم

دوستت داره اخم کردوگفت: مبارک باشه...معلومه خیلی . 

 ...درسته. شراره صداش زد :_

 ...با حرص صداش زد... خندم گرفت... پوزخندی زدم که از چشم نیما دور نموند

 ..یه نیم نگاه بهم انداختو رفت.. کیف کردم



                 
 

 

 زهرا.م |عشق شفق  رمان

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

6 

 

از حرص خوردنشون لذّت میبردم، دوست داشتم انتقام بگیرم ولی مهراب همیشه 

ست، تو شأنت خیلی بیشترازاین حرفاست، میگفت:انتقام مناسب آدمایی مثل تو نی

انتقام قلب پاکتو سیاه میکنه، تو همینجوری قشنگتری...چشمای تو فقط با لبخندِ که 

زیبا میشه، نباید بزاری چشمات پراز کینه وخشم بشه....بسپارشون به خدا...اون بهتر 

 .میدونه چیکار کنه

ز فکر انتقام بیام بیرونو برای خودم مهراب نماز خوندنو یادم داد...هرکاری کرد تا من ا

زندگی کنمو آرامش بگیرم... وموفق هم شد...یادم داد چطور نسبت به مسائل دورو 

برم بی تفاوت باشمو حرص نخورم...واقعاً مدیونشم، اگر اون نبود من امیدی به زندگی 

نم بلند نداشتم...باید بخاطرش بجنگم...مهراب منو ساخت...دستمو گرفت تا دوباره بتو

 ..بشم

ولی من امشب باید به یکی تیکّه بندازم وگرنه تو دلم قلمبه میشه... رفتم سراغ پسر 

 ..عموم بهنام..رفتم کنارش نشستم

 با دیدن من تعجب کردوگفت:به به، سالم دختر عمو...چطوری؟

 .لبخندی زدمو گفتم:خوبم، تو خوبی؟ خیلی وقته ندیدمت

_: شدی آره، خیلی عوض شدی...خانومتر . 

 .ولی خودم احساس میکنم که شکسته تر شدم، بعداز طالقم پیرتر شدم:_

 .نخیر، جا افتاده شدی ولی پیر نشدی:_

 .ممنون، شراره خانوم چی؟ اونم جا افتاده شده؟:_

 منظورت چیه؟:_

لبخندی زدمو گفتم:هیچی، با اونا اومدی...تو هنوزم نتونستی بعداز پنج سال عشق 

اون دیگه شوهر کرده وبچه هم داره...کی میخوای عاقل بشی؟ اولتو فراموش کنی؟  
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 ...بهش نگاه کردم تا عکس العملشو ببینم

یه اخم کوچیک رو صورتش بودو رفته بود تو فکر... صداش زدم...با همون اخم نگام 

 ...کردوگفت:من...من

_: :فراموشش کردم_چی؟  . 

شناسم..نمیدونم این شراره چی خندیدمو گفتم:باید باور کنم؟ نخیر، من تورو خوب می

 ..داره که تو ونیما عاشقش شدین

 .معلومه بدجور ناراحتی...هنوز نتونستی بعداز چهار سال فراموش کنی:_

خب معلومه که نتونستم...کیه که میتونه؟! من اآلن بیستو سه سالمه، اون موقع :_

یدم که باید زندیگمو بچه بودم...نفهمیدم که نباید به اون زودی ازدواج میکردم، نفهم

با چنگو دندون حفظ میکردمو نباید جا میزدم...نفهمیدم، حتی به حرف بزرگترا هم 

گوش نکردمو آخرش شکست خوردم، ولی ایندفعه اونی که شکست میخوره من 

بکنه رو...هرگز نمیبخشم، من نیماو  خ*ی*انتنیستم، من اینبارو اگر کسی بهم 

ن دیگه بزرگ شدم،هرکی باهام بد تا کنه من شراره رو سپردم دست خدا ولی اآل

ساکت نمیشینم... هرگز. .بگذریم ... اآلن دیگه تجربه دارم...اون شفق چهار پنج سال 

 .پیش نیستم

خوبه...راستی یادم نبود، تبریک میگم، بابت نامزدیت...پسرخاله از فرنگ برگشته :_

 .و نامزدیو... خوبه، امیدوارم اینبار خوشبخت بشی

_: نونم،...به توهم نصیحت میکنم شراره رو فراموش کنی...این عشق نیست، عشق مم

پاکه...اما شراره پاک نیست، من یه عمر باهاش بزرگ شدم...میشناسمش، اآلنم که 

میبینمش عوض نشده، اون گناه بزرگی رو مرتکب شده...هیچی از یه عشق پاک 

 .نمیدونه...با این حال خودت میدونی
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ه شاهینو دیدم که به اینطرف میادسرمو چرخوندم ک ... 

بهنام روبه شاهین گفت:چی شد آقا داماد؟ حسودیت شد؟ از اون موقع میدیدم هی 

 .داری مارو نگاه مکنیها...نترس، نامزدتو نمیدزدم.....داشتم بهش تبریک میگفتم

 .داشت مارو نگاه میکرد؟ پس چرا من ندیدمو متوجه نشدم؟

الت شوخی گفت:چه تبریک طوالنیشاهین سرشو تکون دادوبه ح . 

 ..بهنام خندیدو با یه بااجازه رفت پیش بقیه... شاهین پیشم نشست

 ...شاهین

نشستم پیششو نگاش کردم ولی اون تو فکر بود..میدونم که با دیدن نیما داره چه 

عذابی میکشه، وقتی که از مادرم شنیده بودم که نیماو شراره چه کاری باهاش کردنو 

بزرگی در حقّش مرتکب شدن واقعاً قلبم بدرد اومد... کاش زودتر  خ*ی*انتچه 

برمیگشتم ایران تا کنارش میبودمو مراقبش میشدم، کاش...باید اآلن هر کاری که 

بتونم بکنم، من تنهات نمیزارم شفق، من پیشتم...فکر نکن تنهایی چون من طرف 

نمیکنم.. دهنمو به  خ*ی*انتتوام... حق داری که نخوای ازدواج کنی...من هرگز بهت 

 .گوشش نزدیک کردمو گفتم:دوستت دارم شفق

 تکونی خوردو نگام کردو با تعجب گفت:چی گفتی؟

لبخندی زدمو گفتم:درست شنیدی، شفق خیلی دوستت دارم.. میدونم دیدن 

نیماوشراره داره آزارت میده، ولی من تنهات نمیزارم...قول میدم که همیشه پیشت 

دممیمونم...قول می . 

دوباره لبخندی بهش زدم که نگاهی بهم کرد که معنیشو نفهمیدم...اونم لبخند 

 ...کوتاهی بهم زدو روشو کرد اونور
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سرمو چرخوندم که متوجه نگاه نیما شدم، تا نگاه منو دید روشو کرد اونور، من که تو 

قو به نگاه نیما هیچ اثری از عالقه به شراره نمیبینم...واقعاً که، چطور تونست شف

 ...شراره بفروشه...پوزخندی زدمو سرمو تکون دادم

 ...شفق

باألخره این مهمونی مسخره تموم شدو رفتیم خونه... بالفاصله که رسیدیم رفتم تو 

 ...اتاقمو به مهراب زنگ زدم

_: :سالم عشقم...خوبی؟_الو، سالم مهراب...خوبی؟.  . 

اما اآلن انگار صداش یه طوری باشنیدن صدای مهراب تمام غصه هام فراموشم میشه...

 .بود

 .چرا صدات اینجوریه؟ مریض شدی؟:_

 ...نه، امروز سر کار اضافه کاری وایسادم بخاطر نقشه ها، بخاطر همین خسته ام:_

 .دوست دارم اآلن پیشت باشم:_

_: :خب_همینکه صداتو میشنوم کافیه، راستی چی شد؟....گفتی؟  .. 

_: نکه ناامید شده بود ناراحت شدمفهمیدم، بازم نتونستی.. از ای ... 

 .مهراب، قول میدم جبران کنم...به نامزدی نرسیده من همه چیزو تموم میکنم:_

 .حاال این نامزدی کی هست؟:_

سه روز دیگه، من جز تو با هیچکس دیگه ای ازدواج نمیکنم، قول میدم...شاهینم :_

 .میدونه من دوستش ندارم

ا شنیدن صدای خندش انرژی میگیرممهراب خندیدو چیزی نگفت.... ب ... 
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همون لحظه به خودم قول دادم که اگر به هیچ وجه نتونستم با مهراب با موافقت 

 ..خانوادم ازدواج کنم از خونه برای همیشه میرم پیش مهراب ودیگه اسمشونم نمیارم

یک روز گذشت...زنگ زدم به خاله امّا مهلت حرف زدن به منو نداد هی عروس گلم 

وس گلم کردو از برنامه هاش گفت درمورد منوشاهینعر ... 

 ...یک روز دیگه هم گذشت...روزای مضخرف پشت سر هم میگذشتن

خاله قرار گذاشته بود تا منو شاهین بریم برای خرید حلقه...قرار بود خودشم بیادومن 

 ...همونجا با خودم عهد بستم که جواب آخرو به شاهینو خاله میدم

دو قرار شد با شاهین برگردم... وقتی رسیدم شاهینو دیدم...سالم بابا منو رسون

 ..کردیمو دست دادیم

:خوبم، خاله کو؟_شاهین:چطور متوری؟.   

 .یکی از دوستاش مریض شد عذر خواهی کرد نتونست بیاد:_

پنچر شدم..یعنی چی؟ نیومد؟ وااااای خدا، چرا اینقدر من بد شانسم...فکر کنم 

چقدر پنچر شدم شاهینم متوجه شد که .. 

 خندیدوگفت:چی شد؟ چرا اینجوری شدی؟

با داد گفتم:هیچی...میخواستم همه چیرو تموم کنمو به خاله بگم که نمیخوام این 

 .ازدواجو...امّا نیومد

 ...شاهین

ضربان قلبم رفت باال...این چی میگه؟ میخواست بگه؟ خوب شد مامان نیومد 

اق بیفته... نباید، من تورو از دست نمیدم...به خودم وگرنه...من نمیزارم، نباید این اتف

 ..اومدمو رفتم دستای شفقو گرفتم...سعی کرد دستاشو از تو دستای من بکشه بیرون
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 گفت:ولم کن، چیکار میکنی؟

شفق، تو چشمای من نگاه کن....اگر نیما قدرتو ندونست دلیل نمیشه که منم :_

مثل نیما نیستم...خواهش میکنم شفق، ندونم، من خوشبختت میکنم قول میدم، من 

گند نزن به همه چی...من تاحاال پامو رو غرورم نزاشتم امّا حاال اینکارو میکنم، دارم 

 ...ازت خواهش میکنم که بامن ازدواج کن

شفق اخم کردوتو چشمای من نگاه کردوگفت: ولی من دوستت ندارم، میفهمی؟ من 

به نیما نداره؛ میخوای تمام عمرتو با کسی  یکی دیگه رو دوست دارمو این هیچ ربطی

ه، تو خ*ی*انتنیست؟ چرا  خ*ی*انتکه قلبش مال یه نفر دیگست زندگی کنی؟ این 

کردی خ*ی*انتبا اینکارت به خودت  . 

یعنی چی؟...اون کیو دوست داره؟ با دستام شونه هاشو گرفتمو تکونش دادمو 

میتونه به اندازه من تورو گفتم:کی؟ کیو دوست داری؟ چرا نمیفهمی شفق؟! هیچکس ن

 .دوست داشته باشه

شفق با عصبانیت دستامو از روی شونه اش پس زدو..گونم داغ شد، زد تو گوشم.. 

باورم نمیشه،خیلی ناگهانی بود...دستمو گذاشتم رو گونمو نگاش کردم...تو چشماش 

  ...جز خشم نمیتونستم چیز دیگه ای رو ببینم

_: اهین؟ آبروی منو بردی...خجالت نمیکشی؟ وسط خیابون این چه کاریه ش

چرا...بهتر از تو برای من هست آقای اعتماد به سقف... تو ندیدیش...کسی که من 

 .دوستش دارمو دوستم داره رو ندیدی، وگرنه این حرفو نمیزدی

به دوروبرم نگاه کردم...مردم رد میشدنو نگامون میکردن، خدایا چیکار کردم؟ 

 ..کنترلمو از دست دادم

 ...شفق
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باورم نمیشه...من تاحاال شاهینو اینجوری ندیده بودم، یعنی اینقدر دوستم داره؟. 

 ..دیگه نمیتونم نگاهای مردمو تحمّل کنم

راه افتادمو رفتم....حضور شاهینو کنارم احساس کردم... نمیخواستم برم توو حلقه 

م کلی بازی در بخرم...امّا شاهین دستمو کشیدو برد منم نمیتونم که جلوی مرد

 ..بیارم...وارد یه مغازه شدیم، شاهین با دقّت به حلقه ها نگاه میکرد

 درگوشش گفتم:من حلقه نمیخوام؛ میخوای بزور کار خودتو پیش ببری؟..آره؟

اونم آروم گفت:بخاطر کاری که کردم ببخشید، تو هم زدی تو گوشم،من مطمئنم که 

ون تو زنده نمیمونم شفق، چرا اینو هیچکس به اندازه من دوستت نداره، من بد

 .نمیفهمی؟

خدای من...اشک تو چشماش جمع شده...چیزی نگفتم.. اونم نفس عمیقی کشیدو 

مشغول دیدن حلقه ها شد... میخواستم دستمو بزارم رو شونش ولی یه چیزی مانعم 

شد، چهره مهراب اومد جلوی چشمم...متأسفم شاهین، خیلی دیر وارد زندگیم شدی، 

لی دیر...دلم برات میسوزه، من به عشقی که نسبت به من داری احترام میزارم امّا خی

من قبل از تو قلبمو دادم دست کس دیگه...واقعاً متأسفم... نگاهم به شاهین دلسوزانه 

 ..شد.. چیزی نگفتم

نفهمیدم کی دوتا حلقه قشنگو انتخاب کردو یکیشونو دستم کرد...با دیدن حلقه تو 

ه اندازم بود لبخندی زدوگفت:اندازست، خیلی خوشحالم شفق...آقا، دستای من ک

 .همینارو برمیداریم

تو چشماش نگاه کردم...خوشحال بود، اون واقعاً خوشحاله...خیلی دوستم داره امّا نه 

به اندازه مهراب... نگاه مهراب... گرمای دستاش.. همه چیش با شاهین فرق میکنه، 

کر میکنم بیشتر به این نتیجه میرسم که من عاشق همه چیش... هر چی بیشتر ف

مهرابم نه شاهین، چشمای درشتو مشکیه مهراب با ابروهای کمونیش...ته ریشش... 
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بینی قلمیش.. لباش...هیکل چهار شونش، مهربونیشو اخالقش...نگاهای عاشقانه 

ه چیش اش...لبخندش...من بدون هیچکودوم از اینا زنده نمیمونم...امّا شاهین...هم

برای من غریبه بود، چشمای سبزش...ابروهاش...بینی بزرگش...قدّ بلندش... گرمای 

دستاش...همه اش برای من غریبه بودو روز به روز بیشتراز قبل برام غریبه تر 

 ...میشد

شاهین متوجه نگاه من به خودش شدو لبخندی زدوگفت:اینجوری نگام نکن، تموم 

 ..میشما..خندید

مو اومدیم بیرونمنم لبخندی زد ... 

 .شاهین:بریم کافی شاپ یه چیزی بخوریم، یه جای خوب سراغ دارم

 ...بدون حرف دستموکشیدو با خودش برد کافه شاپ

 ...نشسته بودیمو قهوه میخوردیم ولی من بیشتر از چندتا قلوپ نتونستم بخورم

_: :جانم_:نمیتونم...شاهین _شفق، بخور.  ... 

_: راضی باشی به اینکه همه چیز تموم بشه...وگرنه از بهتره خودت هم مثل من 

 .چشمم میفتی

 ...صاف نشستو به من چشم دوخت

ادامه دادم:وقتی وارد ایران شدیو باهات آشنا شدم برام مثل یه پسرخاله خوب و 

مهربون بودی...امّا اآلن داری برام غریبه میشی، هرچقدر بیشتر تالش کنی برای 

نو از خودت دور کردی...تو داری بدتر منو از خودت دور بدست آوردن من، بر عکس م

 .میکنی شاهین

نمیخواستم تو چشماش نگاه کنم...میدونم ناراحته، نمیخواستم ببینه...باید با واقعیت 

 ...کنار بیاد
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میخوام همون پسرخاله مهربون برام باقی بمونی، خودتو از چشم من ننداز که :_

ی که بنظر من احترام نمیزاری...اینکارو نکن خیال کنم یه آدم خود خواهی هست

 .شاهین...ما وقت زیادی نداریم، من نمیخوام نامزد کنم...مهرابم نمیخواد

 ...پوزخندی زدوگفت:پس اسمش مهرابه، اونی که دلتو برده. چیزی نگفتم

 ...گفت:میخوای بهت بگم آخر این ماجرا چی میشه؟. نگاش کردم

ها ازهم دور میشن، توهم دیگه میشی انگشت نمای  تو چشمام زل زدوگفت:خانواده

کلّ فامیل مخصوصاً خواهرتو نیما، دیگه پدرومادرت بهت نگاه نمیکننو ازت توضیح 

میخوان، و مهراب...ممکنه ببینه کسی که خانوادش طردش کردنو باهمه مشکل پیدا 

 ..کرده دیگه تورو نخواد، واونوقت...بازم تنها کسی که کنارته منم

ام بزاره؟ مهراب؟ نه...اون عشقشو ثابت کردهتنه ... 

دستامو مشت کردمو کوبیدم رو میزوگفت:محاله، اون اینکارو نمیکنه، بهت ثابت 

 .میکنم

شاهین خونسرد منو نگاه میکرد، خیلی به حرفاش مطمئن بود...آروم شدم....ذهنم 

تنها تو پارک  منو برد سمت گذشته...اولین باری که مهرابو دیدم... ناامید بودمو

نزدیک خونمون قدم میزدم...میخواستم یه چیزی پیدا کنم که باهاش خودمو بکشم... 

جلوتر که رفتم یه شیشه نوشابه شکسته پیدا کردم...دوروبرمو نگاه کردم، هیچکس 

نبود، معلومه سر ظهر کسی نمیاد پارک یا کمتر میان...سریع یه تیکّه پیدا کردمو 

شه رو گذاشتم رو رگم که یه دستی دستمو گرفت.. رفتم پشت یه درختو شی

 ...برگشتمو یه جفت چشم مهربون دیدم...یه لب خندون دیدم...مهرابو دیدم

لبخندی زدوگفت:خانوم خشگله، میشه صبر کنی منم یه تیکّه شیشه بیارم تا باهم 

 .خودمونو بکشیم؟
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دگی فالکت بار من منم عصبانی دستشو پس زدمو با گریه گفتم:تو چی میدونی؟ از زن

 چی میدونی؟

با اینکه خوشم اومده بود بهم گفت خانوم خوشگله ولی سرش داد زدم... بازم با 

مهربونی جوابمو دادو منم که محو لبخندش شده بودم نفهمیدم کی اون شیشه رو از 

دستم کشیدو انداخت اونور... منو برد رویه نیمکت نشوندو از زندگی خودش 

پانزده سالش بود که پدرومادرش تو تصادف مردنوکلّ فامیل گفت...اینکه همش 

طردش کردنو کسی نبود که کمکش کنه...گفت همه دوستاش با بی رحمی کنارش 

کردو با رفیقش ریخت روهم.. گفت رو پای  خ*ی*انتزدن...دوست دخترش بهش 

خودش وایساد...کم کم باهاش احساس راحتی میکردم، بطوری که بعداز یه سال 

م اگر یه روز نبینمش افسرده میشم، مادرم فکر میکرد دوستای جدید پیدا فهمید

میکردمو میرفتم اونارو میدیدم.. بعداً که مهراب میرفت سرکار من بعضی اوقات 

 ..میرفتم خونشو براش غذا میزاشتم، به هوای دیدن دوستامو موندن پیش اونا

  ...نفهمیدم کی چهار سال گذشت

م اومدمو به حال برگشتمبا صدای شاهین به خود ... 

 .گفت:یاد اون افتادی؟ چند دقیقست تو فکری، پاشو...پاشو بریم

 ...راه افتادیمو رفتیم

توراه شاهین اخم کرده بودو هیچی نمیگفت، منم حوصله حرف زدن نداشتم...گوشیم 

 ...زنگ خورد.. مهراب بود

 .لبخندی زدمو سریع جواب دادم:الو....سالم عزیزم

ش تو یه شرکت اضافه کاری میکردو بخاطر همین دیدن منو اون سخت تر بخاطرکار

 ...شد
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 سالم خانومم...چطوری؟..چیکارا کردی؟:_

 .هیچی، نگران نباش همه چی ردیفه:_

به شاهین نگاه کردم...اخمش غلیظتر شده بود...محلّش نزاشتمو با خیال راحت با 

ده شدم که اونم پاشو گذاشت رو مهراب حرف زدم... منو که رسوند بدون خدافظی پیا

گاز بطوری که صدای جیغ الستیکا بلند شدو به سرعت از کنارم رد شد..عجب آدم 

:بی جنبه_بی جنبه ایه... . 

 ...چرا نمیتونه به نظر معشوقه اش احترام بزاره؟

بهت ثابت میکنم که مهراب منو نمیزاره کنار، بهت ثابت میکنم آقا شاهین.. من به 

دارم، اون چهار ساله خودشو نشون داده وتحت هیچ شرایطی نکشیده مهراب شک ن

 ...کنارو تنهام نزاشته

دلم برای دیدن مهراب پر میکشه ولی اینقدر سرش این روزا شلوغه که نمیشه 

دیدش، تو شرکت سر خودشو شلوغ کرده تا بتونه پول اضافه کاری بگیره برای وقتی 

ی رویایی برام بسازه... وقتی ازش گله میکنم که که بامن ازدواج کرد، میخواد یه زندگ

نمیتونم ببینمش میگه: عزیزم اآلن ممکنه کمتر بتونیم همدیگرو ببینیم ولی عوضش 

 .یه عمر خوشبختیم

 .لبخندی میزنم، آره...من باهاش خوشبخت میشم...مطمئنم

 روز نامزدی فرا رسید...خیلی زود...بدون اینکه نظرمو بپرسن... خیال میکنن

 ..راضیم...امروز باید همه چیزو تموم کنم..همه چیزو، تمومش کنمو خودمو راحت کنم

امروز مهراب ازم توقّع داره...که کارو تموم کنم وگرنه همه چی سخت میشه...تو اتاقم 

 ..دارم قدم رو میرمو فکر میکنم که چیکار باید بکنم، خدایا

. یه خبر بد دارمیکدفعه مادرم درو با شدّت باز کرد وگفت:شفق،   . 
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 چی شده؟:_

پدر شاهین تصادف کرده، باید نامزدی رو عقب بندازیم...باید بریم بیمارستان، :_

 .بدجوری تصادف کرده

 ...جا خوردم...با چشمای گشاد شده داشتم مادرمو نگاه میکردم

_: :بردنش اتاق عمل...زود حاضر شو_چی؟..حالش چطوره؟.  . 

وب؟... اآلن حال خاله بده.. برای نه گفتن کار من عجب شانسی...باید بگم بد یاخ

سخت شده، ای خدا... مهراب...کاش زودتر میومدی خواستگاریو کاش شاهینم دیرتر 

 ...میومد ایران، اونوقت اآلن کار ما راحت بود

راه افتادیم سمت بیمارستان، خواهر شاهین دختر خاله شهره هم تو بیمارستان 

بودو مادرمم تو ماشین داشت به دوروبریهای خودش مسئول کنسل کردن نامزدی 

زنگ میزد... سریع رسیدیم، شاهینو خاله گریون منتظر بودنو شهره هم با تلفن حرف 

میزد.. تلفنش که تموم شد مارو دید...مادرم رفتو خاله رو بغل کردو بهش امیدواری 

 ...میداد

یکی از دنده هاشم مو پای شوهر خاله شکسته بودو عمل الزم داشت...مثل اینکه 

برداشته...خداروشکر باز قلبش یا مغزش طوری نشد...به شاهینو خاله سالم کردمو 

 ...رفتم پیش شهره

 سالم دختر خاله، چطوری؟:_

 .سالم شفق جان، خوبی؟ من خوب نیستم...اگر بابام طوریش بشه چی؟:_

_: شم که خوب میشه نگران نباش، پاشو که گچ میگیرن یا آتل میبندن نمیدونم...دند

 .بقیش کار دکتراست، خداروشکر کن قلبش ویا مغزش آسیب ندیده...خوب میشه

 .به شاهین نگاه کردم که کنارمون ایستاده بود..حالش خوب نبودو بی قرار بود
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دستمو بلند کردمو میخواستم بزارم رو شونش، اآلن وقت فکر کردن به هیچی نبود، 

حیه میدادم..دستمو گذاشتم رو شونش...بهم نگاه شاهین پسرخالم بودو باید بهش رو

 ...کرد...بهش لبخندی زدم، اونم پر انرژی بهم لبخند زد

باألخره شوهر خاله رو آوردن...حالش خوب بود...خاله داشت خدارو شکر 

میکرد...مهراب بهم زنگ زد که منم جریان تصادفو گفتم، نگران من بود که گفتم 

رش کردو بعد خدافظی کردیم...به اسم مهراب رو صفحه حالم خوبه...کلّی بهم سفا

گوشیم نگاه کردمو لبخند زدم...پسر شیطون، یه جوری نگران شده بود که انگار من 

 ...تصادف کردم... عاشق همین چیزات شدم دیگه

یک ساعتی موندیمو بعد به اصرار خاله میخواستیم بریم ولی مامان به من گفت که من 

اصالً دوست نداشتم بمونم...با اینکه شاهینم گفته بود بریمو  پیش شاهین بمونم،

زحمت نکشیم.. من اولش به مامان گفتم که شما خواهرشی بمونی بهتره ولی گفت 

شاهین بهت احتیاج داره واین حرفا، منم بخاطر خاله هم که بود موندمو مامان وبابا 

 ...رفتن

دمو چیزی نگفتمشاهین آروم بهم گفت:ممنون که موندی. لبخندی ز ...  

 ..شوهر خاله روبعد ازدوساعت آوردن بخش...بهوش اومد

:ممنون خانوم_خاله:خدارو شکر، خوبی سیامک؟  . 

سروصدایی اومد، صدای در که اومد فهمیدم قومی از فامیل اومدن..شراره ونیماهم 

 ...بودن،بهنام هم بود... پوزخندی زدم..محلشون نزاشتم

د فقط خاله موند، کلّی ازمن تشکّر کردو منم بهش ساعت مالقات که تموم ش

امیدواری دادمو تعارف زدم واسه موندن که قرار شد شاهین منو برسونه بعد خودشو 

 ...شهره برن
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 ...شهره عقب نشستو سرشو تکیه داد به صندلی وخوابید

شاهین:حاال خودتم دوست داشتی بمونی یا اینم مثل این ازدواج اجباری تو تعارف 

ول کردی؟قب . 

بد بهش نگاه کردمو گفتم:من اونقدر بی معرفت نیستم که خاله رو که خیلی دوستش 

 .دارمو تنها بزارم

 .بعد روبه رومو نگاه کردم... شاهینم زیر لب گفت:پس بخاطر من نبود

 ..من خودمو زدم به نشنیدن

م، دلم براش میسوخت... ولی احساس دلسوزی باعث نمیشه که من باهاش نامزد کن

پس کی دلش به حال من بسوزه؟ پس من چی؟ پس مهراب چی که اینقدر مهربونه 

 ...ولی کسی جز من نیست که این مهربونیشو ببینه...منو مهراب چی؟

منو رسوند دم خونه، آروم خدافظی کردمو خواستم دستگیره درو بکشم که دستمو 

داره حقّمو ازم  گرفتو بدون اینکه نگام کنه گفت:شفق..من اگه احساس کنم کسی

میگیره، اگر احساس کنم اون چیز حقّ واقعی منه اونوقت نمیزارم کسی ازم 

 .بگیرتش...اینو هرگز فراموش نکن

یعنی چی؟ یعنی من حقّشم؟ چطور میتونه درمورد من اینجوری حرف بزنه؟ من مال 

م کسی نیستمو حقّ کسی نیستم...در ابتدا این خودمم که درمورد آینده خودم تصمی

میگیرم؛ دوماً من اگر قرار باشه متعلق به کسی باشم اونم مهرابه...تا حاال نشده 

درمورد من اینجوری حرف بزنه، همیشه به نظرات من احترام میزاشته باالتر از گل به 

 ...من نگفته

 ...پوزخندی زدموگفت:خداحافظ...آقای حق طلب
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ت دارم منوتو مثل دوتا بعدشم سریع پیاده شدمو رفتم خونه... شاهین، من دوس

دوست خوب باشیم وبعنوان پسرخاله ودختر خاله نه بیشتر ونه کمتر...امّا تو داری 

 ...همه چیزو خراب میکنی...وهمینطور خانواده هامون...من واقعاً ازشون گله مندم

 ..روز بعدش مادرم در زدو اومد تو...چهرش نگران بود

 .چیزی شده؟. اومد نشست رو تخت:_

گوشیمو کنار گذاشتمو نشستم کنارشمنم  ... 

 .شفق، شراره زنگ زد...امروز بعداز ظهر میخوان بیان اینجا دیدن منو پدرت:_

 ..چی؟!؟

_: :میدونم، نمیخوای ببینیشون، ولی اون دخترمه وبچه اش نومه، درک _مادر آخه. 

ومدن کن...در ضمن، نمیخوام مثل گوشه گیرا تو اتاقت باشی...دفعه پیش که اونا ا

اینجا چند ماه پیش بود...میخوام به اونا ثابت کنی که همه چیزو فراموش کردیو دختر 

 .قوی هستی..منو ناامید نکن شفق...من هنوز نگرانتم

 ....نگاهم کرد

 ...نباید باعث نگرانی مامانو بابام بشم، اونا بخاطر من خیلی حرص خوردن

 .لبخندی زدمو گفتم:باشه

گفت:اگرم دیدی نمیتونی زیاد تحمّل کنی میتونی بری تو دستمو گرفت لبخند زدو

 :_ .حیاط ولی تو اتاقت نرو

 .چشم مامان گلم، خیالت راحت باشه

 ...دوباره لبخندی زدو رفت بیرون...خدایا...نمیتونم ببینمشون
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بعداز ظهر شد..یه تونیک سفید آستین کوتاه پوشیدم که طرح روش پولک دوزی 

ییناش جیب داشت....با یه ساپورت مشکی که پایینش شده بودو قشنگ بودو پا

پاپیون خاخالی کوچیک داشت...آرایش مالیمی کردم نه بخاطر اینکه اونا رو ببینم، 

فقط بخاطر خودمو اینکه به اونا سرزنده بودن خودمو نشون بدم...باید برای درآوردن 

 ..لجشونم که باشه بگم که با شاهین خوشبخت میشم

و بایه کلیپس کوچیک خوشگل بستمو بقیشو باز ریختم رو قسمت از موهام

شونم،قشنگ شدم... صدای زنگ اومد...از پلّه ها اومدم پایین...خونمون دوبلکس بودو 

اتاق من طبقه باال بود...روی پلّه ها ایستاده بودم، مامانو بابا نگاهی به من انداختنو 

ن... وارد شدن...عاشقو معشوقلبخندی زدن...منم لبخندی زدمو سرمو انداختم پایی .. 

گرم سالمو احوال پرسی با مامانو بابا شدن...دخترشون سارا که چهار ساله بود 

ایستاده بودو زل زده بود به من، درستو حسابی منو نمیشناخت ومطمئن بودم که 

شراره تو گوشش خونده بود که طرف من نیاد...چون اصالً تا حاال یه کالم هم باهاش 

ه بودم...تازه شراره ونیما متوجه من شدنو با تعجب بهم نگاه میکردن...منم حرف نزد

 ...چیزی نگفتمو پشت چشمی برای جفتشون نازک کردم

 .نیما:به به...سالم شفق خانوم.. نگاهی بهش کردمو گفتم:سالم. شراره:سالم

 ...اییش

که از صدتا  سالم دادن هیچکودومتونو نخواستم بابا،مرده شور سالم دادنتونو ببرن

 .فحش بدتره

 .سالم:_

 ...ساراهم با همون لحن بچگانه گفت:سالم

 .لبخندی بهش زدمو گفتم:سالم سارا خانوم، خوبی عزیزم؟
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فقط سرشو تکون دادکه شراره گفت:سارا، مگه تو زبون نداری که سرتو تکون میدی؟ 

 .بیا ببینم

ره قیافه گرفته بود... دست بچه رو گرفتو نشستن.. منم رفتم ریلکس نشستم... شرا

نیما هر از گاه نگاهی بهم مینداخت.. منم نتونستم تحمّل کنمو خیلی ریلکس بایه 

ببخشید رفتم تو حیاطو لب استخر ایستادمو خم شدمو دستمو کردم تو آب... 

همینجور داشتم دستمو تو آب تکون میدادم که گوشیم زنگ خورد...مهراب 

  ...بود...لبخندی زدمو جواب دادم

_: :سالم خانـــــــوم...خوبی؟_الو...سالم عزیزم.  . 

_: :چرا؟_بد نیستم.  . 

آخه شراره ونیما اینجان...خیلی دارم سعی میکنم که خوب جلوه کنم...نمیدونم :_

 .موفق شدم یا نه

 ...تو همیشه موفقی..من مطمئنم. از اینکه بهم اعتماد به نفس میداد خوشم میومد:_

ست دارم پیشت باشم...کی مرخصی میگیری تا بتونیم یه روز لبخندی زدمو گفتم:دو

 کاملو باهم باشیمو خوش باشیم؟

قول میدم تو همین یکی دو روز مرخصی بگیرم تا باهم بریم بیرونو از این حالو هوا :_

 .دربیایم...دلم برات یه ذّره شده

_: کردممنم خیلی دلم برات تنگ شده...وای مهراب اگه تو نبودی من چیکار می . 

 .نمیخوام بهش فکر کنم...توهم از این فکرا بیا بیرون، حاالکه هستم:_

مهراب....من دارم به آیندمون فکر میکنم، به اینکه اگر همه چیزو تموم کنم بعدش :_

 ...چی میشه، خانوادم تورو قبول میکنن؟
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 ...مهراب سکوت کرد...فقط صدای نفساش میومد

_: ردن اینکارو نمیکنی؟...من بهت اعتماد کامل مهراب توکه اگر همه منو طرد ک

 .دارم...هم به تو وهم به عشقت

این دیگه چه حرفیه شفق؟ بعداز چهار سال توباید اینو به من بگی؟...این حرف :_

 ..خودت نیست

شاهین ته دلمو خالی کرد...گفتم که، من بهت اعتماد دارم، ممکنه من دست خالی :_

زی نمیتونم بهت بدم مهرابپیش تو بیام...من جز عشقم چی . 

من فقط خودتو میخوام، فقط خودت...هیچی ازت نمیخوام..کلبه ی درویشی با :_

بعد وسایل کامل مهیاست...تصمیم دارم وقتی ازدواج کردیم فعالً اینجا زندگی کنیم تا 

 .یه کلبه ی شکیلتر برای بانو مهیا کنم

 ..این چه حرفیه؟. صدای پا شنیدم:_

راب یکی داره میاد، بعداً باهم حرف میزنیمآروم گفتم:مه . 

 ..خدافظی کردیمو من برگشتم... شراره بود

دست به سینه ایستادو منو نگاه کردوگفت:بعضی از آدما چقدر بد شانسن....هم برای 

 .خودشون بدیومنن وهم برای بقیه... واقعاً که

 .نچ نچی کرد...یعنی چی؟. با اخم گفتم:این حرفا چیه شراره؟

هیچی...شنیدم عموسیامک تصادف کرده بود، چه بد شانسی، معلوم نیست از :_

 .بدقدمی کی بوده که این اتفاق افتاده، متأسفانه نامزدیتونم عقب افتاد...حیف

 ...عوضی به من میگه بدیومن؟... زندگی منو بهم ریخت



                 
 

 

 زهرا.م |عشق شفق  رمان

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

24 

 

ه واسه نباید کم بیارم... پوزخندی زدموگفتم:ولی در عوضش با خراب کردن خونه بقی

 .خودم آشیانه نمیسازم...هرچی دارم از خودم دارم

شراره لباشو بهم فشردوگفت:جدّی؟ محبّت مامانو بابارو چی؟ اینقدر که سنگ تورو 

 .به سینه میزنن به بقیه اهمیت نمیدن

کنایه رو گذاشتم کنارو رک گفتم:تو چی؟ چقدر درمورد خانوادت ارزش قائل شدی 

کردی...  انتخ*ی*ل پیش آبروشونو بردی وبه تنها خواهرت که اونا بشن؟.. .چهار سا

توقّع محبتم از اونا داری؟ پس من چی باید بگم؟...همه ی زندگیمون بخاطر تو ونیما 

بهم ریخته وبعداز چهار سال مثل سابق نشده اونوقت داری از محبّت حرف میزنی؟. 

 ...صدام هر لحظه اوج میگرفت

 ...شراره مبهوت منو نگاه میکرد

آروم گفتم:اصالً فهمیدی چه غلطی کردی؟ بعداز چهار سال فهمیدی چه گندی زدیو 

چه گناه بزرگی رو مرتکب شدی؟ من که سپردمتون دست خدا...فقط امیدوارم عاقل 

 .شده باشیو بیشتراز این آبروی مارو نبری

 .تو داری منو نصیحت میکنی؟:_

...تو چشمای همدیگه زل زده دستشو بلند کرد که بزنه تو گوشم که دستشو گرفتم

بودیم...بعداز چهار سال اولین بار بود تا این حد به هم نزدیک ایستاده بودیمو به 

 ...چشمای همدیگه زل زده بودیم.... اینا نتایج کار کردنای مهرابه رومن

صدای نیما اومد که گفت:بسّه دیگه..من نمیخوام بیشتراز این باعث ناراحتی مادرو 

اهاهم نشید،..قبل از اینکه بفهمن بیاین تو...شراره، مادرت کارت داره ... پدر بشم، شم

 .شک کرده برو تو
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شراره جوابشو ندادو دستشو از تو دستم کشید بیرونو با یه چشم غرّه رفت تو...به 

نیماهم یه تنه زد... منم پشتمو کردم به نیما که داشت منو نگاه میکردو به استخر زل 

...دختره ی بی نزاکت...نمیدونم به کی رفته... صدای پایی داشت زدم.. دلم خنک شد

 ...بهم نزدیک میشد، نیما بود

کنارم ایستادوگفت:نمیدونم چی بهم گفتید ولی میدونم حرفای ناجوری بوده، من از 

 .طرف شراره عذر میخوام

خنده ی عصبی کردمو گفتم:عذر میخوای؟ اگر قراربر عذرخواهی بودو اگر میشد همه 

 .چی بایه عذرخواهی حل بشه که کارما به اینجا کشیده نمیشد شوهر خواهر

رو کلمه شوهر خواهر تأکید کردم که باعث شد نیما اخم کنه... تو چشمای هم زل زده 

 ...بودیم

من نگامو ازش گرفتمو به استخر دوختمو گفتم:برو پیش زنت، نمیخوام پس فردا باهام 

تو گوش شوهر من خوندیومیخوای اونو از چنگ من  دعوا کنه سر اینکه تو توی حیاط

 .دربیاری...اون اینکارو بامن کرد ولی من مثل اون نیستم، برو

بابت همه چی متأسفم، روزای باتو بودن شده برام مثل یه خاطره خوب که هیچ :_

 ...جوری نمیشه تکرارشون کرد. اینو گفتو سریع رفت تو

مه؟ چه حرفا... نیشخندی زدم... این حرفا رومن به جمله آخرش فکر کردم...یعنی بیاد

 ...تأثیر نمیزاره واز گناهت کم نمیکنه آقا نیما

به هیچ عنوان حاضر نیستم برم تو، ترجیح میدم همینجا باایستمو استخرو نگاه 

  ..کنم... دوباره به مهراب زنگ زدم...آخ که چقدرش آرامش بخشه

_: م، چی شد؟:مرسی عزیز_الو..مهراب جان...خوبی؟  . 
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خواهرم بود، باهاش بحثم شد...حالم گرفتست...اآلن بیشتراز هر وقتی بهت احتیاج :_

 .دارم

 ..از صدات معلومه، فردا جمعست...بیا اینجا:_

 .نه، من اآلن بهت احتیاج دارم:_

 .زشته، بمون تا برن بعد بیا...اینجوری بد میشه، نشون بده قوی هستی:_

 ...اشک از چشمام سرازیر شد

 ...برام مهم نیست چی میشه... من اآلن وجود مهرابو میخوام

 .مهم نیست، من تورو میخوام...من میام اونجا:_

شفق...من از خدامه بیای عشقم ولی بده...مادرت دلخور میشه خواهرت فکر :_

 .میکنه موفق شده تورو شکست بده وبه کاراش ادامه میده..عزیزم تو بمون

_: واقعاً میگم...اآلنم تو حیاطم، نمیتونم برم تو پیش اونا...پاهام  نمیخوام...نمیتونم،

:شفق، دلخور میشما_یاری نمیده...من میام پیشت.  . 

مهراب، اآلن وقت منطقی فکر کردن نیست...چرا نمیفهمی بهت احتیاج دارم؟ :_

 .خواسته واحساس من مهم نیست؟ ممکنه کارم بچگانه باشه ولی واقعاً نمیتونم

:مهراب_... بتون :_ .. 

 ..به حالت خاصّی اسمشو گفتم که تسلیم شد...از صداش معلوم بود که دلتنگمه

اشکامو پاک کردمو با قدمایی محکم به سمت خونه رفتمو بدون توجه به اطرافم رفتم 

باال به اتاقم، مادرم داشت صدام میزد ولی من توجه نکردم رفتم اتاقمو یه دست لباس 

 ...برداشتمو آماده شدم

 .مادرم متعجب گفت:چیکار میکنی؟
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 .بنظرتون دارم چیکار میکنم؟ میرم خونه یکی از دوستام....فردا برمیگردم:_

 ..یعنی چی شفق؟ بچه شدی؟:_

رفتم بغلش کردمو گفتم:منو ببخش مامان جون، ولی واقعاً نمیتونم...نمیتونم بمونم، 

.من باید برم...وگرنه ممکنه بخاطر من اعصابتو خورد نکنو برو پیششونو عادّی باش..

 .بزنم زیر گریه

 .میدونم تو حیاط بحثتون شده....باشه ولی کجا میخوای بری؟خونه کودوم دوستت:_

از بغلش دراومدمو کیفمو برداشتمو گفتم:خونه سوگل...میدونید که اون از خداشه من 

 .پنجشنبه جمعه ها برم پیشش

 .باشه، دوست ندارم بچه هام اینطوری کنن:_

 ...برگشتم دیدم بغض کرده وروشو کرده اونور...شراره زلیل...استغفرا

 ..مادر من،همه چی تموم شده دیگه:_

مامان زورکی لبخند زدوگفت:من هر دوتاتونو به یه اندازه دوست دارم، شراره که به 

گفته خودش خوشبخته، وقتی که توهم سروسامون بگیری من خیالم راحتِ راحت 

شاهین خوشبختت میکنه میشه، میدونم که . 

تا اینو گفت از خودم بدم اومد....تازه میتونم یه جورایی شراره رو درک کنم، البد اونم 

مثل من خیلی عاشق نیما بوده که نتونسته ازش بگذره حتی بخاطر آبروی مامانو بابا، 

مثل من...منم اونقدر عاشق مهراب هستم که واقعاً نمیتونم ازش بگذرم...فرق منو 

راره تو اینه که اون عشقش غلط بوده ولی من عشقم غلط نبوده،من از قبل اومدن ش

شاهین این عشق تو سینم بوده وفقط نتونستم بگم بخاطر روابط خانواده ها...خاله 

خیلی به من خوبی کرده و وقتی از نیماوشراره ضربه خوردم کنارم بوده...مثل 

ه که پاهامو سست کرده ومهراب بهم حق مهراب...از بچگی هوامو داشته....این مسائل
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حق داره...خیلی وقته بخاطرمن صبر کرده...من باید میده ولی ناراحتم هست، 

محبّتاشو جبران کنم...ولی پس خاله ومامان چی؟ ...خدایا...بهتره یکذّره به فکر خودم 

 باشمو عشقم، من بدون مهراب دووم نمیارم...ولی فکر اینکه دیگران بعداز شنیدن

حقیقت منو با شراره یکی کنن آزارم میده...ولی چاره ای ندارم...من باید اینکارو 

بکنم....یعنی ممکن بوده شراره هم تو موقعیت من قرار گرفته باشه؟ یا واقعاً در کمال 

کرده...هنوز نتونستم درستو حسابی شراره رو بشناسم خ*ی*انتبی رحمی  ... 

پایین از فکر در اومدمو خدافظی کردمو رفتم . 

 .صدای شراره رو شنیدم:کجا میری؟ قدم ما سنگین بود؟

بدون اینکه نگاش کنم گفتم:یه نفر بهم احتیاج داره...فکر میکنم حضور من برای اون 

 ..مؤثرتر باشه تا موندنم اینجا

بعد بدون شنیدن حرفی رفتم بیرونو کفشامو پام کردم که بابا اومد وگفت:دختر کجا 

 .میری؟

ه توضیح ندارم.. فکر کنم مامان فهمید چون گفت:ولش کن من خودم وااای حوصل

 .بعدم برات میگم

 ...خداروشکر

سریع خدافظی کردمو بعداز گذشتن از باغ خارج شدم..آخیییش،راحت شدم،یه 

تاکسی گرفتمو مستقیم رفتم خونه مهراب. بغض داشت خفم میکرد...دوست داشتم 

 ...زودتر برسم، چقدر دیر میگذره

رسیدم سریع کرایه رو حساب کردمو پیاده شدم، راننده تعجب کرده بود.. رفتمو تا 

دستمو گذاشتم رو زنگو برنداشتم... صدای تیکِ در اومدو باز شد، رفتم تو و درو 

کوبیدم به همو دویدم تو،اشکام سرازیر شد...مهراب هراسون درو باز کردو منو گریون 
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لشو زدم زیر گریه...از همه چی خسته شدم، از دید...دستاشو باز کردو منم پریدم بغ

دروغ گفتن به خاله...به مامانوبابا...از اینکه یکی بشم عین شراره.. مهراب همینجوری 

که تو بغلش بودم منو برد تو خونش...نشستیم رو مبل....من سرم رو شونه مهراب بودو 

  ...اونم دستش دور من

 .مهراب:تو قویتر از این حرفا هستی

_: ن عذاب وجدان گرفتم...همه فکر میکنن منو شاهین همدیگرو میخوایم..نمیدونم م

 !شراره چطور تونست بدون عذاب وجدان با نیما ازدواج کنه؟!؟

چون تو پاکی اون نیست، تو وجدان داریو اون نداره، البته من از اینکه چی تو سر :_

طقی نمیتونم دربارش پیدا اون میگذشتو چرا اینکارو کرد نمیدونم...ولی هیچ دلیل من

 .کنم

 ...راست میگفت

بهتره همین اآلن همه چیزو بین خودمو شاهین تموم کنیم، مادرم درباره من :_

ناراحته...میگه میدونم با شاهین خوشبخت میشی، هیچکس از دل منِ بدبخت خبر 

 .نداره

_: .پس عذاب وجدان نداشته باش، مگه نمیگی بدون پرسیدن نظرتوتصمیم گرفتن؟..

 عذاب وجدان نداشته باشو زودتر نظرتو بگو

پدر شاهین عموسیامک خداروشکر حالش خوبه، بخاطر همینکه حالش خوبه فکر :_

 .نمیکنم بیشتراز این نامزدی عقب بیفته

یکدفعه یه فکری به سرم زد، بهترین راه بود...با اینکه ممکن بود آبروریزی بشه ولی 

نمیتونن بکننو تو عمل انجام شده قرار میگیرن، اگر اینجوری دیگه خاله ومامان کاری 

خودم بهشون بگم ممکنه منصرفم کننو ازم فرصت بخوان..ولی اینجوری...حتی به 
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مهرابم ثابت میکنم عشقمو وشاهین هم مجبور میشه ازم دست بکشه، منو ببخش 

 ...خاله.. منو ببخش مامان

 ...سرمو بلند کردموبه مهراب چشم دوختم

ام کردوگفت:چی شد؟متعجب نگ . 

_: :چی؟_من یه فکری کردم، یعنی تنها مؤثره که رد خور نداره.  . 

 ...اگه به مهراب بگم ممکنه منعم کنه، بهتره براش سورپرایز بشه

لبخندی زدموگفتم:بعداً میفهمی، مهراب...اگه یه خواهشی کنم قبول میکنی؟. 

:چی؟_ . 

 .اینکه....میشه به مراسم نامزدیم بیای؟:_

راب ناباورانه نگام کردوگفت:چی؟مه . 

 .مهراب، اون روز؛ روز سرنوشت سازه واسه من....میخوام توهم حضور داشته باشی:_

 .شفق چیکار میخوای بکنی؟:_

مهم نیست فقط...میخوام باشی، اون روز؛ روز مهمّیه واسه من...روزیه که سرنوشت :_

و برام مهمّه مهرابمن معلوم میشه، میخوام تو حضور داشته باشی...حضورت  

 .من آخه به چه عنوان بیام اونجام؟:_

میگم...میگم...آهان سوگل دوستم...میگم برادر سوگلی، آخه اون یه برادر داره، :_

مادرو پدرم تاحاال ندیدنش... مراسم نامزدی تو خونه ما برگزار میشه...من با سوگل 

 .هماهنگ میکنم توهم باهاش بیای

_: دت نخوای بهم نمیگی چی تو سرته...امیدوارم جدّاً بدونی داری باشه، میدونم تا خو

 .چیکار میکنی، آخه من دلم شور میزنه
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منم همینطور ولی وقتی به این فکر میکنم که بعدش به تو میرسم ودیگه الزم :_

نیست دروغ بگم، خیالم راحت میشه...میدونی آخه روز نامزدی میخوان منو شاهینو 

میخوامصیغه کننو من اینو ن . 

 ...مهراب اخم کردو چیزی نگفت...میدونستم ناراحته وبروی خودش نمیاره

دستمو دورش حلقه کردمو سرمو گذاشتم رو سینش، اونم دستاشو دورم حلقه 

کردوگفت:من جز تو کسی رو ندارم شفق، میدونم توهم منو میخوای امّا نمیخوام 

بدیخودخواهی کنم، نمیخوام بخاطرمن همه چیزتو از دست  . 

 .نمیدم، یه مدّت دلخوری پیش میادو بعدشم آشتی میکنم...گور پدر حرف مردم:_

 ...مهراب خندیدو چیزی نگفت

گوشیم زنگ خورد....اَه...کیه؟...با اکراه از آغوش مهراب جدا شدمو گوشیمو برداشتم، 

 ..شاهین بود...اَه...مزاحم.. جواب دادم

_: د... سرد گفتم:مرسی خوبم:سالم شفق، چطوری؟ صداش شاد بو_الو.  . 

چیزی شده؟ زنگ زدم خونتون، خواهرت اونجا بود ولی تو نبودی...میشد حدس :_

 .زد، اآلن کجایی؟ چرا نیومدی اینجا؟ مادر ناراحت شد وقتی فهمید

خودت میدونی چرا نیومدم چرا میپرسی؟ از خاله عذرخواهی کن....خونه دوستمم، :_

 .سوگل...بهش بگو

_: بیا اینجا، الاقل بخاطر خاله...ما قراره باهم یه عمر زندگی کنیم... باشه، ولی 

نمیتونی ازم فرار کنی شفق...من دوستت دارم، چرا عالقه مهرابو به خودت میبینی 

 ...ولی عالقه منو نمیبینی؟.. واااای خدا

:خیله خب، گوشی خاله.. خاله:الو....شفق جان_عصبانی گفتم: کاری نداری؟...  . 
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_: خاله جون...خوبین؟ سالم . 

مرسی، دستت درد نکنه دیگه...حاال دیگه مارو فراموش میکنیو میری پیش غریبه :_

ها دختر؟ ناراحت شدم..این چه دوستیه که به ما ترجیحش دادی؟ ناسالمتی توهم 

 .مثل دخترم میمونی و هم عروسمی

 ...هنوز نه به داره ونه به داره

_: و هم ناراحت کنمو مزاحم بشم، مخصوصاً ببخش خاله جون، نمیخواستم شمار

 .حاالکه عمو سیامک حالش خوب نیستو باید مواظبش باشید

این حرفا چیه؟ میومدی پیش شاهین...ناسالمتی شما قراره باهم ازدواج کنیدا...بیا :_

 .اینجا

 .چشم خاله جون، آخه این دوستم کمی مشکل شخصی داشت...باید میومدم اینجا:_

_: :چشم خاله جون_بیا شفق. مشکلش حل شد   

 ...بعد از چند دقیقه خاله دل کندو تازه گوشیو داد به شاهین

 .الو...شفق، عشقم....خوبی؟:_

سرمو به نشونه تأسف تکون دادمو گفتم:تو نمیفهمی مثل اینکه، من قراره همه چیزو 

 .تموم کنم

 ...واقعاً؟ اگه میخواستی اآلن اینکارو میکردی:_

_: ..تو دلتو خوش کن، دوست دارم چهرتو وقتی که غافلگیر شدی جدّی؟ خیله خب.

 .ببینم...خداحافظ

 ...بعد قطع کردم

 ...به مهراب نگاه کردم که دیدم زل زده به من
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 .لبخندی زدوگفت:فرصت خوبی بود که خوب نگات کنم

  ..خندیدمو چیزی نگفتم

الش مهرابو بغل شب مهراب تو اتاق مهمان خوابیدو منم رو تخت دونفرش خوابیدمو ب

 ...کردمو بوش کردمو تا صبح خوب خوابیدم..هیچ اتفاقی هم بین مانیفتاد

 ..واقعاً که مهراب آقا بود

صبح شادو خوشحال با مهراب روبه روهم سر میز ناهار خوری چهارنفری نشستیمو 

خندون صبحانه خوردیم... بعدشم درکنار هم فیلم خارجی نگاه کردیمو خندیدیم، از 

زن بزنا که منو مهراب عاشقش بودیم...فیلمای باالی هیجده سالو مهراب گذاشته اون ب

 ...بود برای بعداز ازدواجمون که باهم ببینیم

مامان هم بهم زنگ زد که گفتم بعداز ظهر میام،غصّه ام گرفته بود؛نمیخواستم از 

:شفق_پیش مهراب برم ،انگار خودشم فهمید ناراحتم..  . 

ن که با دستش چونمو گرفتو برگردوند طرف خودشوگفت:شفقسرمو انداختم پایی .. 

 .میدونم بیش از حد بهت وابسته شدمو عاشقت شدم...ولی نمیخوام برم از پیشت:_

 ..لبخندی زدو گفت:اشکالی نداره، باهم حلّش میکنیم

 ...لبخندی زدمو چیزی نگفتم

م خونه خاله...رفتم بعداز ظهرش بزور ازش دل کندم.. به مامان گفتم اول یه سر میر

 ...اونجا

خاله حسابی ازم تعریف کردو به به چه چه گفت..نشسته بودمو چاییمو مزه مزه 

 ...میکردم که شاهین اومدو پیشم نشست...کمی ازش فاصله گرفتم

:نمیخوام. زیرلب گفت:لجباز_نگام کردوگفت:الاقل جلوی مامان حفظ ظاهر کن.  . 
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. خاله با ظرف میوه اومد کنارمون نشستمنم چیزی نگفتمو چاییمو خوردم.. ... 

_: :خاله زحمت نکشید، من میخوام برم_سیامک خواب بود.  . 

 .خاله اخم کردوگفت:واااا، این چه حرفیه؟...خب شب بمون

:نه خاله، حاال وقت هست_چی؟؟؟؟؟  ... 

_: :ولی_چه وقتی؟ اصالً تو این وقت شب کجا میخوای بری؟...بمون فردا برو.  ... 

ناراحت گفت:خیلی داری باهام سر سنگین میشیها خاله .. 

 ...خاله راست میگفت... من بخاطر شاهین خیلی با خاله سر سنگین شده بودم

 .لبخندی زدمو گفتم:باشه خاله جونم، میمونم

 .خاله لبخندی زدوگفت:خوبه...بمون عزیزم

 .صدای زنگ اومد...خاله گفت:این باید شهره باشه

اله اومدن تودقایقی بعد شهره وخ .. 

 .شهره:سالم شفق جان، خوبی؟ خوش اومدی؟

 ...بعداز رو بوسی رفت لباس عوض کنه وبیاد

خاله:رفته بود خونه دوستش...بخاطر همین اآلن اومد...خاله جون شما با شهره شب 

 .تویه اتاق میخوابید دیگه

ه شده بود لبخندی زدمو چیزی نگفتم..سرمو چرخوندم که نگام افتاد به شاهین...خیر

 ..به من

 ..نگاه منو که دید بازم کم نیاورد نامرد

 .خاله نگاهی به منو شاهین کردوگفت:من برم ببینم سیامک بیدار شده یانه
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 .بلند شد رفت

مثالً خواسته منو شاهینو تنها بزاره....ازاین فکر پوزخندی زدم... سرمو انداختم 

 ..پایین

مادرمن خنده داره؟:شکوندن دل _صدای شاهینو شنیدم.. ..  . 

 .تندی نگاش کردمو گفتم:چی داری میگی؟

نگام کردوگفت:داری میخندی، نگو نفهمیدی مامان برای اینکه ما دوتا تنها باشیم 

 رفت؟...میدونی چقدر بخاطر اینکه تو میخوای عروسش بشی خوشحاله؟

هم میگهچشمامو بستمو لبامو بهم فشردم...خدایا...میدونم شاهین از عمد اینارو ب ... 

 ..ادامه داد:به بعدش فکرکردی؟

با اخم نگاش کردمو سعی کردم صدام باال نره؛ گفتم:آره فکر کردم، من یه بار شکست 

ه، باید پدرومادرامون بفهمن که اول عشقی وروحی خوردم نمیخوام دوباره تکرار بش

اید بفهمن، باید نظر منوتو رو میپرسیدن بعد واسه خودشون قرار ازدواج میزاشتن...ب

نمیخوام دوباره شکست بخورمو مثل بزدال رفتار کنم...باید شجاعتمو به همه نشون 

 .بدم

 .خب چرا اآلن به مامان نمیگی خانوم شجاع؟ چی تو سرته؟:_

 .هرچی...به موقعه اش میگم:_

من حرفتو قبول دارم که باید نظر مارو میپرسیدن...اما من همون اول به مامان :_

بعد فهمیدن دوستت دارمو موافقت کردم، اما تو نگفتی...باید از همون گلگی کردمو 

 .اول میگفتی، اما اآلن دیگه خیلی دیره
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لبخندی زدمو گفتم:نخیر دیر نیست....اصالٌ هم دیر نیست، یه بار گذاشتم شوهرم از 

 ...دستم بره از سر خامی...اما اآلن نمیزارم منو از عشقم دورم کنن

به من زل زده بود اخم عمیقی کرد شاهین همینطور که ... 

 ...گفت:یه بار بهت گفته بودم..من اگه بفهمم یه چیزی حقّ واقعی منه

 .بس کن...اون حرف مسخره ات یادمه:_

شفق، باور کن ازدواج ما هم به صالح خودمونه وهم بقیه...من خوشبختت میکنم نه :_

 ..غریبه ها

_: چهار ساله میشناسمش این غریبه ای که ازش حرف میزنید بنده . 

جاخورد ولی زود به خودش اومدوگفت:خوب چه ربطی داره؟ اینهمه پسرو دختر 

موم هستن که اصالً هفت سال همدیگرو میشناختن ولی ازدواجشون به خوشی ت

 .نشده،این پسری که عاشقشی،اصالً جز خودت کس دیگه ای هم میشناسدش؟

 ..به موقعه اش میشناسن:_

دوگفت:شفق، من عاشقتم...فقط من میتونم درکت کنمو دوستت شاهین پوزخندی ز

 .داشته باشم

 .عصبانی گفتم:تو هیچی درمورد خوبیهای مهراب نمیدونی

هیچی نگفتمو یه طرف دیگه رو نگاه کردم که شهره اومدوگفت:سالم...خوبی شفق 

 .جان؟ خاله خوبن؟

پیش میره؟ لبخندی زدمو گفتم:مرسی عزیزم، چیکارا میکنی؟ کاروبار خوب . 

_: :رفت یه سری به عمو بزنه_خوبه، خداروشکر...مامان کو؟.  . 
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شهره سری تکون دادو چیزی نگفت... خاله با چایی برگشت....بعدشم عمو بیدار شدو 

رفتیم شام بخوریم...به مامانینا هم اطلّاع دادم اینجا میمونم که استقبال کردن... موقع 

 ...شام بود

_: ا صحبت کردم اآلن، گفتم بهشون خودم بهت اطلّاع شفق جان با مامانین

 .میدم...قرار شد نامزدی رو همین هفته دیگه برگزار کنیم

 ...نوشابه رو که برده بودم نزدیک دهنمو گذاشتم رو میزو فقط لبخندی زدم

به شاهین نگاه کردم که دیدم خوشحاله....بخند آقا شاهین بخند...نوبت منم میرسه 

هت بخندم..صبرکنو ببین شفق خانوم چه میکنه...بعدش بدون حرف که روز نامزدی ب

شام خوردیم اما من ذهنم بدجور درگیر بود...با اینکه میدونستم میخوام چیکار کنم 

 ...ولی

نصفه شب کلّی با شهره گفتمو خندیدیم، هر وقت درمورد ازدواجم با شاهین میگفت 

یکردم.... ولی سعی میکردم یا منو زن داداش خطاب میکرد احساس بدی پیدا م

لبخند بزنم، همش اون شب خودمو سرزنش میکردم که زودتر باید حقیقتو میگفتمو 

اعتراض میکردم ولی هربار هم جواب خودمو میدادم که یا مامانو بابا تو کتشون 

نمیرفت ویا خاله هرجوری بود ازم فرصت میخواستو از دست نمیداد...پس باید تو 

ار بگیرن...این بهترین راههعمل انجام شده قر .. 

واــی خدا...گلوم سوخت از تشنگی...نصفه شب بود، یه شلوار راحتی 

پوشیدم...لباس آستین بلندمو تنم کردمو رفتم پایین تا آبی بخورم...اتاق شهره پایین 

بود... وارد آشپزخونه شدموبرقو روشن کردمو از آب سردکن یخچال آب ریختمو 

خنکو خوب بود...تا برگشتم شاهینو دیدم، یه هینی کشیدمو خوردم...آخیش...چه 

 .دشتمو گذاشتم رو قلبم

:تو اینجا چیکار میکنی؟_با اخم گفتم:یه سرفه ای یه چیزی...ترسیدم..   
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 ..اومدم آب بخورم:_

دیدم همینجوری زل زده به من.. دستمو جلوی صورتش تکون دادمو گفتم: 

 .شاهین...کجایی؟

ند تلخی زدوگفت:همینجام، دارم فکر میکنم چی میشه اگر به خودش اومدو لبخ

منوتو باهم ازدواج کنیمو تو نصفه شب تشنه ات بشه و بیای آب بخوری منم از جام 

پاشمو بیام از پشت بغلت کنم؛ تو جا بخوری ..منم گونتو ببوسمو توهم 

بخندی..خوشحالو خندون...باور کن شفق رسیدن مابه هم خیلی راحت تراز 

ییمونه...تو خودت سختته از من جدا بشی وبه بقیه بگی این ازدواجو نمیخوای، جدا

 .چرا پس قبولش نمیکنی؟

 ..عاجزانه نگام میکرد...دوباره یاد مهراب افتادم وقلبم که متعلّق به خودم نبود

نمیتونستم..نمیتونستم شاهینو به عنوان همسر و کسی که دوستش دارم قبول 

ب بود که مستم میکرد.. شاهین میتونست برام یه برادر خوب کنم..فقط عطر تن مهرا

 .باشه نه بیشتر

تو چشمای شاهین زل زدمو صادقانه گفتم:متأسفم شاهین، دیر وارد زندگیم شدی، 

خیلی دیر...عشق مهراب تو وجود من شکل گرفته ورشد کرده...وقتی طالق گرفته 

لومو گرفت مهراب بود، بعداز بودمو میخواستم خودمو بکشم تنها کسی که فهمیدو ج

پدرومادرم...اون بود که بیشتراز هر کسی درکم میکرد... دستمو گرفتو کمک کرد تا 

دوباره بلند شم...اگر اون نبود من اینی که هستم نبودم، دارم راست میگم... من 

دوست دارم بعنوان یه برادر ویا پسرخاله دوستت داشته باشم ولی تو داری خرابش 

شاهین من جفت خودمو پیدا کردم...دلیل نمیشه چون راحت میتونم به تو میکنی، 

برسم تو جفت من باشی...نه، بعضی از عشقا خیلی غم دارن...دردسر دارن ومن 

 ..حاضرم همه اینارو به جون بخرم، منو ببخش... نمیخوام ناراحت باشی
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ور تا ناراحتیش نگاش کردم...یه قطره اشک ریخت که سریع پاکش کردو روشو کرد اون

دیده نشه...خدایا منو ببخش. انگار قراره بخاطر این عشق خیلیها رو ناراحت 

:شاهین_کنم...منو ببخشین... جاخوردم....شاهین بغلم کرده بود.  . 

حداقل بزار بغلت کنم، با اینکه نمیدونم چی تو سرته وچجوری میخوای همه چیزو :_

یرم، اگر نتونستم اون موقع میزارم تموم کنی ولی سعیمو میکنم که جلوتو بگ

 .بری...قول میدم

 ...هیچی نگفتم

:چه خبره؟. یکدفعه ازهم جدا شدیم_نمیتونی جلومو بگیری....نمیتونی...  .... 

 ...صدای خاله بود

 ...وای خدا...ازا ین بدترنمیشه، چه بد شانسی

بینم خاله به دوتامون نگاهی کردو لبخند زدوگفت:دیدم برق روشنه اومدم ب

 .کیه...برید بخوابید بچه ها

 ...خاله دوباره لبخندی زدو رفت... شاهین آروم خندید ولی من حرص میخوردم

: بیخود دلتو صابون نزن_گفت:چقدر من خوش شانسم.  . 

اینو گفتمو رفتم ولی شاهین همچنان لبخند میزد... بعداز نیم ساعت خوابم برد... 

ت کشیدم ولی شاهین نه... انگار نه انگار... خاله فرداش سر صبحانه کمی از خاله خجال

 ...هم هی به منو شاهین نگاه میکردو لبخند میزد...منم بروی خودم نمیاوردم

 ...هر دفعه هم که شاهین نگام میکرد بهش اخم میکردمو نگامو ازش میگرفتم

 .اآلن خاله با خودش فکر میکنه منو شاهین چقدر همدیگرو دوست داریم

را این اتفاقات فقط باید برای من بیفته؟خدایا..چ .. 
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 ...هر چی برای ناهار خاله اصرار کرد نموندمو تنهایی مامانو بهانه کردم

به شهره واون شاهین موزی هم دست دادمو رفتم... به محض سوار شدن به ماشین به 

مهراب زنگ زدم...احساس میکردم نباید میزاشتم شاهین بغلم کنه... ولی خوب اون 

سر خاله ام که هستپ ... 

 .مهراب:خوب...چی کارا کردی؟ شاهین چیکار کرد؟

 .خدایا یعنی بهش بگم؟!... با تردید گفتم:هی...هیچی، همه چی خوب بود

_: :مهراب...راستش یه اتفاقی افتاده_شفق...چیزی شده؟ صدات یه جوریه...  . 

 .با نگرانی گفت:چی شده شفق؟

_: شتم ندونی تا ناراحت نشی...ولی خبنگران نباش...راستش...دوست دا .. 

 .بگو چی شده:_

قضیه شبو حرفای شاهینو بغل کردنشو اومدن ناگهانی خاله رو تعریف کردم...چند 

 ..لحظه سکوت کرد... آروم صداش زدم

 ...کاش بهش نمیگفتم

جانم؟ دارم فکر میکنم...اشکالی نداره، تو حرف آخر خودتو به شاهین زدی...بهر :_

پسر خالته، ولی دفعه بعد نزار بغلت کنه وهر جور میخواد رفتار کنه، شماکه حال اون 

 ...از بچگی بزرگ نشدید که بخواید مثل خواهرو برادر باشید

میدونم....خیالت راحت باشه..با اینکه شاهین بهم گفت جلومو میگیره ولی عوضش :_

هیچکس مانع  گفت اگر نتونست که نمیتونه...قول داد که ولم میکنه..نمیزارم

 .خوشبختیمون بشه، من مطمئنم فقط با تو خوشبخت میشم
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مهراب از شنیدن حرفای من عشق میکرد...عشقی که بین ما بود اونقدر زیاد بود که 

 .تمام دنیا هم نمیتونستن جلوی رسیدن ما دوتا بهمو بگیرن

طع تمام راهو باهم حرف زدیمو خندیدیم.. نزدیک خونه که شدم خدافظی کردمو ق

 ...کردم

روز نامزدی نزدیک میشدو دلشوره منم بیشتر...ولی وقتی به بعدش فکر میکردم که 

دیگه راحت میشم خیالم راحت میشد...مامان هی میخواست یه کاری کنه منو شاهین 

بریم بیرون ولی من بی حالیمو بهانه میکردمو میموندم خونه وساعتها با مهراب تلفنی 

ازم میپرسید این دوست تازت کیه که هی باهاش حرف حرف میزدم... مامان هی 

میزنی واز نامزدت غافلی...کم کم داشت شک میکرد...یعنی مجبور بودم یه روز با 

شاهین برم بیرون... شاهین هم کم نیاورد و زنگ زد خونمون ومنو به شام دعوت 

 ..کرد..منم مجبوری قبول کردم که خیال همه راحت شه

به یه رستوران شیک...من از لج شاهین یه غذای گرون سفارش  اومد دنبالمو رفتیم

 ...دادم، فهمید ولی چیزی نگفت... نشسته بودیمو منتظر بودیم شام بیارن

 .شاهین لبخندی زدوگفت:چه خوشگل کردی...امشب از بقیه روزا خوشگلتری

نگاش کردمو گفتم:مرسی..خودتو امشب میخوای ورشکست کنیا...یه رستوارن 

..غذای گرون...چه خبره؟گرون. . 

بهرحال من همچین آدمیم که همه جوری میخوام به عشقم سرویس بدم...میخوام :_

 .عشقمو ثابت کنم، بده؟

پوزخندی زدموگفتم:خیلی قضیه رو جدّی گرفتیا...تو نمیخوای خودتو ثابت کنی، 

 .میخوای پولتو ثابت کنیو به رخم بکشی...ولی داری اشتباه میکنی
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وگفت:پول؟ نه...خودمو وضع زندگمو وضع مالیم، میخوام خوب منو ببینیو لبخندی زد

 .بشناسی؛میخوام خوب تا قبل از نامزدی فکر کنی ببینی چی کار کنی به نفعته

تو اگر مهرابو بشناسی دیگه اینکارارو نمیکنی،چون ندیدیش اعتماد به سقف :_

 .کاذب داری

زدوگفت:امیدوارم اشتباه نکرده باشی اینو گفتمو آروم خندیدم.. شاهین هم لبخندی . 

خواستم جوابشو بدم که غذا رو آوردنو منم بیخیال داشتم غذامو میخوردم..واقعاً 

 ...غذاش عالی بود

شاهین:از این ماه حقوقم یه کم میره باالتر...یعنی زندگیم خیلی بهتراز قبل میشه... 

میتونم اونجور که تو  میتونم یه خونه دوبلکس بخرم که راحت توش زندگی کنیم،

 .میخوای درستش کنم، نظرت چیه؟

دست از غذا خوردن کشیدمو نگاش کردمو گفتم:شاهین....میشه تمومش کنی؟ من 

 .نظرم عوض نمیشه

منم بهت گفته بودم جلوتو میگیرم، وقتی فهمیدم که دیگه نمیتونم داشته باشمت :_

 .ولت میکنم...من هنوز فرصت دارم، نه؟

، فرصتی در کار نیستو هیچوقتم نبوده...تو بایه زن مطلقه ای که یه نفر سریع گفتم:نه

دیگه رو دوست داره به هیچ جایی نمیرسی جز بدبختی وشرمساری...اونی که باید 

:شفق_فکر کنه تویی نه من.  . 

 .هیچی نگو...این به نفع هر دومونه، نمیخوام به فکر بقیه باشم:_

 ...شاهین هیچی نگفت

نداشتم.. چند دقیقه بعد سوار ماشین شدیم، شاهین با دوتا بستنی  من دیگه میل

 ...اومدو سوار ماشین شد
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 .بخورو به هیچی فکر نکن:_

 ..مشغول بستنی خوردن شدیمو شاهین هم راه افتاد

بابت شام ممنونم، غذای خوشمزه ای بود، ولی دیگه اینجوری خودتو ورشکست :_

ونت:نوش ج_نکن....حتی بخاطر یه زن...  . 

رسوندم خونه...دستمو دراز کردم که بهش دست بدمو خدافظی کنم که دستمو گرفتو 

بغلم کرد،یاد حرف مهراب افتادم.. سریع هولش دادم عقب که گفت:ببخشید من....بهر 

 .حال، شب خوبی بود

 ...خدافظ، به خاله سالم برسون. اینو گفتمو سریع پیاده شدمو رفتم خونه:_

 ..پسره ی موزی

روز سرنوشت ساز زندگیم..روز نامزدیم چیزی نمونده بود... دلم خیلی برای مهراب تا 

 ...تنگ شده بود...احتیاج داشتم ببینمش

وقتی باهاش تلفنی حرف میزدم اونم ابراز دلتنگی میکرد..بخاطر این قضایا و کار 

 ...مهراب زیاد نمیتونستیم با هم باشیم

که مهرابو کم ببینم... هیچوقت فکر نمیکردم هیچوقت فکر نمیکردم روزایی هم برسه 

 ..شاهین با ورودش همه چیزو بهم بزنه..نمیخوام ازش متنفر بشم

 ...چون میدونم اونم عاشقه

یه روزو مهراب مرخصی ساعتی گرفت تا همدیگرو ببینیم، خودشم خیلی خسته شده 

 ...بود از کار..باألخره آدم بود دیگه

وسری رنگی...موهامو دادم باالیی.. مانتوی سرمه ای اون روز حسابی شیک کردم...ر

 ..که دور آستینش طرح داشتو جلوش یه کمربند باریک داشت
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 ...تنم کردمو حسابی به خودم عطر زدم...آرایش کمی هم کردم

مهراب آرایش زیاد دوست نداشت..دوست نداشت چهره طبیعی خودم زیر این آرایش 

رژ لب میزدم زیباتر میشدم پنهان بشه... ولی خوب وقتی هم که .. 

 .کیف مشکیمو برداشتمو رفتم پایین

 .بابا سرکار بود... مامان اومد سمتمو گفت:کجا به سالمتی؟

 .مامان یادت رفت؟ صبح بهت گفته بودم که میرم سوگلو ببینم:_

 .آهان..آره، باشه. داشتم میرفتم سمت در که گفت:راستی..به شاهین زنگ نزدی؟:_

ادامه داد:نامزدینا..چرا یه سراغی ازش نمیگیری؟ اخم کردم که . 

 .باشه مامان،زنگ میزنم حاال:_

 .اآلن که میری میخوای برگشتنی زود از پیش سوگل برو که با شاهین برین بیرون:_

 .نمیشه مامان، سوگل دعوتم کرده...دیرم شده، میرم:_

 .خدافظی کردمو رفتم...برق نارضایتی از چشماش معلوم بود

دم به رستوران..با دیدن مهراب لبخندی زدم... مثل همیشه تو اون کت مشکی رسی

 .دوست داشتنی تر شده بود... رفتم تو

 ..نگاهش به من افتاد...لبخندی زد... باال سرش ایستادمو لبخندی زدم

 .گفتم:ببخشید آقای محترم، اگر تنهایین میشه من اینجا بشینم؟

 ...بعد یه چشمک بهش زدم

دیدوگفت:نخیر نمیشه، من منتظر یه خانوم دوست داشتنی وزیبا مهراب خن

 .هستم...نمیتونم جاشو به هیچکس بدم
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 .خندیدمو نشستم. بهم دست دادیم اما دست همو ول نکردیم

 .گفتم:خوبی؟ خیلی دلم برات تنگ شده بود

 .منم همینطور...با نامزد جدید چیکار میکنی؟:_

تم:هیچی...هنوز نه نامزد کردیمو نه هیچی همه اخم کردمو به صندلی تکیه دادمو گف

 .انگ نامزد بودنمونو میزنن..خسته شدم از این رفتاراشون

 .خود شاهین چی؟...میدونه تو دوستش نداری اما میخواد تا آخرش بره؟:_

پوفی کشیدمو گفتم:چی بگم واال؟...من موندم اون خارج بوده، بین یه عالمه دختر 

ـن؟خوشگل موشگل..چرا مـــ . 

 .مهراب لبخندی زدوگفت:هیچی دختر ایرونی نمیشه

خندیدیمو گفتم:برای شما آره، اما ای کاش برای شاهین اینطور نمیشد..میرفت بایه 

 .خارجی ازدواج میکرد، منو هم مچل خودش نمیکرد

 .نگاه مهراب جدی شدو گفت:کالً بهت زنگ نمیزنه؟..تو طول روز

_: بهم زنگ میزد من ناراحت میشدمو از ناراحتیم بهت اوایل چرا...یادته که؟...وقتی 

میگفتم..اما اآلن دیگه نه، خیلی کم...چون خانواده هامون دارن مارو بهم میچسبونن 

 .آقا خیالش راحته که به من میرسه

 .اینو گفتمو پوزخندی زدم

 ...گارسون اومد سمتمونو سفارش گرفت

ن توی اون رستورانا کجا...این غذا این غذا خوردن کجا و اون غذا خوردن کنار شاهی

 ..صد برابر بهم مزه میده

 .!خدایا من چطوری میتونم بدون مهراب زندگی کنم؟



                 
 

 

 زهرا.م |عشق شفق  رمان

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

46 

 

 ...نمیشه...غیر ممکنه، سخته

 ...گوشیم زنگ خورد...چه حالل زاده

 .پوزخندی زدم..گوشی همینجور داشت خودشو میکشت

 .مهراب گفت:چرا جواب نمیدی؟

_: میخوام روز خوشمون خراب بشهپسر خاله ی گرامِ...ن . 

 ...مهراب چیزی نگفت. رد تماس زدم

 .لبخندی به مهراب زدمو گفتم:غذا بخوریم

 .دوباره مشغول غذا خوردن شدیم که شاهین دوباره زنگ زد

 .گوشی رو سایلنت گذاشتم. راحــــــت

 ...بعداز غذا خندون از رستوران اومدیم بیرون

کردیم...ومن اصالً حواسم نبود گوشیمو یه نگاه  قدم زدیم...حرف زدیم...دردودل

 .بندازم.... نشستیم تو یه بستنی فروشی

 .داشتیم بستنی سنتی میخوردیمو میگفتیمو میخندیدیم

 .تازه یاد گوشیم افتادم...دستمو کردم تو کیفمو گوشیمو درآوردم

 .ده تا تماس از شاهین و دو بار از مامان

 .زنگ زدم به مامان

_: م مامان، زنگ زده بودین؟الو، سال . 

سالم، چه عجب..نگران شده بودم، شاهین زنگ زد اینجا گفتم بیرونی، بهت زنگ :_

 .زده؟
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 ...چی بگم حاال؟

 .بعداز مکثی گفتم:آره زنگ زد ولی من نشنیدم که جواب بدم

 .یه زنگ بهش بزن، احتماالً تا اآلن نگرانت شده:_

 .پوفی کردمو گفتم:چشــــم، امر دیگه؟

 .هیچی، تونستی برو پیشش:_

 .وای خـــدا.. آخرش عصبی شدم

گفتم:اه مامان...همش شاهین شاهین..همش نامزدت نامزدت... عصبیم کردی مامان 

 .میخوام چند روزو واسه خودم زندگی کنم نه اون

 .اینو گفتمو قطع کردمو گوشیمو خاموش کردمو انداختم تو کیفم

 .اه، دیگه شورشو درآوردن بخدا:_

مهراب اخمی کردوگفت:زیاده روی کردی شفق، اون مادرته.. خوشبختیتو 

میخواد..میدونم اشتباه کردن همینجوری سرخود جواب مثبت دادن ولی توهم 

 .مواظب باش احترامشونو نگه داری

پوفی کشیدموگفتم:خسته شدم مهراب، همش شاهین... همش نامزدت...خسته شدم 

 .از بس این چیزارو شنیدم

ه سینه به صندلی تکیه داده بودمدست ب . 

اشک تو چشمام جمع شدو گفتم:انگار منو تو نمیتونیم یه روز خوش باهم داشته 

 .باشیم

مهراب تکیه دادو گفت:شفق، این قضیه ادامه پیدا میکنه تا وقتی که تو با شاهین بهم 

ینینزنی، مطمئن باش...دوباره فردا روز از نو روزی از نو، دوباره شاهینو میب . 
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 .نمیخوام، خسته شدم مهراب...دلم میخواد از دست این زندگی فرار کنم:_

این حرفو نزن، قوی باش...حاال هم فکرشو نکن، مادرت یه حرفی زدو تموم :_

 .شد...بستنیتو بخور که میخوایم بریم بگردیم

اینو گفتو لبخندی زد... منم بروش لبخندی زدمو مشغول خوردن بستنی شدم که 

ب شده بودنصفش آ . 

فکرشونمیکردم اینقدر سخت بتونم به مهراب برسم..هرچند تازه اول راهم....من فکر 

 .خیلی چیزارو نکرده بودم..خیلی چیزا

 .هر روز که میگذشتو به روز نامزدی نزدیکتر میشد سخت تر میشد

 .بستنی خوردیمو اومدیم بیرون

مهراب خریدم پارک رفتیم...پاساژ رفتیم... منم یه مانتو به سلیقه . 

 .از دست اینهمه کار خسته شده بودو منم خسته ترش کرده بودم

 .تقریباًشب شده بود...سر کوچمون بودم

 .لبخندی زدمو گفتم:خیلی روز خوبی بود، خسته بودی.. اآلن خسته ترهم شدی

لبخند گرمی زدو دستشو گذاشت رو گونمو گفت:این حرفا چیه خانوم خوشگله 

.بخاطر تو تازه خستگیمم در رفتمن؟...خسته نشدم. . 

 ...ولی میدونستم حسابی خسته شده

گفت:برو..دیر شده. لبخند شیطانی زدمو تویه حرکت گونشو بوسیدمو چند قدم ازش 

 .دور شدم

 .جاخورد... دستشو گذاشت رو گونش



                 
 

 

 زهرا.م |عشق شفق  رمان

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

49 

 

 .خندیدموگفتم:بابت امروز ممنون، خدافظ

 ..باهم بای بای کردیمو من رفتم سمت خونه

ک لحظه هم از رو لبام کنار نمیرفت...دستمو گذاشتم رو لبم... با اینکه این من خنده ی

 .بودم که گونشو بوسیدم ولی انرژی گرفتم

 .نزدیک خونه بودم...چشم چرخوندم...جاخوردم... شاهین بود

 .سرشو چرخوندو منو دید...اخم غلیظی کردو اومد سمتم

 .با غیظ گفت:چه عجب، خانوم تشریف آوردن

کردمو نگاهمو ازش گرفتم اخم .. 

 .گفتم:اینجا چیکار میکنی؟

 .پوزخندی زدو گفت:اونی که باید طلبکار باشه منم نه تو...گوشیتم که خاموش بود

با اخم نگاش کردم... آقا شاهین...بخاطر تو با مادرم بحث کردمو تلفنو روش قطع 

مش تقصیر توئهکردم...بخاطر تو باید با دروغو کلک برم به مالقات مهراب.. ه . 

تمام خشممو ریختم تو نگاهمو گفتم:برو شاهین، به اندازه کافی بخاطر تو 

 .کشیدم...آینده وزندگیم داره بخاطر تو تباه میشه، برو نمیخوام ببینمت

 .جاخورد...انتظار این حرفارو ازم نداشت

ام نگامو ازش گرفتمو داشتم میرفتم سمت خونه که بازومو گرفت.. برنگشتم تا نگ

 .بهش نیفته

 .گفت:چی شده؟. هیچی نگفتم

 .یه چیزی شده..حرف بزن شفق:_
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پوزخندی زدموگفتم:من حرفی ندارم که به تو بزنم، فقط دست از سرم بردار..یه کاری 

یگه کن مادرو پدرم دیگه اسم تورو جلوی من نبرن، خسته شدم شاهین...خسته...د

فته یه کاری کن تا روز نامزدی کمتر داره ازت بدم میاد، اگر میخوای این اتفاق نی

 .ببینمتو کمتر اسمتو بشنوم

بازومو از دستش کشیدم بیرونو بدون اینکه پشت سرمو نگاه کنم رفتم سمت درو 

 .کلید انداختمو رفتم تو و دروکوبیدم بهم

 .به در تکیه دادمو چشمامو بهم فشردم. هنوز اونجا بود

 .صدای ماشینشو نشنیده بودم

 شاهین

ام خشک شده بودم...صدای شکستن قلبمو میشنیدم.. حرفاش دوباره تو ذهنم سر ج

 ...مرور شد.. اون نمیخواد منو ببینه

حتی نمیخواد اسممو بشنوه...داره ازم متنفر میشه..گفت آینده اش داره بخاطر من 

 ...تباه میشه...نه

بخاطر کی؟ بخاطر چی؟..بخاطر عشقش مهراب؟..عشقی که هیچکس 

...چرا شفق؟...عشق ومهربونی اون پسر غریبه رو میبینی اما صداقتو نمیشناسدش

 ...عشق منو نمیبینی؟

 ..میخوام بخاطرتو بمونمو بخاطر تو زندگی کنم تو این مملکت

چرا نمیتونی منو شوهر خودت بدونی؟..چرا من باید مثل یه برادر باشمو اون پسر 

 غریبه عشقت؟... نمیشه اون برادرت باشه؟

... ه؟چرا اونی که باید بگذره من باشم؟ چرا؟نمیش ... 
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 ...من ممکنه کمتر بهت زنگ بزنم اما...از تو نمیگذرم شفق..نه

نمیتونم..من باید بخاطر عشقم بجنگم، این نامزدی باید سر بگیره.. نمیزارم کسی 

 .خرابش کنه نمیزارم

 .دستام مشت شدن..به خودم اومدم...رفتمو سوار ماشین شدم

و راه افتادماستارت زدم . 

 .وحشیانه تو خیابونا میتازوندم... زده بود به سرم..غرورم له شده بود

با اینکه حرفای شفق برام گرون تموم شده بود اما دوستش داشتم.. عاشقش بودم.. 

وقتی روز اول تو فرودگاه دیدمش چشمانش.. لبخندش.. همه چیزش منو گرفت، 

مده بودهمون لحظه عاشقش نشدم اما ازش خوشم او ... 

وقتی دسته گلو ازش گرفتمو دستم برای اولین بار با دستش تماس پیدا کرد... 

 ...هیچوقت یادم نمیره

 .خنده هاش..برق نگاهش...موهای مواجش که از زیر شالش پیدا بود

بغض کردم...چرا اینا نباید مال من باشه؟ چرا نمیتونم گونتو نوازش کنم؟ چرا برق 

گاهت نباید مال من باشه؟ نباید واسه من باشه؟!..چرا من شادی وبرق عشق توی ن

 ...نه؟

 ...اشکی از گوشه چشمم سرازیر شد... زدم کنار

دستی به چشمم کشیدم..من شاهین...بعداز مدتهای طوالنی بخاطر یه دختر اشک از 

 ...چشمم سرازیر شد

 .سرمو گذاشتم رو فرمون...دستمو مشت کردمو کوبیدم رو فرمون

...نمیتونم از شفق بگذرمنمیتونم .. 
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 ...اینکه اون چطوری میخواد این نامزدی رو تموم کنه

این سؤالیه که مثل خوره افتاده به جونم... باید هواسم به همه چیز باشه... این نامزدی 

 ...باید شکل بگیره...باید

 .منو شفق باید بهم محرم بشیم... نمیزارم همه چیز خراب بشه

 شفق

اشینشو شنیدم... سر خورد رو زمینصدای دور شدن م . 

 .متأسفم شاهین..متأسفم...نمیتونم دوستت داشته باشم.. نمیتونم

 ...اگر مهراب نباشه...اگر بهش نرسم میمیرم

 ...تو به یه دختر عاشق پیشه احتیاج داری که دوستت داشته باشه نه من

ام زندگی کنه و من یه زن مطلقه هستم که تنها کسی که منو میشناسه ومیتونه باه

 ...خیلی دوستم داره مهرابِ

نه شاهین...بهتره همه چیز تموم بشه... این برای هر دومون بهتره..میخوای با زنی 

 .!ازدواج کنی که فکرش جای دیگه است؟

 ..نه...اشتباه میکنی شاهین...من دوستت ندارم

 ...با سختی از جام بلند شدمو از حیاط نسبتاً بزرگمون گذشتم

باز کردمو وارد شدم... دستی به سرم کشیدم...با نگاه نگران ناراحت مادرم روبه درو 

 .رو شدم

 ...با شرمندگی نگامو ازش گرفتم

 .همینجور که سرم پایین بود گفتم:سالم، ببخشید اگر دیر شد
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 .خیلی خشک گفت:سالم، خواهش میکنم...پدرت هم اومده

دمسری تکون دادمو میخواستم برم باال که ایستا .. 

 .گفتم:راستی..برگشتنی شاهینو دیدم، گفتم بهتون بگم شاید خوشحال شید

 .اخمی بهم کرد..منم بروی خودم نیاوردمو رفتم باال تو اتاقم

 ..لباسامو عوض کردمو دست وصورتمو شستم

 ..رو تخت نشستمو به گوشیم نگاه کردم

 .چرا مهراب زنگ نزد؟ هنوز نرسیده خونه؟:_

تخت واز اتاقم اومدم بیرون تا برم پیش باباگوشیمو گذاشتم رو  . 

 شاهین

 ..روبه روی هم نشسته بودیم...من حسابی تو فکر بودم

به وزش بادی که درختارو حرکت میداد نگاه میکردمویه دستمو هم گذاشته بودم زیر 

 .چونه ام

 ...داشتم به دختری فکر میکردم که امروز غرورمو له کرد

ر ردم کرد..ومن هنوزم عاشقش بودمدختری که برای چندمین با .. 

 .هنوزم دوستش داشتم...با اینکه منو نمیخواد بازم دوستش دارم

 ...واقعاً چرا باید منو برادر خودش بدونه؟

گفت حتی داره ازم متنفر میشه...برای سخته... تحمل کردن رفتارش و نگاه های 

 ..سردش برام سخته

 .با صدای سعید دوستم به خودم اومدم
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 .کجایی عمو؟...به چی اینقدر عمیق فکر میکنی؟:_

 ..از درختا چشم گرفتمو تو جام جابه جا شدمو گفتم:به شفق

به شفقی که باهام سرده...سردترم شده، میترسم سعید... از آینده... دوست دارم زنم 

 ..بشه، خانومم بشه...من خیلی میخوامش، احساس میکنم نیمه گمشده منه ولی

_: دیگه ای رو میخواد..هــــی، زندگی همینه آقا شاهین، اون یه  ولی خودش کس

 .دختر بی تجربه نیست...جفتتون عاقل و بالغین، اونم حقّ انتخاب داره نه؟

سری به نشونه مثبت تکون دادمو گفتم:آره داره ولی باید زودتر میگفت.. باید همون 

ه نظرشو میگفت نه موقع که اومدیم خواستگاری بدون اینکه مالحظه کسی رو بکن

اآلن که همه قولو قرارا گذاشته شده، اآلن اگر همه چی بهم بریزه آبرو ریزی میشه، 

من دوست دارم به هر قیمتی که شده این نامزدی سر بگیره..نمیدونم چی تو کلشه 

 .ولی باید جلوشو بگیرم

 .میخوای زورکی باهاش ازدواج کنی؟ فکر میکنی این راهشه؟:_

_: یتونم ازش بگذرم، با اینکه به خودش گفتم اگر بتونه همه چی رو تموم نه ولی...نم

 .کنه ازش میگذرم ولی سخته...من مطمئنم که میتونم خوشبختش کنم، مطمئنم

 .سعید سکوت کردو سری تکون داد

نفس عمیقی کشیدمو گفتم:امروز دلمو شکوند، ولی من همچنان دوستش دارم..امروز 

 ...بدجور زد تو برجکم

د پوزخندی زدوگفت:پس ولش کن، مردونگی و غرورتو له نکن، حدّ خودتو حفظ سعی

 .کن...من اگر جای تو بودم ول میکردمو میگفتم من این دختر بد عنقو نمیخوام

 .بد عنق؟... خندیدمو گفتم:تو عاشق نیستی پسر
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 .ولم کن بابا عشق چیه؟ عشق میخوام چیکار؟ که عاشق بشم بیفتم به وضع تو؟:_

_: زرنگ نبودمو دیر شفقو دیدم چون قبل از من با کس دیگه ای آشنا شده بود  من

 .ولی تو اگر عاشق شدی اگر زرنگ باشی به وضع من نمیفتی

  .سعید سری تکون دادو چیزی نگفت

 شفق

 ..از اتاق کار بابا اومدم بیرون... نفس عمیقی کشیدم

. راضی به اینکه شاهین بشه بابام هم راضی به این ازدواج بود، راضی به این وصلت..

 .دامادش...خدایا چیکار کنم؟

 ..امیدوارم خانوادم مهرابو قبول کنن...وگرنه

 .سرمو تکون دادم... نه، باید به چیزای خوب فکر کنم..قبولش میکنن

وقتی من مهرابو میخوام پس قبولش میکنن، باید ایندفعه بنظرم احترام 

بگیرم، باید به همه ثابت کنم مخصوصاً  بزارن...ایندفعه نمیزارم برام تصمیم

 .مهراب..عشقمو و تصمیممو به همه ثابت میکنم

 ...از در فاصله گرفتمو رفتم باال

رو تخت نشستم...واقعاً از رفتارم پیدا نیست که من شاهینو نمیخوام؟ یعنی خانواده 

 .!ام چطور از رفتارو بی محلیهام نفهمیدن من هیچ جوره شاهینو نمیخوام؟

ه...مهراب... سریع به گوشیم نگاه کردم.. دوتا تماس از دست رفته از مهرابا . 

 .اخم کردم...دقیقاً وقتی که نبودم زنگ زد. شمارشو گرفتم

 .با دوتا بوق جواب داد



                 
 

 

 زهرا.م |عشق شفق  رمان

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

56 

 

_: :آره، چرا جواب ندادی؟_:الو..رسیدی خونه؟. _الو، شفق.  . 

 .پایین بودم پیش بابام..پیش پدر زن آینده ات:_

دیدوگفت:امیدوارممهراب خن . 

 .امیدوار باش، چون مطمئنم آینده اونجور که ما میخوایم میشه:_

منم ته دلم روشنه...ولی با این حال نگرانم...خیلی نگران، چون نمیدونم تو میخوای :_

 .چیکار کنی

 .نگران نباش، تو فقط با سوگل بیا نامزدی من، من باهاش هماهنگ میکنم:_

_: ب بود شفقم، خیلی خوبباشه...امروز خیلی خو . 

 .لبخندی زدمو گفتم:برای منم خوب بود، خیلی خوب

 ..دیگه بهش نگفتم که شاهینو دیدم

حرف زدیمو خندیدیم..اگر مامان برای شام صدام نمیزدو مهراب نمیگفت خسته است 

 .شاید حاال حاالها باهاش حرف میزدم

 

 شاهین

 .ساعت یک نصفه شب رسیدم خونه...مامان بیدار بود

 .وارد شدمو کتمو درآوردم

_: :سالم، نصفه جونم کردی...چرا اینقدر دیر اومدی؟_سالم مامان.  . 

 .پای تلفن بهتون گفتم که می دیر میام، حالم خوب نبود با سعید بیرون بودم:_

 .پوفی کشیدو گفت:چه خبرا بود امروز؟ سراغ شفق رفتی؟
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_: خوب بودین؟آره. مادرم لبخندی زدوگفت:خوب چی ها میگفتین؟  . 

آره..خیـــلی خوب..نبودین ببینین خواهر زادتون منو شستو گذاشت کنار وپسر 

 .خلتون همچنان تو فکرشه

سرفه ای کردمو گفتم:یه مالقات کوتاه بود چون دیر بود باید برمیگشت خونه، خوب 

 .بود بله..سالم رسوند

 .مادرم سری تکون دادوگفت:باشه...برو بخواب دیگه

رفت. لبخند مادرم عذاب میداد... کتمو کوبیدم رو مبلاینو گفتو  .. 

 ...دستی به سرم کشیدم

 ..نکن شفق...نکن، بزار بهم برسیم، نزار همه چی خراب بشه

 ...خواهش میکنم

میگن وقتی عقد صورت بگیره اون لحظه عالقه دو طرف بهم بیشتر میشه، شفق.منو 

 ...تو میتونیم خوشبخت باشیم... میتونیم

ه قول سعید منم غرور داشتم...بودن با کسی که فکرش جای دیگه است... قطعاً ولی ب

 .اشتباه بود

 .پوفی کشیدم...رفتم تو دستشویی...سرمو گرفتم زیر شیر

 .چهره شفق جلوی چشمام بود. سرمو زیر آب تکون دادم

 شفق

هم گفت  روز نامزدی فرا رسید...صبح با مامانو شهره وخاله رفتیم آرایشگاه، به شراره

که خانوم ناز کردو گفت نیما آرایشگر آورده خونه...مامانمینا...چه کالسی هم 

 ...میزاره...با اون نیما جونش
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لباسمو خاله ومامان خریدن ومنم این وسط بوق بودم...همه اینارو تصمیم داشتم بعداً 

 ...به مامان بگم

م یه لباس بلند لباس صورتی رنگو خوشگلی بود..ولی من دوستش نداشتم، لباس

بودودو بنده بود با طرحی زیبا ولی من ازش متنفر بودم...ارایش زیبامو با مدل موهای 

قشنگمو دوست نداشتم، درحالی که همه خیره شده بودن بهم ولی من از خودم بدم 

میومد..با سوگلو مهراب هم هماهنگ کردم، قرار شد مهراب بره دنبال سوگل تا باهم 

 ..بیان

وشگل شده بود، خاله هم حسابی به خودش رسیده بودو شهره محشر شده مامانمم خ

بود..لباسای اونا به چشمم قشنگتر میومد تا لباس خودم..وقت رفتن رسید..اول رفتیم 

 ...آتلیه...اُه اُه...چه کتو شلواری چه تیپی

 ...مانتومو درآورده بودمو تو اتاق مخصوص بودیم

دوگفت:خیلی خوشگلیشاهین اومد جلوو سرتاپا نگام کر . 

 ..دستاشو باز کردو میخواست بیاد جلو بغلم کنه که من رفتم عقب

دستاشو باز کردو میخواست بیاد جلو بغلم کنه که من رفتم عقب...اونم بی خیال 

شد... عکاس اومدو چندتا مدل چرتو پرت گرفتیمو عکس انداخت...گفت لبامونو بهم 

کردو لبشو نزدیکم آورد، نفسش که بهم  نزدیک کنیم..شاهین دستشو دورم حلقه

خورد حالم بد شد..تا عکاس عکس گرفت سریع پسش زدمو به نگاه متعجب عکاس 

 ...اهمیت ندادم

مامانینا زودتر از ما رفتن تا برسن خونه...چهره شاهین تمام مدّت نگران بود، مطمئن 

نمبودم نگران این بود که من میخواستم چجوری این نامزدیرو بهم بز ... 
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آخرشم طاقت نیاوردو تو راه بهم گفت:شفق، امشب اینکارو نکن، نامزدی رو 

میگم،دیگه خیلی دیر شده؛ نمیدونم چی تو سرته ولی ما آبرو داریم، اگر مامانت 

 .حالش بد بشه چی؟ اگر مامان من حالش بد شد چی؟ به ایناش فکر کردی؟

..این اتفاق نمیفته...مامانو راست میگفت...اگر یکدفعه سکته کردن چی؟! نه شفق.

 ...خاله قویتر از این حرفان، شاهین میخواد منو متزلزل کنه

 ...چیکار کنم که دست از گفتن این حرفا برداره؟! باید بهش کلک بزنم

الکی بایه صدای ناراحت گفتم:راست میگیا....به این یه مورد فکر نکردم...حاال چیکار 

 .کنم؟

 ..به شاهین نگاه کردم

خندی زدوگفت:آره، بزار امروز بگذره...ما رفتو آمد داشته باشیم، بهت قول میدم لب

 .عالقه ات نسبت به من بوجود بیاد

آره حتماً...من اگر خدایی نکرده به مهراب نرسم اصالً دیگه نمیخوام زنده بمونم، 

 ...اونوقت بیام زن تو بشم؟ عمراً.. من همین امشب کارو تموم میکنم

م پایینو دوباره ناراحت گفتم:آره، شاید باید بهت فرصت میدادم. سرمو انداخت

:آفرین عزیز دلم_ . 

 ....بعد خندیدو صدای ضبطو زیاد کرد

آره بخند، شاد باش...تاوان بازی کردن با احساسات من، نپرسیدن نظر من در مورد 

ه این ازدواج،تاوانشو پس میدید، قیافه های همتون دیدنیه..وقتی رسیدیمو پیاد

شدیم جمعیت اومدنو دستو سوتو هلهله کشیدن،سعی میکردم لبخند بزنم.. برای 

درآوردن لج دخترای فامیل مخصوصاً شراره واون نیمای خائن هم که شده خندیدمو 

مغرورانه قدم برداشتم.. دستمو دور بازوی شاهین حلقه کرده بودم، رفتیم تو، همه 
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وقتی نشستیمو همه آروم گرفتن  هلهله ودستو سوت، گوشام داشت کر میشد...

مهرابو سوگلو دیدم، لبخندی زدم،مهراب اومد...عشقم اومد،دیدم با مامانو خاله 

صحبت کردنو بعدش اومدن سمت ما، بعداز سالمو احوال پرسی واینکه منو مهراب 

 ...فقط یه لبخند یواشکی زدیم

نابِ...مهراب من گفتم:شاهین ایشون دوستم سوگل هستن وایشون هم برادرشون ج

 .خان

 ...شاهین تا اینو شنید جاخورد... ولی من یه سقلمه به پهلوش زدم که به خودش اومد

شک ندارم به احتمال زیاد با شنیدن اسم مهراب فهمیده که این همون مهراب عشق 

منه.. اگر فهمیده باشه پس قطعاٌ شک کرده که ممکنه منم کاری کنم، با اینکه اون 

ن زدم ولی باید حواسمو جمع کنم... نباید بزارم نقشم خراب بشهحرفارو تو ماشی . 

:منم همینطور_لبخند زورکی زد...سوگل:خوشبختم آقا شاهین.  . 

 .مهراب:از آشناییتون خوشبختم

 .شاهین اخم کم رنگی کردوگفت:منم همینطور

 ...سوگلو مهراب رفتن گوشه ای نشستن

شیری خیلی خوش تیپ شده بودمن نگام به مهراب بود، تو اون کتو شلوار  . 

 .دوست نداشتم ازش چشم بردارم..اونم همینطور

 شاهین

شفق امشب از دید من زیباترین شده بود...واقعاً خوب شده بود، ولی چیزی که ذهن 

منو مشغول کرده اینه که نکنه داداش این دختره سوگل همون مهراب باشه؟...حتماً 

یان...قطعاً چهار سال پیش دیدتشو...خدایا، خودشه...سوگل دوستشه وباهم میرنو م



                 
 

 

 زهرا.م |عشق شفق  رمان

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

61 

 

این پسره همه چیزو خراب کرد...کاش نبود،برگشتم دوباره شفقو نگاه کنم که دیدم 

نگاش به یه طرف دیگست، نگاشو دنبال کردم که رسیدم به مهراب...مهراب هم نگاش 

نم به شفق بود، چشمشو چرخوندو تا نگاه منو دید سرشو چرخوند یه طرف دیگه..م

یه اخم کردمو دوباره به شفق نگاه کردم که دیدم اونم یه نگاه به من کردو سرشو 

 ...چرخوند یه طرف دیگه، احساس کردم ضربان قلبم زد باال

نمیتونم بزارم امشب خراب بشه، ولی چیکار میتونم بکنم؟ اگه شفق یه دفعه ای وارد 

 ...عمل بشه چی؟ من اصالً نمیدونم چیکار میخواد بکنه

 شفق

به شاهین نگاه کردم، کالفه بنظر میاد..میدونم بخاطر چیه، نگران نباش آقا شاهین، 

زیاد منتظرت نمیزارم، بزار رقصیدن این مهمونا تموم بشه...اونوقت همتونو سورپرایز 

میکنم، همه ریخته بودن وسطو حسابی قرش میدادن..شراره هم کنار نیما نشسته 

، ولی نیما اصالً نگاش نمیکردو لبخند نمیزد.. هی دم بود، چه آرایش غلیظی هم داشت

گوش نیما حرف میزد ولی نیما محل نمیداد، آخرم دست دخترشو گرفتو بلند شد 

رفت پیش یکی دیگه...تا بلند شد نیما سرشو چرخوند طرف من ، ولی نگاه منو که به 

 .خودش دید جا خورد وروشو کرد اونطرف...مشکل داره این بشر کالً

ی از دخترای فامیل اومد سمتمونو با عشوه گفت:شاهین جان، شفق جان، نمیاین یک

 .برقصین؟ همه منتظر شمانا

 .شاهین نگاهی به من انداختوگفت:بریم برقصیم؟

 

 

 ...نه..هیچ عالقه ای ندارم
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_: :بریم دیگه. عجب گیریه_فعالً نه، حاال یه ذره بشینیم.  ... 

 

_: :باشه، منم بدون تو _برقصم، بزار یه کم بگذره. شاهین جان، من فعالً نمیخوام 

 .نمیرقصم

 

 

 

اون دختره هم ضایع شدو رفت... حقش بود.. نیم ساعت رقصیدن که خسته شدنو 

 ...نشستن

 

 

 ...ارکستر یه آهنگ دیگه میخواست بزاره که سریع بلند شدمو رفتم سمتش

 

 

دگفتم:ببخشید، لطفاً آهنگ نزاریدو این چیزی که میگمو بگی . 

 

 

با تعجب بهم نگاه کردوگفت:باشه. از پشت سر یه صدایی اومد که گفت:نه، همون 

 .آهنگو بزارید
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با تعجب برگشتم به شاهین نگاه کردم که گفت:گفته بودم جلوتو میگیرم..نگفته 

 ...بودم؟. عوضی

باعصبانیت روبه ارکستر گفتم:نشنیدی چی گفتم؟. شاهین هم گفت:آقاً شمااز من 

یری...پس آهنگتو بزارپول میگ . 

 ..بیچاره یارو بین منو شاهین مونده بود

عجب آدمیه ها...یه نفر شاهینو صدا کردکه جواب داد:اآلن میام. بعد دستمو گرفتو 

 ...گفت:بیا

 .شاهین ولم کن وگرنه قاطی میکنم...امروز اصالً حوصله ندارما:_

د که نزدیکمون بودپوزخندی زدو دستمو محکمتر گرفت... نگام به خاله افتا .. 

بلند صداش کردم که اومد سمتمونو با شوخی ظاهری گفتم:وای خاله، این پسرت 

 .ازمن جدا نمیشه، ببرش تو جمع یه کم برقصه، من یه کم پام درد گرفته

 .خاله خندیدوگفت:باشه، شاهین خوبیت نداره بیا

رقصمشاهین هم دستشودورم حلقه کرد کردوگفت:من ترجیح میدم با زنم ب . 

 .خاله:خوبه حاال...چه زنم زنمی هم میکنه...بیا ببینم

خاله بزور کشوندش بردش... واااای دستت درد نکنه خاله، شاهین برگشتو نگران نگام 

 ..کردو رفت

منم خندون روبه ارکسترگفتم:شاهین گفت اون بهت پول میده، منم انعام خوبی بهت 

 .میدم اگر کاری که گفتمو بکنی

یف دستیم پول زیادی بهش دادمبعداز تو ک . 
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اونم آهنگو قطع کردو جمله ی منو که تو کاغذ نوشته بودمو گفت:خانوما آقایون، یه 

 .لحظه،عروس خانوم میخواد حرفای مهمّی رو بگه، اول به حرفاش گوش کنید

همه کنجکاو شده بودنو متعجب. رفتمو جلوی صندلیمون ایستادم...همه نگاها 

ه مهراب نگاه کردم که کناری ایستاده بودچرخید سمتمو منم ب ... 

 ...نگاهش متعجب بودو نگاه شاهین نگران...بعضیهاهم مثل شراره بیخیال

روبه جمع لبخندی زدمو نفس عمیقی کشیدمو گفتم:از اینکه اومدید ممنونم واز همه 

کسانی که تو این مدّت زحمت کشیدن هم ممنونم وهم...وهم...معزرت میخوام، چون 

 .چون

یکدفعه صدای خنده شاهین اومد که گفت:شفق احساساتی شده، بسه شفق، 

 .میدونیم دلت برای خانوادت تنگ میشه ولی هنوز که عروسی نکردیم نترس

 .دوباره خندید که من بهش توپیدم:بزار حرفمو بزنم

 ...خاله هم یواش بهش هشدار داد... اه... حسمو پروند

ون چون...چون مراسم قراره همینجا تموم بشهدوباره نفس عمیقی کشیدمو گفتم:چ . 

 ...صدای چی گفتن خیلیهارو شنیدم

قبل از اینکه فرصت اعتراض به شاهین یا کس دیگه ای رو بدم ادامه دادم:چون من 

نمیخوام با شاهین ازدواج کنم، هیچوقت،چون دوستش ندارم، چون از اول هم مخالف 

ی بود برای من، از خاله هم معزرت میخواماین ازدواج بودم...این یه ازدواج تحمیل . 

سرمو انداختم پایین... فقط به صورت مهراب نگاه کردم که اشک تو چشماش حلقه 

 ...زده بود..بغض گلومو گرفت
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منم همونجور که به مهراب نگاه میکردم گفتم:من...من کس دیگه ای رو دوست دارم، 

 .متأسفم شاهین

شفق...این حرفا یعنی چی؟خاله:چی داری میگی شفق؟. مامان: . 

 .همش واقعیته...من نمیخوام ازدواج کنم:_

دوباره به صورت مهراب نگاه کردم که بغض آلود نگام میکرد..منم بغضم گرفت..اشک 

 ...تو چشمام جمع شد

اینم از عشق...عشقی که میخواستم هم به مهراب وهم به بقیه و مخصوصاً به مهراب 

 .ثابتش کنم

خوام به بعدش فکر کنم...نمیخوام به بعدش فکر کنم که چی شد، همین، دیگه نمی

فقط اینو میدونم که من اآلن یه ماهه هیچکسو ندیدم..حتی مهرابو، دارم از دوریش 

 ..آب میشم...شدیداً بهش نیاز دارم

من فقط میدونم که تو این یه ماه همه انگ ه*ر*زه بودن بهم زدنو منو با شراره یکی 

یدونم شراره همه جا پر کرده شفق ه*ر*زه استو به شاهین کردن، من فقط م

کرده، اون همه جا رفته بده منو گفته، اآلن همه گناه اونو فراموش کردنو  خ*ی*انت

منو محکوم میکنن..من فقط همینارو میدونم، واینکه شراره پا از حدّ خودش فراتر 

اب هم که شده باید خودمو گذاشته ومن باید انتقام بگیرم، باید...دیگه اآلن بخاطر مهر

نجات بدم..باید..میدونم اآلن شراره داره بهم میخنده...اینکه اآلن همه اونو وکاری که 

کرده رو فراموش کردنو چسبیدن به من..شاید بخاطر خاله ومادرو پدرم از کارم 

 ..پشیمون شده باشم ولی بخاطر خودم وآینده ام هرگز

سکوت...بازم سکوت، قطع کردم، دو هفته است  تلفن اتاقم زنگ خورد، جواب دادم..

 ...یه نفر زنگ میزنه و هیچی نمیگه
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واااای وای مهراب...بابام گوشیمو گرفته، هیچی جز تلفن اتاقم نیست...که اونم بین 

 همه اتاقا مشترکه،

بعداز مراسم، بعداز اینکه همه جمله های منو شنیدن صدای نفس کشیدنهای 

م وپوزخند شراره، و اشک مهرابو دیدم، وشکه شدن خاله خشونت بار شاهینو شنید

ومامانو بقیه، قبالً فکر میکردم با دیدن جاخوردنشون لذّت میبرم ولی لذّتی 

نداشت...هیچ لذّتی، تنها لذّتش فکر کردن رسیدن به مهراب بود، همین... یک ماهه 

بگه مادرم شبا گریه میکنه، خاله همون شب اخم کردو بدون اینکه چیزی 

دستشوگذاشت رو سرشو داشت میرفت که حالش بد شد، سکته خفیفی رو رد کرده 

بودو باید استراحت میکرد.. شاهین بعداز اون موقع کالً قیدمو زدو بیخیالم شدو 

مشغول مواظبت از خاله وپدرش شد... خوبه حداقل همونجور که قول داده بود دست 

 ...از سرم برداشت

اری دارم، اصالً شامو ناهار درستو حسابی نخوردم، میونه منم خودم احتیاج به دلد

خاله ومامان شکراب شده وخاله به احترام گذشته جز انداختن چندتا کنایه به مادرو 

 ...پدرم دیگه چیزی بهمون نگفتو بامنم قهر کرد...شهره هم باهام قهر کرد

:خاله احترامتون منم قبل از اینکه گوشیمو پدرم ازم بگیره برای خاله پیامک دادم

واجب ولی حاال که رومون تو روی هم باز شده بزارید منم از خودم دفاع کنم که اگر 

یادتون باشه شما بدون رضایت من ترتیب این ازدواجو دادید، مادروپدرم بدون سؤال 

کردن ازمن جواب مثبت دادن... من به شاهین گفتم یکی دیگه رو دوست دارم ولی 

گفت جلومو میگیره که به شماوبقیه حقیقتو بگم، فقط منو  صداش در نیومدو حتی

مقصّر ندونید، من چهار ساله یکی دیگه رو دوست دارم ومیخواستم به مادروپدرم 

معرفیش کنم که حضور شاهین همه چیزو خراب کرد،من میخواستم اونو مثل 

، پسرخاله ویا برادر دوست داشته باشم ولی خودش نخواست، من واقعاً متأسفم
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میدونستم اگر قبلش بهتون میگفتم ممکن بود ازم فرصت میخواستید و تنها راه من 

 .این بود که شمارو تو عمل انجام شده قرار بدم، منو ببخشین

 ...همین...وبعدش گوشیم ازم گرفته شدو خاموش شدو رفت تو کشوی میزکار بابام

نبود که تو نامه بود، من  تنها دلیل من برای بهم زدن همه چیز اونم روز نامزدی چیزی

میخواستم محبّتای مهرابو جبران کنم که کردم...میخواستم عشقم ثابت بشه که 

شد...همیشه رسیدنو وصال آسون نیست.. و اینکه نمیخواستم یه عمر با کسی که 

 ..هیچ احساسی بهش ندارم زندگی کنم

اونا بیرونش کردن ومن روزای اول مهراب اومده بود تا با بابا ومامانم صحبت کنه ولی 

کلّی از رفتارشون جلوی مهراب خجالت کشیدمو بعدش باهاشون دعوا کردم که 

 ...نتیجش سیلی خوردن از بابا بود

 ...تو اتاقم دراز کشیده بودم که یکی در زدو اومدتو ، مامان بود طبق معمول

 ...بهنام اومده شفق، بیا پایین. بهنام؟ اون اینجا چیکار میکنه؟:_

ند شدمو بعداز پوشیدن لباس مناسب ودم دستی و رسیدن به قیافه درهمو برهمم بل

رفتم پایین... یه تونیک سفید پوشیدم با یه ساپورت مشکی.... پایین ایستاده بود، تا 

 .منو دید گفت:سالم

سالم بهنام، خوش اومدی. لبخند زورکی هم زدم...دوتایی رفتیم پذیرایی :_

ردنشستیم... مامان چای آو ... 

 .مرسی زن عمو زحمت نکشین:_ ...

چه زحمتی؟ بعداز اینهمه مدّت اومدی خونمون پذیرایی نکنم؟ بیشتر بهمون سر :_

 .بزن

_: :خب چه خبر بهنام خان؟_چشم، حتماً. یه نگاهی بهمون انداختو رفت..  . 
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سالمتی، اومدم در مورد اتفاق اخیر باهات حرف بزنم...میدونم ممکنه نخوای :_

ولی خواهش میکنم گوش کن بشنوی . 

پامو انداختم رو پامو گفتم:خیله خب باشه...میشنوم، به اندازه کافی از مادروپدرم 

 .شنیدم...دیگه قوی شدم

پوفی کشیدو اخم کردوگفت:ببخشید اینو میگم ولی خودت مقصّری، خودت 

 .خواستی، تو که شاهینو نمیخواستی زودتر میگفتی

و نگاه کردمو گفتم:من اگر روز نامزدی همه چیزو تموم پوزخندی زدمو با اخم بهنام

 .کردم دلیل داشتم

 .نمیدونی چه حرفایی پشت سرت میزنن، وشراره...واقعاً از دستش عصبانیم:_

 .معشوقه توئه دیگه:_

نه، من دیگه عاشقش نیستم، بار آخر که خونمون اومد مطمئن بودم برای اینکه بد :_

به تو خراب کنه اومده، منم بهش توپیدمو گناه خودشو تورو بگه؛ ذهنیت مارو نسبت 

به رخش کشیدم، دیگه هیچی نگفت ... البته مطمئنم باز جای دیگه میشینه وحرفشو 

 .میزنه

فکر میکردم احتمال داره یک درصد از کاری که بامن کرده بعداز اینهمه سال :_

 .پشیمون شده باشه، ولی نشده

_: زی فراموش میشه، شاهین حالش خرابه، درمورد تو ناامید نباش، این حرفا یه رو

 اصالً حرفی نمیزنه...نه بد میگه نه خوب...هیچی، فقط نگران حال مادرشه

 .چیزی نمیگه چون میدونسته من عاشقش نبودمو کس دیگه ای رو دوست داشتم،:_

  .بهنام با تعجب نگام کردو بعداز مکثی گفت:پس میدونسته
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_: حرفاش منو متزلزل میکرد،اگر نامزد میکردیم...همه چیز  آره، اون باعث شد نگم،

تموم میشد، من میخوام فقط همسر مهراب بشم..من حتی لباس نامزدیمم با چاقو 

:.مهراب...پس اسمش مهرابه_تیکّه تیکّه کردم.  . 

آره، تو مراسم نامزدی بود، بعنوان برادر دوستم سوگل گفتم بیاد....میخواستم :_

شهشاهد همه چیز با . 

 ...بهنام خندیدوگفت:تو دیگه کی هستی دختر؟!. منم لبخندی زدمو چیزی نگفتم

 .بهنام جدّی گفت:بخاطر مهرابه که رنگو روت پریده؟ که الغر شدی؟

 .نگاش کردمو چیزی نگفتم..درسته...بخاطر اونه، بخاطر کسیه که دوستش دارم

رد...چون من نزدیکش اونم فقط نگام کردو چیزی نگفت...همون موقع تلفن زنگ خو

 ..بودم برداشتمش...بازم سکوت

الو، مگه مریضی زنگ میزنیو حرف نمیزنی؟ روانی. بعدم گوشیرو قطع کردم.. :_

:چی شده؟_  

_: :خوب شمارشو بردار_یه نفر هی زنگ میزنه میزنه وهیچی نمیگه.  . 

_: همعلومه نیست با تلفن عمومی زنگ میزنه با چی زنگ میزنه که شمارش نمیفت . 

_: :آره واقعاً. با مهربونی نگام کردوگفت:شفق، داری از بین میری_ملّت خل شدن.  . 

 .نگاش کردمو گفتم:خب چیکار کنم؟ هان

:چه کمکی؟ نمیخواد به _آروم گفت:اگر کمکی درمورد مهراب از دستم بر میاد بگو. 

 .خودت زحمت بدی، خودم حلّش میکنم
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_: مثل خواهرمی...باید کاری کرد، اینجوری اآلن وقت تعارف نیست جدّی میگم، تو 

نمیتونی زندگی کنیو عمو هم هیچوقت کوتاه نمیاد... بقیه هم به حرف مفت زدناشون 

 .ادامه میدن

بهنام، من میخوام انتقام بگیرم...از شراره، به هر قیمتی هم که شده با مهراب :_

دمازدواج میکنم حتی اگه شده طردم کنن، پس فکر نکن من ناامید ش . 

خب بیا به راههای بهتر فکر کنیم، راهی که بشه خانوادتو راضی کرد که بتونی با :_

:چه راهی؟_خوشحالی با مهراب ازدواج کنی.  . 

اول برو از عمو عذر خواهی کن، شماره مهرابو هم بده تا برم باهاش حرف بزنم، باید :_

 .کاری کرد

ما دوباره مثل سابق  چیزی نگفتم...نگران بودم، یعنی درست میشه؟! یعنی

 ..میشیم؟..شماره مهرابو که حفظ بودمو بهش دادم

 ...به بهنام اعتماد داشتم

بهنام لبخندی زدوگفت: نگران نباش، درست میشه، تو همین امشب برو با عمو حرف 

 .بزن

باشه، اینقدر تو این مدت غصه خوردمو فکرم درگیر بودو از دست مامانمو بابام :_

وقت فکر کردن نداشتم..فکر کنم وقتشه باهاشون صلح کنمعصبانی بودم که  . 

 .چند دقیقه بعد راه افتاد که بره، با مادرم خدافظی کردو کلی بهم امید دادو رفت

تا شب هی تو اتاقم راه میرفتمو حرفامو باخودم مرور میکردم... تا اینکه بابا اومد، 

بهش گفتم:مامان، بابا تو اتاق  مامان غذامو آورد تو اتاق، هر شب همینکارو میکرد...

 .کارشه؟

_: :میخوام برم باهاش حرف بزنم_داره شام میخوره.  . 
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 .جاخوردوگفت:الزم نکرده، میدونم چی میخوای بگی

رفتم بغلش کردمو لبخندی زدمو گفتم:مامان خوبم، میخوام برم همینطوری بغلش 

دیم امّا چشممون کنمو ببوسمشو ازش عذرخواهی کنم، ما قبالً خانواده خوبی بو

 .زدن....چشم نداشتن خوشبختیمونو ببینن

 .مامان هم دستاشو دورم حلقه کردوگفت:فقط چشم خوردیم؟

 .خندیدمو گفتم:نه، دختراتونم اشتباهاتی داشتن، منتها اشتباهاشون یه کم بزرگ بود

_: :آره_اشتباه شراره بزرگتر بود.  . 

دم کاری کنم که دوباره بیفتیم سر تو چشماش نگاه کردموگفتم:مامان، بهت قول می

زبونا، همه به خوشبختیمون حسرت بخورن، همه بگن با این طوفانایی که اومد تو 

زندگیشون بازم اینا پابرجان، بازم خوشبختن...بهت قول میدم حتی روزی هم شراره 

 .از کارش پشیمون بشه وبرگرده اینجا، دیگه غصّه نخورو بخند

میخوای بکنی؟لبخندی زد و گفت:چیکار  . 

 مهم نیست، مهم اینه که به حرفی که زدم عمل میکنم:_

مامان دیگه چیزی نگفتو رفت.. منم بعداز اینکه شاممو خوردم رفتم پایین، بابا تو اتاق 

کارش بود، نفس عمیقی کشیدمو دستی به موهام زدمو درو زدمو رفتم تو، تا منو دید 

رو صندلی کنارم نشستماخم کردو صندلیشو چرخوند یه طرف دیگه،  ... 

 .تا اومدم حرفی بزنم گفت:مگه نگفته بودم اینجا نیا؟ برو

 ...با این حرفش حرفای خودم یادم رفت

با این حرفش حرفای خودم یادم رفتو گفتم:همه باباها بایه اشتباه دخترشونو از 

 .خودشون میرونن؟
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با آبروی بخاطر یه  صندلیشو چرخوند سمت منو تو چشمام نگاه کردوگفت:همه دخترا

 .مادروپدراشون بازی میکنن؟

 .بابا شما حتی نخواستین ببینینش..من چهار ساله که میشناسمش

این چه ربطی داره؟ پسره نه خانواده داره نه کسی....انگار هیچ دوستی هم :_

 .نداره..من تورو به اون نمیدم

اد حرفای بهنام افتادم، باید ازش عذرخواهی تا خواستم دوباره به بابا بتوپم ی

کنم....باید نرمش کنم، با اینکه دالیل بابا منطقی نیست ولی باید آرومش کنم... 

مهراب آدم احتماعییه...بابا چطور میتونه در موردش این حرفارو بزنه؟ اون فقط 

 .بدشانسی آورده

میدونم دیره، ولی ازتون  لبخندی زدمو گفتم:بهرحال..اآلن شماومامان برام مهمّین،

 .معزرت میخوام، قول میدم جبران کنم

نفس عمیقی کشیدوگفت:چجوری؟ این آبی که نباید میریخت دیگه ریخته، نمیشه 

 .جمعش کرد

جور دیگه ای جبران میکنم، بابا مگه شراره که آبرومونو برد...عذر خواهی کرد؟ :_

مه دارن منو محکوم میکنن قید عشقشو که شوهرمن بودو زد؟اینجوری که اآلن ه

 .اونو نکردن

بابا غمگین نگام کردوگفت:از کجا میدونی نکردن؟ تو باهاش قهر بودی افسرده بودی، 

چه میدونی به اون چی گذشت؟ من از اون دفاع نمیکنم، گناه اون ده برابر سنگین 

سّی تره، ولی میدونی اگر هر روزو هر ساعت بهت لقب یه فاحشه و زناکارو بدن چه ح

داره؟ اینکه همه دوستات باهات قطع رابطه کنن؟..حتی منو مادرش،قطع رابطه کامل، 

 .میدونی نیما اآلن دیگه دوسش نداره؟
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چی؟... با تعجب به بابا نگاه کردم که گفت:آره، دوسش نداره...مخصوصاً بخاطر رفتار 

ره حرف اخیرش هی داره به من شکایت میکنه ولی من حاضر نیستم یه کالم با شرا

بزنم، اون میدونستی دوسال پیش افسردگی داشته؟ امّا ما بیشتر حواسمون به تو بود، 

مادرت باز گه گاه میرفتو بهش سر میزد، اون چهار ساله تنهای تنها داره با یدونه 

دخترشو نیما زندگی میکنه، نیماهم که اآلن بیشتر سرشو با کار گرم کرده، فقط 

شراره زندگی میکنهبخاطر دخترشه که داره با  . 

 .فعالً که میبینید از کارش پشیمون نیست:_

 اینم بخاطر عقده ایه که داره، منو مادرش در حقّش کوتاهی کردیم..توچی؟:_

بابا، من مثل اون نیستم، من اگر مهرابو دوست دارم بخاطر اینه که چهار ساله بهم :_

پای خودم وایسم، اگر اون  کمک میکرده تا همه چیزو فراموش کنمو بتونم دوباره رو

نبود...اگر شماومامان نبودید که من خودمو میکشتم.. اآلن ازتون عذر میخوام، فقط 

 ...همین...منو ببخشین، واقعاً پشیمونم

 .امیدوارم شاهینو خالتم ببخشنت:_

بابا، شاهین همه چیزو میدونسته امّا نگفته، اینکه مهراب تو زندگی من :_

نبودم،اونم مقصّرههست،اینکه من راضی  . 

درسته، خالت به اونم گفته...که چرا نگفتی شفق دوستت نداره؟ چرا سکوت :_

کردی؟ میخواستی شفقو بدبخت کنی؟ گفت به شاهین که اگر شفق صداش در 

نمیومد تو باهاش ازدواج میکردی؟ با کسی دوستت نداره؟... نگران نباش خالت کلّی 

 .به شاهینم گفته

ا نگاه کردمو گفتم:حاال، منو میبخشین؟مظلومانه به باب . 

 .آره، ولی تورو به مهراب نمیدم، یه کالم، دیگه هم سر اون بامن بحث نکن:_
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خدایا.. بزور خودمو نگه داشتم که چیزی نگمو بدون حرف بیام بیرون...من مهرابو 

 ..بدست میارم، حاال میبینید

 .خدایا، ببین عشق باما چه کرد...هم من وهم شراره:_

واقعاً نیما دوسش نداره؟ حقّشه..جفتشون، دوست نداشتن نیما تازه اولشه شراره 

خانوم، دارم برات..نمیخوام آدم کینه جویی باشم ولی شراره باید از طرف من یه تلنگر 

بخوره که فکر نکنه خیلی زرنگه، باید به قولی که به مامان دادم عمل کنم...باید دوباره 

شراره چه بدون شراره مثل سابق بشیم، چه با .. 

دو روز بعدش بهنام زنگ زده بود خونمون دقایقی با مامان صحبت کردو بعدش با 

من...گفت با مهراب امروز قرار داشته وصحبت کردن، گفت قراره دوتایی برنو با بابام 

حرف بزنن، مهراب هم بهم پیغام دلتنگی فرستاده بود، بهنام گفت مهراب هم رنگ 

یومده وریش درآورده، هیچوقت مهرابو با ریش ندیده بودم...دوست پریده بنظر م

داشتم ببینمش بخاطر همین به بهنام گفتم که به مهراب برسونه که ریشاشو نزنه 

وفقط کوتاهشون کنه که منم ببینم که تا اینو گفتم زد زیر خنده وحرص منو درآورد.. 

جا باهاش حرف بزنن، میخوان زودتر قرار شد امروز بعداز کار برن محلّ کار بابام وهمون

  .کار تموم بشه

منم داشتم فکر میکردم چطوری میتونم به شراره ضربه بزنم، یجوری که مطمئن بشه 

من ضعیف نیستمو قدرت دارم، ولی چطوری؟!...اون یه خونه خوب داره با یه زندگی 

چیشون خوب بادختر کوچیکو شوهر خوب که اونم نیماستو کاروبارش ردیفه وهمه 

خوبه جز اینکه طبق گفته بابا عشقی بینشون نیست، چیکار کنم؟ راهی سراغ دارم 

ولی درست نیستــــو با خودم گفتم یه زنی رو بفرستم سراغ نیما...اون که شراره رو 

دوست نداره حاال اگر عاشق یکی دیگه بشه شراره رو طالق بده ودخترشو 

ستم که همچین کاری بکنه.. ولی پس من چی؟ بگیره....این راه خوبیه ولی من آدمی نی
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د ازت طالق بگیره، چقدر چهار سال پیش، چقدر سخته شوهرت بخاطر خواهرت بخوا

سخته بعداز چهار سال دوباره خواهرت بخواد بهت ضربه بزنه وتنه وکنایه های 

اید دیگرانو درموردت تأیید کنه وبدترشو بگه، نه من نمیتونم... نمیتونم بیخیال بشم، ب

اینکارو بکنم، وقتی قلبم آروم میگیره که طالق گرفتنشونو به چشم ببینم، یعنی 

موفق میشم؟ مثل یه رویا میمونه... باید یه زنی پیدا بشه که در مقابل گرفتن یه مبلغ 

 ..کالن این کارو بکنه... این روزا چیزی که کم پیدا میشه برای بعضیها پوله

من به سوگل میخوام زنگ بزنم شما که با تلفن کاری دروباز کردمو داد زدم:مامان، 

 .نداری؟

 ...نه. با خیال راحت زنگ زدم بهش:_

تا صدامو شنید گفت:به به، سالم به بد شانس ترینو عاشقترین دوست خودم.. 

 .خوفی؟

 مرسی عزیز دلم...تو چطوری؟:_

 .ممنون، خوبم...خیلی دلم برات تنگ شده:_

_: کردم فعالً اوضاع خوب شده بیا دیدنم با بابام آشتی . 

 .خب خداروشکر،:_

 .سوگل، یه کاری باهات دارم:_

 .میدونستم دلت برام تنگ نشده، پس باهام کار داشتی نه؟ ناقال:_

_: :نه بابا بگو چی شده_اِ...نه، فقط صداشو درنیاریها.  . 

 .دنبال یه زن میگردم:_

 .با تعجب گفت:زن؟ یعنی چی؟ چجور زنی؟ برای چی؟
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_: اون زنا دیگه...از اون سابقه دارای خوشگل موشگل از . 

 .سگول با کلی تعجب گفت:برای چی میخوای؟ من که با اینجور آدما رابطه ای ندارم

میدونم تو دوست خوبمی، نگفتم تو از اینجور زنا میشناسیو باهاشون صمیمی :_

از اینجور آدما هستی، تنها کسیو که دارم توئی، گفتم شاید بتونی کمکم کنی تا بتونم 

 .پیدا کنم

نمیدونم والّا، تو این شهر پره از این آدما...حاال برا چی میخوای؟ دارم نگرانت :_

 .میشما

 .مسخره نشو، آدمی میخوام که برای پول هرکاری بکنه:_

 .مردم از کنجکاوی...حرف بزن دیگه:_

 ..فضول. ماجرای تصمیمم وانتقاممو بهش گفتم:_

_: دردسر داره شفق..توکه مثل اونا نیستی، اینکارو نکن...اونا بچه  اوهوم، که اینطور،

 .دارن... واگزارشون کن بخدا

نمیتونم سوگل، خیلی سعی کردم فراموش کنم ولی نمیتونم، نمیدونی شراره :_

 .چیکار کرده که

 .چی شده دوباره؟:_

گفتم به سوگل که چه حرفایی پشت سرمه وشراره کلّی بد گفته پشت سرم... 

خته...خیلی سختس ... 

 .عوضی، این دیگه چجور موجودیه؟:_

 .با این کاری که کرد دیگه نمیتونم فراموش کنم، شراره به یه تلنگر احتیاج داره:_
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عزیزم، خودت میگی تلنگر، تصمیم تو یعنی نابودی زندگی اونا، یعنی یه چیزی :_

 .فراتر از یه تلنگر

 .راست میگفت..ولی من تصمیمم قطعی بود

 .نمیتونم سوگل، باید اینکارو بکنم..واقعاً میگم، وگرنه دیوونه میشم:_

 .باشه ولی دردسر داره:_

 .سوگل، اگه نمیخوای کمکم کنی بگو...ناراحت نمیشما:_

راستش...آخه کارت درست نیست عزیزم، من از خدامه اونا آدم بشنو ازت :_

باز هرجور خودت  عذرخواهی کننو به غلط کردن بیفتن ولی نه اینطوری، حاال

 .میدونی

تو الزم نیست کاری بکنی، اگر تونستی همچین آدمی رو برام پیدا کن...اگر :_

 .تونستی

 ..سوگل کمی سکوت کردو بعد یه آهان بلندی گفت که من یه متر از جام پریدم

_: :چی؟_:من یه نقشه بهتر دارم. _:چی؟ _چته دختر؟. گفت:فهمیدم چیکار کنی..   

_: ه تو میخوای بکنی مگه این نیست که بینشون جدایی بیفته؟...خوب ببین کاری ک

ما باید عکس نیمارو که تو یه کافی شاپه رو که بایه زن نشسته برای شراره بفرستیم. 

:خوب_ . 

خوب مثالً ما میتونیم وایسیم پشت دختره وازش عکس بندازیم، اینجوری صورت :_

نیما بایه دختر نشستهدختره معلوم نمیشه، وکامالً معلوم میشه که  . 

 ...بد فکری نیست، ولی شراره خودش اینکارست

 .شراره باور میکنه؟ اون خیلی باهوشه:_
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 .خوب ما عالوه بر این عکس عکسای دیگه ای هم میگیریم:_

 .باشه ولی جناب باهوش، باید دختری پیدا شه که اینکارو بکنه:_

 .ببخشیدا ولی خودت هم میتونی که:_

نداد..تا تهشو خوندمحرفشو ادامه  .. 

جوش آوردمو گفتم:چی؟ چرت نگو، درمورد من چه فکری کردی؟ من مثل شراره 

 ...نیستم،برم بگم چی؟ نیما جون تورو خدا

تا اینو گفتم خودم یکسری نقشه اومد تو ذهنم...چرا منم مثل شراره با سیاست 

ردی؟نباشم؟ بسه دیگه هرچی حماقت به خرج دادم.. سوگل گفت:چی شد؟ م . 

لبخند شیطنت آمیزی زدمو ادامه دادم:نه، من تا به هدفم نرسم....نمیمیرم که..من تا 

 .خانوادمو شاد نکنم ، نمیمیرم که

 .در هر صورت هر نقشه ای داری بکش بعد منو خبر کن، کمکت میکنم:_

 ..باشه عزیزم، ممنون. یه کم دیگه باهاش حرف زدمو بعد قطع کردم:_

بو بهنام، یعنی چی میشه؟ موفق میشن؟ خداکنهذهنم رفت سمت مهرا .. 

بعداز ظهر شدو وقت اومدن بابا..خدایا یعنی چی شده...چون دیر کرده بود پس قطعاً 

 بهنامو مهراب

باهاش حرف زدن.. صدای در اومد، از اتاق اومدم بیرونو رو پلّه ها ایستادم، مامان رفته 

ت سرش مامان اومد تو..بابا چشمش به من بود بدرقه بابا..یکدفعه در بازشدو بابا وپش

افتادو ایستاد، چهرش حسابی توهم بود، یه نگاه غضبناک بهم انداختو رفت تو 

اتاقش، مامان هم پشت سرش رفت توو درو بست، همونجا رو پلّه ها نشستم، پس 

خیلی مکالمه خوبی نداشتن.. سرمو گرفتم بین دستام..خدایا چقدر من بدشانسم.. 
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مد بیرون، قیافش توهم بود..بلند شدمو ایستادم...مامان اومد روبه روی من رو مامان او

 ...پلّه ها

گفت:بابات خیلی عصبانیه، بیشتر از اینکه بهنام چرا تو این قضیه داره دخالت 

 .میکنه؟!... میگه نمیخوام بیشتراز این آبروم بره

 .وااا...چه ربطی داره آخه؟

_: ؟ کسی نمیدونه جز بهنام، اون خودش خواست یعنی چی مادرمن؟ کودوم آبرو

کمکم کنه...من قبالً با بابا حرف زدم، چرا دوباره حرف از آبرو میزنید؟ آبروی شماهارو 

 .قبالً شراره برده نه من

مامان هی سعی داشت آرومم کنه ولی من صدام همینجور داشت میرفت باال..یکدفعه 

 ..در باز شدو بابا اومد بیرون

ل زده بودمو اخم کرده بودم،تو چشماش ز  

اونم اخم کردوگفت:شراره هر کاری دلش خواست کرد، فکر کردم اگر بزارم با نیما 

اش...کار درستی کردم؛ ولی اآلن به این نتیجه رسیدم ازدواج کنه، حداقل بخاطربچه 

که اشتباه محض بوده وظلمی که در حقّ تو کردم..نمیخوام دوباره اشتباهمو تکرار 

بالً بهت گفته بودم، نیما دیگه شراره رو دوست نداره و بخاطر کارش پشیمونه کنم، ق

وبخاطر دخترش ساراست که داره با شراره زندگی میکنه...هر بار خواسته بحث طالقو 

پیش بکشه ولی با دیدن دخترش که به مادرش شراره احتیاج داره....پشیمون 

اره...هیچ عشقی توش نیست، شاید شده...اونا اآلن زندگیشون هیچ پایه واساسی ند

 ه*و*ششراره عاشق نیما باشه ولی عشقش کافی نیست...ازدواج اونا اشتباه بودو جز 

 .چیزی نبود، نمیخوام ایندفعه اشتباه کنم

  .اشتباه نیست بابا، من درمورد مهراب مطمئنم:_
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 .این همون جمله ایه که بارها از شراره شنیدم...من در مورد نیما مطمئنم:_

_: شراره یکی  ه*و*شبابا، چرا احساسات منو میبرید زیر سؤال؟ چرا عشق منو با 

میکنید؟ شراره نمیتونه منطقی فکر کنه، ولی من میتونم...من چهار ساله مهرابو 

میشناسم، احساساتمون نسبت به هم جز عشق چیزی نیست،ببخشیدا ولی.. شراره 

دست همو گرفتیم هیچکار دیگه ای محتاج یه رابطه بود ولی منو مهراب...جز اینکه 

کرد ولی من که اینکارو نکردم،  خ*ی*انتنکردیم، چرا به من اعتماد ندارید؟ شراره 

 .من که عاشق یه مرد زندار نشدم...چرا درک نمیکنید؟

:بابا. _بابا کمی فکر کردوگفت:بهرحال، من تورو به این پسر نمیدم،هرگز..نمیتونم. 

:همین که گفتم_ . 

رفت تو اتاقش..مامان نگران داشت منو نگاه میکرد، منم ناباورانه به جای اینو گفتو 

خالی بابا نگاه میکردم... یعنی من نمیتونم مهرابو داشته باشم؟ یعنی نمیتونم 

همسرش باشم؟ مال اون باشم؟ نمیشه اونم فقط برای من باشه؟غیر ممکنه... از این 

:پاشودخترم، داری _سریع اومد سمتم.. فکر پاهام سست شدو افتادم رو پّله...مامان 

 .با خودت چیکار میکنی؟

با کمک مامان رفتم تو اتاقم... تا وارد اتاقم شدم بغضم ترکیدو رو شیکم رو تختم دراز 

کشیدمو های های گریه کردم، مامانم هم کمرمو میمالیدو سعی داشت آرومم 

یکدفعه سریع از اتاقم خارج کنه...نیم ساعت بدون وقفه داشتم گریه میکردم...مامانم 

شد، دقایقی بعد صدای دادو بیداد شنیده میشد...کمی در اتاقمو باز کردم.... صدای 

 ..مامانم بود

نمیتونم میفهمی؟ نمیتونم....نمیتونم مثل تو بی احساس برخورد کنم، بچه ام داره :_

ینارو عذاب میکشه، روزبه روز داره الغرتر میشه و افسرده تر، فقط منم که ا

 .میفهمم..یه فرصت به اون پسره مهراب بده
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 .نمیخوام دخترم برای دومین بار شکست بخوره:_

مگه همه ی مردا عین همن؟ چرا لجبازی میکنی؟ دختر تو اآلنشم داره دوباره :_

شکست میخوره، با اینکارای تو، نمیبینی پسره رو چقدر دوست داره؟ یه فرصت بده 

از بین میره، اونوقت هیچوقت نمیبخشمت بهش مرد...اینجوری شفق من . 

چرا گریه میکنی زن؟.. من بخاطر خودش میگم، حتی شماهم اون پسره رو :_

 .!نمیشناسی، میشناسی؟

نه نمیشناسمش، ولی چی میشه به اون پسره فرصت بدیم؟...نمیبینی دخترت چه :_

 ...حالی داره؟. بابا سکوت کرد

ضاوت میکنه ولجبازه، وقتی میگه نه یعنی نه، من بابارو میشناسم، یه خورده زود ق

معموالً مامان میتونه قانعش کنه.. ولی دراین مورد...بابا بخاطر ترسی که درمورد قضیه 

طالقم تو دلش مونده نمیتونه قانع بشه،ولی همیشه مادرم با اینهمه احساساتش 

یزی این وسط درست میتونه بابارو قانع کنه، عجیبه که ایندفعه قانع نشده بابام، یه چ

نیست،بابام مثل همیشه نیستش..اگر راضی نشه باید باهاش حرف آخرمو بزنمو اتمام 

 ...حجت کنم

دوباره حواسمو جمع کردمو به گفتو گوشون گوش دادم، صدای گریه مامان رو 

شنیدم..میدونستم موفق نمیشه، نمیخوام ناامید باشم ولی باید منطقی ودرست فکر 

 ...کرد

گذشته...ایندفعه منم که با همه قهر کردم..ولی خیلی دلم برای مهراب تنگ یه روز 

شده، هرجوریه باید با بهنام حرف بزنم... مطمئنم بخاطر ترس از پدرمه که از دیروز تا 

 ..حاال تماس نگرفته

 ..با تلفن خونه زنگ زدم به گوشی بهنام
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 .الو....سالم بهنام:_

_: :مرسی_چه خبرا؟. به به، سالم آبجی شفق...خوبی؟  . 

آرومتر گفتم:بهنام، من هرجوریه باید مهرابو ببینم، نمیتونم دیگه صبر کنم، جدّی 

 .گفتم

پوفی کشیدوگفت:اونم روزی صدبار همینو بهم میگه، یه بار که نزدیک بود اشکش 

دربیاد، مرد خیلی خوبیه، خیلی باهم رفیق شدیم..از هر ده تا کلمش نه تاش اسم 

یلی خاطرتو میخوادتورو میگه، خ . 

 ..اشک تو چشمام جمع شد ولی جلوی خودمو گرفتم

بهنام، باور کن اگر بخاطر مهراب نبود خودمو میکشتم همون چهارسال :_

 .پیش...نمیتونم..کمکم کن، جبران میکنم

این حرفا چیه؟ مگه من گفتم نمیخوام کمک کنم؟ باشه مشکلی نیست دیدنتون :_

تون جیم بزنی، تو باید یه کاری بکنیولی تو باید یجوری از خون . 

 .من چیکار کنم آخه؟..بابام حرف تو گوشش نمیره ومامانم هم حریفش نمیشه:_

 .با مامانت حرف بزن بزاره تو بیای بیرون :_

اینکارو نمیکنه، میگه اگه بابات بفهمه چی؟ میگه دیگه درست نیست مهرابو :_

 .ببینی، صدتا بهانه میاره

_: :چی؟ چی میخوای بهش _زن عمو من باهاش حرف بزنم. جاخوردم... گوشی رو بده 

 .بگی؟

 .نگران نباش، بسپارش به من:_
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مامانو صدا زدمو گوشی رو دادم بهش.. صد تا بهانه آورد... مشخص بود بهنام داره 

  ...تالش خودشو میکنه، بیست دقیقه داشتن حرف میزدن

مسئولیت خودت. بعد گوشی رو داد به آخرشم مامان گفت:باشه، میزارم بیاد ولی با 

 ....منوبا یه چشم غرّه رفت

خندیدمو به بهنام گفتم:وااای دستتت درد نکنه داداشی، هیچوقت این لطفتو فراموش 

 .نمیکنم، قول میدم توهم خواستی زن بگیری کمکت میکنم

_: :چه پررو_حتماً آبجی....شماکه حاال حاالها باید جبران کنی..  . 

دم، من قرار بود مهرابمو ببینم...وای خدا...از شدّت خوشحالی استرس سر حال اوم

:اوووه، اآلن؟_:بهنام، پس همین اآلن بیاید من ببینمش. _گرفته بودم...  . 

_: :من غلط بکنم...باشه..ولی عزیزم کلّه آفتاب، سر ظهر؟. _جرأت داری بگو نه.. 

که بابام میاد وقت داشته باشم :آره، همینکه گفتم، میخوام اآلن بیاد که بعداز ظهر_ . 

 ..آهان از اون لحاظ، ولی مهراب سر کاره نیست؟. یادم نبود راست میگه:_

:چرا میخندی دیوونه؟_یهو پنچر شدم که صدای خنده بهنام اومد..  . 

یکدفعه صدای بهنام غمگین شدوگفت:ببین، مهرابم مثل تو حالش خرابه، یک 

میام پیششهفتست مرخصی گرفته...منم هر روز  . 

 .دلم گرفت...:آخی، عزیزم چش شده؟

دوباره شیطون شدوگفت:عزیزم؟ چندش...نگران نباش...منم مثل شیر باهاشمو 

 .مراقبشم

 .باشه، پس شما اآلن برو پیشش که من یه آژانس بگیرمو بیام:_

 .نخیر، من میام دنبالت که باهم بریم، میخوام غافلگیرش کنم:_
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_: :باشه خانوم عاشق، خیلی _خوام خوشحالیشو ببینم. خوبه، بهش خبر نده می

 ..دوسش داریا...حتی نیماروهم اینجوری دوست نداشتی

:شفق...ببخشید، نباید میگفتم_یکدفعه ساکت شدم، راست میگفت..  . 

_: :اومدم...پیش بسوی مهرااااب. خندیدمو _نه اشکال نداره...منتظرتم داداشی. 

 .خدافظی کردم

بکنم؟ خیلی هول شده بودم، مامان اومد اتاقمو به شادی من لبخند وااای اآلن چیکار 

میزد..من بهترین لباسامو پوشیدمو صورتمو اصالح کردمو آرایش کردم...تازه قیافم 

جون گرفته بود.. به خودم تو آینه لبخندی زدم... کمی چتری هم ریختم رو صورتم، 

د چشم ورژ لبو رژ گونه خوشگل آرایشم تکمیل بود... سایه کمی که زده بودم با مدا

 ..شده بودم، انگار آب اومده بود زیر پوستم

 ...مامان با بغض گفت:الهی قربونت برم عزیز دلم. رفتم بغلش کردم

_: :چی؟ _مامان، یه چیزی بگم؟ هی چند روزه میخوام بگما ولی میترسم بهم بریزی. 

:باشه بگو_غصّه میخورما. :اینو نگو مامان خوبم..._بگو...من دیگه ضدّ ضربه شدم.  . 

بابا یه طوری نشده؟ اینهمه شما جلوش اشک ریختیو من دارم غصّه میخورمو :_

افسرده شدم ولی راضی نمیشه، بابا هیچوقت تا این حد سنگدل نبوده، بنظرتون چه 

 .اتفاقی افتاده؟

مامان سری تکون دادو گفت:نمیدونم، انگار تو گوشش خونده باشن..من میشناسمش. 

:یعنی کی؟_ . 

 .حتماً فک و فامیل دیگه، کسایی که به قول تو نمیتونن خوشحالی مارو ببینن:_

 .ولی کسی مهرابو نمیشناسه، کی به ما کار داره؟:_

 ...نمیدونم، خیلی با بابات حرف زدم ولی:_
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:باشه، مراقب باشو به موقع _:من دیگه برم مامان جونم. _صدای زنگ در اومد...

نمیدونم گوشیت کجاست که بهت زنگ بزنم ولی حاال به بهنام میتونم،  برگرد...من که

 .مواظب باش، به خدا سپردمت

 .باشه...عزیزم خدافظ:_

خدافظی کردمو رفتم بیرون، بهنام واسه مامان دستی تکون دادو بایه تک بوق گازشو 

 ...داد

 ...خوبی شفق خانوم؟ چقدر عوض شدی؟ اسم مهراب که اومد دیگه:_

: اُه اُه...شفق سرشو انداخت پایین؟ چه کارا_مو سرمو انداختم پایین.. خندید . 

 ...خندم بیشتر شد

 ...وااای چقدر دیر میگذره، چرا نمیرسیم.. بهنام هم متوجه دستپاچگی من شده بود

 ..میرسیم عروس خانوم، نترس. از شنیدن واژه عروس ذوق کردم:_

_: ...بهنام، ولم کن دیگه. خندیدو چیزی حاال ذوق نکن واسه من. با خنده گفتم:اِ

 ..نگفت

تا رسیدیم سریع از تو ماشین پیاده شدمو دویدم سمت در، بهنام هم سریع خودشو 

 .به من رسوندو زنگو زدم، پشت سرهم.... بهنام:اووووه، چه خبره؟ول کن...شنید دیگه

دم... دلم خودمو قائم کردم که از پشت آیفون دیده نشم، صدای خسته ی مهرابو شنی

:چه خبرته بهنام؟ بیاتو_ریش شد..  .. 

بهنام خندیدو چیزی نگفت...رفت تو منم سریع رفتم تو...از بهنام زدم جلو، درو باز 

م ریخته شده وهیچی سر جاش کردمو رفتم تو، خدای من، خونه ی مهراب حسابی به

تاش... نیست، رفتم جلوترو مهرابو دیدم که نشسته رو مبلو سرشو گرفته بین دس



                 
 

 

 زهرا.م |عشق شفق  رمان

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

86 

 

گریم گرفت، دستمو گذاشتم جلوی دهنم که صدای گریم نره... یکدفعه سرشو بلند 

  ...کردو تا منو دید چشماش چهارتا شدو دهنش باز موند

 ..مه....مهراب، مهراب:_

ریشاش در اومده بود، نه کوتاه بودو نه بلند...پوست سفیدش دیده نمیشد.. زیر 

راب همیشگی بود، با صداش به خودم اومدمچشماش گود افتاده بود؛ برای من مه ... 

 .شفق.. عزیزم:_

از جاش بلند شد، منم به طرفش رفتم، قدماشو تند کردو دستاشو باز کردو یکدفعه 

در آغوشش فرو رفتم...محکم گرفته بودمشو گریه میکردم، اونم داشت گریه میکردو 

یدونم چقدر تو محکم منو گرفته بودم، سرمو محکم تو سینش فرو میکردم...نم

 ..آغوشش مونده بودم که صدای بهنام اومد

ببخشیدا که مزاحمتون میشم ولی بسّه، فرصت سالمو حرف زدنم به خودتون بدید :_

 .خدا بخواد

فکر میکردم با اومدن بهنام مهراب منو ول میکنه ولی انگار دیگه قصد جدا کردن منو 

 ..از خودش نداره، منم از خدا خواسته ولش نکردم

دوباره صدای بهنام اومد که گفت: نگاشون کن، خجالت بکشید یه کم..فکر میکردم 

منو میبینید یخورده لپاتون گل بندازه....یه کم حجبو حیا به خرج میدید ازهم فاصله 

 .میگیرید ولی دیدم نخیــــر

از حرفای بهنام خندم گرفته بود... مهراب گفت:بس کن بهنام؛ تو خجالت بکش برو 

..وایسادی چیرو نگاه میکنی؟ برو بزار منو خانومم دو کلوم حرف خصوصی بیرون

 .بزنیم

 .باشه بابا من تسلیم، پذیرایی هم نمیخوام بشم رفتم دنبال نخود سیاه:_
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رفت بیرونو منو مهراب خندیدیدم، منو آروم از خودش جدا کردو تو صورتم زل زد، 

ماشو...چشماش مثل همیشه همینجور داشتیم همو نگاه میکردیم...خدای من چش

 ..گیرایی داشت، خدایا هیچوقت این چشما رو ازم نگیر

گفت:داشتم بدون تو آب میشدم شفق، اآلن که دیدمت دیگه دوست ندارم بزارم بری 

م ولی پدرومادرت.. میتونم بازم صبر کنم، بخاطر تو...چرا خبر ندادی میای؟ یه ک

میخواستم غافلگیر بشی، میخواستم اینجارو مرتب میکردم. لبخندی زدمو گفتم:

شادیتو با چشمای خودم ببینم، برای من خونت مهم نیست، خودت مهمی....چقدر با 

 .ریش بانمک شدی

 .لبخندی زدو گفت:بهنام پیغامتو بهم رسوند، بهم میگه مثل حاجیا شدم

 ..بیخود کرده بهنام، خیلی هم آقا شدی. دوباره بغلم کردوگفت:گوگولی خودم:_

لبخندی زدمو با عشق دستامو دورش حلقه کردم.. یک دقیقه بعد از آغوشم اومد  منم

بیرون ولی فاصلش باهام کم بود، نگاهم رفت سمت لباش..وسوسه انگیز بودن، تا حاال 

 ...نبوسیده بودمش، انگار متوجه نگاه من شد

 خندیدو گفت:میترسم احساساتم مانع من بشه که بزارم بری، بخاطر همین کاری

:خیلی زود میام پیشت، دفعه بعد جوری میام که دیگه نرم، دفعه بعد _نمیکنم عشقم. 

وقتی میام که همسرت باشم... قول میدم. لبخندی زد.... منم لبخندی زدموگفتم: 

 ..پس

_: :تو همیشه خوشگلی گل نازم_جدی؟ میخواستم خوشگل بشم تا بیام پیشت.  . 

یندفعه ازهم فاصله گرفتیمصدای سرفه اومدو بعدش اومدن بهنام، ا .. 

  .بهنام:خوب انگار باألخره اومدن ما مجازو قانونی شد...بسیارخوب
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اومدو نشست رو مبل، منم نشستم.. مهراب گفت:من برم چایی بریزم. گفتم:نمیخواد 

 .مهراب

 ..بهنام:چرا نمیخواد؟ تو چایی نمیخوری من میخورم. مهراب خندیدو رفت آشپزخونه

گفتم:چقدر تو پررویی با خشم ساختگی . 

 .منو مهراب که این حرفارو نداریم، نترس...بزار بره دوتا چایی بریزه هیچیش نمیشه:_

 ..لبخندی زدمو هیچی نگفتم

امروز بهترین روز زندگیمه..در کنار عشقم..وبهنام که اصالً که باورم نمیشد که روزی 

هم بزودی راضی بشه، بشه بهترین دوست مهراب.. خیلی عجیبه...امیدوارم پدرم 

 ..نمیدونم چرا اینقدر رو مخالفتش پافشاری میکنه

درکنار مهراب نشستم، دستشو انداخته دورم وداریم چرتو پرت میگیمو میخندیم، 

هر از گاهی هم عمیق بهم نگاه میکنیم که با سرفه های عمدی بهنام از این حال 

کرم داری؟! خب دو دقیقه خوشمون درمیایم، خدا بگم چی کارت کنه بهنام...مگه 

بروی خودت نیار چی میشه مثالً؟ یه چشم غرّه بهش رفتم که یه لبخندی زدو چیزی 

نگفت.. صبر کن حاال بهنام خان، بزار توهم زن بگیری، اگر مزاحمتون نشدم؟ حاال 

 ..ببین

وقت رفتن شد،نه....من میخوام بمونم، مهرابم داره با غم نگام میکنه...وای نکن این 

شماتو اینجوری مهراب، یه کاری نکن که اصالً نرم... روبه روی هم جلوی درب چ

خروجی ایستاده بودیمو تو چشم هم زل زدیم ولی من بدون در نظر گرفتن حضور 

بهنام یکدفعه مهرابو بغل کردمو اونم هم زمان بامن دستاشو دورم حلقه کرد، اآلن نه 

کنن بازم من مهرابوول نمیکنمتنها بهنام اگر تمام آدمای دنیا هم سرفه  . 
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بعداز دو دقیقه همو ول کردیم، یکذره تو چشمای هم زل زدیمو بعد مهراب پیشونیمو 

 .بوسید

شفق، درسته گفتو گوی ما با پدرت خوب پیش نرفتو به تندی گذشتو بحثو :_

 .جدل...ولی قول میدم یه روزی بهم میرسیم، خیلی زود

_: که میرسیم، حتی اگر پدرم اجازه نده نیازی به قول تو نیست، میدونم . 

بهنام هم پرید وسطوگفت:اِ...نشد دیگه، این حرفو نزن شفق، میخوای مادرتو بیشتراز 

این اذیت کنی ویا خودتو بیشتراز این پیش بقیه سرافکنده کنی؟!...وحتی جلوی 

 .پدرت، ما راضیش میکنیم...مطمئن باش

_: لی رفتار پدرم عجیب شده، اون اینجوری ممنون بهنام که داری کمکمون میکنه، و

نبود.. احساس میکنم یه چیزی غلطه...یه چیزی هست که ما ازش بی خبریم، باید 

خودم برم با بابام صحبت کنم ببینم قضیه از چه قراره، چی شده که بابام اینقدر عوض 

 .شده

 ..بهنام سری تکون داد

ون هرچی باشه پدرته. لبخندی مهراب:فقط، نمیخوام روت تو روی پدرت باز بشه، ا

 ..زدمو چیزی نگفتم

به سمت ماشین بهنام رفتیم.. بهنام:داش مهراب، خدافظ...میبینمت. 

 .مهراب:خدافظ،مراقب باشین

براش دستی تکون دادم...اونم لبخندی زدو چشماشو بازو بسته کرد..نشستمو حرکت 

اش زودتر تموم بشهکردیم، از تو آینه بغل دستم نگاش میکردم..خدایاااا....ک .. 

توراه همش تو فکر بودم...اتفاقاتی که افتاده بود...اتفاقاتی که قرار بود در آینده 

بیفته.. دوست داشتم بدونم چی میشه...فقط مطمئن بودم هر جوری که میشه من 
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دست از مهراب نمیکشم.. به هیچ وجه.. یه بار درکمال خامی و بی تجربگی زندگیمو 

مه چیزمو به شراره باختم اما اینبار نمیزارم، به هیچ وجه نمیزارم به باد دادمو ه

شکست بخورم، از تصمیم وانتخابم راضیم ومیدونم که بابا داره درمورد مهراب اشتباه 

 ..میکنه

رسیدیم خونه که به بهنام گفتم:بهنام دستت درد نکنه...واقعاً برادر خوبی هستی، 

 .ممنون داداشی

_: ؟...ولی شفق، بهت تبریک میگم، مرد خوبی گیرت اومده، این حرفا چیه آبجی

خیلی هم خوبه.. چشماش وقتی به تو نگاه میکنه پر از عشقه، وقتی پیش عمو رفته 

بودیمو هر وقت مهراب اسم تورو میاورد، طرز حرف زدنشو چشماش پر از یه جور 

جیبهمهربونی خاص بود، یه جور احترام، نمیدونم چطور پدرت متوجه نشد...ع . 

 درسته، خودم باید پیگیری کنم... سالم برسون، نمیای باال؟:_

_:  .نه دیگه باید برم، به زن عمو سالم برسونو مراقب خودت باش...فعالً

_: :خدافظ_به مهراب خبر بده رسیدیم دیگه. لبخندی زدوگفت:باشه آدم عاشق.  . 

 ..دستی تکون دادمو رفتم تو

نفس راحت کشیدتا رفتم تو وسالم دادم مامان یه  ... 

سالم دخترم، بموقع اومدی...دیگه میخواستم به گوشی بهنام زنگ بزنم، برو باال :_

 .زودتر لباستو عوض کن

 ...رفتم باال ولباسمو عوض کردمو خیلی ریلکس نشستم

چند ساعت بعد بابا اومد؛ امروزم مثل خیلی از روزها گذشت منتها فرقش تو دیدن 

ز عمرم بود، از یادش لبخندی اومد گوشه لبممهراب بود که بهترین رو ... 
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یادآوری امروز باعث شد دیر خوابم ببره...همش چهره جدید مهراب با ریش جلوی 

 .چشمام میومد

روز بعدش داشتم سر میز صبحانه چایی میخوردم که مامان اومد، قیافش متعجب 

 .بود..شوکه بود

 .مامان، چرا اینجوری؟:_

د پوفی کشیدوگفت:باورت نمیشه اگر بگم کی زنگ زداولش کمی نگام کردو بع . 

_: :سمیه خانوم_کی؟.  . 

:وا...مادر نیما _:سمیه کیه؟. _سمیه؟ هرچی فکر میکنم نمیفهمم کیو گفت... 

 .دیگه...مادر شوهر سابقت

چـــــــــــی؟..خدای من، من درست میشنوم؟ زنگ زده بود؟...بعد از این چند 

ازایی به بنده هات میدی تو زندگیشونســــال؟ خدایا چه سورپر . 

 لیوان چاییمو که برده بودم نزدیک لبم آوردم پایینو تو چشمای مادرم زل زدم،

گفتم:مامان چی میگی؟ اون؟ اینجا؟ اون زن با اونهمه دبدبه وکبکبه که هر کسیو در 

 .حدّ خودش نمیدونه، زنگ زده اینجا؟

_: و سالم رسوند،نبودیو نشنیدی چه شفق آره، برای آشتی کنون...حال تورو پرسید

 .جون شفق جونی میکرد...هنوز باورم نمیشه

_: :آخه دروغم چیه دختر؟_مامان راست میگی؟.  . 

_: کرد خانواده مارو مقصّر میدونست نه  خ*ی*انتآخه اون که حتی پسرشم به من 

ی؟ پسرشو؛کلی تحقیرمون کردو تو مراسم عقد منو نیما نیومد..حاال زنگ زده بگه چ

 .خدایا... چه خبرایی میشنوما
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همینو بگو...راستی مادر یکی امروز چند بار زنگ زده و تا صدامو شنیده قطع :_

 .کرده، هم امروز وهم قبالً، نمیدونم البد از صدای من خوشش نمیاد

خندیدمو گفتم:نه مادر من، میدونم منم چندبار تلفنو برداشتم فقط صدای نفس 

یک دقیقه قطع کردهکشیدنشو شنیدمو بعداز  . 

 .باز خوبه بعداز یک دقیقه، من که تا الو گفتم قطع کرده:_

:چقدر تازگیها اتفاقای عجیبو غریب میفته_عجیبه..یعنی کیه؟..  . 

 .آره مادر، بدبختی شمارشم نمیفته...مارمولک معلوم نیست با چی زنگ میزنه:_

_: ته...عوضیها، البته مامان فکر آره دیگه، صدتا راه وجود داره برای اینکه شماره نیف

 .کنم یه راه وجود داشته باشه

مامان سؤالی نگام کرد که گفتم:اگه بریم مخابرات من شنیدم میشه محدوده تماسشو 

 .پیدا کرد

_: :آره خب_خب چه فایده داره دختر؟اینجوری که نمیشه فهمید اون کیه.  . 

_: یترسم نخواد منو ببینهدوست دارم به آبجیم یه سر بزنم ولی میترسم نشه، م . 

میدونستم..میدونستم باألخره مادرم دلتنگی خواهرشو میکنه..منم دوست نداشتم 

این دوری بیشتر از این طول بکشه.. مامان منو خالم خیلی باهم صمیمی هستن... 

:مادرمن...خیلیها هستن که دوری شما دوتا خواهرو میخوان، نباید اجازه بدی..برو _

هم بهش برسون، دشمن شاد نکنید خودتونو..مطمئنم خاله هم دلش  ببینش،سالم منو

 .براتون تنگ شده

 ..مامان چهرش نگران بود..حق داشت

_: :بابا چرا اینجوری شده؟ چرا رو تصمیمش پافشاری میکنه؟_:بله. _مامان.  . 
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 .چی بگم واال؟ به حرف منم گوش نمیده:_

_: ی...باید به تصمیم شما احترام بزارهمامان، شما موافقتتو اعالم کن، شماهم مادرم . 

کلی باهاش حرف زدمو ازش دلیل خواستم، میگه من یه چیزی میدونم که مخالفت :_

 .میکنم..میگه به موقعه اش میگم

یعنی چی؟ یعنی بابا بهترازمن مهرابو میشناسه؟ آخه دلیلش چیه؟ مامان االن شما :_

بابا بزاری..خواهش میکنمتنها کسی هستی که میتونی بیشترین تأثیرو روی  . 

یه جوری میگی انگار من نمیخوام کمکی بکنم، میگم چندین بار باهاش حرف زدم :_

 .قانع نمیشه

از جام بلند شدمو ایستادموگفتم:بهرحال، من با مهراب ازدواج میکنم، چه با رضایت 

همهبابا، چه بدون رضایتش..مرد من مهرابه..نظرمم عوض نمیشه..بابا باید اینو بف . 

برو دوباره باهاش صحبت کن، بجای دوری کردن از بابات باهاش صمیمیت بیشتری :_

 .برقرارکن، باهاش مهربون باش...دلشو بیشتراز قبل بدست بیار

مادرمن؛ من که با بابا صمیمی بودم، خودش داره با رفتارش همه چیزو خراب :_

 .میکنه

 .بهرحال این آخرین راه توئه:_

ان درست میگه...باید برم فکر کنم که چیکار کنمرفتم تو فکر..مام .. 

رفتم اتاقمو تمرکز کردمو فکر کردم...یه لحظه یاد ایکیوسان افتادم...تو اتاقم قدم 

 ..زدم
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یه راه خوب اومد تو ذهنم.کاری که مامان گفتو میکنمو حتی الزم شد شرکت پدرمم 

وز شروع نکنم؟ سریع حاضر میرم تا بفهمه خیلی دوسش دارم.. اصالً چرا از همین امر

 ...شدم

چون هوا سرد بود یه مانتوی کوتاه بافت جذب تنم کردم که یقش هشتی بودو بسمت 

 بیرون بود بایه

شلوار مشکی جذب...آرایش هم کردمو شالمو انداختم دو طرف بدنم.. رفتم پایینو 

 ..داشتم پوتینامو پام میکردم که مامان اومد

_: :چه زود تصمیم گرفتی_.میخوام غاقلگیرش کنم. :پیش بابا._کجا دختر؟.  . 

 .زود؟ یه ساعته دارم تو اتاقم فکر میکنم که چیکار کنم:_

 .خوبه پس حسابی فکر کردیو تصمیم گرفتی..مواظب خودت باش:_

 ...از مامان خدافظی کردمو رفتم شرکت بابا

ارد توراه یه دسته گل هم گرفتم..وارد ساختمون شدمو رفتم طبقه باال...و

شدم...منشی پشت میز بود. تاخواستم ازش بپیرسم که بابا هست یا نه یکدفعه 

 ...غافلگیر شدم، این اینجا چیکار میکنه؟ نیمااا

اونم با دیدن من متعجب شد...شنیده بودم نیما میخواد پیش بابا کار کنه ولی از کی 

 اومده بود اینجا؟ چرا بابا چیزی نگفت؟

:من..من_ما..تو اینجا چیکار میکنی؟ :نی_نیما:ش..شفق، سالم.  . 

 .صدامو بردم باالوگفتم:پرسیدم اینجا چیکار میکنی؟

:شفق آروم باش_با دیدن نیما اصالً یادم رفته بود برای چی اومدم..  . 



                 
 

 

 زهرا.م |عشق شفق  رمان

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

95 

 

یکدفعه بابا اومدوگفت:چه خبره؟. تا چشمش به من افتاد چشماش متعجب 

  .شدوگفت:شفق...دخترم

د چرا اومدم...لبخندی زدموگفتم:سالم باباجونم، چطوری؟با دیدنش تازه یادم افتا . 

 ..بعد رفتم کنارش ایستادم..یه مرد جوونی کنارش ایستاده بود

 .رو بهش گفت:آقای رستگار، این دخترمه، شفق...ته تقاری منه

اون آقا لبخندی زدوگفت:از آشناییتون خوشبختم خانوم. منم لبخندی 

 .زدموگفتم:مرسی

به نیما انداختم...اخم کرده بود..دیوونه زیر چشمی نگاهی ... 

دسته گلو روبه بابا گرفتمو گفتم:بابا جونم این برای شماست، اومدم که غافلگیرتون 

 .کنم

 .بابا خندید و دسته گلو کرفتوگفت:این چه کاری بود دختر بابا؟!..بریم..بریم تو اتاقم

باباچشم غرّه ای به نیما رفتمو بعدش همگی رفتیم تو اتاق  .. 

من سریع کنار بابا نشستمو نیماو اون آقا هم کنار هم نشستن،چه عطری هم زده این 

 ...آقای رستگاری..بوش کلّ اتاقو برداشته

بابا:این آقای رستگار شرکت طرف قرارداد ما هستن. سری تکون دادمو چیزی 

 ..نگفتم

خداگاه اخمامو یه لحظه یادم نیما افتادم..نگاش کردم..داشت منو نگاه میکرد، نا

 ...کشیدم توهم ورو به بابا آروم گفتم:بابا، نیما اینجا چیکار میکنه؟. بابا نگاهم کرد

رستگار که فهمید وقتشه بره بلند شدوگفت:خب، با اجازتون فکر کنم وقتشه من برم، 

 .کارمون تموم شده
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 .منو بابا هم بلند شدیم... بابا:یه چایی دیگه در خدمت باشیم؟

_: رفتنه..من شماو دختر خانومتونو تنها میزارم نه، وقت . 

لبخندی زدو رفتیم بیرون بدرقش. داشتیم میرفتیم داخل اتاق..اول بابا رفت..نیما 

منتظر ایستاد تامن برم تو، منم ایستادمو زل زدم تو چشماش، اونم چیزی نگفتو زل 

نشستمو سعی زد به من، منم چیزی نگفتمو بایه چشم غرّه رفتیم تو...تا رفتم تو 

 .کردم آروم باشمو گفتم:بابا، میشه به من توضیح بدین

 .آره بابا، نیما خواسته بود بامن کار کنه..منم دیدم لیاقتشو داره استخدامش کردم:_

نگاهی به نیما که روبه روی من نشسته بودو زل زده بود به منو کردموبهش گفتم: تو 

نمیکشی؟ازمن خجالت نمیکشی؟چطوری میتونی تو چشمای من زل بزنی؟ خجالت  . 

نیما خواست جواب بده که من سریع روبه بابا گفتم:بابا،این نیما لیاقت داره؟ این که 

 .زندگی دخترتونو نابود کرد لیاقت کار کردن دراینجارو داره اونوقت مهراب بیچاره

 بغض گلومو گرفتونتونستم ادامه بدم، نمیخواستم اینجوری بشه، میخواستم با اوقات

خوش بیام پیش بابا ولی دیدن نیما همه چیزو خراب کرد..لعنتی... با خشم نگاش 

کردم..دیدم اخم کرده...اخماشو باز کرد و زل زد تو چشمام..عوضی...نمیتونم ازت 

بگذرم آشغال.. نفهمیدم یه لحظه چیکار کردم، بلند شدمورفتم به سمت نیماو یه 

که سیلی زدم تو گوشش چهار سال  سیلی محکم زدم تو گوشش... ازآخرین باری

 ...میگذره

 .باباسراسیمه وجاخورده بلند شد وگفت: شفق، آروم باش

با چشمای اشکبار برگشتم سمت باباوگفتم:نمیتونم بابا، نمیتونم....با مهراب مخالفت 

کردی منم اآلن سکوت کردمو چیزی نگفتم، اما به هیچ عنوان نمیتونم حضور نیمارو 
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خوام کنارتون باشه...نمیزارم اینجا باشه ساکت نمیشینم تا از مهربونی تحمّل کنم، نمی

 .بیجای شما سوء استفاده بکنه

 .بابا: شفق جان بابا...نیما که جلوی چشم تو نیست، ما اینجا فقط باهم کار میکنیم

نه بابا، شما اصالً نباید حاضر بشین نیمارو ببینین، من هنوزم نتونستم اون روزای :_

ارو تحمّل کنم...هیچوقتنکبت ب . 

 ...حسابی اعصابم ریخته بود بهم، عوضی

رو کردم به نیماوگفتم: اون شفق گذشته دیگه مرد آقا،به شراره بگو من راحتش 

نمیزارم، یه روزی باید تاوان کاری رو که کرده رو پس بده...من آرامشو از شماها 

 .میگیرم...قسم میخورم

ا گریه از اتاق زدم بیرونقسم میخورم آخرشو فریاد زدمو ب ... 

بابا اومد دنبالمو جلومو گرفتو گفت:نکن اینکارارو با خودت دخترم. با گریه بابارو بغل 

 ..کردم

 .دخترم، عزیزم...اون دامادمونه، چیکار کنم آخه؟:_

 (1roman.irاین کتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)

بابا، اون دامادته...ولی من دخترتم، میدونی کجای کارتون اشتباه بود؟ نباید از اول :_

ا شراره ازدواج کنه تا ادب بشن..شما کاری رو کردین که اونا میخواستن، میزاشتین ب

 .اآلنم دارین همون کارو میکنین

میدونم عزیزم، نمیخواستم شراره یه بچه نامشروع بدنیا بیاره، میخواستم درستش :_

 .کنم ولی نشد...نشد

 ..از آغوشش اومدم بیرونو تو چشماش زل زدم

https://www.1roman.ir/
https://www.1roman.ir/
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_: ودمو تسکین بدم، من حقّمو میخوام...میفهمی؟ هیچکس بابا، من باید یه جوری خ

 .به من کمک نکرد تا من بتونم حقّمو بگیرم...هیچکس

:میدونم، میدونم...ولی اونا رو تنبیه نکردید_بابا، منو مادرت که.  :_ . 

ما کلّی باهم حرف زدیم..من کم نزاشتم برای شماها،چرا اینجوری شدید؟ من :_

ی کنید..کینه توزی روهم یاد تو ندادمیادتون ندادم باهم دشمن . 

 ...آره میدونم، باور کنید هم مامان بهم گفته..وهم...مهراب. بابا چیزی نگفت:_

نمیتونم بابا، شراره اآلن نمیدونید چه حرفایی پشت سرم میزنه، به گوشم رسیده، :_

 .کلی بد گفته پشت سرم، منو در حدّ..خیلی ببخشیدا، درحدّ یه هر*ز*ه میخونه

:مادرت یه چیزایی بهم گفته...باورش برام سخته_چشمام دوباره اشکی شد..  . 

برای منم سخته، بابا من دیگه نمیتونم بگم میسپارمشون به خدا، اونا باید پشیمون :_

بشن از کارشون وهیچی نمیتونه جلومو بگیره..هیچی. چشمام پر از خشمو نفرت 

  ..بود

د از چشمای پر از خشمم...از نفرتم تعجب کرده بابا داشت متعجب نگام میکرد..شای

بود، منم گذاشتم ببینه...گذاشتم خشممو نفرتمو ببینه...بزار ببینه قلب دخترش پراز 

 ..نفرته...بزار ببینه اونا منو نابود کردن

بعداز دو دقیقه سکوت گفت:باشه، حتماً در موردش فکر میکنمو با نیما حرف میزنم، 

بده که کارش چه معنی دارهشراره هم باید جواب  . 

لبخندی زدمو گفتم:ممنون بابا ولی کافی نیست، بهتره برم دیگه، خودم هم بعداً 

:شفق_دست به کار میشم.  . 

 ...بدون اینکه فرصت حرف دیگه ای رو به بابا بدم سریع خدافظی کردمو رفتم بیرون
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چی میخواد به نیما بگه اینقدر حالم بد بود که سریع رفتم خونه، کنجکاو بودم که بابا 

واآلن چی میشه ولی اصالً حوصله فضولی نداشتم... رسیدم خونه مامان حال خرابمو 

دید اولش فکر کرد دوباره با بابا دعوام شده.. منم با گریه همه چیزو براش تعریف 

 ..کردم

 .مامان آب میوه ای رو دستم دادو کنارم نشستو گفت:حاال میخوای چیکار بکنی؟

_: قطعاً خوشش نمیاد دخترش انتقام بگیره وتو قلبش تنفر ایجاد بشه، پس سعی  بابا

میکنه جلومو بگیره پس یا باید بزاره من انتقام بگیرم ویا با مهراب ازدواج کنم، که 

 .البته درهر دو صورت من انتقاممو میگیرم

 .آخرشم نشد که از در محبت وارد بشی...خانواده ما انگار نفرین شدست:_

ان بغض کرد..نمیخوام مامان اذیت بشهمام ... 

 .قربونت برم، این چه حرفیه؟ نفرین چیه؟قول میدم همه ی اینا تموم میشه:_

_: :وقتی من با مهراب ازدواج کنمو شراره ادب بشه؛ ما دوباره دور هم _امیدوارم. 

 ..جمع میشیمو همه ی این قضایا هم تموم میشه، من مطمئنم. مامان چیزی نگفت

نم خیلی اذیت شد، شراره ی بی غیرت...چطور دلت میاد؟..احساس میکنم امروز ماما

با دیدن نیما نفرتم هزار برابر شده...خدایا کمکم کن..احساس میکنم دارم 

میترکم...خیلی احساس بدی دارم، دوری مهراب یه طرف واین دردی که تو دلم 

روم میکردم ولی اآلن اون کاشتن هم یه طرف دیگه...من فقط با دیدن مهراب قلبمو آ

دیگه پیشم نیست...نیست که با دیدن نفرت توی چشمام اخم کنه ودستمو 

بگیره...نیست که خشممو ببینه که چقدر بزرگ شده و بخواد با آرامش چشماش 

آرومم کنه...نیست...نفس عمیقی کشیدم و آب دهنمو قورت دادم تا اشکهام جاری 

وضعف نشون دادنم نیستنشه وبغض نکنم.. اآلن وقت گریه  ... 
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 ...چند ساعت گذشت

:الو. بهنام بود_با شنیدن زنگ تلفن به خودم اومدمو رفتم تلفنو جواب دادم...  ... 

_: :چی شده؟_سالم شفق، یه خبر.   

مهراب عقلشو از دست داده، میگه نمیتونه دیگه تحمّل کنه، اول میخواست بره :_

میاد اونجا..منم دیگه اینبارو نتونستم  پیش عمو من جلوشو گرفتم اما اآلن داره

 .جلوشو بگیرم، میخواد حرف بزنه... ولی خیلی عصبی بود

 ..خدایا..یعنی چی؟...مهراب صبور من طاقتش تموم شده..خدایا

 ...به ساعت نگاه کردم...زمان کاری شرکت بابا هم تموم شده، به خوشکی شانس

_: ، یه جوری باهاش صحبت کن جلوشو وای، بهنام بابا تا نیم ساعت دیگه میرسه 

 .بگیر

نتونستم، خیلی هم زورش زیاده، بزور میخواستم جلوشو بگیرم نشد دیگه...اینبار :_

ی کنی، منم توراهم دارم میام..نمیدونم نوبت خودته، باید کاری کرد، تو باید کار

م میام، میتونم به موقع برسم یانه...میترسم عمو با منم دعوا کنه ولی بخاطر تو دار

 .نگران نباش

 .مرسی، زود بیا:_

 ...خدافظی کردمو قطع کردم، وای خدا اآلن چی میشه؟ چه روزیه امروز... مضخرف

برای مامان گفتم چی شده...اونم بدتر ازمن نگران بود... جز انتظار مسخره کاری 

نمیشه کرد.. یکدفعه صدای داد بدی رو از حیاط شنیدیم...منو مامان بهم نگاهی 

ردیمو سریع رفتیم دم درک .. 
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باباو مهراب روبه روی هم تو حیاط ایستاده بودن، با دیدن مهراب انرژی فوق العاده ای 

رفت اآلن داره چه اتفاقی میفته... تو کلّ بدنم پخش شدو لبخندی زدمو یه لحظه یادم 

 ..با دیدن بابا با اخماش تازه یادم افتاد... لبخندم محوشد

نمیدونم علّت این مخالفت شما چیه وقتی میدونید دخترتون منو  مهراب:تروخدا...من

میخواد،ببخشیدا ولی وقتی اون میخواست با نیما ازدواج کنه باید جلوشو میگرفتید 

 .نه اآلن، من...من شفقو دوست دارمو خوشبختش میکنم

تو الزم نکرده تو زندگی ما دخالت کنی، تو چیکاره ای؟ من پدرشمو صالحشو :_

م،چی تو گوش دختر من خوندی؟میدون . 

اینا حرفای بابام نیست..تا حاال ندیدم بابام اینجوری رفتار کنه.. اینا حرفای بابام 

 .نیست

گفتم:بابا، این حرفا چیه میزنید؟ اینا حرفای خودتون نیست، من حتم دارم یکی تو 

ومن  گوشتون خونده واز مهراب بد گفته که شما اینجوری میکنید، این زندگی منه

حقّ انتخاب دارم.. چطور شما جلوی شراره رو واسه ازدواجش نگرفتید؟ این کار شما 

فقط نفرت منو نسبت به اونا چند برابر میکنه، چرا سعی نمیکنید مشکل اصلی این 

 .خانواده رو حل کنید؟

 ...بابا فقط داشت زل زل نگام میکرد..مهراب هم اشک تو چشماش جمع شده بود

ت آرومم کنهمامان سعی داش ... 

بابا، نفرت توی قلب من فقط با ازدواج با مهرابه که کم میشه، شما دارید باعث :_

میشین من تبدیل به یه هیوال بشم..شما دارین باعث میشین مامان اینجوری حرص 

 .بخوره، فکر میکنید مخالفتتون درسته؟
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گفتی که از من بابا سری تکون دادورو به مهراب گفت:ببین چیکارش کردیو چی بهش 

بدش اومده، البد یواشکی باهم حرف میزنید، شفق امروز خیلی خوب بود، ببین اآلن 

 .داره چه حرفایی میزنه.. برو بیرون

 .اونی که امروز خوب بوده تو بودی بابا...چت شده؟!..چی شده که من ازش بی خبرم؟

ست دارم، بدون مهراب با سرسختی گفت:نمیرم، تا رضایت ندین نمیرم.. من شفقو دو

اون نمیخوام زنده بمونم..نمیتونم...قول میدم خوشبختش کنم، شما حتی نمیخواین 

منو بشناسین... شخصیت منو.. اونوقت چجوری میگین من خوب نیستم؟ بهمون یه 

 .فرصت بدین

نه،معلوم خانوادت کین...کجایی هستی؟ اصلیتت کجاییه؟!..همینجوری اومدی تو :_

چی میخوای از جون ما؟زندگی دخترمن، تو  . 

 ..صدای بابا همینجور داشت میرفت باال

یاد حرفای امروزش افتادم که میگفت نیما لیاقتشو داره...یاد چهار سال پیش افتادم 

که بابا ساده لوحانه گذاشت شراره هرکاری بخواد بکنه وبه ریشش بخنده، بابا..بدجور 

 ..بین دخترات فرق گذاشتی

سه دیگه...من نمیتونم دیگه رفتاراتونو تحمّل کنم، این همه با داد گفتم:بابا، ب

 .مخالفت..اینهمه زجر... من با مهراب ازدواج میکنم چه بخواین چه نخواین

 .بابا با حیرت نگام کرد..همینطور مامان و مهراب..خودمم جاخوردم ولی عصبانی بودم

تی نمیدونی چی داری مامان دست منو گرفتو گفت:شفق...تو برو تو؛ اصالً از ناراح

 .میگی
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دست مامانو پس زدمو گفتم:نمیخوام، خسته شدم ازاینهمه تبعیض، میرم که هم به 

رو به التماس  عشقم برسم وهم از کسایی که بهم بد کردن انتقام بگیرم، شراره

 .میندازم، نیما که دیگه نمیخوادتش..کاری میکنم که طالقش بده

مادرت گوش کن...من راضی نیستم بخاطر من از مهراب اخم کردوگفت:شفق، به حرف 

 .خانوادت بگذری

 .با چشمای اشکبار نگاهش کردمو گفتم:مهراب، تو طرف من باش لطفاً

 ...بابا با عصبانیت اومد سمت منو خواست ببرتم تو خونه

حریفش نشدم... فقط مهرابو صدا میزدم..مهرابم منو صدا میزدو میخواست بیاد جلو 

ست..دیگه بیشتر از این چیکار میتونه بکنه؟ تا همینجاشم بخاطر من ولی نشد..نتون

کلی تحقیر شد..خدایا من چقدر بدبختم، چرا هرکیو که دوست دارم تو زندگی ازم 

 ...گرفتی؟ چرا؟؟؟

 ..اونوقت شراره که نیما دوسش نداره؛ داره با خیال راحت زندگیشو میکنه

ن..بدبخت تراز منم هست آیا؟ بهنام هم بابا منو انداخت تو اتاقو خودش رفت بیرو

 ..نیومد.. خدا کنه طوریش نشده باشه...دقایقی بعد صدای بسته شدن در اومد

داشتم تو اتاقم راه میرفتمونقشه میکشیدم، وقتی برم اونوقته که بابام قدرمو میدونه، 

اشتمو از لج بابا صبح روز بعدش رفتمو قفل کشوی میز کارشو باز کردمو موبایلمو برد

 ...به غرغرای مامان هم توجه نکردمو رفتم تو اتافو زنگ زدم به مهراب

_: :الو، شفقم..تویی؟_الو، مهراب.  . 

 ..هردومون گریمون گرفت... نمیتونستیم حرف بزنیم

بعداز چند مین گفت:شفق، گوشیتو چجوری گرفتی؟ با بابات که دعوا نکردی؟ 

 .خوبی؟
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_: راب من مطمئنم یکی داره تو گوش بابام میخونه من خوبم عشقم، دعوا نکردیم، مه

ولی نمیدونم کیه، ما راهی نداریم جز اینکه یواشکی ازدواج کنیم تا بابا هم کم کم 

 .بپذیره

عزیزم من میتونستم زودتر اینکارو انجام بدم باتو ولی نمیخوام تو خانوادتو، آبروتو :_

 .از دست بدی

_: م، نه آبرو..نه بابامو...من بدون تو هیچی من هیچکودوم اینارو بدون تو نمیخوا

 .نمیخوام.. نمیخوای به حرفم گوش بدی؟ میخوای ازم بگذری برای همیشه؟میتونی؟

نه نه...معلومه که نه، نمیتونم بگذرم،چون دوستت دارم تا حاال پا جلو نزاشتم :_

 .گلم..به خاطر پدرت، بخاطرمادرت...و بخاطر خودت

دای منخدایا.. بخاطر من؟!... خ .. 

میدونم مهراب، دیگه از منطقی فکر کردن خسته شدم، همین منطق بوده که این :_

 .بالهارو سرمون آورده

بعد از مکثی گفت:همه چی با صبر بدست میاد ولی عشق...دیگه اجازه صبر کردنو به 

 .ما نمیده، عشق همیشه با منطق وبا سرنوشت در جنگه..وبیشتر مواقع پیروزه

_: اب بیا دیگه به خودمون فکر کنیم..بهتره فکر کردن به مسائل دیگه رو درسته..مهر

بزاریم برای وقتی که بهم رسیدیم، برای منم سخته که مامانم غصّه بخوره و بابام 

 .اذیت بشه ولی این تنها راهیه که ما داریم، اگر اینکارو نکنیم نابود میشیم

_: ریم از بین میریم...تالشمون درسته، حرفات درسته، چاره ای نیست..جفتمون دا

 .بیهودست، پدرت فکر نکنم دیگه راضی بشه..باید فکر دیگه ای بکنیم

 .برنامه بعدی چیه پس؟ تو بگو:_
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شناسنامه وبقیه مدارکتو بردار، با مادرت خدافظی کن، وسایلتو جمع کنو پس فردا :_

 .از خونه بیا بیرون تا بریم محضر، خوبه؟

فته بود...قلبم تند تند میزنهاز استرس دستام لرزش گر ... 

_: :نگران اونش نباش،من حلّش _خوبه، ولی... وای محضر خونه ها اجازه پدرومیخوان. 

 .میکنم

 .باشه، میسپارمش به خودت:_

یه کم دیگه باهاش حرف زدمو قطع کردم، هیجان زده بودمو قلبم تندو تند 

تموم شه..قراره بعداز میزد؛باورم نمیشه که قراره بهش برسم، قراره همه چی 

چهارسال به آرامش برسم، قراره رنگ آرامشو ببینم.. خدایا شکرت.. استرس شدید 

گرفته بودمو چند باری رو هم رفتم دستشویی که مامان مشکوک شده بود، منم یه 

 ..لبخند زدمو سریع رفتم اتاقم

دو نفرم  اتاق مربعی شکل بزرگو قشنگم با ست آبی رنگ..دلم برات تنگ میشه،تخت

 ..خداحافظ

دور خودم چرخیدمو با خنده خودمو انداختم رو تخت..سالم عشق...سالم 

 .مهراب...سالم زندگی دوباره

 ...چشمامو بستمو نفس عمیقی کشیدم..زندگی زیباست

روز بعدش مهراب آدرس محضرواس ام اس زد برام..استرسم بیشتر شد...نمیدونم چرا 

اشتمدلشوره داشتم، یه دلشوره بدید ... 

روز موعود که رسید استرسداشتم، نتونستم صبحانه بخورم..دیشب هم نصفه شبی 

رفتم شناسناممو برداشتم بامدارکم..فقط منتظر خبری از طرف مهراب بودم.. بلند 

 ...شدم تا برم اتاقم..حتی غذامو هم نتونستم تموم کنم
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_: م خوب نیست..میخوام :آره، زیاد گشنه نیستم...مامان من اصالً حال_سیر شدی؟. 

 .امروز برم دکتر

مامان منو ببخش که دارم دروغ میگم، متأسفم... با نگرانی گفت:چت شده؟ میخوای 

 .منم بیام؟

 .نه...الزم نیست، همین درمانگاه نزدیک میرموبرمیگردم:_

_: :باشه_باشه، اگر الزم شد بگو تامنم بیام.  . 

ورد...رفتم تلفنو برداشتم ولی طبق داشتم از پله ها میرفتم باالکه تلفن زنگ خ

 ...معمول حرف نزد

 .الو...الو...مگه مریضی عوضی؟. فقط صدای نفس کشیدن میومد_:

:چی؟ چی؟ تو کی هستی؟ _بعد یه صدای خیلی آرومی گفت:متأسفم. چی گفت این؟. 

 ...الو. قطع کرد

 .تعجب کردم، متأسفم؟! یعنیچی؟ چون مزاحم شده بود اینو گفت؟

اومدو گفت:بازم مزاحم بود؟مامان  . 

_: :جدی؟ چی گفت؟_آره ولی اینبارو حرفزد.  . 

گفت...گفت متأسفم...صداش یه جوری بود، کامالً ضایع بود که صداشو عوض کرده :_

 .تا من صدای اصلیشو نشناسم

_: :نمیدونم...مردم قاطی کردن این روزا_وا...حاال برای چی این حرفو زد؟  . 

_: گ نزنه. اینو گفتو رفت...یعنی چی؟ایشاال که دیگه زن  

م تواتاقم، یه پیامک از طرف مهراب بود که میگفت راه بیفتم... بی خیال..سریع رفت

سریع کیفمو برداشتمو سریع حاضر شدمو رفتم پایین، از مامان خدافظی 
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کردم...بغلش کردم که کلی تعجب کرد، دلم برات تنگ میشه مامان...ولی قول میدم 

زن مهراب؟ بهت سر بزنم...بعدش رفتم...خیلی ذوق داشتم،یعنی من امروز میشدم 

 ..خدایا

 ...رفتمو رسیدم محضر، خنده ازرو لبام محو نمیشد ولی... مهراب نبود

البد تو راهه، به گوشیش زنگ زدم ولی خاموش بود، خدایا..نکنه چون عجله 

کردهتصادف کرده باشه؟! وایی خدا نکنه...میاد..مهراب گفت هرجوری شده 

نزاشته...حتماً دیر کرده ولی  میاد...گفت امروزکار تموم میشه، اون منو قال

میاد...دوباره دلشوره اومد سراغم.. خدایا خواهش میکنم.. مهراب بیا زودتر.. دم در 

محضر ایستاده بودمو منتظر بودم، ساعتو نگاه کردم، چه زود چهلو پنج دقیقه 

گذشت...یعنی چی شده که تأخیرداشته؟ خدایا نکنه بالیی سرش اومده؟ برای بار 

وشیش زنگ زدم، زنیکه همش میگه خاموش است،یعنی چی؟صدم به گ  

یک ساعت تأخیر داشتی مهراب، من منتظرتم بیا دیگه..کجا موندی؟ دلم هزار راه 

اید تصادف کردی خدایی رفت..حتماً یه چیزی شده وگرنه تو قالم نمیزاشتی، ش

اشک تو نکرده...پاموکوبیدم زمین، کالفه شده بودم ... کم کم داشت سردم میشد...

 چشمام حلقه زد، مهراب کوشی؟؟؟

به ساعت نگاه کردم، دو ساعتی میشد اونجا ایستاده بودم..پاهام خسته شده 

 ...بود..مامان زنگ میزد بهم ولی من میپیچوندمش که مطب شولوغه واز این حرفا

سه ساعتی میشد که اونجا بودم، سرم درد گرفته بودودستام یخ کرده 

خاموشه مهراب؟ خدایا..انگار بدبختیهای من تمومی  بود...چراگوشیت هنوز

ندارن..بدشانس تر ازمنم هست؟! دیگه مالحظه نکردم که توی خیابونم آروم اشک 

ریختم...خدایا...چرا من؟ مهراب کجاست؟ من اونو ازتو میخوام خدا..فقط سالم 

 ...باشه..فقط حالش خوب باشه، خواهشمیکنم
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عتی میشد که اونجا بودم، االنا بود که محضرم بسته حالم بدجور بد شده بود، سه سا

بشه، ولی میترسیدم برمو بعداز من مهراب بیاد...دیگه روپا بند نبودم..بی اراده افتادم 

رو پام...یه خانومی اومد سمتمو حالمو پرسیداما من نتونستم جوابشو بدم، همش به 

ره تار شدو دیگه مهراب فکر میکردم، تصویرش جلوی چشمم بود که یکدفعه تی

 ...چیزی نفهمیدم

چشم باز کردمو خودمو تویه جای سفید دیدم، نکنه مردم؟ نه...اگر مهراب زنده باشه 

نمیخوام بمیرم، میخوام برم پیشش...چشم چرخوندم که مامانو با چشمای اشکبار 

 ..دیدم..پس نمردم..خدایا شکرت

ومدن مهراب...انتظارمن.. اشک مامان:چی شدی تو دختر گلم؟. همه چی یادم اومد...نی

 ...از گوشه چشمم چکید

مامان هول کردوگفت:خوبی عزیزم؟ چی شدی؟ همش تو خواب اسم مهرابو 

 .میاوردی..تو که گفتی میری دکتر، چرا تو خیابون پیدات کردن؟

چی میگفتم؟...نمیتونستم بگم که میخواستم تنهاتون بزارم..نمیتونستم بگم که 

ن مهراب بشممیخواستم یواشکی ز .. 

من...من رفتم دکتر، چندتا قرص نوشتو گفت خوبی منم داشتم قدم زنون برمیگشتم :

 .که سردم شدو بعدشم حالم بد شد

 .الهی قربونت برم، سرمت که تموم بشه میریم خونه، پدرت نگرانت بود:_

چیزی نگفتم...از دست بابام عصبانی بودم، دیگه باهاش حرف نمیزنم...شانس ندارم 

  ...که

با اخم گفتم:به بابا بگید بره پیش داماد عزیزتر از جانش...انگار خیلی قبولش داره که 

 .تو شرکتش راش داده، اصالً برای حرف من ارزش قائل هست بابا؟..واقعاً که



                 
 

 

 زهرا.م |عشق شفق  رمان

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

109 

 

 .این حرفو نزن دیگه شفق، بابات خیلی نگرانت بود..داره میاد:_

ابا وارد شدو پشت سرش...اهچیزی نگفتم... یعنی اصالً حال نداشتم... ب ... 

این اینجا چیکار میکنه؟...بیکار...بعداز اینکه زندیگمو نابود کردو چند سال با عشقش 

 .شراره خانوم رفت تازه یاد من افتاده؟..نامرد

بابا اومدو پیشونیمو بوسیدوگفت:بابا، خوبی دخترم؟. چیزی نگفتمو زل زدم تو 

 ..چشماش

_: بابا؟. ابروهامو انداختم باالوگفتم:یعنی نمیدونید؟ چرا اینجوری نگام میکنی . 

بابا سرشو انداخت پایینوگفت:من پدرتمو خیرتو میخوام، اون پسره بدردت نمیخوره، 

 .مطمئن باش

 .اه...باز بحث تکراری، نمیخوام چیزی بشنوم بابا، حالم خوب نیست:_

گار بد دادهنیما اومد جلووگفت:سالم، خدا بد نده. اخم کردموگفتم:ولی ان . 

مامان:شفق، حالت خوب نیست، چیزی نگو واستراحت کن تا سرمت تموم بشه وبریم 

 .تا خالص شیم

 .منم همینو میخوام مامان. بابا:شما مادرودختر چتون شده؟:_

مامان:چمون شده؟ دخترم داره از دست میره، واقعاً که..مار از پونه بدش میاد دم 

 .لونش سبز میشه

ی به نیما کردبعد یه نگاه بد ... 

 .نیما:دستتون درد نکنه مادرجون، ممنون، من اومدم حال شفق و بپرسم

مامان اخم کردوگفت:تو خودت میدونی ازتو بدش میاد چرا میای؟ اصالً چطوری روت 

میشه که بیای؟ اگر تو اینهمه مدت چیزی بهت نگفتم فقط به خاطر شراره بودو بچه 
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هم بگو، آرامش مارو بهم نزنید..بهش بگو اگر یکبار  اش..خواهش میکنم اینو به شراره

دیگه درمورد شفق بد بگه تو فامیل، نفرینش میکنم.... نمیبخشمش...میدونی که اگر 

منو پدرش ولش کنیم تنهای تنها میشه، پس بهش بگید اینقدر مادروپدرشو حرص 

 .نده واگر هنوزم به اندازه سر سوزن به ما احترام میزاره دست برداره

نیما پوفی کشیدوگفت: من خیلی بهش گفتم، باور کنید اگر اینجام میخوام گذشته 

هارو جبران کنم، میدونم بزرگواری کردید که دخترتونو ول نکردید منم کلی بهش 

گفتم ولی اون انگار دیگه راهشو ازمن جدا کرده وداره کار خودشو میکنه، من فقط 

ا نه بی مادر بشه ونه بی پدر...نمیدونم چرا دارم بخاطر دخترم باهاش زندگی میکنم ت

شراره اینجوری میکنه، راستش از لحاظ عاطفی هم حال درستی نداره، شما 

 .مادرشی...برین بهش سر بزنین

به مامانم گفتم:آره مامان،شراره خیلی حسودو عقده ایه، برین پیشش شاید با دیدن 

..من اونو بهترازشماها شماو ناراحتیتون دست برداره که احتمالش یک درصده

 .میشناسم،یه مار هفت خطیه که نگو و نپرس

 .کسی چیزی نگفت چون حرفام درست بود..هر چهارتامون شراره رو میشناختیم

 ...نیما:من بیرون منتظرم. بابا: باشه. رفت بیرون...عوضی

هیچ مردی با خواهرزنش نمیریزه روهم، چطور تونستن اینکارو بکنن؟ اشک تو 

باز جمع شدچشمام  ... 

 ..بابا: شفق

بدون مقدمه گفتم:هیچ مردی با خواهرزنش نمیریزه روهم، هیچ خواهری هم با 

خواهرش اینکارو نمیکنه، حتی خواهرایی که باهم دشمن خونین از شنیدن خبر 
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مریضی هم ناراحت میشن..شماها حس منو درک نمیکنید که...چون کسی اینکارو 

 .باهاتون نکرده که بفهمید

امان اشکش دراومدم .. 

بابا:درسته، ما درک نمیکنیم..به خاطر همینه که تعجب میکنم که بعداز چهارسال 

چطور هنوز نتونستی فراموش بکنی..تو خیلی برام مهمی شفق، نمیخوام تورو ازم 

بگیرن، دوس دارم تورو بدم به یه خانواده محترمو اصیل..نه یه پسری که از راه 

 .نیومده ادعاش میشه که

 .پریدم وسط حرفشو گفتم:چه ادعایی بابا؟ شما هیچی از اون نمیدونید

 .چرا میدونم، چیزایی میدونم که تو نمیدونی دختر...اون بدردتو نمیخوره:_

اشتباه میکنید.. شما نمیشناسیدش..هیچی هم ازش نمیدونید، هیچی..من ولش :_

خودمو کشتم..صبر منم  نمیکنم، دیگه تحمّل غمو دوری رو ندارم، یکدفعه دیدید که

 .حدّی داره بابا

 ..بابا میخواست چیزی بگه که با اشاره واخم مامان سکوت کردو لباشو بهم فشرد

از اون روز به بعد مراقبتهای مامان بیشتر شدو بابا هم هر روز زنگ میزدو حالمو 

 میپرسید..میدونستم دوستم داره ونگرانمه ولی آبروی منو پیش مهراب برد با اون

رفتارش...من مطمئنم یکی داره این وسط یه کارایی میکنه که منو مهرابو جدا 

بندازه...نا پدید شدن مهراب بی علّت نیست...من هر شب دارم خوابشو میبینم که ازم 

کمک میخواد، ولی تنها راه فهمیدن این قضیه اینه که برم خونش که مامان فعالً 

ی کنم.. از بهنام چرا خبری نیست؟! اهنمیزاره از خونه بیرون برم، باید کار ... 

:الو_رفتم طبقه پایینو زنگ زدم به بهنام...بعداز چندتا بوق جواب داد...  .. 

 .با دلخوری گفتم:سالم بهنام، خوبی؟ خبری ازت نیست
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سالم شفق، خوبی؟ درگیر بودم، مهراب کجاست؟ نیستش. تا اینو گفت زدم زیر :_

 ..گریه

پرسید که من آروم گفتم:بهنام، چند روز پیش قرار بود بریم بهنام نگران حالمو می

محضرو یواشکی عقد کنیم، من هرچی منتظر شدم نیومد، گوشیشم خاموشه وخبری 

 .ازش نیست، خیلی نگرانشم، تو هم که خبری ازت نبود...یه کاری بکن بهنام

_: اره پس قطعاً ای داد بی داد...من بهش اعتماد دارم، اونقدر عاشقت بود که قالت نز

 .یه اتفاقی افتاده

 .بهنام...برو دم خونش..توروخدا:_

راستش...رفتم دم خونش دیدم در خونش بازه...خونش بهم ریخته بود، انگار دزد :_

ومدنو زده باشه..خودش نبود، من به چیزی دست نزدمو ترسیدمو زنگ زدم پلیس، ا

میکنیمو خبر میدیم، شمارمو خونه رو بستنو گفتن حقّ ورود نداریم...گفتن پیگیری 

هم دادم...به محض اینکه خبری از مهراب شد بهم اطالع میدم، ازخونه انگشت نگاری 

 .کردنو همه چیزو هم چک کردن، گفتن بازم میان به خونه ودوباره بررسی میکنن

 .ممنونم بهنام...ممنونم داداشی:_

_: ه ها. خندیدمو چیزی ممنون واسه چی؟ مهراب عالوه بر عاشق تو رفیق منم بود

 ...نگفتم

یه کم دیگه باهم حرف زدیمو بعدش قطع کردیم، بهنام حسابی امیدوارم کرده 

 ..بودم..مطمئن بودم که مهرابو پیدا میکنن...مطمئن بودم...امیدم به بهنام بودو پلیسا

رفتم تو اتاقمو دراز کشیدمو به مهراب فکر کردم...عکسشو از توگوشیم درآوردمو 

ردم،نگاه ک  
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کجایی تو بی معرفت؟ بخاطر منم که شده هرجا هستی بیا..نمیدونم چی شدی اما 

 ..برگرد، بیا

اگر خدایی نکرده تصادف کردی ویا هرچی...زود خوب شو...البته با حرفای بهنام 

مطمئنم بالیی سرت آوردن، به احتمال زیاد دزد اومده خونت...ولی خودت چی 

اش با ریش.. واقعاً جذاب شده بود...لبخندی شدی..انرژی گرفته بودم..چهره 

زدم...واقعاً فکرشو نمیکردم تا این حد عاشق مهراب بشم.. پسر تنها و مهربون...پسر 

کاری که همیشه که منو دیده لبخند زده...حتی وقتی که داشته از خستگی هالک 

 .میشده...خـــــدا

گ خورد...رفتم پایین که من همش منتظر یه زنگ از بهنام بودم... تلفن خونه زن

 ...فهمیدم مادرم داره با سمیه حرف میزنه، عجیبه که دوباره زنگ زده

روبه روی مادرم ایستاده بودمو با تعجب نگاش میکردم...از حالت من خندش گرفته 

 ..بود که بزور جلوی خودشو گرفت تا نخنده

 .تلفنش که تموم شد آروم خندیدوگفت:خیلی تعجب کردیـــــا

_: ره، عجیبه...نیما اومد بیمارستان دیدنمو پیش بابا کار میکنه ومیخواد گذشته رو آ

جبران کنه ومادرش زنگ میزنه اینجا؛ انگار بعداز چهارسال تازه یادشون افتاده چه 

 .غلطی کرده بودن...عجیبه این کاراشون

 ..مادرم پشت چشمی نازک کردوگفت:آره، میخوان از دل ما دربیارن

مو چیزی نگفتمپوزخندی زد ... 

 .میخوام برم به شراره سر بزنم ولی نمیخوام تنهات بزارم:_

_: :ولی. تا خواست حرفی بزنه زنگ خونه بصدا دراومد_برو مامان راحت باش.  .. 

 ...رفت پشت آیفنو با تعجب نگاه کرد..آیفنو برداشت
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 .گفت:میخوای چی بگی؟ شفق اصالً حالش خوب نیست شاهین

ن؟ اینجا؟ خدایا، چی میخواد بگه؟ اون خاطره ی خوبی از خودش تو جاخوردم....شاهی

 ..ذهنم نزاشته

مامانم سرشوتکون دادوگفت:باشه، منم دارم میرم بیرون کار دارم، ولی نمیخوام وقتی 

 .برگشتم... باشه..باشه

 دروباز کرد... اخم کردمو گفتم:مامان، چرا راش میدین؟

 .میخواد حرفای آخرشو بهت بگه شفق:_

چه حرفی؟ من حرفی باهاش ندارم، چی میخواد بگه؟ چی؟ بعداز اینهمه مدّت :_

 ..اومده چی بگه؟ البد میخواد تحقیرم کنه

 .این چه حرفیه؟ اون دوستت داشته...پسر خالته:_

دوستم داشته؟ بله دیدم بعداز بهم خوردن مراسم همش میومد پیشمو خبر :_

میگیره..اآلن اومده چی بگه؟ عاشقیش به گوشم رسیده که چقدر سراغمو . 

خیله خب آرومتر...ناراحت بوده خب، چه توقّعی داری تو ازش؟. صدای در ورودی :_

 .اومد

مامان رفت دروبازکردو وارد شدن...چه کت شلواری..چه فایده که الغر شده کمی 

هیکلش از فرم افتاده...ته ریش هم گذاشته... سالم کرد که خیلی خشک جوابشو 

 ...دادم

مامان:من برم..برم به شراره سری بزنم. سری تکون دادم، نشستم..نگاهی به سرو 

 ..وضعم انداختم

 .نه لباسام خوب بود. شاهین هم دورترین نقطه روبه روی من نشسته بود
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 ..مامان حاضرو آماده اومد اول چایی آوردو بعدش خدافظی کردو رفت

اینجا..مادرم هم مخالف اومدنم نبود، شاهین:من...خیلی باخودم کلنجار رفتم تا بیام 

میدونم تعجب کردیو لزومی هم نبود که من بیام اما میخوام این دلخوری رو حلش 

 .کنم

 .سرمو بلند کردمو نگاش کردم.. گفتم:ما هردومون مقصّر بودیم...فقط بخاطر عشق

شاهین سرشو تکون دادوگفت:درسته، من عاشق تو؛ تو عاشق یکی دیگه..بعضی وقتا 

 .اینا تو عشق پیش میاد، بخاطر همینه که خیلی از آدما تنها میمونین..خیلیاشون

 ..نگاش رنگ غم گرفت..چیزی نگفتم

 ..شاهین...تونستی همه چیزو فراموش کنی یانه؟. شاهین کمی فکر کرد:_

گفت:تقریباً، من درگیر مادرم بودم، ولی...به هرگوشه ای که نگاه میکردم تورو 

قتو هم هنوز نگه داشتم شفق، اسمت همیشه منو یاد غروب آفتاب میدیدم، حتی حل

مینداخت... اما تو یه کاری کردیو حرفایی زدی که اسمت دیگه منو یاد غروب آفتاب 

 ..ننداخت، همش خاطرات اون روز نحس، اون نامزدی میومد جلوی چشمم

بی اذیت سری تکون دادمو گفتم:اما اون روز روز نجات من بود، درسته بعدش حسا

شدم ولی روز نجاتم بوده، روزی که میدونستم ارزششو داشته چون به مهراب 

 ...میرسیدم

شاهین سرشو تکون داد ونفس عمیقی کشیدو گفت:پس یعنی اآلن بهش رسیدی،چرا 

به خالت زنگ نمیزنی؟ اون بیشتر از این ناراحته که تو؛ تو این مدّت حالشو 

 ..نپرسیدی
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تم:خب..چون میترسیدم منو از خودش برونه ویا نخواد باهام سرمو انداختم پایینو گف

حرف بزنه، منم ترجیح دادم راحتشون بزارم، گفتم شاید توهم نخوای صدامو بشنوی 

 .ومنم ناراحت بودم باألخره

 .ناراحت بودی؟ مادر منو مادرتو وپدرامون..باید بیشتر از تو شاکی باشن که:_

باشم که بدون پرسیدن نظر من داشتن شوهرم عصبی گفتم:من باید بیشتر ناراحت 

میدادن، من باید ناراحت باشم چون به خودشون اجازه دادن در مورد آینده من 

 .تصمیم بگیرن بدون اینکه ازمن سؤال کنن

باشه درست، ولی تو خیلی دیر گفتی..تو یه مهمونی...جلوی شراره که فقط منتظر :_

کس دیگه ای گناه گذشته خودشو پاک کنه، وتو یه فرصت بودتا با یه آتو از تو یا هر

 .این فرصتو بهش دادی

_: :مهراب در ازای این محبتت چیکار کرده برات؟_مهراب ارزششو داشت.  . 

اتفاقاً من محبتای اونو جبران کردم که منو از مرگ نجات داد، کمکم :_

ن تنها کسیه کرد...بخاطرمن توهینای پدرمو تحمّل کرد ولی بازم اومد خواستگاری..او

 .که عاشقمه واز صمیم قلبش دوستم داره

پوزخندی زدوگفت:خوبه، امیدوارم این دوست داشتن ادامه پیدا کنه ولیاقت همو 

داشته باشین، بگذریم.. به مامانم زنگ بزن، میدونی که اون زن خوبیه، نمیتونه 

 .چشمشو ببنده به اینهمه سال خوبی که بین ما خانواده ها بوده

_: همینطور، نمیخوام دشمن شاد بشم، دوست دارم خانواده ای داشته باشم که منم 

مثل گذشته همه حسرتشو بخورن، بخاطر این کار حاضرم حتی شراره رو با پدر آشتی 

 .بدم تا دوباره رفت وآمدها شروع بشه...خسته شدم از بدبیاری
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_: ه بشیم همون حق داری، حق داری...شفق، میخوام همه چیزو فراموش کنیمو دوبار

پسرخاله دخترخاله های قدیم.. میخوام منو ببخشی که میخواستم وادارت کنم به 

ازدواج، منو ببخش که چیزی به خاله درباره ناراضی بودنت نگفتمو باعث شدم تو 

بیشترین ضربه رو بخوری..منم مقصّر بودم، باید به انتخابت احترام میزاشتم، میتونی 

رو حالل کنیمو دوباره از نو شروع کنیممنو ببخشی؟ میخوام همدیگ .. 

 ..به چشماش نگاه کردم، صداقتو میشد توش دید، بهترین کار همینه

باشه، بهتره همدیگرو حالل کنیم، متأسفم که نتوستم دوستت داشته باشم، دیر :_

 .وارد زندگیم شدی..خیلی دیر

فکر کنم... اینکه چیزی نگفتو سرشو انداخت پایین. هیچوقت نتونستم به این موضوع 

اگر مهرابو ندیده بودم..اگر بجاش شاهین بودو اونو میدیدم چی میشد؟ میتونستم به 

این اندازه دوستش داشته باشم؟..و درآخر به هیچ جوابی نرسیدم... در حال حاضر 

  .فقط مهرابه که تو قلب منه...فقط اون

 ...چند مین بعدش شاهین بلند شدو عزم رفتن گرفت

 . به مامان زنگ بزن، دلش برات تنگ شده، میدوتی که اون سنگدل نیستگفت:حتماً

لبخندی زدمو گفتم:میدونم، راستش اآلن حال مساعدی ندارم واسه آشتی، یه 

 .مشکلی واسه یکی از دوستام پیش اومده ذهنم خیلی درگیره

شاهین تو چمشماش نگاه کردوگفت:من حس کردم چشمات غم داره...ولی مطمئنی 

خاطر یه دوست معمولیه؟همش ب . 

متوجه شد، چه راحت چشمام منو لو دادن...خیلی راحت.. دیگه نمیتونم تو چشماش 

 ..نگاه کنم، سرمو انداختم پایین

 .صدای شاهینوشنیدم که گفت:مهرابِ درسته؟. فقط سرمو تکون دادم
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_: :هیچی، خودم میتونم حلّش کنم، نگران نباش_که اینطور، چی شده؟  . 

_: :هیچی، بهنام داره پیگیری میکنه_تماد کنو بگو..چی شده؟ نگرانم کردی.. بهم اع . 

شاهین پوزخندی زدوگفت:به بهنام میگی به من نمیگی؟ اگه اون پسر عموته منم 

 .پسر خالتم

_: : قولِ قول_باشه، ولی قول بده به کسی نمیگی.  . 

چی بشه  یعنی بگم؟...خودش گفت بگم یعنی میشه بهش اعتماد کرد..مهم نیست

 .میگم

 .منو مهراب چند وقت پیش قرار بود باهم ازدواج کنیم...قرار محضرم گذاشتیم:_

 .چشمای شاهین درشت شدو هیچی نگفت

اما اون روز مهراب نیومد، اما من اصالً حتی به خودم اجازه ندادم فکر کنم که اون :_

نه در خونش باز منو قال گذاشته، بهنام خیلی باهاش صمیمی شده بود، گفت رفته خو

بوده وتوشم بهم ریخته، پلیس داره پیگیره میکنه، شک ندارم که دزدیدنش، ولی کی 

 ...نمیدونم

 ..داشتم اشک میریختمو تعریف میکردم....خدایا.. شاهین حسابی جاخورده بود

 .بامن من گفت:من، من...واقعاً متأسفم،اصالً فکرشو نمیکردم اینجوری بشه

_: ، اصالًمنم فکرشو نمیکردم .. 

فقط خواهشاً اشکاتو پاک کن که خاله نندازه گردن من، خودتو ناراحت نکن...حتماً :_

 .سالمه،بخاطر توهم که شده سالم پیداش میکنن

منم همینو دعا میکنم...هر وقت که چشم روهم میزارم مهرابو میبینم که داره نگام :_

ذروندیممیکنه، یا روزایی رو تو خواب میبینم که قبالً باهم گ ... 
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:الو...الو. بازم همون مزاحم همیشگی_تلفن زنگ خورد..رفتم سمتش... برداشتم...  .. 

الو، آخه تو چه دردته؟ حرفتو بزن...چی میخوای؟ باشه حرف نزن، منم میدونم :_

 .چیکار کنم

 ...اینو گفتمو قطع کردم...عجب سیریشیه ها

ی پیگیری کنم؟:میخوا_:آره، کار همیششه... _شاهین:مزاحم بود؟  . 

_: :هرجور مایلی_نه مرسی، خودم میرم مخابرات.  .. 

 ..راه افتادو درو باز کرد که بره... برگشت

من برم دیگه..از صمیم قلب دعا میکنم که مهراب صحیحو سالم :_

 .پیدابشه..خدافظ..مراقب خودت باش

_: بی ندارممرسی شاهین، تو خیلی خوبی... به خاله سالم برسونو بگو که اوضاع خو . 

 ...حتماً. خدافظی کردیمو رفت:_

نشستم رو مبلو فکر میکردم، این مزاحمه با تلفن عمومی زنگ میزنه، اگر برم 

مخابرات محدوده اش مشخص میشه، همینشم خوبه...باید برم زودتر..نباید طول 

 ...بکشه، نمیخوام مضحکه بشم

این مزاحمه یه جور واــــی خدا، نبودن مهراب یه جور داره آزارم میده و 

 .دیگه...خــــدا

:الو، سالم خانوم عاشق، میدونستم طاقت _دلم طاقت نیاوردو یه زنگ به بهنام زدم... 

 .نمیاری

 .خندیدموگفتم:سالم، خوبی؟ خبری نشد؟

 . دارن تحقیق میکنن، نگران نباش..تو چی از جون این رفیق ما میخوای؟:_
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_: تو باشه عزیز دل منه هــــا آهـــای، مهراب قبل از اینکه رفیق . 

اوـــــه..خجالت بکش این حرفا چیه؟! دخترن دخترای قدیم..اسم مردو :_

 .خواستگار که میومد سه روز تب میکردن

با خنده گفتم:واــــی بهنام، میشه اینقدر چرتو پرت نگی؟ مهراب من تو دردسر 

 .افتاده تو داری چرتو پرت میگی؟

_: ب تو؟ فکر کنم دفعه بعد میگی پدر بچه هامهاوـــــه حاال شد مهرا . 

_: :داد نزن گوشم کر شد، بهت قول میدم سالم باشه_بهنـــــام..میکشمت.  . 

 .میدونم که سالمه، اگر سالم نباشه من میمیرم:_

 .من میگم تو صدات غم نیست، بخاطر اینه که مطمئنی اون سالمه:_

_: باشه که منآره، چون قول داده همیشه پیشم باشه، اگر ن ... 

 .میدونم،...اون آدم قوییه:_

من بیشتراز این نمیتونم خودمو خوب نشون بدم بهنام..تورو خدا یه کاری بکن :_

 .وگرنه خودم میرم پیش پلیس

 .نه، مطمئن باش بزودی پیداش میکنن، من هرروز پیگیر هستم:_

 ..مرسی بهنام...مرسی. چند دقیقه صحبت کردیمو بعد خدافظی کردیم:_

 ..چند ساعت بعد مامان با چشم گریون اومد خونه. میدونستم دیگه

 .سالم مامان، میدونستم...حاال چی شد؟ چی گفت؟:_

هیچ تأثیری نداشت، بهرحال من مادرشم خوشحال شد من اومدم ولی تنه وکنایه :_

 .هاشو زدو منم آخرش با گریه اومدم
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_: خیلی روحیش ضعیفه، خیلی:افسرده ست، _خیلی بیشعوره، همیشه همینجوره..  . 

کسی که زندگی یکی دیگه رو ازهم میپاشه بایدم این بال سرش بیاد، اون دلش :_

برای من نسوخت چرامن دلم بسوزه؟ چرا؟ مامان خسته شدم، اصالً منم میخوام آدم 

 .!بدی بشم..میخوام انتقام بگیرم حرفیه؟

ثل اون، نمیخوام..منو دق مامان با اخم وتشر گفت:شفق...نمیخوام توهم بشی یکی م

 .نده، من دیگه تحمّل ندارما

وااای خدا یه لحظه چم شد؟ آخ سرم. دستمو گذاشتم رو سرمو گفتم:ببخشید مامان، 

یه لحظه بدجوری عصبانی شدم، خودتون میدونید کاری که شراره باهام کرد چقدر بد 

 .بوده

_: ی که از بیمارستان میدونم، اما مطمئنم یه مسئله دیگه ای هم هست، از وقت

اومدیم خیلی عوض شدی، از اون پسره مهرابم خبری نیست، مربوط به اونه؟ نکنه 

 .ولت کرده؟

 دیگه طاقت نداشتم باید حرف دلمو میگفتم، خسته شدم از بس ریختم تو خودم،

درحالی اشک از چشمام خارج میشد گفتم:نه، مامان، مهراب گم 

پلیس داره دنبالش میگرده، من خیلی نگرانشمشده...دزدیدنش..خونشم بهم ریخته،  . 

 ..مامان درحالی که جاخورده بود اومدو بغلم کردو منم اشک ریختم

_: :عزیزم، گریه نکن دخترم،مطمئنی خودش _مامان اگه طوریش شده باشه چی؟ 

 .نرفته؟

نه، تحقیقات پلیسم مبنی بر اینه که بالیی سرش اومده، خداااا، من دیگه طاقت :_

 .ندارم

 .ناراحت نباش دختر گلم، پیدا میشه. مامانم همراه با من اشک میریخت:_
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روز بعدش رفتم مخابرات، داشت محدودشو برام درمیاورد...یعنی من اگر این مزاحمو 

 ..پیداش کنم

 !گفت:در محدوده....با شما تماس گرفته شده. کجا؟!؟

 .با تعجب گفتم:کجا؟ چه جالب اونجا نزدیک محل کار پدرمه

 ...جایی که از اونجا باهام تماس گرفته شده بود خیلی به محل کار پدرم نزدیک بود

 ..یه فکر بکری به سرم زد. اومدم بیرونو زنگ زدم به مامان

الو مامان، سالم، ببین هروقت که اون مزاحم دوباره زنگ زد بالفاصله بهم زنگ بزنو :_

 .اطالع بده

این چه نقشه ایه که به سرم زده ولی تنها بعدش رفتم سمت محل کار پدر، نمیدونم 

 .راه همینه، باید بفهمم اون کیه...اونی که اینقد بیکاره که مزاحم مرد میشه

رفتم نزدیک اونجا ایستادم...چشمم به همه تلفن عمومیهای نزدیک شرکت پدرم بود، 

یدا هی از اینور میرفتم به اونورو اطرافمو میپاییدم، اگر خوش شانس باشم طرفو پ

 .میکنم

خدایا کمکم کن الاقل این مشکلو حل کنم... چیزی که ذهنمو مشغول کرده صدای 

 .مزاحمست

روزی که میخواستم برم با مهراب عقد کنم زنگ زدو گفت متأسفم...چرا؟! چرا اونو 

 !گفت؟

چه علتی داشت؟ هرچی بیشتر فکر میکنم کمتر به جواب میرسم. سرمو چرخوندمو 

رکت اومد بیرون، دقیق شدمو نیمارو دیدم...رفتم دورترین نقطه یکیو دیدم که از ش

 .ایستادم طوری که نتونه منو ببینه... چه کت شلوار سفیدی هم پوشیده
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رفت سمت یه تلفن عمومی...یکی دو دقیقه ایستادو بعد رفت تو...یکدفعه گوشیم 

 ...زنگ خورد..مامان بود. یعنی

_: د..مزاحمه:شفق، اون همین اآلن زنگ ز_الو..  . 

یعنی چی؟ انگار شوک بهم وارد کردن. بدون حرفی گوشیرو قطع کرد، داشتم پازالی 

 ..تو ذهنمو میچیدم کنار هم

همون موقع که نیما اومدو تلفن زد، اونم به اندازه یک دقیقه، بعدش مامانم زنگ زدو 

نیما چرا گفت مزاحمه زنگ زده..اینا اتفاقی نیست،هست؟ میتونه اتفاقی باشه؟.. ولی 

باید اینکارو بکنه؟ چرا؟ ...تو این چند وقت هم خودش وهم مادرش خیلی مهربون 

 .!شدن...نیما چی تو کلته؟

 .یکدفعه قاطی کردمو با قدمهای سریع رفتم سمت شرکتو سریع رفتم طبقه باال

دیدم نیما نزدیک میز منشی ایستاده، با دیدن من تعجب کردو گفت:شفق، 

ببینی؟ اونتو...اومدی پدرتو  ... 

رفتم نزدیکش ایستادمو زل زدم تو چشماش، جاخورد...هیچ چیزی از چهرش 

 ..مشخص نبود

گفتم:چی تو کلته نیما؟ با چشمای گرد شده نگام کردوگفت:چی؟ چی داری میگی 

 .شفق؟

 .با صدای بلندتری گفتم:پرسیدم چی تو کلته؟فکر کردی من احمقم؟

_: چیه؟ من نمیفهمم چی میگی شفق، منظورت . 

تو....فکر کردی اگر از یه تلفن عمومی زنگ بزنی خونمونو حرف نزنی من نمیفهمم :_

 .!تویی؟
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یکدفعه رنگش پرید.. پوزخندی زدمو گفتم:چی شد؟ چرا رنگت پرید؟ بگو چرا 

 .اینکارو کردی؟

ش....شفق..ش...من...من...راستش. بدجور خودشو گم کرد...دیگه مطمئن شدم کار :_

 .خودشه

_: ه؟ بهتره دروغ سروهم نکنی چون من مطمئنم کار خودتهچی . 

 .من.. تا خواست بگه صدایی از پشت سرم نیما روصدا زد..برگشتمو شراره رو دیدم:_

 ..با دیدن من عصبانی شد

 .اومدجلووگفت:اینجا چه خبره؟ دارین چه غلطی میکنین؟

بم سبک بشهوقتش بود که این نیمارو با شراره دعوا بندازم تا یه خورده قل ... 

دستامو تو سینم قفل کردموگفتم:بهتره از شوهرت بپرسی که داره چه غلطی میکنه، 

اینو تو گوشش فرو کن که منو فراموش کنه، اون هرروز زنگ میزنه ومزاحمم 

 .میشه...ازش بپرس چرا بهم زنگ میزنه؟

 .شراره ناباورانه نیمارونگاه کردوگفت:نیما، راست میگه؟

دستاشو تکون دادوگفت:نه، اینطوری نیست..دارین اشتباه میکنین نیما هول کردو . 

 ..شراره عصبانی منو نیمارو نگاه میکرد

پوزخندی زدمو گفتم:بیا شراره خانوم، اینم از عشقی که یه روزی ازش دم 

میزدی...شنیدم نیما دیگه دوستت نداره وفقط بخاطر بچشه که داره تحمّلت میکنه، 

یک گفتواقعاً باید بهت تبر . 

نیما:شفق، بس کن لطفاً. شراره یه قدم اومد جلووگفت:خفه شو شفق، تو فکر کردی 

کی هستی که این حرفارو بهم میزنی؟ خودت که ازمن بدتری، نامزد تو مرد به اون 
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خوبی رو ول کردیو باعث شدی رابطه خانوادگیمون با خاله بهم بخوره وهمه مارو 

 .مسخره کنن

ی کردم عصبانی نشموگفتم:از تو بدتر نبودم که یه مرد زن دارو لبامو بهم فشردمو سع

 ...از دستش درآوردی، بی وجدان

صورتم سرخ شد... شراره عوضی بهم سیلی زد.. نیما داد زد:شراره...گمشو تا آبروی 

 .منو نبردی

من دستم رو صورتم بودو ناباورانه شراره رو نگاه میکردم که بابا پرید بیرونو گفت:چه 

ه؟ نیما این چه افتضاحیه؟خبر !. 

 ...باید شراره رو پیش بابا خراب میکردم...نباید میزاشتم به کاراش ادامه بده

با ناراحتی گفتم:بابا، شراره زد تو گوشم...اومده اینجا وهرچی دلش خواسته بهم گفته 

 .وآخرش منو زده

 ...بابا اخم کردو روبه شراره گفت:شراره، خیلی داری زیاده روی میکنی

 .شراره با تعجب روبه بابا گفت:بابا، چرا همیشه از این دختره خراب دفاع میکنین؟

بابا با تعجب گفت: چی؟ خراب؟..به کی گفتی خراب؟. یکدفعه بابا زد تو گوشش که 

 .شراره با شیکم رفت تو میز منشی.... بابا:برو بیرون شراره

ه که زنگ میزنه خونمونو مزاحممون دوباره با همون لحن گفتم:بابا، نیما اآلن خیلی وقت

 .میشه، فکر کرده من نمیفهمم.. بابا با تعجب نگام کردو گفت:چی میگی شفق؟

بخدا راست میگم، زنگ بزنید از مامان بپرسید، این نیمای عوضی خودش زن داره :_

 ...اونوقت هرروز زنگ میزنه خونمونو مارو اذیت میکنه
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ما؟. نیما فقط سرشو انداخت پایین....حال کردم، بابا به نیما نگاه کردوگفت:آره نی

 ..حقشونه

 ..بابا لباشو بهم فشردوگفت:برو بیرون نیما، تو اخراجی. نیما به شدت سرشو بلند کرد

بابا:دیگه نمیتونم این یکی رو بپذیرم، امیدوارم شفق اشتباه کرده باشه...دست زنتو 

 .بگیرو برو

:بابا، چت شد؟. با عصبانیت به _رفتم طرفش. بابا دستشو گذاشت رو سرش... با ترس 

 .نیماو شراره نگاه کردم

گفتم:دلتون خنک شد؟ حال بابام هم بد شد، گم شین بیرون تا پرتتون نکردم بیرون، 

 .گمشین

نیما سریع رفت بیرونو شراره هم پشت سرش رفت بیرون، لبخند زدمو بابارو بردم 

ایستادنو دارن بحث میکنن اتاقش، از پنجره دیدم نیماو شراره پایین . 

یه نگاه به بابا انداختم.. چشماشو بسته بود. سریع رفتم اتاق نیماو کیفشو برداشتمو 

 ..سریع رفتم پایین.. رسیدم دم در، نیما متوجه من شد

کیفشو پرت کردم تو سینشو لبخندی زدمو گفتم:نیما، بار آخرت باشه دوروبر خانواده 

عصبانی بشم چیکار میکنم، باعث شدم اخراج بشی که  ما میپلکی...دیدین وقتی من

 .همش تقصیر خودت بود، میتونم بالهای بدتراز این سرت بیارم...برو

 ...شراره میخواست بیاد طرفم که نیما گرفتتش

اونم با عصبانیت گفت:دختره عوضی...خراب..همه بدبختیامون بخاطر 

کارخ*ی*انتتوئه... . 
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ببین کی داره به کی میگه...تو خجالت نمیکشی کار؟ خ*ی*انتپوزخندی زدمو گفتم:

شراره؟ من بدترو بی رحمتراز تو ندیدم، برین خداروشکر کنین که ازتون شکایت 

 .نکردم

 برگشتمو خواستم برم که نیما گفت:شفق...من معزرت میخوام، کار درستی نکردم،

تمام تالشمو  دوباره برگشتمو گفتم: اگر دوباره یه کار اشتباه دیگه بکنی مطمئن باش

میکنم که بیفتی زندان، مطمئن باش... در ضمن، تو که زنتو دوست نداری بهتره 

طالقش بدی که مجبور نشی تحمّلش کنی، چجوری زندگی بایه زنی که به خواهر 

 .خودشم رحم نکردو تحمّل میکنی؟

شراره فریاد زدو میخواست بیاد سمتم ولی نیما محکم نگهش داشته بود، درحالی که 

 .شراره داشت چرتو پرت میگفت پوزخندی زدمو رفتم تو دفتر

رفتم پیش بابا، یه لیوان آب بهش دادم.. بابا:خدایا، خسته شدم خسته...قلبم درد 

 .میکنه

متأسفم، نمیخواستم اینجوری بشه ولی شراره اومدو همه چی خراب شد...منم :_

 .نتونستم جلوی خودمو بگیرم

_: ال قضیه چی بود؟میدونم بابا...میدونم، حا . 

یکی خیلی وقته زنگ میزنه وهیچی نمیگه، مامان هم خیلی کفری شده، تا اینکه :_

رفتمو محدودشو درآوردمو فهمیدم که اینجاست، به مامان گفتم که هر وقت مزاحمه 

زنگ زد به من اطالع بده، اومدم اینجاو دیدم نیما اومده ویک دقیقه با تلفن عمومی 

ل...همون موقع مامان بهم زنگ زدو منم اومدم سراغ نیما، حرف زدو برگشت داخ

دیدین که خودش هم تأیید کرد....منم به شراره گفتم بره شوهرشو جمع کنه تا 

 .مزاحمم نشه بخاطر همین بهش بر خورد
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:بابا اگه اخراجش نمیکردین خیلی بهم بر _بابا سری تکون دادوگفت:که اینطور. 

 .میخورد

_: یم باهم کار میکنیم، نباید مسائل شخصی رو با کار قاطی کنیمولی بابا، ما دار . 

بابا، من میخوام بزودی از نیما شکایت کنم، نمیتونم راحتش بزارم.. بهرحال یه :_

ه پلیس میومد روزی پلیس میومدو اونو میبرد، اینجوری واسه شرکتتونم بد میشد ک

ت...چرا اون؟اینجا، پس بیخیال نیما بشید، بهتراز برای شرکتتون هس . 

بابا دیگه چیزی نگفت..اون روز مجبور شد شرکتو تعطیل کنه وبامن بیاد خونه تا 

 .استراحت کنه، رفت تو اتاق قرص خوردو خوابید

رفتم تو اتاقمو لباسامو عوض کردمو نشستم رو تخت، آرنجامو گذاشتم رو پامو چونمو 

ی که من با مهراب قرار داشتم به دستام تکیه دادمو رفتم تو فکر، فکر اینکه چرا روز

 !برای محضر زنگ زدو گفت متأسفم؟

 .آخه چرا؟ باید با بهنام دراین مورد صحبت کنم...خیلی فکرمو مشغول کرده..خیلی

 .زنگ زدم به بهنامو یه جا باهاش قرار گذاشتم

 حاضر شدمو داشتم میرفتم بیرون.. مامان:کجا مادر؟

_: اون میخورمو بعد میام، به بابا هم بگیدمن با بهنام قرار دارم، شامو با  ... 

 .مامان سری تکون دادو گفت:باشه...ولی زود بیای ها

خدافظی کردمو رفتم رستورانی که با بهنام قرار داشتم... دستاشو رو میز گذاشته 

 .بودو منتظر بود

 .سالم کردمو نشستم

 .سالم، ببخشید اگه از کارو زندگی انداختمتوآوردمت اینجا:_
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_: ه بابا، امروز زیاد کار نداشتم...خب بگو چی شدهن .. 

 . قضیه اون مزاحمو نیمارو قضیه امروز و تعریف کردم

 .متعجب شد...انتظارشو نداشت...تا چند دقیقه باورش نمیشد

 ..گفت:عجب...خوبه، آفرین... نشون دادی توهم کسی هستیو اونقدرا هم ساده نیستی

یعنی نیما منظور خاصی داشته ویا فقط  :شفق،_لبخندی زدمو چیزی نگفتم.. 

 .میخواست اذیتت کنه؟

نمیدونم، واقعاً نمیدونم...بهم احساسی داره یانه...پشیمونه یا نه....فقط میدونم :_

ه باشه، حاال شراره رو دیگه دوست نداره ولی این دلیل نمیشه به من حسی داشت

ارهمسئله اینا نیست، اصالً به من چه که اون چه احساسی د . 

 !...منم خود درگیری دارما

میدونم، چرا از خودش نپرسیدی همون موقع؟ گرچه دیگه فایده نداره چون :_

 .راستشو نمیگه

اخم کردمو گفتم:ولی من باید بفهمم...اگر مجبور بشم از خودشم میپرسم...تهدیدش 

 ..میکنم

_: زن، بگو بیاد نمیدونم واال، منم مثل تو خیلی کنجکاو شدم..میخوای یه زنگ بهش ب

 .اینجا

پوزخندی زدمو گفتم:آره، البد اآلن پیش عشقش نشسته.. رو کلمه عشق هم تأکید 

 .کردم

 .ولی بهنام، اینجوری خودمو سبک کردم، نمیخوام بهش زنگ بزنم...تو زنگ بزن:_

 ولی من چی بگم؟. یه کم فکرکردیم..چی بگیم؟:_
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خانواده ما شد با خودش نحسی مردک نحس..اصالً از همون چند سال قبل که وارد 

 ..آورد، عوضی

دستامو مشت کردم..خدایا چقدر قلبم سنگینه، خیلی سنگینه..عشق مهراب..نفرتم 

میاره وهرکاری میکنم تا فکر نیماو زنشو از از شراره ونیما،همه ی اینا داره بهم فشار 

وز کردم ذهنم خارج کنم نمیتونم، اصالً نمیشه، سبک نمیشم... حتی کاری که امر

 ..هم...با اینکه کمی سبک شدم ولی هنوزم قلبم سنگینه... هنوزم

 ...یکی تکونی بهم دادو منم به خودم اومدم

شفق، کجایی؟ دارم صدات میزنما..تورو ولت کنن میری حسابی تو فکر..خب چی :_

 شد؟ چیزی به ذهنت رسید؟

 نمیتونم بهنام. با تعجب گفت:چیو نمیتونی؟:_

_: فکر کنم، همش ذهنم میره سمت شراره ونیما..قلبم خیلی  نمیتونم درست

سنگینه، هرکاری میکنم تا بهش فکر نکنم نمیشه،نفرتم هرروز بیشتر 

 ..میشه..نمیتونم

نفس عمیقی کشیدم... بهنام با ناراحتی گفت:حق داری، مخصوصاً با کاری که شراره 

 .اخیراً انجام داده خیلی سخته..بعداز چهار سال

_: همیدم یه ذره پشیمونه اینقدر بهم فشار نمیومداگر میف . 

دستمو گذاشتم رو قلبمو گفتم:قلبم، قلبم دیگه طاقت نداره، با وجود اینکه نیماهم 

اخراج شده وشراره کلی حرص خورده ولی بازم احساس سبکی 

نمیکنم...نمیتونم...حتی آغوش مادرمم موقتی آرومم میکنه و دوباره روز ازنو روزی 

خیلی به مهراب احتیاج دارم...مهراب اآلن باید پیشم باشه ازنو، من . 

 .حاال تصمیمت چیه؟ بنظرمن نیما اون روز زنگ زده یه حرفی زده...مهم نیست:_
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ولی حس من بهم میگه بیخودی نگفته متأسفم، اون حتی وقتی که با شراره ازدواج :_

 .کرد هم اینو نگفت... میشناسمش..بی دلیل نبوده

_: :منم همینو میخوام بفهمم، وای سرم درد گرفت_چرا؟ ولی آخه  . 

 .خیلی داری به خودت فشار میاری، سر دردت از اعصابته:_

در حالی که با دستام پیشونیمو فشار میدادم گفتم:چیکار کنم دست خودم نیست، 

فکر کن تو زن بگیری داداشت بیادزنتو ازت بگیره، یا بهترین دوستت که مثل داداشه 

وونه نمیشی؟برات، دی . 

به صندلیش تکیه دادو پوفی کشیدوگفت:واـــــی چرا، خیلی بده،بازتو میتونی 

 خودتو خوب نشون بدی

 .(1roman.irکتاب در سایت یک رمان ساخته شده است)این 

 .به لطف شراره تظاهر کردنو خوب یاد گرفتم:_

 .اخم کردوگفت:نگو این حرفارو، منم حرص میخورم

ه:الو..سالم جناب سرهنگ، چی شده؟ چی؟ اآلن؟ باش_گوشی بهنام زنگ خورد..  . 

:یعنی از مهراب خبری شده؟ بریم_قطع کردوگفت:گفت اآلن بیام.  . 

ولی شفق، تو اآلن حالت خوب نیست. از جام بلند شدمو با اخم گفتم:اآلن وقت این :_

 .حرفا نیست..زود پاشو

سریع دوتایی راه افتادیم سمت اداره آگاهی... دل تو دلم نبود، یعنی چی شده؟ 

ته بودماسترس داشتم و تپش قلب گرف . 

 .وقتی رسیدیم سرهنگ با تعجب نگام کردوگفت:این خانوم کی هستن؟

 ..بجای بهنام گفتم:نامزدشم، قرار بود باهم ازدواج کنیم ولی

https://www.1roman.ir/
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سرهنگ آهی کشیدوگفت:متأسفم، ما اثر انگشت یه آدم غریبه رو پیدا کردیم، 

وز هم جاشوهم پیدا کردیمو بزودی دستگیرش میکنن، به احتمال زیاد همین امر

 .میارنش

 .گفتم:جناب سرهنگ خواهش میکنم زودتر مهرابو پیدا کنید

 ..سرهنگ لبخندی زدوگفت:ما هم داریم همینکارو میکنیم خانوم

بهنام:خواهش میکنم اون آدمو دستگیر کردین بهمون بگین. سرهنگ:حتماً باید 

 .بیاین، برای شناسایی

ات تنگ شده..اشکی از چشمم دقایقی بعد اومدیم بیرون، مهراب کجایی؟ دلم بر

 ..چکید

 .بهنام دستشو گذاشت رو شونمو گفت:پیدا میشه گریه نکن، بریم یه چیزی بخوریم

رفتیم تو یه پارکو من رویه نیمکت نشستمو بهنام با دوتا آبمیوه برگشت...اشکامو 

 ..پاک کردم

دستشو انداخت دورموگفت: ناراحت نباش آبجی. کمی اشک ریختم..همش چهره 

هراب جلوی چشمم بود. خدایا چرا دزدینش؟ قطعاً کسی بوده که باهاش دشمنی م

 .داشته..وگرنه که مهراب پولو ثروت آنچنانی نداشت، چرا بین اینهمه آدم مهراب؟

_: :مطمئنم که باهاش دشمنی داشتن، وگرنه اون پولی نداشته..چرا _:جانم _بهنام. 

 .واقعاً؟

آره...اگر اون شخصو پیدا کنم دلم میخواد با سری به نشونه مثبت تکون دادوگفت:

 .دستای خودم خفه اش کنم

پوزخندی زدمو گفتم:میدونم، خدا بهش رحم کنه چون از دست منم جون سالم به در 

 .نمیبره
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 .آبمیوه خوردیمو برگشتیم خونه

شب بود..آروم رفتم تو اتاقم که بیدار نشن...خداروشکر بیدار نشدنو  11یا  10ساعت 

ا فکر مهراب به خواب رفتم...شب هم همش خوابشو میدیدم. یکدفعه نیماهم منم ب

اومد تو خوابم، چه ضدحالی... دیدم مهراب مضطربه.نیما هم داره یه لبخند شیطانی 

 .میزنه

بهم نگاه کردوگفت:متأسفم. بعدشم با مهراب درگیر شدو غیبشون زد...میخواستم 

سبونده بودن. یکدفعه از خواب پریدم...چه برم سمتشون ولی انگار پاهامو به زمین چ

 ..خواب عجیبی

یعنی چی؟ دوباره خوابم اومد جلوی چشمم، فقط یه نتیجه میشه از خوبم 

گرفت...یعنی نیما یه بالیی سر مهراب آورده؟ چه مسخره؟! یعنی نیما اینقدر عرضه 

 ..داره؟ آروم خندیدمو دوباره دراز کشیدم

ب...ولی نیما تو خواب گفت متأسفم، تو بیداری هم این فقط یه خوابه شفق، بخوا

 گفته.. یعنی چی؟

ولی نیما مهرابو نمیشناسه که، فقط یه خوابه، هیچکس بجز پدرومادرم وشاهینو بهنام 

 .از قضیه خبر ندارن

امکان نداره نیما فهمیده باشه. بخاطر نفرتم از نیما بوده که این خوابو دیدم..چشمامو 

یدمبستمو دوباره خواب . 

 .خوابای پریشون میدیدم ولی دیگه نیما توش نبود...حسابی تو خواب عرق کرده بودم

روز بعدش هم ذهنم خیلی مشغول شد، سر میز صبحانه بودیم، باباهم صبح زود رفته 

 .بود
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مامان با اخم گفت:شفق خانوم...دیشب فهمیدم که دیر وقت اومدیا، فکر نکن من 

 .نفهمیدم

ن گفت:راستی از مهراب خبری نشد؟هیچی نگفتم که ماما . 

 .تو چشمای مامان نگاه کردمو گفتم:نه، مامان باورت میشه نیما اون مزاحم باشه؟

لیوان چاییشو گذاشت رو میزو نفس عمیقی کشیدو بعداز مکثی گفت:نه، وقتی 

شنیدم خیلی جاخوردم، نیما بیشتراز قبل از چشمم افتاد، راستی از مهراب خبری 

 .نشد؟

_: ولی کسی که اینکارو کرده رو پیدا کردن. مامان جاخوردوگفت:جدی؟ خوبه نه، . 

_: :چی؟_راستی مامان من دیشب خواب عجیبی دیدم.   

خواب دیشبمو تعریف کردمو گفتم: حس شیشمم داره بهم هشدار میده مامان، یعنی 

 .چی؟

 مامان اخم کردو تعجب کردو بعداز فکری گفت:آخه غیر ممکنه، اصالً بهش فکر

 .نکن..این خواب هیچ جوری نمیتونه واقعیت داشته باشه، خواب زن چپه

 .ولی مامان من بعضی از خوابای عجیبو غریبم واقعیت پیدا میکنه ها:_

 .!ته دلمو خالی نکن بچه، نیما دیگه تا این حد بد نیست هست؟:_

 .خود مامانمم شک داشت به دامادش

_: فقط شما میدونینو باباو شاهینو بهنام، در نمیدونم، اون اصالً مهرابو نمیشناسه، 

 .ضمن بدونه هم چرا باید اینکارو بکنه؟

_: :آره خب، باید یه زنگ به بهنام _نمیدونم اگه کار اون باشه پلیسا میفهمن دیگه. 

 .هم بزنم
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 .مامان چشماشو ریز کردوگفت:تازگیها خیلی باهاش جیجی باجی شدیا. چه خبره؟

پیش خودش میکنه ها این مادرمن چه فکرایی هم !!! 

مادرمن اون داره کارای مهرابو رسیدگی میکنه، رفته محل کار مهرابو توضیح داده :_

که دزدیدنش تا یه وقت اخراج نشه، که هروقت پیدا شد برگرده سرکارش، بهنام 

 ..خیلی لطف کرده

آره، خیلی پسر خوبیه، باید همون موقع ها شراره بهش جواب مثبت میداد بجای :_

 .اینکه مخ نیمارو بزنه

پوزخندی زدمو گفتم:آره، شراره پشت پا زد به بختش..اگر اون کارارو نمیکرد اآلن 

 .هممون خوشبخت بودیم

 ..مادرم هم پورخند زدو رفت تو فکر

 .لبخندی زدمو گفتم:در عوض خدا برام مهرابو فرستاد، اون نجاتم داد

 .بله، ولی اآلنم داری بخاطرش اذیت میشی:_

کردمو گفتم:عشق این چیزاش قشنگه، درحالی که نیما از اولش عاشق بودو  اخم

 .زودی باهام ازدواج کرد، ای کاش جلومو میگرفتین

 .حریفت نشدیم، خامی کردیم...توهم خامی کردی، آخرش اینجوری شد:_

_: :درسته، واقعاً به چه قیمتی؟!. واقعاً _عوضش برام تجربه شد ولی به چه قیمتی؟!؟. 

ه قیمتی زندگی بعضیها اینقدر راحت نابود میشه... که یکیش هم خودمم، ارزش به چ

زندگی واسه خیلیها پایین اومده.. ارزش زندگی منم واسه شراره پایین اومده بود..تازه 

اونکه خواهرم بود همچین کاری کرد...کاش اونقدر ساده نبودم..کاش اونقدر خام 

کاش خام نبودم.. کاش احساساتی نبودم ... با اینکه سنم کم بود ولی 

 ...نبودم...کاش...کاش
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 ..بعداز صبحانه زنگ زدم به بهنام

 .سالم به آبجی..تو دلت برام تنگ میشه؟ آخه..چقدر من خاطرخواه دارم:_

_: :خیر باشه چی؟! چی شده باز؟_بس کن دلقک....دیشب خواب عجیبی دیدم.  . 

رروز با حرفات منو سورپرایز خوابمو براش تعریف کردم. پوفی کشیدوگفت:توه

 ...میکنیا

 .با تشر گفتم:اآلن وقت شوخی نیست،من مطمئنم خوابم بی علت نیست

یعنی چی آخه؟ یعنی نیما بال مال سرش آورده؟ منظورت اینه؟ آخه مگه میشه؟ :_

 ..چرا آخه؟ اصالً نیما مهرابو دیده؟ میشناسدش؟ عقلتو بکار بنداز شفق

_: :منم میگم داری اشتباه میکنی، اگرم کار اون باشه _رم.. ولی من به نیما شک دا

 .پلیسا میفهمن

نه...از این بهنام چیزی گیرم نمیاد، سروتهشو هم آوردمو خدافظی کردمو نشستم 

 .فکر کردم..باید بفهم

:من باید بفهمم قضیه چیه...زود _بلند شدمو حاضر شدم.... مامان:باز کجا راه افتادی؟ 

 .میام

غرای مامان گوش نکردمو سریع راه افتادم سمت خونه نیما، با یه تاکسی دیگه به غر

 ..دربست

رسیدم دم خونشون، یاد چهارسال پیش افتادم که شراره ونیما تازه زندگیشونو تو 

 ...این خونه شروع کرده بودن...من اون موفع حسابی افسرده بودم..عصبانی بودم
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اد راه انداختمو گریه کردم آخرشم غش اون روز عصبانی اومدم دم خونشونو جیغو د

کردم ولی اونا نیومدن سراغم، آخرشم یکی از همسایه ها اومد به دادم رسید..واقعاً 

 ..که کارم بچگانه بود

اونا واقعاً بی رحمن، حاال دیگه مطمئنم کار خود نیمائه، اون بی عاطفه ترین آدمیه که 

 .تو عمرم دیدم

ار نیما نیست؟ اون اتفاقاً بی رحمه...بی عاطفه است، چرا مامانو بهنام فکر میکنن ک

 .خود شیرینه

وقتی من داشتم روزای سخت زندیگمو میگذروندم اونا راحت با بچشون زندگی 

 ..میکردن

سرمو چرخوندم، دیدم نیما اومد بیرون...به تاکسی گفتم بره، تعقیبش کردم، دیدم 

 ..رفت سوپری

داخل شدو تلفنش زنگ خورد، دقایقی  عینک دودی بزرگمو گذاشتم رو چشمم،

صحبت کردو دوباره برگشت تو خونه..خدایا چیکار کنم؟ باید یه راهی وجود داشته 

 .باشه تا بفهمم...اینجوری نمیشه

 ..تلفن عمومی..خودشه.. رفتم پیش نزدیکترین تلفن عمومی وشماره خونشونو گرفتم

 .یه دستمال هم گذاشتم رو گوشی که صدامو نشناسن

:الو.. صدامو عوض کردمو گفتم:ببخشید، نیما هستش؟_راره برداشت....ش . 

 .شراره با تعجب گفت:بله، شما؟

_: بله..گوشی.. نیما با تردید الو گفت_دوستشونم.  . 
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:چی نه کی. عصبی گفت:مزاحم نشو _گفتم:پیش توئه؟ با مکث و تعجب گفت:چی؟ 

 .آقا

_ :تو کی هستی؟_قطع نکن آقا نیما..   

_: پیش توئه آره؟ من امروز میرم پیش پلیسو راپرتتو میدممهراب  . 

:خودت خوب میدونی _با صدای آرومی گفت:چی داری میگی؟ مه....مهراب کیه؟. 

 ..مهراب کیه

 .نه نمیدونم، منو با یه نیما دیگه اشتباه گرفتی:_

 .نخیر، مگه تو همسر شراره خانوم نیستی که یه دختر کوچیک داری؟:_

_: :مهراب کیه؟ من _:بنده خدا، دشمن تو...مهراب کجاست؟. _ستی؟. تو...تو کی ه

 .نمیدونم

 .!عجبااااا...همچنان اصرار داری که بگی نمیدونی؟

_: :چه مدرکی؟_بیخود انکار نکن، من مدرک دارم که پیش توئه.  . 

 .ای بابا بیخیال دیگه...به تو چه که چه مدرکی؟ فقط بگو مهراب من کجاست

تم:حاال هرچی، من دارم میرم پیش پلیس، میخوام بگم مهراب سرفه ای کردمو گف

 .پیش توئه، بگو و خودتو خالص کن، ما میتونیم معامله کنیم

_: :آره، اول بگو مهراب کجاست؟_معامله؟ انکار نکرد...ایندفعه انکار نکرد...نامرد.  . 

با عصبانیت گفت:سوزنت گیر کرده هی مهراب کجاست مهراب کجاست...بگو کی 

ستی؟! چه معامله ای؟ه  

ای بابا، خارج از شهر. چیییی؟ پس واقعاً کار توئه؟ _با تشر گفتم:مهراب...کجاست؟. 

 .کثافت
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الو، الو.. سعی کردم دوباره به خودم مسلّط بشم.. نباید لو میرفتم..دوباره صدامو بم :_

 .کردمو گفتم:مهراب کجاست؟

 ..ای بابا، گفتم که خارج از تهران:_

د صداشو ضبط کنم...اینجوری نمیشه. گوشیمو در آوردمو دکمه ضبطشو خدایا بای

 .زدمو گذاشتم دم گوشی ودوباره گفتم:خب آقا نیما گفتی مهراب کجاست؟

 .نشنیدم،کجا؟:_ .خارج از تهران:_

_: :ای آدم زرنگ، چرا مهرابو گرفتی؟ _خارج از تهران ، خب گفتی چه معامله ای؟. 

 .پول میخوای؟

_: :میگم آقای نیماخان، بعداً میگم_کی هستیو چه معامله ای.  نه،بگو اول . 

اینو گفتمو قطع کردم، ضبطشو قطع کردمو گوش کردم، صداش خوب ضبط شده ولی 

 .خداکنه این یه مدرک محسوب بشه وازم قبول کنن

سریع به بهنام زنگ زدمو گفتم دارم میرم کالنتری...گفت نرم اما من گفتم میرم..بهش 

و برسونهگفتم خودش . 

 .صدارو برای سرهنگ گذاشتم. گفت:کار اشتباهی کردین خانوم

:ریسک کردین_آهی کشیدمو مظلومانه گفتم:چاره ای نداشتم، باید میفهمیدم.  . 

 .من مطمئن بودم کار خودشه:_

با اخم گفت:آخه از روی یه خواب شما اقدام کردید؟ میدونید میتونه ازتون شکایت 

 .کنه؟
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_: شکایت کنم، نیما شوهر من بود اما با خواهرم ریخت روهمو بااون منم باید ازش 

ازدواج کرد درحالی که خواهرم ازش باردار بود، چند وقته نیما زنگ میزنه خونمونو 

 ..مزاحم میشه..اون جرمش سنگینتره

سرهنگ با تعجب نگام کردو بعداز مکثی گفت:جدی میگین؟خدای من.. که اینطور، 

 ..بابتش متأسفم

_: نونمم . 

ولی صدا خیلی مفهوم نیست، فکر نکنم بشه به عنوان یه مدرک محکمه پسند :_

 .قبول بشه، ما مدرک بیشتری احتیاج داریم خانوم

پوفی کشیدمو کالفه گفتم:ولی من با خود نیما حرف زدم، میتونید از مخابرات بپرسید 

 .که من با تلفن عمومی به خونه نیما زنگ زدم یانه

_: ، ولی این کافی نیست...این حرف من نیست...حرف قانونهمیدونم خانوم . 

:سالم آقا بهنام_:سالم جناب سرهنگ _کسی درزدو یه سرباز با بهنام وارد شد.  . 

بهنام نشست کنارمنوبهم اخم کردو گفت:ببخشید این شفق خانوم ما مزاحم وقت 

 .کاریتون شده

یه جانی رو بهشون معرفی کنممزاحم؟ ای آدم.. با اخم گفتم:مزاحم چیه؟ منم اومدم  . 

 .بهنام:شفق بس کن. سرهنگ:ولی این مدرک کافی نیست

وظیفه شماست که مدرک گیر بیارین نه من، کار نیماست، دزدی مهراب کار اونه، :_

اصالً من ازش شکایت دارم...هم به جرم دزدی وهم به جرم مزاحمت، وهم به جرم 

..خیلی وقت پیش باید اقدام میکردمخ*ی*انت . 

:چهار ساله_سرهنگ:چه مدته از ایشون طالق گرفتین؟.  . 
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 .سرهنگ ابرویی انداخت :چهار سال؟ بعداز اینهمه مدت؟

بله، فکر میکردم پشیمون شده از کارش بخاطر همین ازش شکایت نکردم، البته :_

 .بخاطر پدرومادرمم بود که بی سروصدا قضیه رو حل کردن

_: ت دارم، با شوهرمن رابطه نامشروع داشته:من از خواهرمم شکای_که اینطور  . 

شما حق دارین شکایت کنین، به قضیه دزدی ومزاحمتش رسیدگی میشه اما :_

شو بعداز چهارسال فکر نکنم... بسیارخب، شکایت نامه رو تنظیم کنید تا خ*ی*انت

 .من احظارش کنم

 .لبخندی زدمو گفتم:ممنون

بخاطر مهراب حتماً میندازمت  سرهنگ یه سربازو فرستاد...بخاطر خودمم نباشه

 .زندان آقا نیما... مطمئن باش..من انتقام میگیرم

یک ساعت بعد یکی در زد،اول سرباز اومد تو وبعد نیمارو آورد، شراره هم با بچه اش 

 .اومد تو ویه نگاه نفرت انگیز بهم انداخت، ایستادم، بهنام هم ایستاد

میتونی فرار کنی. بعدم یه لبخند خاصی زدمگفتم:آقا نیما، باألخره گیرت انداختم، ن . 

 .دیدم یه جور خاصی داره نگام میکنه ولی این نگاها دیگه رو من تأثیری نداره

شراره:جناب سرهنگ منم از این خانوم شکایت دارم، این خانوم باعث اخراج شوهر 

 .من شد

شته باشی، گفتم:شراره، اینجا جای بچه بازی نیست، هر شکایتی باید براش مدرک دا

 .پدرمن رئیس شوهرت بوده وصالح دیده اخراج بشه، چه ربطی به من داره؟

شراره: شفق... سرهنگ:آروم باشین خانوم، اینجا کاروانسرا نیست، چرا اینقدر عصبی 

 .هستین؟
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 .شراره چیزی نگفت..از چشماش داشت آتیس میبارید

خ*ی*انت.نیما:جرم من چیه جناب سرهنگ؟. سرهنگ:دزدی..مزاحمت، و.. . 

؟خ*ی*انتنیما با تعجب گفت: . 

ت رسیدگی نشه ولی مطمئن خ*ی*انتگفتم:آره، میدونم ممکنه بعداز چهارسال به 

 .باش به جرم دزدیدن مهرابو مزاحمتای تلفنیت میندازمت زندان، قسم میخورم

 .سرهنگ:مزاحمت تلفنیش که شامل جریمه نقدی میشه..اما دزدیش باید ثابت بشه

دم، هیچ دزدی درکار نبودهنیما:من کاری نکر . 

 .گفتم:دروغگو، پس پای تلفن چی به من میگفتی؟

 .سرهنگ:آروم باشید خانوم، سرباز، ببرش بازداشگاه تا بعداً ازش بازجویی بشه

سرباز بردش... شراره تو چشمای من زل زدوگفت:عوضی عوضی...من هرگز 

رفتینمیبخشمت، تو باعثو بانی بدبختیای منی، تو نیمارو ازم گ . 

سرهنگ هی داشت بهش هشدار میداد اما شراره بی توجه داشت فریاد میکشید، بچه 

 .به گریه افتاد. عجب روانی بودااا..دیوانــــه

سرهنگ یکی از پلیسای زنو صدا زد..اومدنو میخواستن شراره رو ببرن، خیلی عصبی 

 .بودو حالش اصالً خوب نبود، بردنش بیرون

خبری شد میگیم بهتون، اون صدای ضبط شده روهم سرهنگ:شما برید خانوم، 

 .تحویل ما بدیدو از گوشیتون پاکش کنید

_: :قربان، صادق دستگیر شد_:آزاد، بگو. _بله حتماً. یکی در زدو اومدتوگفت: قربان،  . 

 سرهنگ ایستادوگفت:جدی؟ آوردینش؟ دوستاش چی؟
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_: مهراب روهم بزودی یک نفرشون کشته شد، بقیه هم فرار کردن که تحت تعقیبن، 

 .گیر میاریم

 .خدایا..گرفتنش...بهنام نگاهی به من انداختو چیزی نگفت

 .سرهنگ گفت:خب پس شما الزم نیست برین، بمونید برای شناسایی

 .دوباره نشستم... دقایقی بعد یه نفرو کت بسته آوردن که سرش پایین بود

سرتو بلند کنسرهنگ گفت: خوب نگاش کنید ببینید میشناسیدش، صادق... . 

مرد هم با کمال بی میلی سرشو بلند کرد، خوب بهش نگاه کردم..خیلی قیافش آشنا 

 ..بود

مرد تا منو دید کمی فکر کرد..انگار منم براش آشنا بودم بعد متعجب شد ولی بروی 

 .خودش نیاورد

گفتم:تو منو میشناسی نه؟ من تورو قبالً دیدم ولی یادم نمیاد، مطمئنم تو منو 

شناسیمی . 

:آره، دیدمش، ولی یادم نمیاد کجا، حتماً از دوستای _سرهنگ:پس دیدینش قبالً؟ 

 .نیماست

 .سرهنگ:بازم فکر کنید شاید یادتون اومد

خیلی فکر کردم، مطمئن بودم که از نیما دستور گرفته ولی کجا دیدمش؟ 

 مهراب...خواهش میکنم،

خدا کمکم کنباید یادم بیاد تا پیدات کنن، خیلی فکر کردم... . 

 .دوباره تو چشمای صادق نگاه کردم، این چشمـــا. یاد یک سال پیش اقتادم
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از خرید برمیگشتم که دیدم مامانم از ماشین مردی پیاده شد، از مامانم پرسیدم اون 

 ..کیه گفت یکی از دوستای نیماست که منو رسونده، آره..همونه

ن مرد همون راننده ایه که یک سال یکدفعه گفتم:آهـــان، یادم اومد...صادق..ای

 .پیش مادرمو رسوند.. دوست نیما

روبه سرهنگ گفتم:مادرم پارسال رفته بود خونه خواهرم، دوست نیما رسوندش 

 .خونه، این همون مرده...خودشه

:آره، چشماش...چهرش،همونه_سرهنگ:مطمئنی؟.  . 

باز احترام گذاشتو سرهنگ:سرباز، ببین همسر نیما اگه حالش خوبه بگین بیاد. سر

 .رفت

دقایقی بعد یه پلیس زن اومدتوو گفت: قربان، شراره رو آوردم فعالً خوبه اما از لحاظ 

 .روحی خوب نیست...باید مشاوره بشه

 .سرهنگ:بسیارخب، چاره ای نیست بیارش. شراره روآورد، رنگش پریده بود

این آقا نگاه سرهنگ:شراره خانوم، خواهش میکنم باما همکاری کن، به چهره 

 .کن..ببین میشناسیش، خوب دقت کن

شراره بهش نگاه کردو کمی فکر کردوگفت:آره، این آقا دوست نیماست...یک ماه 

 .پیش اومده بود دیدن نیما

 .سرهنگ،بسیارخب، همین کافیه، میتونین برین. اون زن هم شراره رو برد

ه صادق گفتم:اعتراف کن گفتم:دیدین گفتم؟ دیدن گفتم کار نیماست؟. اخم کردموروب

 ، بگو کار کی بود؟

 .صادق هول کرد ولی چیزی نگفت
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سرهنگ گفت:شما میتونید برید خانوم،از اینجابه بعدش کار ماست..خبری شد بهتون 

 .اطالع میدیم

 .تشکر کردیموداشتیم میرفتیم بیرون که سرهنگ صدام زد

لومه خیلی نجات گفت:از شما هم ممنونیم، بهرحال شماهم کمکمون کردین، مع

 .مهراب براتون مهمه

 .لبخندی زدمو گفتم:خواهش میکنم. بعدشم با بهنام اومدیم بیرون

گفتم:آخیش، خیالم راحت شد..باید برم به مامانو بابام اطالع بدم، بابام باید نیمارو 

 .بشناسه

 .منم میام، میخوام یه سری به عمو بزنم:_

ونه ما، وقتی رسیدیم باباهم خونه بودلبخندی زدمو دوتایی راه افتادیم سمت خ . 

 .بهنام:سالم عمو. سالم کردیمو منم بعداز عوض کردن لباسام نشستم

 .انگار بهنام یه چیزایی به مامانو بابا گفته بود

بابابا اخم گفت:شفق، بهنام چی میگه؟ قضیه چیه؟ بدون اینکه به من بگی رفتی 

 .کالنتری؟ چی شده؟

.سرمو انداختم پایینو کلماتو تو ذهنم مرتب کردمای خدا..چی بگم حاال؟.. ... 

راستش..همه چی از گم شدن...گم شدن..م ..مهراب شروع شد. بابا با تعجب :_

 .گفت:مهراب؟

رک وراست گفتم:آره، یه روز میخواستم ببینمش ولی اون نیومد، همون روزی که من 

وست شده بود، گفت رفته بیمارستان بودم، بخاطر اون حالم بد شد، بهنام با مهراب د

 ...خونه مهرابو
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کل ماجرا رو تعریف کردم جز اینکه قرار بود با مهراب عقد کنم..تونستم به مامانم بگم 

 ...ولی حماقت نمیکنمو چیزی به بابام نمیگم

بابا که حسابی متعجب بودو باورش نمیشد دستشو گذاشت رو قلبشو گفت:آخ، واقعاً 

ه بهش اعتماد کردمو حرفاشو درمورد مهراب باور نیما آدم دزدیده؟ حیف من ک

 کردم...یکدفعه آخ بلندی گفتو حالش بد شد،

بـــــابـــــا. رفتیم طرفشو گرفتیمش. سریع بردیمش بیمارستان، خیلی :_

 .حالش بد بود

منتظر بودیم دکتر بیاد. استرس داشتم..خدایا بابام، اگه طوریش بشه تقصیر 

ه بابا نمیگفتم، نمیدونستم تا این حد شوکّه میشه. ولی نیماست...اگه میدونستم ب

 .بهرحال که میفهمید، این چیزی نبود که بشه مخفیش کرد

 .کسی دستمو گرفتو منو به حال آورد

مامان بود.. مامان:پدرت آدم قویه، نگران نباش خوب میشه. لبخندی به مامان زدمو 

 چیزی نگفتم

با بغض گفتم:دکتر، بابامدکتر اومد و ماهم سریع رفتیم سمتش.  ... 

دکتر:نگران نباشید، یه حمله عصبی بود، خطر رفع شد ولی باید خیلی مواظب باشید، 

عصبانیت وفشار عصبی براش خوب نیست.. باید تو آرامش کامل باشه، اگر هم دیگه 

 .سرکار نره واستراحت کنه بهتره

میره سرکار گفتم:ولی بابای من تو خونه نمیتونه طاقت بیاره، دوباره . 

نباید بره، باید استراحت کنه وگرنه دوباره حالش بد میشه، قرصاشو هم باید بموقع :_

 .بخوره
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از دکتر تشکر کردیمو رفت، بابارو منتقل کردن بخش...پیشش بودیم، مامان دست 

 .بابارو گرفته بود

لم بابا بهوش اومد..فهمید بیمارستانه وکم کم همه چی یادش اومد، اشک ریخت، د

 .گرفت

بابا،ولش کن...همه چی تموم شد اینقدر خودتو اذیت نکن. بابا:چطور بهش اعتماد :_

 کردم؟

 ...بابا. منم اشک ریختم:_

کار من آدم دزدیده، چرا؟ هنوزم باورم نمیشهخ*ی*انتبابا: خدای من، داماد  ... 

_: :نمیخوام، نمیخوام..میخوام بمیرم_بابا، به فکر سالمتی خودت باش.  . 

ن: نگو این حرفو، میخوای مارو تنها بزاری، شراره که از دست رفت...نیماهم که ماما

 .مثل پسرمون بود بدتراز شراره، توهم میخوای منو دخترتو تنها بزاری؟

بابا نگاهی به من کردوگفت:اینقدر مهرابو دوسش داری که پای خودتو به کالنتری باز 

 .کردی واون کارارو کردی؟

به نشونه مثبت تکون دادم.. بابا هم چیزی نگفت...باید میزان لبخندی زدمو سرمو 

 ...عشق منو درک میکرد

طاقت نیاوردمو رفتم بیرون... اشکام سرازیر شد...دستی به صورتم کشیدم...کسی 

 ...دستشو گذاشت رو شونم... برگشتمو بهنامو دیدم، لبخندی زد

ترجیح میدم منو تو این گفت:پدرت که حالش خوبه، گریه نکن. پشتمو کردم بهش..

 .حال نبینه
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گفتم:خوبه؟...امیدوارم که خوب باشه؛ از دست دامادی که دوتا دختراشو بدبخت 

 .کرد..امیدوارم که خوب باشه، امیدوارم

بهنام گرمتر شونمو فشردو چیزی نگفت..حتی اگر حرفی هم میزد نمیتونست منو 

 .تسکین بده

ر شددوباره قطره اشکی از گوشه چشمم سرازی ... 

یکی دو روز بعدش بابارو به کمک بهنامو عمو آوردیم خونه، زنگو زدن، خاله 

اومد...سرمو انداختم پایین، مامانو خاله گریون همدیگرو بغل کردن، خدارو شکر که 

 .آشتی کردن... خداروشکر که زمینه فراهم شد برای آشتی این دوتا خواهر

یین بود، سرمو با دستش آورد باالو تو خاله اومدو روبه روی من ایستاد..سرم پا

 .چشمام نگه کرد، اشکی ریختمو گفتم:سالم....خاله

 .خاله هم اشکی ریختو بغلم کردوگفت:سالم عزیز خاله، خوبی بی معرفت؟

ازآغوشش اومدم بیرون، روم نمیشه تو چشماش نگاه کنم، زنگ نزدم یه سراغی ازش 

 .بگیرم

داده که حالت خوب نبوده...من همه چیزو  گفت:خجالت نکش، شاهین برام توضیح

 .فراموش کردم با اینکه سخت بود

:مرسی_:عیبی نداره، خداروشکر پدرت سالمه. _فقط یه چیزو تونستم بگم:متأسفم.  . 

همگی نشستیم...من پیش مادرمو بهنام نشسته بودم، فکرم پیش مهراب بود، خدایا 

مرد نمیگذرم، ذهنم رفت سمت حرف من بزودی عشقمو میبینم، ولی از اون نیمای نا

بابا تو بیمارستان وقتی حالش بد شد، گفت حیف من که بهش اعتماد کردمو حرفاشو 

 ..درمورد مهراب باور کردم
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یکدفعه ذهنم بهم هشدار داد، با خودم گفتم:یعنی کسی که تو گوش بابام میخونده 

مشتم فشرده شدواز مهراب بد میگفته نیما بوده؟ واقعاً نیما بوده؟ عوضی،  . 

پس بگو چرا بابا رضایت نمیداد منو مهراب باهم ازدواج کنیم، معلوم نیست نیما چی 

اصالً اون مهرابو چجوری پیدا کرده وچی شده...بابا، چرا حرفای نیمارو به بابام گفته، 

باور کردی؟ چطور بهش اعتماد کردی؟ چرا اینقدر ساده ای؟ امیدوارم این درس 

برات باباعبرت شده باشه  . 

:خیلی تو فکری آبجی، چی شده؟_با صدای بهنام به خودم اومدم....  . 

پوزخندی زدمو گفتم:امروز متوجه شدم کسی که هی تو گوش درم میخونده واز 

 .مهراب بد میگفته نیما بوده

 ...بهنام جاخوردوچیزی نگفت

_: ه، آره،تعجب نکن...عالوه بر دزدیدن مهراب حسابی تو گوش پدرمنم خوند

انگارداشته تمام سعیشو میکرده که منو مهراب بهم نرسیم...یادته که قبالً بهت گفته 

 .بودم، که بابا مثل سابق نیست... حّسم درست فهمیده بود

_: :چی؟_ولی آخه چرا؟...میگم شفق، نکنه....نکنه..   

 .!بهنام با لحن آرومتری گفت:نکنه دوستت داره؟

م:چی داری میگی؟ اون اگه دوستم داشتبا اخم به بهنام نگاه کردمو گفت .. 

میدونم، ولی چهار سال پیش تو بچه سال بودی عجله کردین، اآلن هم خانوم شدی :_

وهم از شراره سرتری، چرا نباید عاشقت نشه؟ مخصوصاً که یه روزی باهم زندگی 

 .میکردین

 ..ولی اون هیچ حرفی نزده که من:_
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یاط داشت باهام حرف میزدیه دفعه یاد اون روز افتادم که تو ح . 

یادمه گفت: بابت همه چی متأسفم، روزای باتو بودن شده برام مثل یه خاطره خوب که 

 .هیچ جوری نمیشه تکرارشون کرد

:هان؟ یادمه که یه جمله ای قبالً _بهنام با بازوش زد بهم وگفت:شفق، چی شدی؟.. 

 .بهم گفته بود

 .چی؟. اون جمله رو بهش گفتم:_

ی فکر کردوگفت:من دیگه داره بهم ثابت میشه اون دوستت داره، تردید بهنام کم

 .نکن

حاال من دوست داشتن اونو میخوام چیکار؟ تنها مرد من اآلن مهرابه، نیما فرصت :_

ودمو برای داشتن من داشته، گرچه خودم قبول دارم که تقصیر خودمم بود، باید به خ

عشقمون به هم ثابت بشه، ولی با این  نیما فرصت میدادم تا بیشتر همو بشناسیمو

نداشت، میدونی بهنام، من کلی فکر کردم، هرچقدرم من  خ*ی*انتحال نیما حقّ 

نداشت، میتونست به من بگه ما عجله کردیم،  خ*ی*انتمقصر باشم بازم نیما حقّ 

 ..اگر احساس واقعیشو میگفت شاید من درک میکردم...چون من دوستش داشتم

_: ت اینه، چهار سال پیشتو باید ببینی چجور آدمی بودی، اینقدر تو اآلن طرز فکر

 .منطقی بودی که اگر نیما از احساسش برات میگفت درک میکردی؟

راست میگه، اون موقع چی؟یه آدم عجول بی منطق... لبخندی زدمو گفتم:نه، درکش 

 .نمیکردم

_: از احساس خب دیگه...حاال ولش کن دیگه بهش فکر نکن، در هر صورت حتی اگر 

واقعیش هم میگفت بنظرم کارتون به جدایی میکشید،ایشاال که همه چی داره درست 

 .میشه ومهراب هم بزودی پیدا میشه
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 .ایشاال، ایشاال بهنام:_

مهراب من پیدا میشه...و من هرجوری بود پدمو راضی میکردم.. اینبار دیگه نباید 

 ..مخالفت کنه

ت:چتونه شمادوتا؟ چی میگید به هم؟ چقدر مادرم اومد پیش ما نشستو به من گف

 .حرف میزنید، خسته نشدید؟

منو بهنام ریز خندیدیمو دیگه چیزی نگفتیم، مامان هم چند دقیقه بعد رفت پیش 

اگر مهراب  خواهرش، خدارو شکر که آشتی کردن.. با لبخند بهشون نگاه کردم،بزودی

ل، یا بدون شراره یا با شرارههم به جمعمون اضافه بشه میشیم یه خانواده، مثل قب . 

 ..سرمو چرخوندمو نگاه شاهینو دیدم، سری برام تکون دادو منم سری تکون دادم

نگامو چرخوندم سمت بقیه وبابا، بابارو که دیدم غمم تازه شد، هیچوقت نیمارو 

نمیبخشم،من قبالً فکر میکردم فقط خودمم که صدمه دیدم اما بابا ومامانم هم... گریه 

مامان، و اآلن باباهای  .. 

نیما حتی اگر بکشنمم رضایت بده نیستم. آخر شب که خیلیها رفته بودن فقط خاله 

موند...هنوزم کمی ازش خجالت میکشیدم، راضی نبودم بخاطر عشقم به مهراب کسی 

 .ضربه بخوره وناراحت بشه ولی این اتفاق افتاده بود

ه گفت:خواهر بیا خونمون، گذشته مامان وخاله سخت همدیگرو در آغوش گرفتنو خال

 .ها گذشته

مامان: حتماً آبجی، میام، شماهم تشریف بیارین...مثل قبل، برای من چیزی عوض 

 .نشده

بعداز کلی خداحافظی وآغوش دوباره خاله دیگه داشتن میرفتن که شاهین آروم به 

 .من گفت:خبری از مهراب نشد؟



                 
 

 

 زهرا.م |عشق شفق  رمان

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

152 

 

_: یشه، کسی رو هم که اونو دزدیده بود خبر که زیاد شد، آره مهراب داره پیدا م

 .گرفتن، بخاطر همین بابا حالش بد شد...چون قضیه رو فهمیده

 .شاهین با تعجب گفت:یعنی چی؟ بابات قضیه رو فهمید؟

درسته، بهنام درجریانه، میتونی ازش بپرسی، خیلی داغونم..حالم اصالً خوب :_

 .نیست

_: :ایشاال، امیدوارم_ینیش. بسیار خوب، امیدوارم زودتر پیدا بشه وبب . 

 .خدافاظی کردو رفتن،شالمو در آوردمو رفتمو پیش بابا نشستم

 بابا تو فکر بود. با لبخند گفتم: بابا، خوبین؟

 .نگام کردو لبخندی زدوگفت: آره دخترم، خوبم ولی ناراحت

_: :مار تو آستین پرورونده بودم_حق دارین.  . 

بابا:بگو، چی میخوای بگی. با تعجب به بابا نگاه باید سؤالی که تو ذهنم بود میگفتم. 

 ..کردم

 ..هنوزم خوب منو میشناخت، لبخندی زدمو گفتم:خوب عادتای منو میشناسینا بابا

 ..آره، خب بگو چی شده:_

بابا، تو بیمارستان گفتید حیف شماکه حرفای نیمارو درمورد مهراب باور کردید، :_

 منظورتون چی بود؟

نگاه کردو گفت:اون حرفم خوب یادت مونده لبخندی زدو به من . 

چیزی نگفتم که به یه نقطه ای خیره شدو گفت:نیما خیلی خودشو به من نزدیک 

کرده بود، شده بود عین پسرم، فکر میکردم دیگه سر عقل اومده ومیخواد خطای 

گذشته رو جبران کنه، اما اشتباه میکردم، اشتباه..وقتی درمورد مهراب بهم گفتی، 
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دمه تو شرکت خیلی ذهنم مشغول بود، نمیتونستم به آدمی که نمیشناختمش یا

اعتماد کنم، اون روز نیما اومد و فهمید یه مشکلی هست، منم بهش اعتماد کردمو 

گفتم تو به پسری به اسم مهراب دل بستی،کامالً متوجه تغییر حالتش شدم ولی فکرم 

قیق کنه، حاال نمیدونم چجوری درگیر تو بود، نیما گفت میره درمورد مهراب تح

مهرابو گیر آورد، ولی وقتی تحقیق کرد ناراحت اومد و گفت اون آدم غیر قابل 

اعتمادیه وهیچکس ازش تعریف نمیکنه و زن بازه وبا خیلیا بوده وخیلی از دخترارو 

بی آبرو کرده،خیلی گفت، هر روز باهاش دردو دل میکردمو اون میگفت به هیچ وجه 

د نکنیم، بخاطر همین مخالف سر سخت مهراب بودم، اآلن دارم فکر بهش اعتما

 ...میکنم چرا اون اینکارو کرد و

 .دیگه نتونستم تحمل کنمو ایستادم، بابا با تعجب نگام میکرد

گفتم:بابا، ای کاش خودتون میرفتین تحقیق، ببخشیدا ولی شما ازهمون اول آدم 

نیمای عوضی هم از سادگی شما استفاده  ساده ای بودینو زود اعتماد میکردین، اون

کردو هممونو به مسخره گرفتو بازیمون داد...باورم نمیشه..هنوزم باورش براش برام 

 ...سخته که چطوری اون

لبامو بهم فشردمو ادامه ندادم. بابا سرشو انداخت پایینو مامان هم که اونجا بود 

 ..ایستادو نگام کرد

یکنم دست از سادگیتون بردارینو جز منو مامان به روبه بابا گفتم:بابا، خواهش م

هیچکس اعتماد نکنین، خواهش میکنم، شما حتی این چیزارو به مامان هم نگفتین، 

نگفتین اینجوری رابطتتون با خانواده خودتون هم خراب بشه؟..واقعاً به این موضوع 

 .فکر نکردین؟

:شفق، با پدرت درست صحبت بابا چیزی نگفت، مامان که تا اون موقع ساکت بود گفت

کن، اون هر کاری کرده بخاطر تو بوده...اون اآلن حالش خوب نیست، اآلن وقت 
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سرزنش کردن نیست، کسی که باید سرزنش بشه نیماست...عصبانیتتو سر بابات 

خالی نکن، بهش حق بده اون دامادش بود، نیما خوب نقششو بازی کرد، مثل چهار 

گرفت مارو هم به بازی گرفت، من میدونستم که شراره رو سال پیش که تورو به بازی 

 ...دوست نداره ولی فکرشو نمیکردم که دوباره عاشق تو شده باشه

 .بابا سریع گفت:خانـــــوم، بسه، اینو نگو

 .مامان با اخم به بابا نگاه کردوگفت:پس چی؟ نمیتونه هیچ دلیل دیگه ای داشته باشه

ام مهم نیست، مجازاتشه که برام مهمه، اون به گفتم:ولش کنین، احساس اون بر

 .احساسم اهمیتی نداد منم میخوام همینکارو بکنم

مامانو بابا چیزی نگفتن، گوشیم زنگ خورد، رفتم تو حیاط که هوا بخورمو تلفن 

 .صحبت کنم، بهنام بود

_: :آره، خبری از مهراب نشده؟_:سالم، به شاهین گفتی آره؟. _الو، سالم بهنام.  . 

فعالً که تونستن از اون مرده صادق اعتراف بگیرن، اما نیما به هیچ وجه حرفی :_

به تورو و مزاحمت تلفنیشو گردن گرفته اما دزدی مهرابو گردن  خ*ی*انتنمیزنه، 

 .نمیگیره وسکوت میکنه

دستامو بهم فشردمو گفتم:چی؟ چطور میتونه...باید باهاش حرف بزنم. بیا اگر بیکاری 

 .بریم کالنتری

باشه ولی چرا؟ هنوز به مهراب دسترسی ندارن، دارن آماده میشن برای پیدا :_

 .کردنش

 .قلبم به تپش افتاد، نزدیک اومدن مهراب که میشد قلبم بی قراری میکرد

 .گفتم:میخوام نیمارو ببینم، میخوام ببینم شرمنده هست یانه، دلیلش چیه
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_: بیای یا کار داری؟:میتونی _جدی؟ نمیدونم میزارن ببینیش یانه..  . 

_: :باشه، فردا _امروز سرم شولوغه، تو که اینهمه صبر کردی فردارو هم صبر کن. 

 .میریم

 .آفرین دختر خوب، بدجوری دلم برای این رفیقمون مهراب تنگ شده:_

آه پر سوزی کشیدمو گفتم:دست رو دلم نزار بهنام که از وقتی گم شده مامانم میگه 

رومم پریده، دیگه نمیتونم تحمّل کنمحسابی الغر شدم، رنگو  . 

_: :فعالً، خدافظ_نگران نباش آبجی من، پیدا میشه، باشه من کار دارم فعالً.  . 

پرانرژی، لبخندی زدم...  قطع کردمو یه نفس عمیق کشیدمو خیره شدم به آسمون

بهش که فکر میکنم آرامش میگیرم، خیلی خیلی زیاد دوسش دارم، عاشقشم، دوری 

خوره افتاده به جونم، نفرتم نسبت به نیما چندین برابر شده، حتی نسبت به  ازش مثل

چهار سال پیش خیلی ازش بیشتر متنفر شدم، اگر عاشقم شده باشه باید حسابی 

اذیتش کنمو اگر بتونم مالقاتش کنم باید حسابی با زبونم بسوزونمش، آره، الاقل قلبم 

رشو با چشمای خودم ببینمباید کمی سبک بشه، باید قیافه درهمو حقی . 

 .نگاهمو از آسمون گرفتمو رفتم تو

 .روز بعدش با بهنام رفتم کالنتری، دل تو دلم نبود که زودتر اون نیما نامردو ببینم

 .شرارو هم با بچش اونجا بود. اصالً متوجه اومدن ما نشد

نوان میخواست نیمارو ببینه که سروان بهش گفت:نمیخواد شمارو ببینه، به هیچ ع

 .راضی نشد شمارو ببینه

شراره عصبانی گفت:یعنی چی؟ شما زوری هم شده باید بیارینش، دخترشو آوردم 

 .ببینتش
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دخترشو میبینه اما شمارو گفت.... حتی اون پلیس هم شرمش اومد ادامه :_

 .بده..پوزخندی زدم

 .شراره اخمالو گفت:چی گفت؟

نمم نمیخوام....نمیخوام سروان با خجالت گفت:همسرتون گفت حتی اگر بکش

 .همسرمو ببینم، گفت فقط دخترمو میخوام ببینم

 .بعد سرشو انداخت پایینو چیزی نگفت

بزور جلوی خندمو گرفتم ولی چشم از قیافه سرخ وعصبانی شراره برنداشتم، 

 .نمیخواستم دیدن قیافه خواهر خائنمو از دست بدم،این صحنه رو از دست نمیدم

ت:بهش بگید پس از دیدن دخترشم محرومه، الزم نکرده شراره هم از لجش گف

 .ببینتش

 ..اینو گفتو عصبانی داشت از اونجا میرفت که چشمش به من افتادو ایستاد... جاخورد

 .حال کردم، حقته نیما.. از دیدن دخترتم باید محروم بشی... خوبه

 .شراره:چیه؟ اومدی عشق از دست رفتتو ببینی؟ آره؟

فل کردمو با غرور گفتم:نه، اومدم خاری و ذلت شوهر عوضی تورو دستمو تو سینم ق

ببینم، میخوام تحقیرش کنم، حاال بهم ثابت شد نیما تورو هیچوقت دوست 

 .نداشته..لیاقتت همین نیمای عوضی بود

ابروهامو انداختم باالو رک گفتم:اون منو دوست داشته چون میخواست با دزدین 

 .مهراب اونو ازمن بگیره

خندی به چهره عصبانی وابروهای درهمش زدمو گفتم:خیلی بی عرضه ای که پوز

 .نتونستی شوهرتو نگه داری، معلوم نیست باهاش چیکار کردی که ازت زده شده
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از عصبانیت رخ شده بود.. داد زد:خفه شو، توچی؟ فکر کردی اآلن حاضر میشه 

کردی ببینتت؟ اونی که حقیره تویی، با اومدنت اینجا خودتو حقیر . 

فعالً که اآلن تو ضایع شدیو حقیر شدی، میتونست مالقات تورو قبول کنه والاقل :_

دخترشو ببینه اما خودشو از دیدار دخترش محروم کرد برای اینکه تورو نبینه، چقدر 

بی کس شدی شراره، دیگه هیچکس تورو دوست نداره ونمیخوادت، تو حتی اشک 

ارو باهات میکنه...حاال میبینیمامانو درآوردی، روزی دخترت همینک . 

 .شراره فریاد کشید:شفق... سروان:آهای، یه بار دیگه داد بزنی میفرستمت بازداشگاه

شراره نگاهی به سروانو منو بهنام انداختوزیر لب گفت:همتون باهم همدستید 

 .عوضیها

 .بهنام دم گوشم گفت:ای ول شفق، خوب حرصشو دآوردیا

فتم که شراره گفت:خیله خب، وایمیستم ببینم قبول لبخندی بهش زدمو چیزی نگ

 .میکنه ببینتت یانه

 .پورخند آرومی زدمو با خودم گفتم:خدایا چقدر پرروئه

 خ*ی*انتروبه سروان گفتم: جناب سروان، لطف کنید به نیما بگید زنی که بهش 

 .کردی اومده

:بسیارخب_سروان:خانوم من نمیتونم همچین چیزی بهش بگم.  . 

از تو کیفم درآوردمو روش همین جمله رو نوشتمو دادم سمت سروانو  یه کاغذ

 . گفتم:پس اینو بهش بدید بخونه وبگید شفق اومده

 ..سروان نگاهی به کاغذ انداختو به منم نگاهی کردو گفت:بسیار خب. بعدم رفت
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به شراره نگاهی کردم که دیدم لبخندی رو لبشه، خیلی مطمئنه. ولی من زیاد مطمئن 

دمنبو .. 

 .فقط تظاهر به مطمئن بودن میکردم

دقایقی بعد سروان اومدو گفت:بفرمایید خانوم از این طرف. لبخندی زدمو به شراره 

 .نگاه کردم

اونم با دهن باز به سروان گفت:چی؟ قبول کرد که اینو ببینه؟. سروان:بله، سریع هم 

 .قبول کرد

ون آشغال بگو لیاقت منو شراره لباشو بهم فشردو نگاهی به من کردوگفت:به ا

 .نداشتی، بهش بگو ازت جدا میشمو حسرت دیدن دخترتو میزارم رو دلت

اینو گفتو پشتشو کرد به منو میخواست بره که گفتم:اتفاقاً جفتتون برای هم ساخته 

 .شدیدو تو حقه بازید تکید، بهم میاید

ره ولی باألخره برنگشت، زیر لب چیزی گفتو رفت. بهنام پوفی کشیدوگفت:از رو نمی

 .!کم آورد، این دیگه کی بود؟

 .گفتم:چون شراره رو به اندازه من نمیشناسی، منتظرم باش اآلن میام

 ..با سروان رفتم اتاق مخصوص، نیما نشسته، منو دید..سرشو انداخت پایین. خوبه

 .رفتم نشستم روبه روشو به چهرش خیره شدم، میخواستم خجالت بکشه

سه، اینقدر اینجوری نگام نکن. با لبخند گفتم:چیه؟ خجالت درهمون حالت گفت:ب

 .میکشی؟

چیزی نگفت که گفتم:شراره بهم پیغام داد تا بهت برسونم، گفت تو لیاقتشو نداشتیو 

 .اون ازت جدا میشه و حسرت دیدن دخترتو میزاره رو دلت
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 .نیما پوزخندی زدوگفت:میدونستم طاقتش طاق میشه

_: نشدی اونو ببینی اما حاضر شدی منو ببینی بهش  نه،آخه وقتی دید حاضر

برخوردو عصبانی شد، تو که کاری ازت برنمیاد جز عصبانی کردن دیگرانو دردسر 

درست کردن، من فکر میکنم از همون اول جات تو زندان بوده، من دیر اقدام کردم، 

 .تا تورو دستبند به دست نبینم که روونه زندان شدی آروم نمیگرم

دوگفت:شفقنگام کر ... 

اخم کردموبا صدای نسبتاً بلندی گفتم:اسم منو نیار، اسم منو تو دهن کثیفت نیار، 

 .چرا اینکارو کردی؟ با مهراب چیکار کردی تا همینجا دفنت نکردم حرف بزن

:من...من...من فقط تورو میخواستم، بخدا  _هول شد...داشت فکر میکرد چی بگه...

 .راست میگم

ما من عصبانی بودم. با اخم بهش زل زده بودمصداش بغض داشت ا . 

 .گفت:من نتونستم شفق، تو زندگیم ناموفق بودم، هم تورو نابود کردم وهم خواهرتو

 .اون خواهر من نیست:_

اگر از همون اول وارد زندگیت نمیشدم اآلن تووخواهرت دشمنای هم نمیشدین. :_

 .دشمن؟.چی؟

اره ی حقیر دشمن بشم؟ بخاطر تو؟ خیلی خندیدمو گفتم:چی گفتی؟ چرا با اون شر

حرفت خنده دار بود، من بخاطر مامانو بابا باهاش دشمنم ، چون اون آدم بشو نبوده، 

فکر کردی کی هستی؟ من بخاطر تو باهاش دشمنی کنم؟ اینقدر خودتو دست باال 

 .نگیر موجود دوپا

_: کردم معلومه خیلی ازم عصبانی هستی بخاطر کاری که با...با مهراب . 
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عوضی. طاقت نیاوردمو کمی به جلو خم شدمو زدم تو گوششو دوباره نشستم :_

 .سرجام

 .دستشو گذاشت رو گونشو گفت:دستت داغ بود، خیلی داغ بود

چیزی نگفتمو . اونم ادامه داد: میدونم اینکارو نمیکنی ولی منو ببخش، من در حقت 

 .خیلی بد کردمو عذر خواهی هم نکردم، عذر میخوام

پوزخندی زدمو چیزی نگفتم...بعداز چهار سال عذر میخواد؟ فکر کرده کافیه؟ این 

سالهارو چجوری میخواد جبران کنه؟...واقعاً چرا عذر خواست؟...معلومه که 

 .نمیبخشمت..امیدوارم رنج بکشی

دستاشو گذاشت رو میزو نفس عمیقی کشیدو آروم گفت:شفق، من اولش شراره برام 

همش اونو باتو مقایسه میکردم، توچه پاکو صادق ولی اون...عشوه  خوب بود اما بعدش

خرکی...آرایش غلیظ، لباسای لختی...حتی عذاب وجدان نداشت، نمیترسید از اینکه 

بخاطر کاری که باتو کرده چه بالیی سرش میاد، اما من کم کم عذاب وجدان داشتم، 

عداز دو سالو خرده ای هر شب خواب تورو میدیدم،خاطراتت میومد جلوی چشمم وب

 .فهمیدم یه فرشته رو از دست دادم

نیما، بس کن..من تورو میشناسم، شاید بااین حرفات تونستی بابامو گول بزنی ولی :_

 .منو نمیتونی، تویه آدم آشغالی که تولدتم از اول اشتباه بوده

_: ارم، به من دیگه چیزی برای از دست دادن ندارم، میدونم دیگه اینجا راه فرار ند

جون دخترم دارم راست میگم، اینا دروغ نیست، من عاشقت بودم شفق، صادقو اجیر 

کردم که خونتونو زیر نظر بگیره، بهنامو شاهینو فامیلو میشناخت ولی بهش گفته 

بودم اگر مرد غریبه ای اومد اون شخصو تعقیب کنه، اونم مهرابو شناختو تونست 

تحقیق کردم، اون یه مرد خوب بود، خیلی خوب، آدرسشو گیر بیاره، رفتم درموردش 

ازمنم بهتر بود...این حس حرصو حسادتو درمن تحریک کرد... همش توسط صادق زیر 
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نظرت داشتم، فهمیدم بهنام باهاش رفیق شده و وقتی بابات ممنوع کرد که اونو 

ببینی تو به کمک بهنام رفتی دیدنش، اون روزاز شدت عصبانیت خونه نرفتمو 

بی عصبانی بودم، خیلی زیاد، نمیخواستم بهش برسی، میدونستم به منم حسا

نمیرسی ولی نمیتونستم قبول کنم، من یه عاشقم شفق، درکم کن، نمیگم حقو بهم 

 .بده ولی درکم کن

داد زدم:توکه میدونستی اون مرد خوبیه چطور تونستی خوشبختی منو یه بار دیگه 

کمال پر رویی ازم فقط عذرخواهی میکنیو  ازم بگیری؟ چطور تونستی؟ اونوقت در

 .میخوای که درکت کنم؟

 .شفق..این دادای تو دل منو ریش میکنه، خواهش میکنم:_

پوزخندی زدمو گفتم:جدی؟ منم میخوام دل تو ریش بشه، منم میخوام که عذاب 

 .بکشی لعنتی

 .مشتمو کوبیدم رو میز که صدای سربازه دراومد. آروم نشستم سرجام

_: منو ببخش، من بالیی سر مهراب نیاوردم، اون سالمه، بخاطرتو..فقط  شفق

 ...بخاطرتو

 .اینو که گفت چشمامو بستم، دوباره چهره مهراب اومد جلوی چشمم..خدایا...مهراب

شفق اونم مثل تو زبون تندو تیزش منو حرص میداد، میگفت چطور دلم میاد که :_

کنید درمورد تو میگفتشفقو حرص بدم، یعنی تورو، نمیگفت آزادم  . 

اشک ریختمو گفتم:بس کن لعنتی، بس کن، نمیخوام بشنوم، نمیخوام...تو اگر عاشقم 

بودی به تصمیمو انتخابم احترام میزاشتی، نباید اینکارو میکردی، پدر من همش 

جلوی من شرمندست، کثافت، چقدر آدم میتونه گستاخ باشه؟ چقدر این موجود دوپا 

ه، تو عاشق من نیستی؛ تو فقط خودتو دوست داری..دوست داری میتونه بیرحم باش
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بمونیمو سرت بجنگیم، نمیتونی ببینی من با یکی دیگه  منو خواهرم همیشه عاشقت

غیراز تو دارم خوشبخت میشم چون خودخواهی، چون خودتو دست باال گرفتی، تو 

به فکر خودتی، تو بیماری نیما، تو از نظرمن بیماری خودشیفتگی وغرور داری که فقط 

از نظرمن هیچی نیستی، حتی خواهرمم اینو فهمیده، ما داریم تورو فراموش میکنیم 

نیما، هیچکس تو فامیل دیگه سراغتو نمیگیره چون فراموشت کردن، تو برای ما تموم 

 .شده ای نیما، تموم شدی

 .نیما اخم کردوگفت:شفق

_: ی، حاال باورت شد؟ میدونی چیه؟ داری حرص میخوری؟ من که گفتم تو خودخواه

 .چیه؟ من میخوام با عشقم مهراب ازدواج کنم

 .روکلمه عشق هم تأکید کردم...حسابی داشت حرص میخورد

با عشقم ازدواج میکنمو دوباره مثل چهار سال پیش خانواده ای میشیم که همه :_

الی حسرتشو میخوردن، بدون تو، ویا بدون شراره ویا با شراره، مهراب هم جای خ

تورو پر میکنه، مطمئن باش.. با مهربونیشو با خوش اخالقیش تو دل همه جا باز میکنه 

 .به طوری که همه فراموش میکنن که روزی نیمایی هم بوده

نیما اخم کردو دستشو مشت کردوگفت:شفق، اگر این حرفارو میزنی که منو حرص 

 .بدی باشه تو بردی ولی خواهش میکنم ادامه نده

_: لی بده؟ اینکه هی جلوی تو از عشقم بگم؟ پس فکرشو بکن من چهار چیه؟ خی

 .سال پیش چی کشیدم

 .نیما غمگین نگام کردو گفت:شفق من واقعاً نمیدونم چی بگم؟! متأسفم..خیلی زیاد

میدونم، هیچ چیزی نمیتونی بگی، بخاطر تو قلب من پراز نفرت شده، هیچوقت :_

ه بخاطر تو بلکه بخاطر رفتارای خودش بود که نمیخواستم از خواهرم بدم بیاد ولی ن
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نتونستم باهاش از در صلح وارد بشم، اآلنم دیگه خیلی دیر شده، اون خیلی پشت سر 

 .من بد گفته، بهم خنجر زده، نمیتونم ببخشمش

شفق، شراره هم بد دیده، از من این یه سال آخر بی مهری دیده، مادرش کنارش :_

هم داشته پیشش نباشه، شراره افسردس، فکر میکردم  نبوده، میدونم که مادرت حق

من هستمو میتونم دخترمو بزرگ کنم ولی دیگه نمیتونم شراره هم نمیتونه، حداقل 

بخاطر بچش با پدرومادرت صحبت کن که ازش بگذرن، اون هیچکسو نداره، حتی 

 مادر منو، اینجوری دخترم با بی مهری مادرش بزرگ میشه ویه آینده نامعلوم،

خواهش میکنم...مادرمن آدم خودخواهیه، نه تورو قبول داشت ونه شراره رو...من 

 .نگران دخترمم

سرشو انداخت پایینو گفت:راستش من با مادرم صحبت کردمو مجبورش کرده بودم به 

خونه شما زنگ بزنه، میخواستم کاری کنم که کم کم منو ببخشی، کم کم تو چشمت 

انه مهراب از من بهتره، باید اعتراف کنم ازش بدم خوب جلوه کنم که نشد، متأسف

 ..میاد ، خیلی زیاد...خیلی..اگر اون نبود

به خواهرم بود،  خ*ی*انتسریع گفتم:اگر اون نبود بازم تو رو قبول نمیکردم چون 

کار، یه خراب...من مثل خ*ی*انتاونوقت منم بااون هیچ فرقی نداشتمو میشدم یه 

داری مثل اون برات عشوه بیام آره؟ آره اون نیستم، انگار خیلی دوست 

 .دیگه...خوشی زده زیر دلت، شراره وعشقش برات تکراری شدن، ای احمق

بلند شدمو گفتم:بهتره من برم، دیگه نمیتونم تحمّلت کنم...چقدر من ساده بودم که 

تو دوران بچگی و جهالت تورو به عنوان مرد خودم قبول کردم...احمق بودم، خیلی 

 .زیاد

شتمو کردمو یه قطره اشک ریختمو داشتم میرفتم که نیما گفت:شفق، منو ببخش، پ

 .باور کن پشیمونم
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درهمون حالت گفتم:اگر گیر نمیفتادی پشیمون نبودی، شنیدم اعتراف نکردی، خیلی 

 ..رو داری

 .بخاطرتو اعتراف میکنم شفق. چیزی نگفتمو رفتم:_

صدا گریه کردم، به بهنام که رسیدم  دیگه نتونستم جلوی اشکامو بگیرمو آرومو بی

 .اشکامو پاک کردم

 .بهنام:چی شده؟ چرا طول کشید؟ گریه کردی؟ چی بهت گفت؟

 .حالم خوب نیست بهنام،اآلن نمیتونم حرف بزنم..بریم:_

 .بهنام هم که به حال خرابم پی برد هیچی نگفت

مون کنیدوقتی سر هنگو دیدم گفتم:جناب سرهنگ اگر مهرابو پیدا کردین خبر . 

:در ضمن، نیما گفت اعتراف میکنه_سرهنگ:حتماً خانوم.  . 

 .سری تکون دادو گفت:امیدوارم..خداکنه

 .با بهنام رفتیم سوار ماشینش شدیم، من سرمو خم کردم طرف پنجره و گریه کردم

بهنام نگاهی بهم انداختوگفت:کاش نمیرفتی، میدونستم حالت بد میشه و میدونستم 

رفتنمیشد جلوتو گ . 

اشکامو پاک کردمو گفتم:نه اشکالی نداره،حدس تو درست بود اون گفت عاشقم شده 

 .بود، منم تا تونستم تحقیرش کردمو حرصش دادم، آخرشم گفت اعتراف میکنه

که اینطور...سرهنگ هم تو نبودی بهم گفت همین امشب راه میفتنو مهرابو پیدا :_

تا فردا بعداز ظهر مهرابو میارن، بزودی هم میکننو بقیه رفیقای صادقو نیمارو میگیرن،

 .دادگاه نیما شروع میشه



                 
 

 

 زهرا.م |عشق شفق  رمان

 

 

 

    www.1roman.ir          برای دانلود رمان بیشتر به یک رمان مراجعه

 کنید

 

165 

 

سرمو چرخوندم سمت بهنامو گفتم:جدی؟ پس، فردا ظهر میام کالنتری، 

 ..فردا...جمعست، توهم میتونی بیای البته اگر خسته نباشیو

بهنام نگام کردو بایه حالت بامزه ای گفت:چی میگی؟ رفیق من پیدا بشه اونوقت من 

خوام استراحت کنم؟ هرگزب . 

لبخندی زدمو چیزی نگفتم که راه افتاد سمت خونه ما، رسیدم خونه خبر اینکه 

شو به مادروپدرمودادم..فکرم رفت پیش شراره، اآلن تنها مهرابو پیدا کردنو فردا میارن

با بچش چیکار میکنه؟! من دلم فقط برای بچش میسوزه، مامانو صدا زدم، اومد تو 

 ..اتاقم

مامان، شراره امروز که اومده بود کالنتری خیلی عصبی بود، نگران خودش نیستم :_

اما دخترش... میتونید برید دنبالشو دخترشو بیاریم اینجا، با حالت عصبی که اون داره 

میترسم از دخترش قافل بشه و...اون اآلن صالحیت نگهداری دخترشو نداره، نیماهم 

 .امروز همینو میگفت

_: اون اآلن فقط دخترشو داره، بدون دخترش جایی نمیره جدی؟ ولی . 

کمی فکر کردمو گفتم: باشه پس من فردا صبح زود میرم خونه مهرابو اونجارو تروتمیز 

میکنم چون پلیسا دیگه به اون خونه احتیاجی ندارن، شماهم برو شراره و دخترشو 

رین پیششبیار ویا همونجا پیشش باش، ویا میتونین اگه میخواین امشب ب . 

 وفی کشیدوگفت:بابات چی؟

چشمامو بستمو گفتم:آخ، یادم نبود، ذهنم خیلی درگیره...نمیدونم مادرمن بهرحال 

 .من نگران نوه شمام

 ..لبخندی زدوگفت:از بابات هم میپرسم ببینم چیکار میشه کرد
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سری تکون دادمو مامان رفتو منم دراز کشیدم، احساس میکردم سرم داره میترکه، 

لی امروز بهم فشار اومده، خدا بگم چیکارت کنه نیما، اهخی .. 

کمی بعد چشمام گرم شد و خوابم برد، صبح زود بیدار شدمو رفتم خونه مهراب، 

 .خیلی ذوق و شوق داشتم...مهراب من امروز سالم پیدا میشدو برمیگشت

ره، بابا هم مامان هم رفت خونه شراره که یا خودشو دخترشو بیاره ویا نَوَشو تنها بیا

قرص خورده بودو خواب بود...نمیخواستم تنها بمونه ولی چاره ای نبود..همه چیزو 

 .سپرده بودم دست مامان

خونه مهرابو داشتم با عشق تمیز میکردم، نفس عمیقی کشیدم، احساس میکردم 

 .بوی عطرش هنوزم تو هواست

ا درست نکردم چون جارو کشیدم...گرد گیری کردم،خونشو حسابی تمیز کردم،اما غذ

 .باید میبردمش بیمارستان. خدا کنه سالم باشه، نیما گفت کاری باهاش نکرده

:مامان، چی شد آخر؟_ظهر یه ساندویچ خوردمو یه زنگ زدم به مامان.   

آوردمش خونه، خوابیده، بابات هم داره با نوش بازی میکنه سراغ تورو هم گرفت :_

ردم شراره حسابی دوباره تنه وکنایه بزنه ولی که خودم براش توضیح دادم، فکر میک

 .خیلی ساکتو تودار شده، نگرانشم

باید ببرینش پیش یه روانپزشک، گرچه میدونم خیلی مغروره ومطمئناً قبول :_

 .نمیکنه که بیاد

باهاش صحبت میکنم، بخاطر دخترشم که شده بیاد، هرطور شده، اگربشه :_

 .روانپزشکو میارم اینجا

_: ه دیدنشو ندارم، پیش مهراب میمونم، بهش بگید نگران نباشه ریخت منم حوصل

 .منو نمیبینه
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مامان با دلخوری گفت:حاال نوبت تو شد؟ شماها دست بر نمیدارید؟! ول کن، منو بی 

 .خبر نزاریا

_: :سالم بهنام، خوبی؟_نه، باشه فعال، خدافظ. قطع که کردم همون موقع بهنام اومد.   

_: مهرابو دارن میارن، خیالمون راحت شد، ولی خب باید مرسی، خداروشکر..

 .بیمارستانم بره

 .آره، منم خونشو تروتمیز کردم. بهنام به خونه نگاه کردولبخندی زد وچیزی نگفت:_

با بهنام نشسته بودیم تو کالنتری؛ من همش به ساعت نگاه میکردمو با پام رو زمین 

 .ضرب گرفته بودم

گفت:چته؟ توکه اینهمه صبر کردی چند دقیقه هم روشبهنام نگاهی بهم انداختو  . 

 .همین چند دقیقه داره اذیتم میکنه. بهنام لبخندی زدوچیزی نگفت:_

دقایقی بعد سرهنگ اومدولبخندی زدو گفت:خانوم، مهرابو آوردن، میخوایم منتقلش 

 .کنیم بیمارستان

از انتقالش به از جام بلند شدمو سرهنگ ادامه داد:اگر میخواید ببینیدش قبل 

 .بیمارستان تشریف بیارید

سریع دویدم بیرون، بهنامم دنبالم دویدوصدام زد، بیرون از پاسگاه پلیس ایستادم، 

خیلی ماشین پلیس بود، دیدم یه نفرو از یه ماشین آوردن بیرون، خدایا..این مهراب 

 .من بود

م، فقط داشتم اشک از چشمم چکید، مسخ شده بودمو نمیتونستم قدم از قدم بردار

 .مات نگاش میکردم
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ریش درآورده بودو الغر شده بود، رنگش هم پریده بود و آثاری از کتک کاری تو 

 .صورتش دیده نمیشد، باز خوبه نیما نزدتش، خیلی خیلی لطف کردن نیما خـــــان

مهراب سرشو بلند کردو منو دید، چشمم که به نگاهش افتاد پاهام سست شدو 

که بهنام منو گرفتو گفت:شفقداشتم میفتادم  . 

 ...با گریه گفتم:نگاش کن، الغر شده...رنگش پریده. قلبم دیوانه وار میزد

آروم باش، انگار توحالت از اون بدتر شدا، دارم میبینم اون نیمای نامرد چیکار :_

 .کرده

 .سعی کرد وایسم ولی بازم بهنام دستمو گرفته بود

ایستاد ولی نتونست زیاد وایسه وداشت  مهراب هم مثل من اشک ریختو سرجاش

 .میفتاد که اون سرباز که گرفته بودتش داد زد:باید سریع بره بیمارستان

آمبوالنس اومدو تختو درآوردنو مهرابو خوابوندن روش، به خودم اومدمو با تمام توانم 

 ...دویدم سمتش ...معلوم بود حسابی ضعف داره...حالش خوب نبود

آمبوالنش شدم، بهنام هم داد زد با ماشین پشتمون میاد همراه باهاش سوار . 

دست مهرابو گرفته بودمو آروم اشک میریختم، اونم اولش بی حال نگام کرد اما با 

دارویی که بهش زدن خوابش برد، یه سرم سریع بهش وصل کردن، من محکم دست 

 .سمت چپشو گرفته بودمو آروم گریه میکردم

یدیم بیمارستانو مهرابو سریع بردن بخش مراقبتهای نفهمیدم چقدر گذشت که رس

 .ویژه

منم نشستمو تو دلم دعا میکردم، صدای پا اومد، برگشتم دیدم بهنام با دو داره 

 .خودشو میرسونه
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:آره، باید صبر کنیم، دکتر پیششه. بهنام هم کنارم نشستو _بهنام:تو این بخشه؟ 

 .دستمو گرفت

منو بهنام ایستدیمو گفتم:حالش چطوره؟ نیم ساعت بعد دکتر اومد بیرون، . 

گفت: یکی دوساعت دیگه منتقلش میکنن تو بخش، نگران نباشین حالش خوبه، فقط 

ضعف شدید داره، اثری هم از ضربو شتم هم روی بدنش دیده نمیشه وسالمه، فقط 

باید تقویت بشه، داروهاشو نوشتم برید تهیه کنید، چند آمپول هم باید بزنه سریعتر 

گیریدب . 

:خواهش میکنم_بهنام برگه دکترو گرفتو رفت، منم گفتم:ممنون آقای دکتر.  . 

 .اینو گفتو رفت، دقایقی بعد بهنام اومدو داروهارو داد به پرستارا و نشست پیشم

_: :مادرت زنگ زد که گفتم بیمارستانیم، گفت بتونه حتماً _:آره. _شفق، خوبی؟. 

 .میاد

_: به مراقبت احتیاج داره، پدرمم همینطور، تازه ساراهم  چطوری میخواد بیاد؟ شراره

هست، دختر شراره، مامانم تازه به کمک هم احتیاج داره چطوری میخواد بیاد؟ 

 .میدونم دوست داره بیاد ولی بعید میدونم بتونه

 .بهنام با تعجب نگام کردو گفت:شراره اونجاست؟. سرمو به نشونه تأیید تکون دادم

_: ری؟ اون اونجا چیکار میکنه؟آخه چطور؟ چجو . 

 .داغون ترو تنهاتر از اونیه که بخواد مخالفت کنه ونیاد، هیچکسو نداره جز مامانم:_

بهنام چیزی نگفت که پوزخندی زدمو گفتم: میبینی؟ حتی دوست ندارم بگم پیش 

 .مادرمونه، یا میگم مادرم یا میگم مادرش، مادرمون تو دهنم نمیچرخه بهنام
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و انداخت دورمو گفت:حق داری شفق، حق داری، ولی باید فراموش کنی، بهنام دستش

اونا دارن تاوانشو میدن، اآلنم که مهراب پیدا شده پس سعی کن قلبتو از کینه خالی 

کنیو فقط به خانوادتو مهراب فکر کنی، بهتره به فکر معرفی مهراب به خانوادت باشی 

 .وبعدش ایشاال ازدواج

رنگی زداینو گفتو لبخند پر  . 

 .لبخندی زدموگفتم:آره، ایندفعه دیگه مطمئنم بهش میرسم...مطمئنم

یکی دو ساعت بعد مهرابو منتقل کردن به بخش، به چهرش که نگاه میکردم قلبم 

 .بدرد میومد، نمیتونستم مهرابمو اینجوری ببینم

بیهوش بود، دکتر اومد معاینش کردو گفت وقت بهوش اومدنشه، منو بهنام پیشش 

شسته بودیمن . 

گفتم:بهنام، ازمن میخوای فراموش کنم ولی وقتی به چهره مهراب نگاه میکنم یاد 

نیما میفتمو عصبانی میشم، نمیتونم ببخشمش، هیچوقت، چهار ساله بدبختم کرده، 

نمیتونم ببخشمش، حتی اگر مادرشم با اونهمه غرور بیاد التماس کنه نمیتونم، اون 

از سنگ، سنگی که فقط با دیدن مهراب دوباره شد کاری کرده که قلب من بشه 

همون قلب، هیچوقت تنه وکنایه های مادرشو وقتی من عروسشون بودم فراموش 

نمیکنم، همیشه منو تحقیر میکردو منم مثل آدمای ساده هیچی نمیگفتمو سرمو 

مینداختم پایین، بعضی وقتا بخاطر حرفاش گریه میکردم،مادرش هم بدتراز خودش 

ولی وقتی شراره شد عروسش حسابی ازش تعریف میکرد، اینارو از زبون مادرم بود، 

 .کشیدم بیرون، هی میگفت شراره جان شراره جان

اشکی ریختمو ادامه دادم:حتی سمیه مادر نیما به این فکر نکرد که شراره یه خائنه، 

به این فکر نکرد که اون زن زندگی خواهرشو تباه کرد، ازش حمایت کردو با 
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ازدواجشون موافقت کرد، چون اخالقاشون عین همه، نشنیدم از مامان که بگه سمیه 

ش سرزنشش کرد، اون مادر نبود..جادوگر بودخ*ی*انتنیمارودعوا کردو بخاطر  . 

 .اشکامو پاک کردم، خیلی حرف تو دلم بود. بهنام با تعجب به حرفام گوش میکرد

ه دختر خوبی بودی رو بفروشه به یه بهنام:من..من اصالً نمیدونستم، مگه میشه؟ توک

 .آدمی که با داغون کردن یه زندگی برای خودش آشیانه ساخته..نمیتونم درک کنم

بعداز یکی دو دقیقه مهراب تکونی خورد، بهش نگاه کردیم که کم کم چشماشو باز 

 .کرد

سرشو چرخوندو منو دید، آروم گفت:شفق..شفقم، عشق من تویی؟!. لبخندی زد.بغض 

مکرد . 

خدایااا..دیگه نتونستم تحمّل کنمو خودمو انداختم بغلشو سرشو باالتر گرفتمو 

دستامو دور گردنش حلقه کردمو سرمو رو شونش گذاشتمو گریه کردم، صای گریه 

 .اونم میومد،دستشو دورم حلقه کرد

 .نمیخواستم از آغوشش بیام بیرون. درهمون حال گفتم:مهراب، مهراااب

_: برات یه ذره شده بود قربونت برم جانم عزیزم، دلم . 

 .مهرااااب تو کجا بودی؟ چرا اینقدر ضعیف شدی؟:_

 .همش به تو فکر میکردم...همش زیر سر نیما بود، اون نامرد:_

 .سرمو به نشونه مثبت تکون دادمو گفتم:میدونم، میدونم، ازش شکایت کردم

ازداشگاهه، بزودی خودمو ازش جدا کردمو نشستمو دستشو گرفتمو گفتم:اون تو ب

 .میره زندان، از دستش خالص میشیم

 .با تعجب گفت:جدی؟ خوبه. سرشو چرخوندو بهنامو که دید لبخندی زد
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بهنام دستشو گرفتو گفت:خوبی رفیق؟ توکه این خواهر مارو دق دادی، خدارو شکر 

 .که خوبی

 .مهراب لبخندی زدو گفت:خوبم، ولی شفق...خیلی الغر شده

هی تو گوش بابام میخوندو ازتو بد میگفت نیمای نامرد بود، اون گفتم:اونی که 

 ...کثافت...اون

مهراب سر جاش نشستو با اخم گفت:جدی؟ وقتی دست بسته بودمو دیدمش 

 .جاخوردم

 .بهنام:چی شد مهراب؟ چطوری دزدیدنت؟ تعریف کن

با مهراب کمی فکر کردوگفت: اون روز من کتو شلوار پوشیدمو خوشحال بودم چون 

شفق قرار داشتم، میخواستیم عقد کنیم، اما زنگ خونمو زدن، رفتمو دیدم چندتا 

آدم گنده ریختن تو خونه وشولوغ کاری راه انداختن، باهاشون درگیر شدمو خونه رو 

ریختن بهم، یکیشون انگار از پشت زد به سرمو من بیهوش شدم، چشم باز کردم 

دم، نیمارو دیدم با غرور داشت نگام خودمو یه جای عجیب دیدم که دست بسته بو

میکرد، میگفت شفق دیگه دوستت نداره ونمیخوادت و میخواد از شرت خالص بشه، 

گفت منم به شفق دارم کمک میکنم تا از دستت راحت بشه، میگفت من دوسش 

دارمو اونم دوستم داره و نتونسته بعداز چهارسال فراموشم کنه، گفت بهتره تا اینجام 

که شفقو فراموش کنم، اما من خندیدم، عصبانی شد و دستشو مشت کرد  وقت دارم

 .اما کاری باهام نکردو رفت

گفتم:عوضی، نگران نباش مهراب، خودم انتقامتو ازش میگیرم، نمیزارم به همین 

 .راحتی خالص بشه

 ..مهراب:خواهرت چیزی بهت نگفت درمورد نیما؟ که آزادش کنی
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یچ کاری برای آزادی نیما نکرد، فقط گفت ازش جدا خندیدمو گفتم:چی بگه؟ اون ه

میشه، حتی حاضر نشد وکیل بگیره، هیچی..اصالً از من نخواست رضایت بدم، حتی 

سربسته هم از مامان نخواست باهام حرف بزنه، حتی نزاشت نیما دخترشو ببینه، اآلنم 

حمایتش  که از دوری نیماو بی کسی افسرده شده واون مادر شوهرشم که یه روزی

 .میکردهم حاضر نشده نه از شراره ونه از نوه اش حمایت کنه

بهنام:امروز سرهنگ گفت سمیه خانوم برای پسرش وکیل گرفته ومیخواد کاری کنه 

آزاد بشه ولی انگار تا تو و مهراب رضایت ندید هیچی نمیشه، تازه رضایتم بدین اون 

 .آدم دزدیده ودرهرحال میفته زندان

گفتم:درسته، خیلی دوست دارم بدونم سمیه حاضر میشه بیاد برای  پوزخندی زدمو

 .پسرش رضایت بگیره یانه...قایفه اش خیلی دیدنی میشه. لبخندی زدم

مهراب:فکر نکنم، چون قانون میگه نیما باید زندان بره، پس اون طرف حسابش قانونه 

 .نه ما

من نمیبخشمشون،  گفتم:درسته، بهرحال خوشحالم اونا تاوانشو پس دادن، ولی

 .مخصوصاً نیمارو بخاطر کاری که کرده، مطمئن باش دست از سرش برنمیدارم

 .مهراب دستمو گرفت، نگاش کردم دیدم داره با نگرانی نگام میکنه

 .گفتم:چیه؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟

آخرین باری که دیدمت چشمات اینقدر خشمگین نبودن، چرا اینجوری شدی؟ :_

ینه دارن...نفرت دارن، مثل چهار سال پیش، ولشون کن، گذشته که چشمات خیلی ک

 .برنمیگرده، به آیندت بامنو خانوادت فکر کن
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فکر میکنم اما نمیتونم نیماو شراره رو راحت بزارم، نیماکه هنوز کارم باهاش تموم :_

نشده ولی شراره رو دیگه کاریش ندارم، با اینکه میبینم داره زجر میکشه ولی بازم 

 .نمیتونم ببخشمش

بهنام:میدونم چرا، چون اون از کاری که کرده پشیمون نیست واینکه تو کالنتری 

وی حرفای ناجوری بهت زد، درسته توهم جوابشو دادی ولی اونم کار درستی نکرد جل

 .پلیسا..بخاطر همینه که نمیتونی فراموشش کنی

اقات زیادی افتادهمهراب با کنجکاوی گفت:قضیه چیه؟مثل اینکه من نبودم اتف . 

 .لبخندی زدمو گفتم:خودم بعداً برات تعریف میکنم عزیزم

صورتشو نوازش کردمو داشتیم خیره خیره همو نگاه میکردیم، اونم دستشو آورد باالو 

صورت منو نوازش کرد، بهنام هم نگاهی به ما انداختو با لبخند رفت بیرون، دقایقی به 

  ...همین منوال گذشت

ی اآلن خوبی؟. لبخندی زدو سرشو تکون داد...خم شدمو گونشو بوسیدمگفتم:مطمئن . 

اونم گونه منو بوسید...کلّ بدنم پراز انرژی شد.. واقعاً منچجوری این مدتو بدون 

 .مهراب سر کردم؟

 ..دقایقی بعد بهنام در زدو اومدتو

 .گفت:خب آقا مهراب، فعالً که اینجا مهمونی، شبم خودم درخدمتتم مراقبتم

 .با اخم گفتم:نخیر، خودم پیشش میمونم

بهنام زد تخت سینشوگفت:نه من هستم، فقط یه نفر میتونه پیشش بمونه اونم باید 

 .نسبتی داشته باشه

_: :اما من رفیقشم_من نامزدشم.  . 
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مهراب خندیدوگفت:امان از دست شماها، بهنام تو شب بمونی بهتره، شفق توهم برو 

ل خوبی نداریخونه عزیزم، رنگت پریده حا . 

 .نه، شراره اآلن خونه ماست من اونجا نمیرم، میرم نمازخونه همینجا میمونم:_

 .بهنام:این لجبازه ولش کن، اینجا میمونه مخصوصاً که شراره اآلن خونشونه پس نمیره

شبو من رفتم نمازخونه وبهنامم پیش مهراب موند، خیلی دیر خوابم برد شب، صبح 

اب بیدار شدم، رفتم پیش مهراب.. در زدمو رفتم توزودهم با سردرد از خو .. 

:سالم آقا، چرا آروم _بهنام خواب بود ولی مهراب بیدار شد. مهراب:سالم خانومم. 

 حرف میزنی؟

دستمو تو سینم قفل کردمو رفتم طرف بهناموگفتم:بخاطر این؟ مارو باش مهرابو 

 .دست کی سپردیم

_: من تا کی بیدار بودولش کن شفق گناه داره، دیشب بخاطر  .. 

با اخم گفتم:منم تا دیر وقت خوابم نبرد ولی تونستم بیدار شم...بهنام، پاشو...پاشو 

 .ببینم

 .بهنام تکونی خورد ولی بیدار نشد. مهراب:شفق ولش کن بیا اینجا

 ..نگاش کردم.. نگاهش مثل جاذبه زمین جذبم کرد

 .لبخندی زدمو رفتم کنارش روی تخت خوابیدم

ه بازوشو گفتم:نکن اآلن یه پرستاری کسی میاد. خندیدیمو چیزی نگفتزدم ب ... 

 .خیره شدیم به هم...دستامون روی بازوهای هم بودو فاصله زیادی باهم نداشتیم

مهراب ولی..خیلی دلم برات تنگ شده بود، خیلی زیاد، واقعاً بهت احتیاج دارم، :_

ونمدیگه تحمّل اتفاقات بعدی رو ندارم، دیگه نمیت . 
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مهراب دستشو گذاشت رو گونمو گفت:نگران نباش، به هیچی فکر نکن، من وتو که 

اآلن پیش همیم، من صحیحو سالم کنارتم پس به اتفاقات بعدی فکر نکن، من قول 

 .میدم پیشت بمونم

لبخندی زدمو دستمو گذاشتم رو دستش..صدای تخت بهنام اومد...از مهراب کمی 

اه کردمفاصله گرفتمو به بهنام نگ .. 

بهنام جابه جا شدو چشماشو باز کردو به ما نگاه کردولبخندی زدوگفت:آره شفق، به 

 ..هیچی فکر نکن خانوم عجول..نمیترشی

:خیلی بیشعوری _بیشعور به حرفای ما گوش میده... سرخ شدم...منتهی از عصبانیت. 

 .بهنام

میان یه چیزی بهمون مهراب در حالی که یه لبخند رو لبش بود گفت:آروم شفق اآلن 

 .میگنا

 ...آخه مهراب داشته حرفای مارو گوش میکرده پسره ی:_

بهنام خندیدوگفت:ما که باهم این حرفارو نداریم آبجی. با اخم گفتم:بعداً خدمتت 

 .میرسم

 ...مهراب:ولش کن این رفیق منو چیکارش داری؟ از خودمونه

ا آبجی شفق، اینم طرف منهبهنام زبونشو درآوردوگفت:ای ول داش مهراب، بفرم . 

 .مهراب:آی بهنام، توهم دیگه شفق منو اذیت نکنیــــا، فهمیدی فضول خان؟

 .خندیدمو گفتم:خب حرفی داری آقا بهنام؟. بهنام ادامو درآوردوگفت:ذوق نکن حاال

 .خندیدمو کسی دیگه چیزی نگفت

*** 
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متعجب شدمهراب هم مرخص شدو با بهنام آوردیمش خونش، خونه روکه دید  .. 

بهنام گفت:به به چه کرده این شفق خانوم ما، آخرین بار که اینجارو دیدیم حسابی 

 .کنفیکون بودا

 ..مهراب:شفق، کار توئه واقعاً؟. لبخندی زدمو گفتم:بله، کار خود خودمه

 ..مهراب:دستت درد نکنه ولی...خیلی خوب شده ولی بازم راضی نبودم که

این حرفا بزنیا..بشینین گفتم:اِ قرار نبود دیگه از . 

 .مهرابو بهنام نشستنو من رفتم سریع چایی دم کردمو ریختمو بردم

مهراب:این کارا چیه شفق؟ بشین نمیخواد پذیرایی کنی. بهنام:چرا؟ بزار بیاره، شفق 

 .میوه

مهراب:تنت میخاره بهنام؟. خندیدم که بهنام گفت:نه خداییش من همین چایی رو 

نم غذا هم میلم نشه بخورمبخورم اصالً فکر ک . 

 ..گفتم:مسخره. گوشیم زنگ خورد.. مامان بود

_: :آره،اآلن _:سالم عزیزم، خوبی؟ کجایی؟ مهرابو بردین خونه؟. _الو، سالم مامان.. 

 .اینجاییم

 .کی میای؟ آخه شراره میخواد بره ولی من نگهش داشتم:_

ومدن نداره، شب میام، بگید اخم کردمو گفتم:به اون دخترتون بگیم شفق فعالً قصد ا

فعالً اونجا باشه صبح بره.. بهش بگید یه خورده خجالت بکشه و بمونه، ناز کردن 

 .داره؟

 .مادرم آهی کشیدوگفت:چی بگم واال مادر؟خداکنه بمونه
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مامان بهش بگو اینقدر بازی درنیاره، اونی که باید بازی دربیاره از خواهرش فراری :_

که باید بزنم تو گوششو سرزنشش کنمو قهر باشم، بعدشم من  باشه منم نه اون، منم

شب دیر میام وقتی که خودشو بچه اش خوابن، صبح زودم دوباره میام پیش 

 .مهراب...پس بهش بگید خودشو نگیره و واسه من کالس نزاره

 .آروم باش، اون شرمندست بخاطر همین نمیخواد باهات روبه رو بشه:_

ده؟ کی؟ شراره؟ مادرمن الزم نیست برای دلخوشی من پوزخندی زدموگفتم:شرمن

 .اینو بگید

برای دلخوشی تو نیست، چشماش شرمندست فقط روش نمیشه بگه، یا یه جورایی :_

 .غرورش نمیزاره، باور کن، من مادرم..میفهمم، توهم سعی کن شب زودتر بیای خونه

 .پوفی کشیدمو گفتم:چشم، بابا کجاست؟

_: حیاط قدم بزنه ونفسی تازه کنه از فرداهم میره سرکار حالش خوبه، رفته تو . 

ای بابا، باید استراحت کنه، باشه بعداً باهاش صحبت میکنم بزار تو حال خودش :_

 .باشه، خدافظ

 ..به مهراب سالم برسون، عذر خواهی کن که نتونستم بیام،خدافظ قطع کردم:_

نتونست بیاد..بخاطر شراره روبه مهراب گفتم:مادرم سالم رسوند، عذرخواهی کردکه . 

 .مهراب:سالمت باشن، چی شده؟ بازم شراره؟

 .آره، میخواد ببینه اگر من امروز میام خونه بره خونه خودش، خیلی رو داره:_

 .!بهنام:خیلی پرروئه، باید بیادو ازت عذر خواهی کنه، این دیگه کیه؟

بوده..اهگفتم:باید بنشونمش سرجاش، انگار حرفایی که بهش زدم کمش  . 
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مهراب:نه شفق، برو خونتون...ممکنه اون خیال کنه ازش ترسیدیو میخوای ازش فرار 

 .کنی که حتی شب هم نمیری خونه، برو خونه، من حالم خوبه..برو

لبخندی زدوگفت:من هنوز برنامه دارم،به محض اینکه بتونم میام خواستگاریت 

 .عزیزم

، یه عمره دارم تنها زندگی میکنم چی :نگران نباش من خوبم_گفتم:ولی مهراب... 

 .!فکر کردی؟

دلم گرفت...چشمام رنگ غم گرفتو لبم آویزون شد...چرا مهراب من باید تنها 

باشه؟..دیگه نمیزارم تنهایی رو حس کنه...من هستم، من همسرش میشم..خانومش 

 .میشم

_: دوری روهم :این چند وقت _اینجوری نگو دلم میگیره، نمیزارم دیگه تنها باشی. 

 .تحمل کن شفقم

بهنام:منم بخاطر کارم دیگه بیشتراز این نمیتونم مرخصی بگیرم وگرنه پیشش 

 .میموندم

مهراب:از هردوتون ممنونم ولی من دیگه خوبم...نمیخوام بیشتر از این تو زحمت 

 .بیفتی بهنام

 .بهنام زد رو شونه مهرابو لبخندی زدوگفت:این حرفا چیه داش مهراب؟

ت بعدش با اصرار مهراب با لبو لوچه آویزون با بهنام رفتیم. منو رسوند خونهدو ساع . 

بهنام:میام یه سر به عمو میزنم. باهم رفتیم تو، به مامان هم اطالع ندادم دارم میام، 

 .میخوام قیافه متعجب شراره رو ببینم. وارد خونه شدیم، رفتیم پذیرایی

شراره هم همونجا نشسته بودنو تا مارو دیدن  بابا داشت با سارا بازی میکردو مامانو

 .متعجب شدن
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لبخندی زدمو سالم کردم. بهنام هم سریع رفت پیش بابا. مامان:سالم مادر، گفتی 

 .شب میای که

 .گفتم:میخواید برم شب بیام؟ نارحتید اآلن اومدم؟

 .مامان:نه این چه حرفیه، اتفاقاً دل منو پدرتم برات تنگ شده بود

جا خورده بود با این حرف مامان پوزخند آرومی زدو چیزی نگفتشراره که  . 

کارو خ*ی*انتدست به سینه رو کردم به شراره وگفتم:خوبید شراره خانوم؟ از همسر 

 .زندانیتون چه خبر؟

بابا:شفق.. شراره با خشم نگام کردوگفت:نمیدونم،تقاضای طالق کردم، اون دیگه 

ره عین سابق بدستش بیاریشوهر من نیست، اگر بخوای میتونی دوبا . 

کثافت...نباید خودمو ببازم. پوزخندی زدمو گفتم:کسی که شما تا دوروز پیش بهش 

میگفتی عزیزم ما خاک زیر پامونم حسابش نمیکردیم، من اونو عین یه آشغال دور 

 .انداختم، انگار فقط تو لیاقت اونو داشتی

 .شراره ایستادو با عصبانیت داد زد:حرف دهنتو بفهم

بابا:بس کنید، با جفتتونم...شراره، بجای اینکه ازش عذرخواهی کنی داری این حرفارو 

 .میزنی؟ وتو شفق بهتره ناراحتیها تو اینجوری سرش خالی نکنی

گفتم:شرمنده بابا نمیتونم حرفتونو قبول کنم، با این آدم باید همینجوری حرف 

تر از اینا جلوی بچش تحقیرش زد..این کارو باید چهار سال پیش میکردم، باید زود

 .میکردم، درمقابل کارایی که دخترتون کرده حرفای من هیچه

بابا:شفق تو.. پریدم وسط حرفای بابا وگفتم:اون زندگی منو نابود کرد ولی من درازاش 

فقط دارم تیکه بارش میکنم، بابا...ببخشیدا..ولی عالوه بر شراره شماهم باید ازمن 

 .عذرخواهی کنید
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ن:چی میگی شفق؟ این حرفا چیه به بابات میگی؟ماما . 

من چم شده؟...من چم شده؟...این خشم یکدفعه ای از کجا سر باز کرد؟...از کجا 

 .اومدو سر ریز شد؟

گفتم:شمابه منو مهراب تهمت زدیدو به مهراب توهین کردید، انگار حرف داماد 

کارتون بیشتر ازمنو مامانم براتون خریدار دارهخ*ی*انت . 

ابا:نمیدونستم تا این حد ناراحت میشی که نتونستی منو ببخشی، ما قبالً دراین مورد ب

 .حرف زدیم

فقط حرف زدیم همین، اگر من چیزی نگفتم بخاطر مریضیتون بوده،اما حاال که :_

مهراب کلی بخاطر من وبخاطر عشق احمقانه نیما زجر کشیده نمیتونم چیزی 

تو این مدت خیلی الغر شده، بجز منو بهنام نگم...نمیتونم ساکت باشم، مهراب 

هیچکس نبود که تو بیمارستان بهش برسه..نه پدری نه مادری.. هیچکس، نمیتونم 

 ..بگذرم...نه ازنیما ونه از

نتونستم ادامه بدم، نمیتونم، نمیتونم اسم بابامو بگم..نتونستم...حرفام یکدفعه ای بود 

 .همراه با یه خشم یکدفعه ای

دو با ناراحتی گفت:نه از کی؟ ازمن؟ حرفتو کامل بگو..حاال چه نتیجه ای باباایستا

 .میخوای بگیری از حرفات؟ میخوای همسرش بشی؟

نفس عمیقی کشیدمو با جرأت گفتم:آره، نمیخوام آخرو عاقبتم بشه مثل شراره، اون 

ازدواج کرد اما من مهرابو دوست دارم، چهار ساله...نمیتونم ازش  ه*و*شاز روی 

ذرم، اون مرد خوبیه، میتونید خودتون شخصاً درموردش تحقیق کنیدبگ . 

بابا:میدونستم اینو میگی...حدس میزدم، منتظر بودم بعداز دستگیری نیما این حرفو 

 .بگی
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چیزی نگفتم، کسی هم دیگه چیزی نگفت...حرف اصلی رو گفته بودمو سبک شده 

 .بودم

چرا چیزی به من نگفت...مامان هم با شراره با خشم نگام میکرد اما تعجب کردم که 

 .نگرانی نگام میکرد

طاقت نیاوردمو رفتم لباسامو عوض کردمو اومدم پیش بهنام نشستم که پیش بابا 

 .نشسته بود

داشتم به چند دقیقه پیش فکر میکردم.. دیگه کسی حرفی از چند دقیقه پیش 

که یادآوری نمیکنن  نمیزد...چه زود موقعیتو عوض کردن تا چیزی نگن...ولی خوبه

 .چون دیگه نمیتونم مثل دقایقی پیش محکم برخورد کنم...واقعاً نمیتونم

 .بابا:راستی شفق، دادگاه نیما کِیِ؟ چی شد آخر؟

 .مثل اینکه نامش میاد خونه:_

 .نگاهی به شراره کردمو گفتم:ازش نمیگذرم، میندازمش زندون...باید اون تو بپوسه

تن درد بزرگیه...میدونستن که من حق دارم، اینکه این کسی چیزی نگفت...میدونس

 .فقط من نیستم که شاکّی هستم، مهراب هم هست

*** 

باآلخره نامش اومد...هفته دیگه دادگاه نیماست، باألخره میتونم نیمارو دستبند زده 

 ..ببینم

:سالم شفقم، حالت چطوره؟_:الو، سالم عزیزم. _رفتم تو و زنگ زدم به مهراب..  . 

:آره میدونم، به منم _لبخندی زدموگفتم:مرسی خوبم، نامه ی دادگاه نیما رسیده. 

 .رسیده
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 .میخوام تو دادگاه حسابی بر علیهش حرف بزنیا:_

 .من فقط حقایقو میگم، منم مثل تو دوست دارم این آدم سزای کارشو ببینه:_

 .باشه، حاال کی میای خواستگاری؟ زنگ نمیزنی به خونمون؟:_

خندیدوگفت:عجله داریا عشقم، من میخواستم اول تکلیفمون با نیما مشخص مهراب 

 .بشه بعد

نه، تو زنگ بزن من خودم به پدرم توضیح میدم، دادگاه نیما هفته دیگست، اآلن :_

 .تازه شنبست تا هفته دیگه کلی مونده

_: ری باشه خانوم گل، من بیشتراز تو عجله دارم، میخواستم اتفاقاً درمورد خواستگا

 .ازت بپرسم اما فکر کردم شاید ذهنت درگیره ومیخوای اول نیمارو بندازیم زندان بعد

_: :باشه، راستی حال خواهرت چطوره؟ با اون به کجا _نه، اآلن میگم که زنگ بزنی. 

 .رسیدی؟

هیچی خانوم لجباز بعداز اون روز قهر کرده ونه دیگه میاد اینجا ونه میزاره مامان :_

مان میخواست براش روانپزشک بگیره ولی خانوم دادوقال راه انداختو بره اونجا، ما

راضی نشد، مثل اینکه حالشم خیلی خرابه، من فقط دلم برای دخترش میسوزه 

 .همین، فقط دخترش/ف بیچاره چه مادری هم گیرش افتاده

_: م که اینطور، اون انگار نمیخواد اشتباهشو بپزیره، بهر حال اون یه مادره، فکر نکن

 .زیاد بزاره دخترش از لحاظ روحی ناراحت باشه، فکر کنم بیشتر خودخوری کنه

مامان میگه عذاب وجدان داره ولی من باور نمیکنمو اصالً دیگه برام مهم نیست، :_

 .زیاد هم خود خوری نمیکنه، تا وقتی که ازم عذرخواهی نکنه نمیبخشمش

حرف میزدم که مامان در زدو صدای زنگ اومد ولی محل نزاشتمو داشتم با مهراب 

 .اومد تو
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 .منم یک دقیقه بعدش حرفمو تموم کردم با مهراب

گفتم:بله چی شده؟ سراسیمه ای. مامان با اضطراب گفت:سمیه مادر نیما اینجاست، 

 .میخواد تورو ببینه

 .چییییی؟ اون اینجا چی میخواد؟ من درست شنیدم؟ مامان اآلن وقت شوخیه؟

مو گفتم:بهش بگو بره، نمیخوام ببینمشدندون قروچه ای کرد . 

 .خیلی اصرار داره، یه ربعه که اینجاست:_

آخه.. فکری به ذهنم رسید، فرصت خوبی برای شکست غرور این زنه، وتمام :_

تحقیراش و حرفایی که چهار سال پیش بهم میگفت وحرفایی که طی این سالها پشت 

 .سرم زده

م. باهم رفتیم پایین، ایستاده بود منتظرلبخند نامحسوسی زدمو گفتم:باشه میا .. 

 .دست به سینه جلوش ایستادم که تامنو دید جاخوردو گفت:س...سالم شفق جان

 .جـــــانم؟ شفق جـــــان؟. پوزخندی زدمو گفتم:علیک...امرتون

 .انگار سختش بود که غرورشو حتی برای پسرش بشکنه. کمی سکوت کرد

_: فتاده ندارم، اگر حرفی ندارین میرم. داشتم میرفتم من وقت برای مسائل پیش پا ا

 ..که گفت:شفق

برگشتم سمتش... گفت:لطفاً..لطفاً پسرمنو ببخش، از اون آقا هم بخواه که پسرمو 

 .ببخشه

گفتم:کی؟ آهـــان مهراب، خودتون برینو از مهراب بخواین پسر دزدو خینتکارتونو 

 .ببخشه
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شد...حاال میتونه حس منو بفهمه وقتی که لباشو بهم فشردو اشک تو چشماش جمع 

کلی تحقیرم میکردتا وقتی که گریم بگیره، مشتم فشرده شد...اینا کمشه...فکر 

 .میکنه فقط خودش آدمه؟

شما ازمن میخواید پسر دزدتونو ببخشم؟ متأسفم، نمیتونم، مهراب هم تا من :_

 .نخوام نیمارو نمیبخشه، من حتی شما روهم نمیبخشم

نگاه کرد و خواست حرفی بزنه که گفتم:یادتون رفته شما و عروس  تو چشمام

خائنتون بامن چیکار کردین؟ چهار سالی میشه نه؟...شما حرفای منو برای چند دقیقه 

 .هم نمیتونید تحمّل کنید ولی من بیشتراز چهارساله که تحمّل کردم

 .سمیه:شفق جان، تو دختر خوبی هستی...این حرفا در شأن تو نیست

لطف کنید از مهربونی من سوء استفاده نکنید، از شفق گذشته ومهربون دیگه :_

ری نیست،من از مهربونیم خیلی ضربه خوردم، خیلی زیاد، من سراغ چیزی که خب

ازش ضربه خوردم نمیرم، مخصوصاً پسر شما که برام هیچ فرقی با یه آشغال نمیکنه، 

نه من کاریش نداشتم، خودش یه نیما خودش اینطور خواست، خودش آدم دزدید وگر

 .فرصت ویه بهانه داد دستم

 .سمیه اشکی ریختو گفت:چطور دلت میاد این حرفارو بزنی؟ من یه مادرم

شماچی؟ خود شما چی؟ یادتونه وقتی من عروستون بودم چطور بامن رفتار :_

میکردید؟ منو جلوی نیما و همسرتونو فامیالتون سکه یه پول میکردید ولی من 

کرد حتی دلتون هم برام نسوختو  خ*ی*انتی بهتون نمیگفتم، وقتی نیما به من هیچ

یکذره احساس پشیمونی نمیکردید، نمیتونم ببخشمش، نه نیمارو ونه شمارو، از اینجا 

 .برید تا حرفای بدتری نزدم، برید..میدونم یه مادرید ولی منم صبرو تحمّل دارم..برید
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ریه گفت:شفق خواهش میکنم، منو ببخش، من پشتمو کردمو داشتم میرفتم که با گ

بهت بد کردم... نیماروهم ببخش، شنیدم که مزاحمت میشد، خواهش میکنم، هرکاری 

 .بخوای میکنم ،منو پسرمو ببخش، اون پسر منه ویه دختر کوچیک داره

برگشتم سمتشو گفتم:دختر کوچیک؟ شراره نمیزاره دیگه نه اون ونه شما رنگ اون 

، من دلم نه برای شما میسوزه ونه نیما همشم تقصیر خودتونهدخترو ببینید . 

 .شفق، خواهش میکنم، گفتم که هر کاری بگی میکنم، پسرمو ببخش:_

آخه تو چه کاری میتونی برام انجام بدی؟...حیف که سنّ و سالی ازت گذشته وهم سن 

 ..مادر منی وگرنه

م، وقتی من کلی ازتون با پوفی کشیدمو گفتم:سعی کنید بخاطر بیارید سمیه خانو

گریه عذرخواهی میکردم بخاطر ایرادی که شما از منو آشپزیم گرفته بودید شما 

 .چیکار کردید؟

 .چیزی نگفت...فقط آروم اشک میریخت...حالش واقعاً خراب بود

اما این دلیل نمیشد ببخشمش، چون اگر ایندفعه هم مثل چهارسال پیش عمل 

وباره راحتشون گذاشتم میومد سراغم، وایندفعه پای میکردم عذاب وجدان اینکه د

 .مهراب در میون بود..نه

گفتم:نه، نمیتونم، هرچی اون روزا میاد جلوی چشمم نفرتم از شماونیما بیشتر میشه، 

 .من هرگز نیمارو نمیبخشم، هرگز

اینو گفتمو دویدم باال تو اتاقم. نشستم رو تختو پاهامو تو شیکمم جمع کردم.بغض 

و گرفتگلوم . 

صدای گریش اومد ولی چند دقیقه بعد قطع شدو صدای بسته شدن در اومد.. مامان 

 ..اومد تو
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:بد نیستم، مامان منو سرزنش نکنید_نگاهی بهم انداختو گفت:خوبی شفق؟  . 

نه، خیلی شوک زده ام، باورم نمیشه،آدمی مثل اون بیاد اینجاو..من جای تو بودم :_

 .شاید میبخشیدمش

تختو گفتم :نه نمیبخشیدینش، اآلن اینو گفتید چون جای من نیستید، نه  نشستم رو

کرده ونه مادرشوهری دارین که تحقیرتون کنه مامان،  خ*ی*انتشوهرتون بهتون 

هیچکس درکم نمیکنه، اون زن حقش بود...من که دیگه کاری بهش ندارم، میخواستم 

امو رفتارم ببینم عکس حداقل اینکارو کرده باشم، یه جورایی میخواستم با حرف

 .العملش چیه چون تو اون لحظه خیلی بنظرم زن حقیری میومد

مامان نشست کنارمو دستشو انداخت دورمو گفت:میدونم،مخصوصاً که گریه میکردو 

خواهش میکرد، در نظر منم خیلی حقیر میومد ولی مواظب باش شفق، تو با دیدن 

ی مغرور نشی، نمیخوام عوض حقارت نیماو مادرش وحتی شراره یه وقت زیاد

 .بشی..متوجه هستی که؟مواظب باش احساسی تصمیم نگیری

لبخندی زدمونگاهی به مامان انداختمو گفتم:نگران نباش مادر،من فقط جلوی اونا 

اینجوری رفتار میکنم که حساب کار دستشون بیاد.من عوض نمیشم مادر،من فقط 

شدم..بخاطر خودم..بخاطر مهرابفهمیدم باید چیکار کنم همین، فقط عاقل تر  . 

نگاهمو از مامان گرفتم..رفتم تو فکر...اینکه از لحاظ عشقی چقدر بدشانسی آوردم، 

انتخاب اشتباهم درمورد نیما و چهار سال بعد درست زمانی که از انتابم مطمئن بودم 

 و روزای خوشی با مهراب داشتم سرو کله شاهین پیدا شد...درست زمانی که انتخابم

 ...درست بود بقیه میخواستن بگن نه

 .همه اون روزا اومد جوی چشمم
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بعداز ظهرش که بابا اومد خونه خیلی تو فکر بود.. حتی سر شام، مطمئن بودم چیزی 

 .از غذایی که خوردو نفهمید..بین هر لقمه اش فاصله مینداخت

 آخرش طاقت نیاوردمو گفتم:بابا چی شده؟

ن:از وقتی اومدی خیلی تو فکری، چی شده؟نگام کردو چیزی نگفت.. ماما . 

بابا پوفی کشیدو نگاهی به منو مامان انداختو گفت:شفق تو میدونستی مهراب قراره 

 .بهم زنگ بزنه برای خواستگاری؟

 .بــلــه؟..زنگ زده؟. باتعجب گفتم:امروز زنگ زده؟ بابا سری تکون دادوگفت:آره

دم به این زودی، آقا مهراب انگار خیلی چه زود..بهش گفتم زنگ بزن ولی فکر نمیکر

 ..عجله داشتیــــا ..فقط منتظر بودی

لبخندی زدمو بدون خجالت گفتم:میدونستم زنگ میزنه ولی نمیدونستم امروز 

 .میخواد زنگ بزنه، تعجب کردم

بابا:ما هنوز ذهنمون درگیر نیماست..هنوز قضیمون با اون تموم نشده، پدرش هم زنگ 

دخترت بگو پسرمونو ببخشه وهی داشت اصرار میکرد، فکرم خیلی زدو میگفت به 

 .درگیره، تو این اوضاع مهراب هم زنگ زده بود

پدر نیما؟. با اخم گفتم:بابا، اونا برای چی به شما زنگ میزنن؟ طرف حسابشون منمو 

مهراب، بعدشم، خود مهراب میخواست بعداز جریان نیما زنگ بزنه ولی تا اون موقع 

شد، نمیخوام بخاطر آدم بی ارزشی مثل نیما زندگیمو عقب بندازم، بهتره دیر می

مهراب بیاد، از حاال به بعد زندگی من..یعنی زندگی هممون باید روال عادی خودشو 

 .پیش بگیره

 .بابا:باشه ولی من خودم هم میرمو درمورد مهراب تحقیق میکنم
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_: یما زنگ زد چی جوابشو بسیارخب، مشکلی نیست،راستی بابا امروز که پدر ن

 .دادین؟

گفتم هرگز اینکارو نمیکنم، تصمیم به عهده دخترمه ومهراب، گفتم باید از اون :_

 .پسر که نیما دزدیدتش حاللیت بخواید نه من

پوزخندی زدمو چیزی نگفتم.. مامان:امروز سمیه اومد اینجاو میخواست شفق پسرشو 

 .ببخشه

ین؟بابا با تعجب گفت:جدی؟ شما چی گفت . 

به نقطه ای خیره شدمو درحالی که داشتم به امروز فکر میکردم گفتم:منم بهش گفتم 

 .نمیبخشمش، بره از مهراب خواهش کنه

بابا:شفق بنظرم زیاد با این خوانواده دهن به دهن نشی بهتره، اونا از هر رفتار تو علیه 

بامن صحبت  خودت استفاده میکنن، بسپارشون به من، اگر دفعه دیگه اومدن بگو

کنن تو دیگه الزم نیست اعصاب خودتو خورد کنی، من بجات خودم جوابشونو 

 .میدم...و همینطور مهراب، اون بنده خداهم فکر کنم هنوز ناخوش احواله

 .با غم گفتم:آره، خیلی الغر شده

بابا:درسته، رفتار خانواده نیما صحیح نبوده که مادرش بلند شده اومده اینجا، یادش 

چیکارا کرده وچه حرفایی پشت سر دختر من زده رفته ... 

خوشحال شدم از اینکه بابا پشت منو مهراب دراومده ومیگه خودش طرفشونه و 

 ..جوابشونو میده نه منو مهراب

روز بعدش که مهراب به بابا زنگ شده بود قرار شد آخر هفته بیاد..باباهم تصمیم 

 .گرفت بره تحقیقات

*** 
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مدن مهراب بابا که رفته بود تحقیق اومد خونهچند روز قبل از او .. 

گفت:همه ازش تعریف میکردن، پسر خوبیه...همسایه های قدیمی میگفتن بنده خدا 

خیلی تنهاست، ولی خب میگن از وقتی میره سرکار وضعش خوب شده..خونشو 

 .کوبیده وساخته، میگن خیلی ساله اونجا میشینه، پدرومادرشم میشناختن

خند گفت:جدی؟خوبه. بابا:آره، خالصه که پسر خوبیه وما گول مامان با لب

خوردیم...گول نیما، خودمو هنوزم سرزنش میکنم، بخاطر اعتماد کردن به اون...به 

 .حرف تو ودخترم گوش نکردم، عجب

گفتم:اشکال نداره بابا، همه چی تموم شده، آدما بیشتر اوقات تو زندگیشون از کسی 

نمیکنن...واقعاً فکرشو نمیکننلطمه میخورن که فکرشو  . 

 .بابا لبخندی زدو چیزی نگفت..منم لبخندی بهش زدم

*** 

کنارهم نشسته بودیم..امشب هوا واقعاً سرده...به قهوه تو دستم نگاه کردمو لبخندی 

زدم..به بقل دستیم نگاه کردم.. به مرد زندگیم.. به کسی که منتظر بودم بیاد 

ستگاری بود... روزی که من همیشه منتظرش بودمخواستگاری، پس فردا روز خوا . 

 ...روزی که مهراب منتظرش بود...روز که زمان خوشبختی منو تعیین میکنن

مهراب کمی از قهوشو نوشیدو به من نگاه کرد...با لبخند بهش خیره شده بودم.. از 

 .طرز نگاه کردنم خنده اش گرفت

اش شاداب شده بود، خوشحالم که  منم خندیدم...اونم زل زد به من، دوباره چهره

سالمه...خوشحالم که بالیی سرش نیاوردن، خوشحالم که اآلن کنارمه، انگار وقتایی که 

نبود یه نفس تنگی عمیقی داشتم که با اومدنش این نفسا آزاد شدنو راه گلو وریه ام 
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ب باز شد..به اطراف نگاه کردم..پارک خلوتی بود...ساعت هشت شب بود...منو مهرا

 .نزدیک هم روی نیمکت نشسته بودیم

یه دستشو انداخت دورم...دوباره از قهوه اش نوشیدو منم نوشیدم...درونم گرم شد، 

ز این چه حسّ خوبیه باهم بودن، امیدوارم منو مهراب هم تمام لحظات زندگیمون پر ا

 .لحظات باشه...پر از این باهم بودن ها

وشه ای بود نگاه میکرد گفت:پس پدرت مهراب درحالی که به درخت بزرگی که گ

 .راضیه راضیه...خیالم راحت شد

 .سری تکون دادمو گفتم:آره، تازه گفته پشتمونو میگیره،خیالت راحت

مهراب برگشتو به من نگاه کرد...جرعه آخرو نوشیدو لیوان یه بار مصرفو گوشه ای 

 .گذاشت، دستی به گونه ام کشید

سراسر انرژی تمام وجودمو گرفت...قلبمو به  گفت:خیلی دوستت دارم. این حرف

 .تکاپو انداخت...و من غرق چشمای مهراب

لبخندی زدمو سرمو گذاشت رو شونه مهرابو آروم گفتم:منم دوستت دارم..خیلی 

 .زیاد

 ..شونمو با دستش فشردو آروم بوسه ای به پیشونیم زد

نوازش میکرد.. چقدر  درحالی که لبخند رو لبم بود چشمامو بستم...با دستش شونمو

 ...خوبه این دوست داشتن

 ...و ادامه داشتن این عالقه دوست داشتنی تره

*** 
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روز اومدن مهراب رسید، لباس زیبایی که خریده بودمو تنم کرده بودمو خودمو تو 

 آینه قدی برانداز

میکردم،لباس آبی رنگ وآستین بلند بود که با رنگ آبی کمرنگ طرحهای شبیه ابر 

بودو زیبا بود تا روی رون پام، یه روسری کرپ آبی هم داشتم با شلوار جینروش  . 

 .مامان اومدو منو دیدوگفت:قربونت برم چقدر بهت میاد عزیزم، خیلی خوشگل شدی

:فدات بشم عزیز دلم_لبخندی زدمو گفتم:میدونم.  . 

_: هاواـــی مامان اینجوری قربون صدقم نرو اینجوری حس میکنم بچه کوچولوئم  . 

مامان خندیدو چیزی نگفت..منم خندیدم..خنده یک لحظه از رو لبام نمیرفت کنار به 

 .صورتی که احساس میکردم گونه ام درد گرفته

تا شب هی به ساعت نگاه میکردم، خدایــــا چقدر داره دیر میگذره، انگار نسبت به 

شمار ساعت روزای دیگه امروز ده برابر دیر میگذره، همش احساس میکنم ثانیه 

ایستاده وقصد حرکت نداره، انگار همه چی دست به دست هم داده که من دیر به 

 .مهراب برسم

با هر سختی بود ساعت هشت شدو مهراب رأس ساعت اومد، بهنام فضول هم تیپ 

زده بودو به اسم رفیق وهمه کاره مهراب اومده بود، یه جوری سر به زیر نشسته بود 

مهراب که نگــــو چه قدر آقا...موهاشو اسالح کرده  که انگار خودش داماده،

وصورتشو شیش تیغ، وای قلبم تند تند میزنه، دلم میخواد برم پیششو بغلش کنمو 

صورتشو ناز کنم، یکی زد بهم، از جا پریدمو برگرشتمو مامانمو دیدم که داره خندون 

 .نگام میکنه

با لبخند گفت:پسر مردمو قورت آروم گفتم:چیه مامان؟ چرا اینجوری نگام میکنی؟. 

 .دادی دختر
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آخ...یعنی اینقدر ضایع بودم؟ سرمو انداختم پایینو رفتم آشپزخونه. مامان هم اومد 

 .تو

 .شفق خانوم؛ بدون اینکه پسر مردمو قورت بدی یه چایی بریز بیار:_

 ..باشه، مامان دیدی؟ دیدی چقدر خوش تیپ کرده؟ کت وشلوار شو دیدی؟ واااای:_

مان پرید وسط حرفمو گفت:بس کن شفق، خجالت بکش، من میرم توهم چایی بریز ما

 .بیار

سرمو انداختم پایین، مامان هم لبخندی زدو رفت بیرون. سریع چایی هارو ریختمو یه 

نفس عمیق کشیدمو رفتم پذیرایی و چایی هارو تعارف کردم، به مهراب که رسید 

  .لبخندی بهم زدیم

روم گفتم:تو اینجا چیکار میکنی فضول؟. بهنام هم آروم به بهنام که رسید آ

 .گفت:فضولی؟

لبامو بهم فشردمو آروم گفتم:یه جوری قیافه گرفتی که انگار تو اومدی خواستگاریو 

 .داماد تویی

:من_بهنام نعلبکی رو هم برداشتوگفت:اگر من باشم چی؟ قبولم میکنی؟  ... 

نمیشینی؟تا میخواستم حرف بزنم بابا گفت:شفق جان  . 

سینی رو گذاشتم رو میزو کنار مامان نشستم. مهراب از خودشو کارش داشت میگفتو 

 ...بهنام هم با شوخی و خنده داشت از مهراب تعریف میکرد

 .بهنام:نگران نباش عمو، این مرد زندگیه، من رفیقشم تأییدش میکنم

لبخندی بهم  من هی داشتم از دست این حرص میخوردم، یه چشم غره بهش رفتم که

 .زدو ساکت شد
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آخرشم بابا گفت:بزار شما آقا بهنام، ما خودمون صحبت میکنیم. آروم خندیدمو 

 .چیزی نگفتم

دلم میخواست مهراب بمونه واون لحظه هم دیر بگذره، دلم میخواست جلسه 

 .خواستگاریمون طوالنی بشه، دلم میخواست عشقم همونجا باشه

جه حرفاشون نبودم که دیدم مهراب حلقه درآوردتمام حواسم به مهراب بودو متو .. 

بابا گفت:مبارک باشه. سه تایی دست میزدن اما من متعجب بودم، یعنی اصالً تو باغ 

 .نبودم

 .بهنام خندیدوگفت:شفقو ببین، اصالً خانوم تو باغ نبودن. اخم کردمو گفتم:چرا بودم

بندازینمامان زد به پهلومو گفت:پاشو دیگه...پاشو بشین حلقه  . 

 .لبخندی زدمو رفتم کنار مهراب نشستمو حلقه دست هم کردیم

بهم نگاه کردیمو لبخند زدیم، دلم میخواد داد بزنم برید بیرون...میخوام باعشقم تنها 

 ...باشم

 .با سرفه بهنام به خودمون اومدیم، بهش اخم کردم...بیشعور، به بابام اشاره کرد

ته محرم نشدیم ولی دیگه حلقه دست هم کردیم، خب که چی؟ ما دیگه نامزدیم، درس

 .برو خدارو شکر کن همینجا بغلش نکردم..بــلـــه

کمی غم تو چشمای مهراب بود...میدونم که بخاطر پدرومادرشه..یعنی به جز این چیز 

دیگه ای نمیتونه باشه، تو همچین روزی پدرومادرش نیستن که خوشبختی پسرشونو 

با یه جمعیت کم برگزار شدببینن، واین خواستگاری  .. 

 .بقیه دوباره دست زدنو بابا گفت:مبارکه
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قرار شد تو همین هفته ای که میاد بله برون بگیریم، عمو حضور داره وخاله اینا، منو 

 ...مهراب محرم میشیم، مهریه تأیین میشه، خیلی خوشحالم

 . روز بعد قرار شد با مامان بریم خرید لباس برای بله برون

استیم برای نامزدی هم لباس بگیریم، شهره هم خواست باهامون بیادمیخو . 

وقتی اومدن مالقات بابا دلخور بود هنوز، نمیدونم اآلنم دلخوره یانه.. امیدوارم که 

 .نباشه

امیدوارم بتونم مثل سابق باهاش دوست بمونم..اولش دوست داشتم برای خرید لباس 

بعد که فکر کردم دیدم سورپرایز بشه بهترهمهراب هم باهامون باشه ونظر بده ولی  . 

*** 

شهره خیلی صمیمی برخورد کردو سه تایی رفتیم خرید، کلی لباسای قشنگ قشنگ 

دیدیم که مونده بودم کودومو انتخاب کنم.داشتیم از خرید برمیگشتیم که شاهینو دم 

 .خونه دیدم

هجا خوردم...شهره ومامان رفتن تو..چه کت اسپرتی هم تنش کرد . 

 .شاهین اومد جلو وخریدارو از دستم گرفتو گفت:من میبرم

ممنون، خاله خوبه؟. لبخندی زدوگفت:خوبه، بهت تبریک میگم، باألخره تونستین :_

 .به هم برسین

 ..با این حرفش کمی ازش خجالت کشیدم

بدون اینکه نگاش کنم گفتم:درسته، تونستیم، امیدوارم توهم به کسی که میخوای 

شه عشق اول بهترین نیست، خودت میدونی که؟برسی، همی . 
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آهی کشیدوگفت:میدونم ولی فعالً تصمیم دارم برم سرکار، شاید برگشتم ترکیه، 

 .معلوم نیست

 ..تعجب کردم..دوباره میره ترکیه؟

با تعجب نگاش کردمو گفتم:بهتره خاله رو تنها نزاری، اگر میری ترکیه مثل یه 

ر، اینجوری بهترهمسافرت برو، خاله ایناروهم بب . 

 .فکری کردوگفت:آره، احتماالً همینکارو میکنم

چیزی نگفتمو باهم رفتیم تو. لباس بله برونم یه کت دامن شیک بود، به رنگ طالیی 

 .خیلی خوشگل بود..لباس نامزدیمم خیلی قشنگ بود

 .مهراب هم به همراه پدرمو بهنام هم دنبال سالن بودن...برای نامزدی

دم...لباس نامزدیمو گرفتم جلوی خودمو تو آینه نگاه کردم...خیلی قشنگ تو اتاقم بو

 .بود

 .موبایلم زنگ خورد...پریدم سمتش..روی تخت بود...مهراب بود

:سالم عزیزم، لباس چی شد؟_:الو، سالم. _لبخندی زدمو جواب دادم..  . 

 .خریدم..خیلی قشنگه، ولی فعالً بهت نشون نمیدم تا سورپرایز بشی:_

دیدوگفت:ای بدجنس...ماهم سالن پیدا کردیم، قشنگ وبزرگو خوبهخن . 

جدی؟..باید باهم میرفتیم میدیدیم. بدجنس خندیدوگفت:نه، نمیزارم بیای، باید :_

 .سورپرایز شی

 .اخم کردمو گفتم:بدجنس

تقصیر خودت بود..روز نامزدی قراره هر دومون شوکه بشیم.. من از دیدن تو وتو از :_

 .دیدن سالن
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لبخندی زدمو سرمو تکون دادمو گفتم:نه..من ممکنه شوکه بشم ولی نه از دیدن 

 .سالن..از دیدن تو توی کت شلوار با چشمای براق و لبخندت

 .از تصورش خندیدم... گفتم:اون روز بهترین روز عمرمه

 ..و بهترین روز عمر من...عشق من. لبخندی زدمو چیزی نگفتم:_

کوتاه دوست داشتنیهچقدر شنیدن این دوتا کلمه  .. 

*** 

شهره آرایشم کردو موهامم خودش درست کرد، لباس طالیی بله برونمو پوشیدم، 

اله اینا اومده بودن وهم عمو اینا. شراره هم با خیلی خوشگل شده بودم، هم خ

دخترش بود، یه آرایش غلیظی هم کرده بود تا کسی متوجه غم تو چهرش نشه ولی 

یکردم متوجه میشدم که ناراحته، دخترش هم خیلی من که تو چشماش نگاه م

 .خوشگل درست کرده بود با اون لباس سفیدش

دوستای خیلی نزدیک مهراب هم با همسراشون بودن، بیچاره مهراب که کسیو 

 .نداشت، فامیالش ترکش کردن، اصالً نمیدونه اونا کجان، بگذریم.. رفتم پایین

بعداز تأیین مهریه...خودم اصالً به مهریه فکر قرار بود عمو صیغه محرمیتو جاری کنه 

 .نکرده بود

بعداز تأیین مهریه و عقدو عروسی که چند ماه دیگست منو مهراب حلقه های 

اصلیمونو که نماد عشقمون بود و دست هم کردیمو بقیه دست زدن، عمو هم صیغه 

 .محرمیتو خوندو ما به هم محرم شدیم

یمو مطمئن شدیم که به هم محرمیم دست همو بعداز اینکه حلقه رو دست هم کرد

 ...گرفتیم

 .داشتیم به هم نگاه میکردیم...یکی از بهترین روز عمرم بود... نوری خورد تو چشمم
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 ...چشممو چرخوندمو بهنام ناقالرو دیدم که دوربینش ازمون عکس انداخت

 .خندیدوگفت:چه عکس تاریخی شد. منو مهراب خندیدیمو چیزی نگفتیم

مالیم ورقص دو نفره گذاشتن، منو مهراب آروم باهم میرقصیدیم. دلم آهنگ 

 .میخواست منو ببوسه

بهنام هم نامردی نکردوبرقارو خاموش کردو آهنگ دوبس دوبسی گذاشتو جوونا 

 .ریختن وسط

مراسم ما بیشتر شبیه پارتی بود تا بله برون...بله برون این شکلی ندیده بودم تا حاال، 

م که مراسم من یه مراسم خاصّهولی خوشحال بود . 

اومد طرف ماوگفت:همه جا تاریکه و وسط گرمه، کسی حواسش به شما دوتا نیست، 

 .هرکاری میخواید بکنید

 .اینو گفتو با خنده دور شد، بی حیا...من که کلی خجالت کشیدم

 

روز دادگاه نیماهم رسید، مادرش داغون بودو ناراحت، وکیل خوبی هم برای پسرش 

ته بود ولی چه فایده؟ چون نفس دزدی رو انجام داده زندان رفتنش حتمیه، گرف

درمورد مزاحمتش که جریمه نقدی بریده بودنو مادرش هم پرداخت کرد، آخه کی 

 !پول شماهارو خواست؟

وقتی احظارش کردنو ازش پرسیدن انگیزت چی بوده برای دزدی با کمال پرروئی 

زد که نباید میزد...حرفی رو زد که من با تمام  اعتراف کرد، جلوی همه..و حرفی رو

تالشم از پدرم مخفیش کرده بودم..خیلی نامردی نیما..دستامو مشت کردمو لبامو بهم 

 .فشرده بودمو با لبای بهم فشرده نگاش میکردم
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تو چشمای من نگاه کردو بعد سرشو انداخت پایینو گفت:چون...چون این مرد زنی که 

واست ازم بدزده، میخواست یواشکی عقد کنه با مهراب ولی من حقّ من بوده رو میخ

نتونستم تحمل کنمومهرابو دزدیم تا عشقمو ازم نگیره، قصد آسیب رسوندن بهشو 

نداشتم، فقط میخواستم شفق فراموشش کنه ومال من بشه ولی نشد..نشد، راهو 

 .اشتباه رفتم، از همون اول

ابو زندانی نگه داری؟ازش دوباره پرسیدن:تا کی میخواستی مهر . 

فکری کردو بعداز مکثی گفت:نمیدونم، تا وقتی که اعتماد شفقو پدرشو جلب 

 .میکردم، زمان دقیقو تصمیم نگرفته بودم

 .پرسیدن:اونا میخواستن یواشکی عقد کنن که تو مهرابو دزدیدی؟

نیما سری به نشونه مثبت تکون دادوگفت:آره، جلوی محضر بودن که من ترسیدمو 

هرابو دزدیدم، تازه شناسنامه مهراب هم همراش بود، این نشون میداد که واقعاً م

 .تصمیم داشته یواشکی شفقو عقدش کنه

خدا زلیلت کنه نیما، مرده شور این دوست داشتنتو ببرن...این مثالً همون عشقت 

نسبت به منه؟ توکه داری به من ضربه میزنی عوضی، مثل اینکه تصمیم گرفتی تو 

بپوسی نه؟ زندان . 

مهرابو هم احظار کردن، بعد از توصیف اینکه دزدی بوده چه اتفاقی افتاده ازش 

پرسیدن:شما واقعاً میخواستی خانوم شفق رو...یواشکی عقد کنی؟این گفته رو تأیید 

 .میکنید؟

مهراب به من نگاه کرد که سرمو به طرفین تکون دادمو منعش کردم، نباید میگفت، 

کرد...گفتن این قضیه اونم تو این زمان هیچ فایده ای نداره...نگو...نزار نباید اعتراف می

 .یه مشکل دیگه برامون پیش بیاد مهراب
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نفس عمیقی کشیدوگفت:خیر، درسته جلوی محضر خونه با شفق قرار داشتم ولی این 

دلیل نمیشه که میخواستم یواشکی عقدش کنم، فقط میخواستم ببینمش همین...یه 

بودقرار ساده  . 

خیالم راحت شد...نفس راحتی کشیدم، ممنونم مهراب...نجاتمون دادی..دستای مشت 

 .شدمو آزاد کردمو راحت تکیه دادم

 .قرار شد تو دادگاه بعدی رأی رو صادر کنن، شراره اصالً تو دادگاه حضور نداشت

حاال کــــو تــــا دادگاه آخر نیما...خداروشکر کسی حرف نیمارو دررابطه با 

صمیم منو مهراب دررابطه با عقد یواشکیمون باور نکرد...واقعاً خداروشکرت ... 

چهره نیماهم حسابی توهم بود...پوزخندی زدم، میخواستی با گفتن این حرف مارو از 

هم جدا کنی آره نیما؟ میخواستی تا لحظه آخر تالشتو بکنی؟ اما ما نمیزاریم، منو 

 .مهراب تا آخرش هستیم

اون محیط خفقان آور دادگاه خارج شدیم به حلقه تو دستم نگاه  در حالی که از

کردمو دستی روش کشیدم...خالص شدیم. سرمو باال گرفتمو مهرابو دیدم که بایه 

 .لبخند نگام میکرد.. منم لبخندی زدم

*** 

تو خونه نشسته بودم، داشتم به لباس نامزدیم نگاه میکردم، یک ماه دیگه مراسم 

 ..نامزدیمون بود

صدای زنگ اومد، بعد صدای حرف زدن وصدای بلند مامان، داشت انگار با یکی دعوا 

میکرد، سریع رفتم پایین، شراره بودو بچش، ایستاده بود وسط پذیرایی، مامان هم 

 .روبه روش و پشت به من

 .مامان:کار خودتو کردی باألخره؟
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ده یادتون نرفته که؟شراره:آره، غیابی از نیما جدا شدم،دیروز،حقّ طالق بامن بو . 

اینو گفت که چشمش به من افتاد، بدون اینکه نگاهشو ازمن گرفت گفت:اومدم این 

 .خبر خوبو به شفق بدم، باید خیلی خوشحال بشه

 .مامان برگشتو منو دید، اخم کردو رو به شراره گفت:بس کن شراره، باز قاطی کردی؟

نم دیگه عذاب وجدان نمیگیرمو شراره:چرا؟ اگر شفق دوباره با نیما آشتی کنه م

 .هممون راحت زندگی میکنیم، مگه نه شفق؟

عجب عوضیه..پوزخندی زدمو گفتم:معلومه گناهی که کردی رو مغزت اثر گذاشته که 

کار نیستم ی*انتخ*یادت رفته من نامزد دارم، من مثل تو نیستم،... . 

تم:شرمنده مامان، مامان با تشر گفت:شفق.. خونسرد دستامو تو سینم قفل کردمو گف

من نمیخواستم دوباره باهاش دهن به دهن بزارم ولی خودش اینطور خواست، خودش 

 .اول شروع کرد

 .شراره:نه، بزارین ادامه بده، بگو شفق. اخم کردمو گفتم:برو بابا حال ندارم

دیگه حوصله کل کل کردن با اینو نداشتم..شورشو درآورده بود. برگشتمو خواستم 

قمبرم تو اتا .. 

شراره:شفق، صبرکن...چطور میتونی هرچی دلت خواست به من بگیو بعد راحت بری 

زندگیتو بکنی؟ پدر سارا تو زندانه ومن نمیخوام پدرشو تو زندان ببینه، از این قضیه 

 .عذاب وجدان نمیگیری؟

رومو کردم سمتشو گفتم:نه، اتفاقاً خوشحالم که از دیدن دخترش محروم شده، سارا 

که، نگران نباش فراموش میکنه، تویه فکری به حال خودت بکنهم کوچی . 

شفق، بهتره رضایت بدی نیما در بیادو همه رو راحت کنی مخصوصاً خودتو، مگه :_

 .دوسش نداری؟
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 ..این کالً میخواد منو عصبانی کنه..براش مهم نیست که چه چرت و پرتایی داره میگه

دیدن داره وقتی خانواده نیما بفهمن تو با اخم گفتم:تو دیوونه ای شراره، قیافت 

 .افسردگی داریو بعد بخوان دخترتو ازت بگیرن، جالب نیست؟

لبخندی زدم که شراره قرمز شدو نفس نفس زدو بعد داد زد:هیچوقت..هیچوقت این 

 .اتفاق نمیفته تا وقتی که من زنده ام

_: زرگ کنی، جدی؟ باشه، دلتو خوش کن به اینکه اونا بزارن تو نَوَشونو ب

هرچند..سمیه خانوم به سارا به عنوان دختر پسرش نگاه نمیکنه، به عنوان دختر یه 

 .زن خائن نگاه میکنه

مامان:شفق، خیلی بچه این..جفتتون، اگر میخواید مادرتون دق کنه وبمیره ادامه 

 .بدین

، هیچکودوم حرفی نزدیم. من رفتم تو اتاقم اما مامانو شراره نشسته بودن پذیرایی

 .بهرحال شراره دخترش بود، هرچقدر هم گناهکار..ولی دخترش بود

 .یعنی اآلن دارن چی میگن؟ کنجکاو شدم

آروم اومدم بیرونو تو راه پله ها که دید نداشت ایستادمو گوش وایسادم، اشکال نداره 

که، مادرمنو متأسفانه اون یکی هم خواهرمه، چه اشکالی داره من بدونم چی دارن 

 .!میگن؟

صدای شراره اومد.. گفت:فکر میکردم از اینکه جدا بشم احساس خوبی دارم ولی 

اصالً احساس خوبی ندارم، نیما بعنوان مهریه واینکه از شرم خالص بشه ماشینشو 

 .داده بهم

 ..صداش غمگین بود. ناراحت بود
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مامان:تو حالت خوب نیست، با این حالت پشت فرمون نشین، قبول کن که حال 

نداری، کاش بامن میومدی میرفتیم پیش یه روانپزشک، باور کن من مساعدی 

 .مادرتمو صالحتو میخوام

 .مگه من دیوونه ام مامان؟ قرص ضد افسردگی میخورم دیگه:_

نفس عمیقی کشیدوگفت:وقتی سارا سراغ پدرشو میگیره دلم آتیش میگیره، 

وبی کردم اما سارا نمیدونم کار درستی کردم طالق گرفتم یانه، بخاطر خودم کار خ

 .چی؟ نمیدونم چی واسه اون خوبه، اصالً چند روزه نمیتونم درست فکر کنم

 .فکر نمیکنی خودخواهی کردی؟ درحق خواهرت...دخترت وحتی منو پدرت:_

نمیدونم، من پرسیدم از یه وکیل...نیما نهایتاً پنج سال میفته زندان، درهرصورت :_

، منم دیگه نمیخوامش، چون اون در حقم بد دیگه نمیتونه پیش منو دخترش باشه

کرد، بی مهری...بی محبتی..دعوا، اینا اعصابمو ریخته بود بهم، بخاطر همین ازش 

 .جداشدم

مادر پرکینه گفت:نیما عین یه طوفان بود تو زندگی ما، اومدو هممونو بهم ریختو رفت، 

 .ایشاال که دیگه تموم شد

:نه، حالت خوب نیست_مامان. شراره پوفی کشیدوگفت:من دیگه برم  . 

 .مامان جان حال من همیشه همینه، چیزی نمیشه...نگران نباش:_

نمیخوای از شفق غذرخواهی کنیو آشتی کنی؟ شاید دیگه فرصت نشه ها، تو در :_

 .حقش بد کردی، شایداین آخرین فرصتت باشه

دم که شراره شراره..بهتره اینکارو بکنی..به حرف مامان گوش کن، داشتم دقت میکر

 .چی جواب میده
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بعداز اینکه کمی مکث کرد گفت:نه مامان، منم خیلی اذیت شدم، منم شوهرمو از 

 .دست دادم چون دوباره عاشق خواهرم شده بود، من ازش عذر خواهی نمیکنم

 .چقدر سمجِ این بشر... اگر ازم عذرخواهی میکردی میبخشیدمت

 .مادرم گفت:تو به اندازه اون اذیت نشدی

بسه مامان، خسته شدم اینقدر از شفق دفاع کردین، همیشه تبعیض بود بین :_

یزی برای از ما...ازش بدم میاد، خودش کمبود داشت که نیما ولش کرد،من که دیگه چ

 .دست دادن ندارم،تنها امید زندگیم دخترمه، من دیگه میرم

د نداشت، شراره داشت با دخترش میرفت سمت در که مامان گفت:دختر من کمبو

 .شوهرش لیاقتشو نداشت

شراره پوزخندی زدو رفت.. سرمو به نشونه تأسف تکون دادم، تو آدم بشو نیستی 

 .شراره

 .کمبود؟...هه...واقعاً که..فعالً که خودت ازش طالق گرفتی، بی عقل

نفس عمیقی کشیدمو رفتم تو اتاقم. . حرفای شراره خیلی برام سنگین بود...چطور 

 ...میتونه؟

و تختم دراز کشیدمو دستامو گذاشتم زیر سرم...پیامک برام اومد... یه پیامک ر

عاشقانه بود از طرف مهراب... لبخندی زدم.. اآلن باید سرکار باشه، پیامکش کامالً به 

  .موقع بود چون کمی حالمو بهتر کرد

 شب بود، هنوز حرفای ظهر شراره تو گوشم بود..یکدفعه صدای جیغ مامان از طبقه

 ..پایین اومد.. نفهمیدم چطوری پله هارو رفتم پایین

دیدم تلفن رو زمینو مامان حالش بده، خدایا..چی شده؟..نفهمیدم چجوری دویدم 

 .سمتش
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 ..مامان، مامان تروخدا...چی شده؟. تلفونو برداشتمو الو الو کردم:_

 .خانومی گفت:ببخشید صدای منو دارید؟. گفتم:آره آره، چی شده خانوم؟

_: :بله، خواهرمه، چطور؟_شما با خانوم شراره...نسبتی دارید؟.  . 

سریع بیاید بیمارستان...خواهرتون با یه بچه کوچیک تصادف سختی کردنو تو اتاق :_

 .عمل هستن، سریع خودتونو برسونید

چـــــی؟ تلفن از دستم افتاد، تصادف؟ یه لیوان آب قند دادم به مامانو بلند شدیم 

یم بیمارستان، چیزیش نشده باشه؟! به مهراب هم خبر دادمو بابا هم حاضر شدیم رفت

 ..خودشو رسوند

حال مامانو بابام خوب نبود. خودمم مضطرب بودم. همش دستامو بهم میمالوندمو 

 .اینور اونور میرفتم

شخصی شونه هامو گرفتو روبه روم ایستاد... با چشمای نگرانم به مهراب نگاه 

 ..میکردم

آروم گفت:نگران نباش، چیزی نمیشه. دستاشو آورد پایینو دستامو گرم بیخندی زدو

 .فشرد

 .منم لبخند کم جونی زدمو چیزی نگفتم...خداکنه اتفاقی نیفته، مخصوصاً برای سارا

همش چهره اون دختر کوچیک با موهای بلندشو اون چشمای پاکش میومد جلوی 

 .چشمام

از یکی دو ساعت دکتر اومد بیرونخدایا، بخیر بگذرون. دل شوره داشتم. بعد . 

 .مامان:دخترم دخترم...آقای دکتر...دخترمو نوه ام چی شدن؟
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دکتر نفس عمیقی کشیدوگفت:آروم باشید، دختر شما حالش خوبه، فقط پاش 

 .شکسته بود که عملش کردیم، نگران نباشید خوب میشه

مگین بود..با بابا:خداروشکر. نفس راحتی کشیدیم ولی چهره این دکتره خیلی غ

 .ریزبینی به دکتر نگاه میکردم

 .مامان درحالی که اشک تو چشماش جمع شده بود گفت:دخترش چی؟ سارا

دکتر اولش سکوت کرد، بعدش سرشو انداخت پایینو گفت:بهتون تسلیت میگم، ما 

 ..هرکاری تونستیم کردیم برای دخترتون ولی بچه اش..واقعاً متأسفم

وک زده شدیم، با چشمای گرد شده داشتم به جای خالی اینو گفتو رفت، هممون ش

 .دکتر که رفته بود نگاه میکردم

مامانو بابا زدن زیر گریه، مهراب داشت آرومشون میکرد، ولی من شوک زده یه قدم 

عقب رفتمو افتادم روصندلی... باورم نمیشه، سارا کوچولو...با اون خنده های نازش، 

ز اولی که با نیماو شراره اومده بودن...سر تکون شیرین زبونیاش برای بابا، رو

دادنش...یعنی این دختر دیگه نیست؟ مرده؟ خدایا چرا اونو گرفتی؟ اون که گناهی 

 .نداشت، چرا اون؟غیر قابل باوره، اون کوچولو مرده...دیگه نیست

خدایا کاش شراره ظهری معذرت خواسته بود، اگر فقط یه کلمه گفته بود...اگر اون 

فارو به من نمیزد...یعنی میبخشیدمش؟ نمیدونم...اگر با اون حالش رانندگی حر

 ...نمیکرد..اگر...اگر

صدای مامانو شنیدم. تو حالت گریه گفت:چقدر بهش گفتم، گفتم نکن...گفتم پشت 

 .فرمون نشین حالت خوب نیست، خدااااا
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نمیخواست اینطور  خدا شراره رو صبرش بده، اصالً فکرشو نمیکردم اینطور بشه....دلم

بشه.. نمیخواستم.. واقعاً نمیخواستم...من فقط میخواستم سر غقل بیادو عذرخواهی 

 ...کنه وبگه پشیمونم.. فقط کافی بود دو کلمه اینارو بگه...فقط...فقط

به مامانو بابا نگاه کردمو بعد نگام افتاد به مهراب... بیچاره مونده بود بیاد سمت من یا 

آرومه کنه مامانو بابارو ... 

صدای دویدن اومد...سرمو چرخوندم..مامانو بابای نیما بودن، با دیدن مامانو بابام سر 

 ...جاشون خشکشون زد...پوفی کشیدم..هنوز شوک بودم، هنوز

تا روز بعدش اونجا بودیم، ماشین شراره که داغون شده بود...خودشم گردنشو بسته 

کون بخوره..حتی گردنشو هم نمیتونست تکون بودن، بهوش اومد اما نمیتونست زیاد ت

 .بده. یه ور صورتش هم کبود بود

 .باال سرش بودیم که بهوش اومد. با صدای ضعیفی گفت:مامان، بابا، من..آخ گردنم

 .مامان:شراره، خوبی؟...تصادف کردی دخترم، یادت نیست؟

 !شراره کمی فکر کرد بعد جاخورد..خدایا درمورد دخترش چی بگیم؟

ترس به مامان نگاه کردو پرسید:سارا، سارا کو؟ خوبه؟با  . 

 .مامان سریع گفت:نگران نباش عزیزم، خوبه.. شراره:واقعاً؟ پس چرا اینجا نیست؟

 .مامان هول کرد ولی بابا سریع گفت:اون یه بخش دیگه ست، نگرانش نباش

حت کن شراره نگاهی بهمون کردوگفت:دارین دروغ میگین. مامان:دروغ نیست، استرا

 .عزیزم

شراره با شک نگامون میکرد...حق داشت. پرستار اومدو یه آمپول زد بهش وشراره 

 .هم دوباره خوابش برد... همون بهتر که بخوابه، ولی خوب..تا کی نباید بفهمه؟
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 .بیرون اتاق بودیم، مهراب میخواست پیشم بمونه ولی بزور فرستادمش سرکارش

اآلن تو این اوضاع خوب نیست تنهاتون بزارم صورتمو با دستاش گرفتو گفت:ولی . 

لبخندی زدمو گفتم:نگران نباش،برو سرکارت...اآلن عمو وخاله اینا هم میان 

 .مالقات،برو از کارت لنگ نمون

رای نبود ولی راضیش کردم... دستی به کونه ام کشیدو لبخندی زدو از مامانو بابا 

 .عذرخواهی کردو رفت

آخر چی؟ شراره باید بفهمه نه؟روبه مامان گفتم:اولو  . 

مامان:میگیم، بزار حالش خوب بشه هم خودش وهم گردنش، به بخش که منتقلش 

 .کردن میگیم

گفتم:نیما چی؟ خانواده اش بهش گفتن؟ بابا:نمیدونم...حتماً خانواده اش بهش گفتن 

 .دیگه، میخوای خودت بهش یه خبری بدی؟

ت من اینقدر بی رحمم که از این خبر خوشحال با اخم گفتم:من؟ نه، فکر میکنه اونوق

شدمو اومدم بهش بگم، نه من نمیگم، اصالً به ماچه..خانواده اش اینجا بودن..حتماً 

 .بهش گفتن دیگه

 .بابا:خودم باز بهش میگم، شاید بخواد یه خبری بگیره

البته اگر هنوزم شراره براش مهم باشه. گفتم:خدایا، چرا دخترش؟ اصالً فکرشو 

میکردمن . 

 .مامان:اشتباه پشت اشتباه، آخرش هم اینطور شد...دخترش رفت

_: :اون حق سرزنش کردن _مامان، ولی باید به شراره بگید، سرزنشتون میکنه ها. 

 .هیچکسو نداره
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چیزی نگفتم...برای اولین بار دلم برای شراره میسوخت، تمام چیزایی که از من گرفتو 

 .از دست داد

ای که بهانه اش کرده بود برای داشتن عشقش، همون عشقو هم از  نیما...بچش...بچه

 .دست داد

حاال دیگه خودشم داره از بین میره، خدایا...اونی که باید بیشتر از شراره تنبیه بشه 

 .نیماست، اون عوضی

اینجوری که دکترش میگفت انگار شراره حاال حاالها باید تو بیمارستان بمونه، تصادف 

 .بدی داشته

ر کنم نزدیکیهای دادگاه بعدی نیما مرخص بشه. انگار موقع رانندگی خیلی حال فک

 .روحیش خراب بوده

 .مهراب روز بعدش اومد بیمارستانو اینبار منو هم با خودش برد خونه خودش

بابا هم یه پاش شرکت بودو یه پاش هم بیمارستان. عمو وخاله اینا هم اومدن 

دنو باورشون نمیشد.. خوب بود که خاله تو اون وضع بیمارستان.. اونا هم جاخورده بو

 .مادرمو تنها نمیگذاشت

*** 

دادگاه آخر نیما بودو صدور حکم، هرچند خودم میدونستم حکم چیه، درمورد 

شون هم که میخواستم شکایت کنم اینکارو نکردم چون بعداز پنج سال خ*ی*انت

فیه وشراره هم که... شراره قرار فایده نداره وبنظرم همینکه نیما بیفته زندان براش کا

شد یک روز بعد از دادگاه مرخص بشه، هی سراغ بچشو میگیره که مامانم 

 ..میپیچوندش ولی دیگه داره شک میکنه، اآلن با مهرابو پدرم تو دادگاه نشستیم و

 ..قاضی چوبشو زد رو میزو حکم اعالم شد...پنج سال زندان برای نیما وهمدستاش
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نو گرفته بود، الغر هم شده بود، بخاطر مرگ بچه اش...پدرو مادرش نیما خیلی غمگی

هم داغون بودنو ناراحت، همون روز که فهمیدن نوشون مرده بدون اینکه سراغی از 

 ..شراره بگیرن گریون از بیمارستان رفتن

 .آهی کشیدم...چه روزگاریه...با بلند سدن همه به خودم اومدم

بردنش روبه روی من ایستادوگفت:به شراره بگو وقتی دستبند به دست داشتن می

بخاطر مرگ دخترم هیچوقت نمیبخشمش، هیچوقت...امیدوارم سارا کوچولوم هم 

 .نبخشدش

ودرحالی که قطره اشکی ریخت بردنش... شراره تو اوضاعی نبود که بخوایم این 

 .حرفارو بهش بگیم

در افتاده رو زمینو گریه  با باباو مامان سریع رفتیم بیمارستان، دیدم شراره جلوی

 ..میکنه درحالی که لباسای سارا تو بغلشه ومامان هم داره گریه میکنه، پس فهمید

:آره_باباهم رفت سمتش.. مهراب دستشوانداخت دورمو گفت:فهمید شفق.  . 

بدجور داشت گریه میکرد...زیر لب اسم سارارو میبرد... دستمو گذاشتم جلوی دهنمو 

 .اشک ریختم

*** 

تره دیگه چیزای غمگین نگم، اآلن چهار ماهی ازمرگ سارا گذشت ومنو مهراب هم به

بخاطر مرگش نامزدی رو عقب انداختیم، بعداز مراسم ختم شراره رو درستو حسابی 

ندیدم، تحت درمان روانپزشک قرار گرفت. بعداز چهار ماه شراره بود که اومد سراغمو 

 ...ازم خواست مراسمو عقب نندازیم

متعجب شده بودم. تو اتاقم بود... با لباسای مشکی و چشمای قرمز جلوم  خیلی

 .ایستاده بود
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بهم گفت:قبل از مرگ سارا، چشمام بسته بود..کور بودم، نه با از دست دادن نیما..نه با 

گرفتن ماشینو پوالش...با هیچکودوم راضی نشدمو چشمام باز نشد، اما وقتی دخترم 

رمان قرار گرفتمو عقلم برگشت سر جاش فهمیدم، منو رفت فهمیدم، وقتی تحت د

ببخش شفق، انگار بعداز چهار سال عقلم برگشته سرجاشو همه چیزو دارم میبینم، 

منو ببخش که بخاطر حسادت به تو اینکارو کردم، الکی عاشق نیما شدم...واقعاً الکی 

 .بود...خوشحالم عشقتو پیدا کردی

تم بگم میخواستم بگم یه روزی میبخشمت، اما وقتی حرفاش تموم شد میخواس

شایدم اآلن بخشیدمت ولی نتونستم، دهنم باز نشد، نتونستم بگم...اونم که دید 

چیزی نمیگم رفت...بازم نتونستم چیزی بگم، دیگه بعدش شراره رو ندیدم، حتی 

 ..اآلن...اآلن که مراسم نامزدیمه

ه ازدواج میکنیمتو بغل مهرابمو دارم میرقصم، تا یکی دو ماه دیگ . 

بیخیال بقیه خودمو انداختم بغلشو گفتم:عاشقتم مهراب. اونم گونمو بوسیدو 

 .گفت:دیوونتم عشقم

بهنام دیوونه هم شاباش ریخت رو سرمون، دستای مهراب دورم محکمتر شدو من 

 ..عاشقتر شدم

، همونطور که به مهراب گفته بودم شد..از دیدن مهراب بیشتر شوکّه شدم تا سالن

سالن هم واقعاً بزرگو خوب بود...چشمای مهراب هم با دیدن من تو اون لباس 

 .درخشید.. حسابی هم درخشید

بعداز اون روز خانواده ما تکمیل شد، شراره برگشت پیش خانوادش، تو این خونه. منم 

که ایشاال تا ماه دیگه عروس میشم، نمیگم رابطم با شراره عالی بود، معمولی 

تو جمعای خانوادگی خوب بودیم، میگفتیمو میخندیدیم، دوباره شدیم بودیم..اما 

همون خانواده ای که همه حسرتشو میخوردن، حاال همه فهمیدن هیچی نمیتونه مارو 
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از هم بپاشه، با ورود مهراب هم خانوادمون شادتر شد.شاهین هم قرار شد بعداز 

یه، منم بعداز چهار سال عروسی من بعنوان مسافرت با خاله وپدرشو شهره برن ترک

تونستم طعم خوشبختی رو حس کنم، درکنار مهراب، داریم باهم لباس عروسی 

میخریم، خیلی عجله داریم برای به هم رسیدن،برای باهم بودن، عشق حقیقی من 

هیچوقت نیما نبوده بلکه مهراب بوده، من فقط نیمارو دوست داشتم اما عاشقش 

آلن من دیوونه مهرابم، دیوونه عشقمنبودم، جوون بودمو خام اما ا . 

  پایان
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